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اندر احواالت همسايه هايي كه سايه هم نيستند  

 ديسكو ، بال كباب و جمعه بازار 
در آپارتمان 40 متري!

بي مقدمه بي تعارف
سبك سكونت

همسايگي خوب و دلچسب است ولي بشرطها و شروطها

  مجيد محمد*
اين روزها رشد جمعيت نه تنها روي بافت 
ش�هري تأثير گذاش�ته، بلكه در سبك 
زندگي مردم هم ورود پيدا كرده اس�ت. 
خب طبيعي است شهري كه جمعيت آن 
كم باشد، مردم آن هواي مناسب و زندگي 
ش�هري خوبي را تجربه خواهند كرد، اما 
در مقابل اگر ش�هري جمعيتش بيش�تر 
از حد تصور باش�د به گون�ه اي كه مردم 
براي زندگي كردن بايد خانه هايش�ان را 
روي س�ر يكديگر يعني همان آپارتمان 
بنا كنند، يا براي پارك ماشين هايش�ان 
بر زيرزمين ه�ا دس�ت درازي كنند، آن 
وقت اس�ت كه زندگي ها دشوار مي شود 
و سبك زندگي مردم روبه زندگي ناايمن 
تغيي�ر مي كند. حاال در اي�ن ميان تصور 
كنيد مجتم�ع ۶۴ واحدي صده�ا نفر را 
در خود جاي بدهد... بخوانيد رفتارهاي 
عجيب و غريب همس�ايگاني كه رعايت 

حال يكديگر را نمي كنند. 
         

1( يك عده هس��تند كه با اتكا بر شعار چهار 
ديواري اختياري، در خانه شان هر كاري دلشان 
بخواهد مي كنن��د. صداي ضبط را ب��ه اندازه 
ديس��كو زياد مي كنند، صداي دعوايش��ان تا 
1۰ خانه آن طرف تر م��ي رود، خانه را تبديل 
به كارگاه كفاش��ي  مي كنند و... انگار نه انگار 
خانه اي را كه در آن زندگي مي كنند با آجري 
س��فالي و نازك كه درون آن هم پوك و خالي 
است، ساخته اند به گونه اي كه اگر عطسه كني 

صدايت تا طبقه پايين مي رود. 
2(  يك عده فكر مي كنند با كارهايي كه انجام 
مي دهند ب��ه زيبايي و رفاه حال همس��ايگان 
مي افزايند، در صورتي كه اينطور نيست. پله ها 
را پر مي كنند از گلدان هاي مختلف كه اگر هر 
كدام را يك اس��تكان آب هم بدهي جوي آبي 

از زير گلدان ها راه مي افتد كه بيا و ببين. يا به 
ديوار هاي راه پله قاب عك��س مي زنند: طبقه 
اول تابلو هاي اماكن تاريخي، طبقه دوم عكس 
مناظر و طبيعت، طبقه آخر هم عكس پرندگان 
را به دي��وار مي آويزند و اصاًل ه��م به اين فكر 
نمي كنند گلدان هاي شما در تردد همسايگان 
اشكال ايجاد مي كند يا عكس ها و مناظري كه 
به ديوار زده ايد يك نوع تحميل در نگاه ديگران 

محسوب مي شود. 
3( يك عده هستند به نام اينكه يك شب است 
ديگر و هيچ شبي مثل امش��ب نمي شود، در 
خانه شان مراسم مي گيرند، اما چه مراسمي؟! 
طبقه دوم مراسم عروسي دخترشان است، از 
طبقه اول كفش به صورت نامنظم وجود دارد 
تا طبقه دوم، از س��اعت ۷ بعدازظهر جشن و 
پايكوبي برپا مي كنند تا نيمه هاي شب، آنقدر 
اين كار را ادامه مي دهند تا يك نفر پيدا شود 
با 11۰ تم��اس بگيرد و ديگر همس��ايگان را 

نجات دهد. 

4( بعضي ها فكر مي كنن��د هنوز در دهه هاي 
3۰، 4۰ و 5۰ زندگ��ي مي كنن��د. از همي��ن 
جا از ش��ما س��ؤال مي كنيم آيا راه پله جايي 
مناسب براي خشك كردن شويد و نعناست؟ 
آيا باالي پش��ت بام مجتمع كه جزء مشاعات 
ساختمان محس��وب مي ش��ود، جايي براي 
درست كردن رب انار است؟ قانون گفته است 
مش��اعات حق همه همس��ايگان است، حتي 
گذاشتن جاكفشي در آن اشكال دارد، بعد شما 
با چه رويي به همسايگانت سالم مي دهي بعد 
سيب زميني، سير و پيازهايت را كنار خانه آنها 

دپو مي كني؟
5(  عده اي هستند از خانه هايشان چند منظوره 
استفاده مي كنند! وقتي وارد آپارتمان مي شوي 
مش��اغل جالبي را مي بيني، انگار وارد جمعه 
بازاري شده اي و اصاًل هم فكر نمي كنند تغيير 
كاربري جرم است و اش��كال دارد. طرف يك 
خانه خريده است 4۰متر بعد قسمتي از اتاق 
آن را آرايشگاه زنانه مي كند، قسمت ديگرش را 
فال قهوه مي گيرد، گوشه اي از آن را پسر خانه 
پاش��نه كش كفش پرس مي كند و خدا نكند 
كسي از آنها انتقاد و اعتراضي كند، باز هم آن 
جمله معروف »چهار ديواري اختياري است« 

را مي شنويم. 
6( كافي اس��ت براي آنكه خانه اي را انتخاب 
كنيد ب��ه بالكن ه��ا و تراس ه��اي آن خانه يا 
مجتمع دقت كنيد. حتي با نگاه سطحي تان 
هم مي تواني��د متوجه فرهن��گ و تمدن آن 
آپارتمان يا مجتمع ش��ويد. طبقه سوم فرش 
شس��تند، آن را در بالكن آوي��زان كردند و تا 
پايين آپارتمان چكه چك��ه آب بر خانه هاي 
همس��ايگان مانند باران بهار نم ن��م مي بارد. 
آن يكي بالكن خانه اش را مركز دريافت تمام 
س��يگنال هاي جهان كرده و تا دلت بخواهد 
بشقاب و در قابلمه است كه در طبقه سوم به 
چش��م مي آيد. ديگري نصف بالكنش را كولر 
اشغال كرده اس��ت و نصف ديگرش را هر چه 
وسايل اضافي دارد! جا براي ايستادن نيست، 
اما به زور با پوشش��ي نامناس��ب، هر وقت كه 
بيكار باشد سيگاري دود می كند و فيلتر آن را 

داخل حياط مجتمع مي اندازد. 
۷( دوره زمانه اي شده است كه ديگر همسايگي 
معنا ندارد. اصاًل فكر اي��ن را نمي كنند كه در 
خانه اگر مراس��مي گرفته اند نبايد همسايه ها 
دلگير و خ��داي نكرده ناراضي باش��ند، يا اگر 
قصد گوش دادن موسيقي دارند چرا با صداي 
بلند؟ شايد همسايه ش��ما از صداي آن راضي 
و خشنود نباش��د... چرا با صداي بلند آن را به 
ديگران تحميل كنيم؟ يا اگر شما بي خوابي به 
سرت زده است دليل نمي شود كه ديگران هم 
با تو در اين بيداري و خوابي كه از سرت پريده 

است شريك باشند. 
8(  ش��ايد رعايت حال يكديگر آنقدر سخت 
است كه هيچ كس در يك آپارتمان از عهده اش 
بر نمي آيد! باالي پشت بام بال كباب مي زند، 
در ميان راه پله ها بوي س��يگار مي آيد، از خانه 
همس��ايه به ش��دت بوي غليظ و تند اسفند 
مي آيد، آنقدر غليظ است كه آدم فكر مي كند 
كل كشور او را چشم زده اند... ماشين حسين 
آقا هم كه به روغن سوزي افتاده است و فكر اين 
را نمي كند كم كم دود ماش��ين در پاركينگ، 
همسايگان را خفه مي كند. آسمان آبي و زمين 

پاك كه جاي خود دارد. 
9 ( همسايگي يعني در س��ايه يكديگر بودن 
و در آس��ايش با يكديگر زندگي كردن، اما به 
هر طريق ش��اهد آن هس��تيم كه سبك غلط 
زندگي ها باعث مي ش��ود تا يك ع��ده قرباني 
آن ش��وند و آس��ايش خود را از دست بدهند. 
كودك شما زيباس��ت، مي خندد، بامزه است 
و همه او را دوس��ت دارند، اما دليل نمي شود 
در خانه فوتبال بازي كند. ش��ما اگر عالقه به 
فالن برنامه تلويزيوني داريد دليل نمي شود آن 
برنامه را با صداي بلند ببينيد كه ديگران از آن 
ناراضي باشند... ش��ما به حيواني عالقه داريد 
اما خان��ه و آپارتمان جايي براي نگه داش��تن 

حيوانات نيست. 
1۰( رعايت احت��رام و حقوق ش��هروندي از 
بايد هاي يك اجتماع محس��وب مي شود. اگر 
آن را رعايت كنيم فضايي امن و مملو از آسايش 

فراهم كرده ايم. 
*مددكار اجتماعي و خانواده

يك عده هستند به نام اينكه يك 
شب اس�ت ديگر و هيچ شبي مثل 
امش�ب نمي ش�ود، در خانه ش�ان 
مراسم مي گيرند، اما چه مراسمي؟!

عده اي هس�تند از خانه هايش�ان 
چند منظ�وره اس�تفاده مي كنند! 
وقت�ي وارد آپارتم�ان مي ش�وي 
مش�اغل جالبي را مي بيني، انگار 
وارد جمعه بازاري شده اي و اصالً هم 
فكر نمي كنند تغيير كاربري جرم 
است و اشكال دارد. طرف يك خانه 
خريده است ۴0متر بعد قسمتي از 
اتاق آن را آرايش�گاه زنانه مي كند

تا بوده همه ب�راي يكي و يك�ي براي همه 
بوده ول�ي امروزه تنها ش�ده اس�ت يكي 
براي همه! آن يكي هم كس�ي نيس�ت جز 
مدير بخت برگش�ته س�اختمان ك�ه بايد 
يك تنه تمام مشكالت س�اختمان را سر 
و س�امان دهد. ه�م در مقابل مش�كالت 
س�ر خم كند و ه�م در مقابل همس�ايه ها 
تنه�ا براي آس�ايش خ�ود آنها بايس�تد! 
گوي�ي عادتم�ان ش�ده اس�ت دس�تي 
را ك�ه از س�ر دلس�وزي ب�ه س�متمان 
دراز مي ش�ود از س�ر لجب�ازي رد كني�م

همه مصائب را بر سر مدير ساختمان نريزيد

 از يورتم�ه رفتن ماِنلي مامان تا روش�ن ش�دن 
كاميون بابا!

عجيب اس��ت كه امروز با اينك��ه صغري، كبري ، 
شهال، جمشيد ، فرشيد و مهشيد ديگر نيستند و 
تنها جايش��ان را به مانِلي مام��ان داده اند كنترل 
كردِن مانلي آنقدر سخت شده كه دائماً همسايه دِر 
خانه ات را مي زند و از ص��داي يورتمه رفتني كه 
شب ها در اتاق خوابش مي پيچد شكايت دارد! آخر مانلي 
مامان كالس پاركور مي رود و بايد روزي سه مرتبه تمرين 

كند!
فرهنگ ها متفاوت شده اس��ت. اگر حاج نقي يك جين 
دختر و پسر قد و نيم قد داشت حاج باباي ما هم داشت، 
بچه ها شيطنتش��ان از يك جنس و رن��گ بود، همه يك 
ساعِت بازي و يك ساعِت اس��تراحت داشتند و به قولي 
س��اعت زندگي همه با هم كوك بود. س��ال گذشته يك 
خانواده جديد به واحد طبقه  باالي ما اسباب كشي كرد. 
پدر خانواده راننده ماشين هاي سنگين و گاهي در سفر 
بود، خودتان تا آخرش را حدس بزنيد. نيمه شب تازه به 
منزل مي رس��يد و بچه هاي قد و نيم قدش از شوق طول 
و عرض خان��ه را به حال��ت دو طي مي كردن��د، بعد تازه 
نوبت به صحبت ها و بلند بلن��د خنديدن هاي خانوادگي 
و تلويزيون ديدن هاي شبانه مي رسيد. بعد از همه  اينها 
و شام خوردن ها، مادر خانواده به بالكن مي آمد و اضافات 
و آشغال هاي سفره اش را مي تكاند كه از قضا همه اش در 
بالكن ما فرود مي آمد. اين ماجرا تا چهار، پنج صبح ادامه 
داشت بعد از آن تا چشممان به خواب گرم مي شد صداي 
اس��تارت زدن هاي بي وقفه  كاميوني كه روشن نمي شد 
خواب را از چشمانمان مي ربود. در اين وضعيت نه آقاي 
همسايه مقصر بود نه بچه هايش كه از ديدن پدر خوشحالي 
مي كردند، مشكل انتخاب محل زندگي شان بود كه اتفاقاً 
بعد از چند ماه با اعتراضات بي وقفه  همس��ايه ها باالخره 
متوجه شدند نوع زندگي و روحياتشان با آپارتمان نشيني 
و زندگي در مجتمع هاي مسكوني بزرگ سازگار نيست، 
درنتيجه به جاي ديگري نقل م��كان كردند. اين اتفاقي 
است كه شايد بيشترمان تجربه اش كرده باشيم، اصرار بر 
چيزي كه نيستيم يا اصرار بر قرار گرفتن در موقعيتي كه 
هيچ چيز درباره اش نمي دانيم. در اين موارد منطقي ترين 
كار در وهله  اول اين اس��ت كه خودمان را در اين شرايط 
قرار ندهيم و حداقل نسبت به ويژگي هاي فردي خود و 
خانوادگي مان آگاهي داشته باش��يم. حال اگر به ناچار و 
نه از روي انتخاب فردي در چنين موقعيتي قرار گرفتيم 
درست ترين كار سعي در تطبيق دادن خودمان با محيط 
نو و يادگيري فرهنگ و نوع رفتار در آن ش��رايط اس��ت. 
زماني كه تنوع رفتاري و فرهنگي در بين همسايه ها بيشتر 
مي ش��ود به همان ميزان هم انتظار مي رود  مراعاتشان 

نسبت به هم افزايش پيدا كند. 
البته »هم فرهنگي بودن« لزوماً در همه  موارد درس��ت 
نيست، چه بسا همسايگاني هستند جيك در جيك و بسيار 
صميمي كه با يكديگر يكسري موارد را رعايت نمي كنند، 
مثاًل ب��ا هم زباله هايش��ان را جاي 9 ش��ب 9صبح بيرون 
مي گذارند يا با هم تصميم مي گيرند پول شارژ و تعميرات 
موتورخانه را نپردازند! البته كه كار گروهي هميشه جوابگو 

است اما نه در اين موارد! 

 مدير بخت برگش�ته س�اختمان از دست شما چه 
خاكي به سرش بريزد؟!

تا بوده همه براي يكي و يكي براي همه بوده 
ولي امروزه تنها شده است يكي براي همه! آن 
يكي هم كسي نيست جز مدير بخت برگشته 
س��اختمان كه بايد يك تنه تمام مش��كالت 
ساختمان را سر و سامان دهد. هم در مقابل 
مشكالت سر خم كند و هم در مقابل همسايه ها تنها براي 

آسايش خود آنها بايستد! 
گويي عادتمان شده است دستي را كه از سر دلسوزي به 

سمتمان دراز مي شود از سر لجبازي رد كنيم. 
درست اس��ت كه ما ايراني ها همه مدير خود هستيم ولي 
در بعضي مواق��ع به يك مدير براي س��ازمان دادن كارها 
نياز است. همسايه  عزيز كه پول سمپاشي را نمي دهي و 
خودت در هر زمان از سال به صورت خودسرانه منزلت را 
سمپاشي مي كني، همانقدر كه در فكر اين هستي پشه ها 
شب ها يا زمستان ها كجا مي روند! به اين هم فكر كن كه 
سوسك هايي كه از خانه ات مي روند، بعدش در كجا منزل 
مي كنند؟! قطعاً در خانه همسايه پاييني ات! يا به قولي برف 
خانه ات را پارو نكن بريز روي بام ديگري! به پشت سرت هم 

نگاهي بيندازي بد نيست. 
برخالف تصور ما ديوار كش��يدن هاي امروزه بين خانه ها 
مش��كالت را 1۰ برابر كرده اس��ت، پس تالش براي حل 
معضالت يا ب��ه عبارتي رعايت فرهنگ همس��ايه داري يا 
آپارتمان نشيني هم بايد 1۰برابر شود و اين مهم نيازمند 
منعطف تر شدن و گارد و جبهه نگرفتن نسبت به سايرين 
اس��ت، چون هر روز در فرهنگ آپارتمان نش��يني مورد 
تازه اي اضافه مي ش��ود كه با همدلي بايد آن را بپذيريم يا 

رفع و رجوع كنيم. 
از تصميم براي اضافه كردن دوربين مخفي براي پاركينگ 
گرفته تا نصب همگاني پنجره هاي دوجداره يا تصميم در 

باره نگهداري سگ و گربه در آپارتمان ها. 
پذيرش و عدم پذيرش اين م��وارد نيازمند گفت وگو بين 
اعضاي ساختمان و منعطف بودن در قبال نظرات سايرين 

و وفق دادن خود با شرايط جديد است. 

  برج نيمه تمام و تاالر پذيرايي محله هم همسايه 
است

البته همسايگي تنها به واحد مسكوني بغل 
دس��تي يا طبقه باال و پايين ش��ما محدود 
نمي شود. برج نيمه كاره  سر كوچه شما كه 
دائماً با ماشين هاي سنگين برايش مصالح 
مي آورن��د و راه عبور و مرور ماش��ين هاي 
كوچه را مي بندد هم همسايه است، يا حتي تاالر پذيرايي 
س��ر خيابان خانه تان كه هفته اي سه بار ميزبان برگزاري 
مراسم جشن و عروسي اس��ت و بدون توجه به اينكه اين 
منطقه مسكوني هم هس��ت تا نيمه شب س��ر و صدا راه 
مي ان��دازد و ي��ك پاركين��گ هم ب��راي ماش��ين هاي 
مراجعه كننده اش در نظر نگرفته آن هم همس��ايه است. 
ش��ايد همين ح��اال دقيق��اً زمان��ي اس��ت كه باي��د از 
خودخواهي مان كم كنيم و به فكر بقيه هم باشيم. نيمي از 
بار همسايه داري به دوش مردم و نيمي به دوش شهرداري 
اس��ت براي تفكيك كردن محل ه��اي تفريحي، تجاري، 
اداري، تأسيساتي از نزديكي محل هاي مسكوني يا حداقل 
دامن نزدن به گسترش آن! با توجه به بافت قديمي محله ها 
تغيير دادن يا تفكيك كردن اين قسمت ها در برخي نواحي 
دشوار يا امكان ناپذير است، ولي حداقل مي توان بافت هاي 

جديد غيراصولي به اين مناطق اضافه نكرد. 

  همس�ايگي هميشه خوب اس�ت، ولي نيمه شب 
جوج نزنيد!

بي ترديد همس��ايگي هميش��ه خوب بوده 
اس��ت، اگر غي��ر از اين ب��ود از هم��ان بدو 
شكل گيري شهر ها مردم خانه هايشان را در 
مجاورت هم نمي س��اختند، پ��س نياز به 
نزديك بودن در كنار هم و در مواقع ضروري 
كمك كردن و حمايت كردن يكديگر چش��م پوشيدني 
نبوده است. البته هنوز هم همينطور است. براي مثال هفته  
گذش��ته حوالي نيمه ش��ب بود كه دود غليظي از واحد 
مسكوني طبقه پايين منزل ما از پنجره وارد اتاق شد، شدت 
دود آنقدر زياد بود كه همه نگران شديم. برادرم پابرهنه در 
پله ها دويد و هر چ��ه زنگ طبقه پايين مان را زد كس��ي 
پاس��خي نداد. در نهايت به آتش نشاني زنگ زديم، بعد از 
15دقيقه آقاي همسايه سيخ به دست در را برايمان باز كرد 
و گفت ببخشيد در بالكن بودم صدايتان را نشنيدم و معلوم 
شد آقا نيمه هاي شب هوس جوج سيخ كردن به سرش زده 
و در حال آتيش كردن منقل بوده است! خب اين از مزاياي 
همسايگي است كه همسايه ها در هر حال نگران و به فكر 
شما هستند. شما هم يك مقدار به فكر باشيد بد نيست. 

الاقل نيمه شب جوج نزنيد!
بعضي ديگر هم نگراني ش��ان از عرف معم��ول فراتر رفته 
اس��ت و حد را رد كرده اند به صورتي كه نه تنها آمار رفت 
و آمدهايتان در روز را دارند بلكه اگ��ر اين آمار كم يا زياد 
شود س��ريع واكنش نش��ان مي دهند و پيگير مي شوند، 
البته بعضي ديگر هم هس��تند كه كاماًل بيخيالند و آنقدر 
سرشان در الكش��ان اس��ت كه حتي نمي دانند در واحد 
مسكوني روبه رويشان چند نفر ساكن هستند، اصاًل خانه  

روبه رويشان خالي است يا كسي در آن زندگي مي كند؟!
 يك همكار داش��تيم كه معتقد بود مسائل خصوصي هر 
خانواده اي به خودش مربوط اس��ت. يك ب��ار آنقدر دعوا 
در خانه همس��ايه بغلي ش��ان اوج گرفته بود كه به ضرب 
و شتم و بيمارستان ختم ش��ده بود ولي اين آقا به پليس 
هيچ اطالعي نداد چون زندگي خصوصي هر كس مربوط 

به خودش است!
البته اين ش��عار دامنگير خودش هم شد. درهمان روزها 
آقايي با جعبه ابزار وارد آپارتمان مسكوني شان و به وارسي 
قفل ها مشغول ش��ده بود، براي اين دوس��تمان هم هيچ 
س��ؤالي پيش نيامده بود، حتماً با خودش گفته بود قفل 
منزلش��ان خراب اس��ت و در حال تعمير هستند، مربوط 
به خودشان است. بعد از اينكه خودش از خانه رفته گويا 
همان آقاي قفل ساز به منزل اين دوستمان هم دستبرد 

زده بود؟!
مسائل خصوصي هركس قطعاً مربوط به خودش است اما 
تا زماني كه منجر به وارد شدن آسيب يا ضرر رساندن به 

آن شخص و همسايه ها نشود. 
رعايت حد و حدود خوب است اما نه به ميزاني كه منجر 
به منفعل بودنمان ش��ود. اين روزها حف��ظ اعتدال بيش 
از هميش��ه ضرورتي جدانش��دني در زندگ��ي اجتماعي 
محس��وب مي ش��ود و اگر به قدر الزم هوش��يار نباشيم 

پشيمان مي شويم. 

  مليكا گل محمدي
در زمان هاي بس�يار دور كه نه گوش�ي موبايلي در دس�ت اعضاي 
خانواده بود، نه تلويزيون�ي در كار بود، نه سيس�تم خفن صوتي و 
نه پرده نمايش اختصاصي در اتاق هر نوجواني پيدا مي شد و حتي 
عالقه مندي ب�ه نواختن ادوات موس�يقي فراگير نب�ود، زمان هاي 

بيكاري بسيار سخت مي گذشت!
نهايت الكچريت داشتن يك راديو با نهايتاً 10موج بود كه اوقات فراغت 
با آن سپري مي شد و ولوم صدايش هم تا يك اتاق بغل تر نمي رفت. به 
دليل كم و بعضاً سخت بودن راه هاي تعاملي، مردم بيشتر مايل بودند با 
همسايه ها ، فاميل و دوستان نزديك در ارتباط باشند. مهماني رفتن و 
ميزباني كردن از تفريحات و عاليق و راه هاي گذران  فراغت محسوب 
مي ش�د و به همين ترتيب بين افراد عالقه مندي و احساس صميميتي 
شكل مي گرفت. دركنارش هم شناختشان نسبت به هم بيشتر مي شد. 
مثاًل حاج باباي ما با همس�ايه ديوار به ديوارمان حاج نقي رفاقت چند 
ساله داشت و اگر شب جمعه بوي دود قلياني از حياط خانه شان به خانه 

ما مي رسيد بابا به حاج نقي چيزي نمي گفت، آخه حاج نقي در كل مرد 
خوبي بود، بابا نسبت به او شناخت داشت و خصلت هاي خوبش آنقدر 

زياد بود كه به اين دود خفه كننده اش مي چربيد! 
اين براي زمان حاج نقي ها بود، االن تا بخواهي با سينك ظرفشويي 
آپارتمان قوطي كبريتيت اُخت ش�وي، قلق باز و بس�ته كردن دِر 
خراب خانه جديدت را ياد بگيري و برحسب اتفاق متوجه شوي بايد 
جاي يك بار چهار بار سيفون دستشويي را بكشي تا آب محتويات را 
پايين ببرد، بايد از خانه ات بلند شوي، اسباب و اثاثيه ات را جمع كني 
و مثل ايلياتي ها به خانه و محله ديگري كوچ كني. اين روزها كه اكثراً 
مردم اجاره نش�ينند و هر 12ماه مجبور به نقل مكان هستند حتي 
وقت شناخت بقالي محله ش�ان را هم ندارند چه برسد به شناخت 

همسايه ها و تعامل با آنها!
خب پس در نتيجه وقتي ش�ب جمعه مي ش�ود و از خانه  دي جي نقي، 
همسايه ات بوي دود مي آيد سريع آب و روغن قاتي مي كني و با استفاده 
از عضالت دوسر پا و همستيرينگ با بيشترين توان ممكن به در خانه اش 

لگد مي زني و بالفاصله بعد از باز كردن در، يك حال اساسي هم به خودش 
مي دهي كه مرد حسابي اين چه وضعي است درست كردي؟!

گفتن اين داستان ها براي اشاره به اين نكته نبود كه اگر مثاًل دي جي 
نقي10سال همسايه  من بود و ش�ناخت خوبي نسبت به آن داشتم 
ديگر شب جمعه با عضله  همس�تيرينگ از آن پذيرايي نمي كردم! 
چرا اتفاقًا بعد از  10س�ال اگر هنوز ملتفت نبود نه تنها يك بار بلكه 

دوبار پذيرايي مي كردم!
داس�تان ها را بافتم تا يادآوري كنم زمان حاج نقي ش�يوه و آداب 
همسايه داري خيلي متفاوت بود. خانه ها قوطي كبريتي و ديوارها 
كاغذي نبودند. اگر بويي از خانه همس�ايه اي مي رسيد نهايتًا خبر 
از چاق شدن قليان داش�ت نه چيز ديگري، اگر هم عطر خوش غذا 
بود كه قطع به يقين ش�ب نشده همس�ايه در خانه ات رامي كوبيد 
و بشقابي پروپيمان از شام شبش�ان مهمانت مي كرد. همه رعايت 
مي كردند، رودربايس�تي تنها با همس�ايه نبود و به خودش�ان هم 

احترام مي گذاشتند و اما ادامه ماجرا... 

چه بسا همس�ايگاني هس�تند جيك در 
جيك و بس�يار صميم�ي كه ب�ا يكديگر 
يكس�ري موارد را رعايت نمي كنند، مثاًل 
با هم زباله هايش�ان را جاي 9 شب 9صبح 
بيرون مي گذارند يا با هم تصميم مي گيرند 
پول شارژ و تعميرات موتورخانه را نپردازند!


