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بسیاری از ما همسایه خود را نمی شناسیم ِ ،خیلی ها هم مراوده زیادی دارند! روش کدام درست است و چرا؟

یریزه»
توگو با «سید مصطفی قدمگاهی» ،مداحی که باخواندن «داره م 
گف 
حاشیه ساز شد

برگردم دوباره با این ریتم
نمی خوانم

نرگس عزیزی | روزنامهنگار
اینروزهاوبهمددبزرگشدنشهرهاوتغییردربافتهایمسکونی،همسایههادرمحلزندگیمانباسرعتبیشتریتغییرمیکنند.در
بسیاریازمواقعدیگرخبریازهمسایههاییثابتبرایسالهایطوالنینیستوهمینبهشناختکمترماازآنهادامنمیزنداماداستان
پرونده
فقطتغییرهمسایههانیست،حاالدیگربسیاریازماوقتزیادیبرایشناختآنهاصرفنمیکنیم.نامهمسایههایمانرانمیدانیموحتی
ممکن است ندانیم خانواد ه آنها چند عضو دارد .البته در این نبود شناخت تنها ما نیز مقصر نیستیم ،سبک زندگی این روزها تغییرات
زیادیکردهاست.حاالدیگرزمانهاییکهاعضایخانوادهبیرونازخانهصرفمیکنند،زیادوفرصتبازکردنبابآشناییمحدودشدهاست.بههرصورت
یمحرومشویمکهنظمدهیدرستبهاینروابط،منبعمهمحمایت
عواملموثردرآنهرچهباشد،اینموضوعباعثشدهاستتاتعدادیازماازروابطاجتماع 
اجتماعیبرایماستومیتواندفوایدمتعددیبرایماوهمسایگانمانداشتهباشد.دراینپروندهنگاهیانداختهایمبهمزایایارتباطباهمسایهها،درکنار
آنایدههاییبرایآشناشدنبااینغریبههایدیواربهدیواربرایشماداریم.برایآنهاکهممکناستباخواندنمزایایارتباطباهمسایههاهنوزبهضرورت
اینموضوعاعتقادپیدانکردهباشند،نگاهیبهسرقتیانداختهایمکهکلیدموفقیتسارقاندرآن،همیننبودشناختهمسایههاازیکدیگربودهاست!

پاسخی به آن ها که معتقدند چه لزومی به داشتن ارتباط با همسایه است؟

از احساس آرامش بیشتر تا بهبود سالمت روانی
تقویت روابــط با همسایهها همیشه کــار آسانی نیست .برخی
میگویند وقتی بدون این روابط هم زندگی میچرخد ،چه نیازی
است به اضافه کردن دردسر و دغدغه .برخی اما نگران از کنترل
خارج شدن میزان این روابــط هستند؛ این که همسایه بخواهد
درخواستهای متعددی از آنها داشته باشد.با این حال  ،شاید
آشنایی با فوایدی که از تقویت این روابط میتواند نصیب ما شود
بتواند به ما کمک کند تا انگیزه بیشتری بیابیم و تالشمان را برای
گشودنبابآشناییودوستیباهمسایههاافزایشدهیم.
امکاناجراییکردنایدههاییبزرگتر
وقتیهمسایههاهمدیگررابشناسندویکهویتمشترکبینآنها
ایجادشود،اجراییکردنبرخیایدههاتوسطآنهاآسانترمیشود.
بهعنوانمثالاینروزهاتعدادافرادیکهدوستدارندبرخیایدهها
را برای کمک به حفظ محیط زیست اجرایی کنند ،رو به افزایش
است؛ازتفکیکبهترزبالههاتاکاشتسبزیدرباغچهیاحتینصب
پنل خورشیدی برای تولید برق .موفقیت این ایدهها در زمانی که
همسایههاباهمدیگردراجرایآنمشارکتداشتهباشند،همزندگی
آنهارابهصرفهترمیکندوهماستمرارآنرامیتواندتضمینکند.

امنیتوآرامشبیشتر
ادعایداشتناحساسامنیتوآرامشبیشتروقتیهمسایههایمان
را میشناسیم ،ادعای گزافی نیست .تجربه پلیس نشان میدهد،
درساختمانهاییکههمسایههاهمدیگررامیشناسند،احتمال
دزدی از منازل میتواند کاهش پیدا کند .جدای از بحث دزدی،
احتمالآسیبدیدنخودرودرپارکینگووسایلشخصیدرفضای
مشترکساختمانهمدرچنینشرایطیکمتراست.
پرداختآسانترهزینههایمشترک
مشکالتمربوطبهساختمانودردسرهایشارژ،مشکلمشترک
غالبافرادیاستکهتجربهزندگیدرآپارتمانرادارند.تجربهنشان
میدهد زمانی که همسایهها همدیگر را از نزدیک میشناسند،
مشکالتدراینزمینهکمتر،پرداختهامنظممیشودوالبتهوقتی
یک واحد در پرداخت هزینه مشکل دارد ،همسایهها با او بهتر کنار
میآیندوباتنشیکمترموضوعراحلوفصلمیکنند.
فرصتیویژهبرایبچهدارها
اگروالدهستیدوکودکخردسالدرخانهدارید،داشتنهمسایهای
که او نیز کودک خردسال دارد ،میتواند فضایی ایدهآل برای شما

ایدههاییمتفاوتبرایآشناشدنباهمسایهها

زنگ در خانه همسایهات را بزن!
تاصحبتازبازکردنبابآشناییباهمسایههامیشود،برخیبهفکرفرومیروندکهدرخانههایکوچک
امروزیچطورمیتواننداینموضوعرامدیریتکنند.درکنارآن،بحثهزینههایپذیراییووقتیکهباید
صرفآمادهشدنوپذیراییازمهمانهاشودنیزبرایبرخیمانعیبزرگاستاماواقعیتایناستکهبرای
آشناشدنباهمسایههامیتواندبسیارآسانتر،کمهزینهتروالبتهدرزمانیبسیارکوتاهانجامشودوتنها
زمانیگزینهدعوتبهخانهمطرحشودکهبایکیازهمسایههاروابطیصمیمانهدارید.
معرفی حضوری خود به همسایهها |این ایده سادهترین و کمهزینهترین ایده برای آشنایی با
همسایههاست .کافی است زنگ در واحد آنها را بزنید ،خودتان را معرفی کنید و نام
آنها را جویا شوید .با این کار هم با چهره آنها آشنامیشوید و هم تا حدی میتوانید
تصوریپیداکنیدکهباکدامهمسای هاگرارتباطراگسترشدهید،بهترخواهدبود.
پیشنهادمیشوداینکاررادرهمانهفتهابتداییجابهجاییانجامدهید.حضور
هم ه اعضای خانواده در این زمان توصیه میشود .راستی گرفتن شماره تلفن
همسایههارافراموشنکنید!
بردن غذای نذری یا هدیه خوراکی |به صورت کلی هدیه دادن در همه
روابط به نزدیکتر شدن ما با دیگران کمک می کند و کمی از حفا ظهای
شخصی افراد کاهش میدهد .اگر دوست دارید اطالعات بیشتر از حد نام
همسایهها کسب کنید ،بهتر است دست خالی نروید ،چراکه زمانی که هدیهای
میدهید ،همسایه شما احساس راحتی بیشتر می کند و احتمال این که از سواالت
شما دلخور شود ،کاهش مییابد .در این زمان شاید بتوانید از شاغل بودن اعضای خانواده
همسایهتان اطالعاتی کسب کنید.
پذیرایی از همسایهها در فضای مشترک ساختمان |شاید بد نباشد بعد از گذشت کمی از حضور در
خانه جدید از مدیر ساختمان بخواهید که همه همسایهها را برای شرکت در مهمانی آشنایی در فضای
مشترک،حیاطیاپارکینگ،بهمیزبانیشمادعوتکند.البتهاگرتعدادواحدهایساختمانکمباشدیادر
پیآشناشدنباهمسایههایکناریباشید،بهاحتمالزیادخودتانبایداینکارراانجامدهید.پذیراییدر
فضایمشترک،میتواندمشارکتهمسایههارابیشترکند،چراکهاحساسمزاحمتکمتریمیکنند.
جلساتمذهبیخانگی|یکیدیگرازایدههایقدیمیبرایاینکاراست.خوبیاینروشایناستکه
افرادبهطورمعمولزمانبیشتریبرایشناختنهمدارنداماخباحتمالاینکههمههمسایههادرمجلس
حاضرنشوندنیززیاداست.درعینحالکهبسیاریازاینجلساتتنهابرایخانمهاست.
پذیراییازهمسایههادرخانه|بعدازارزیابیاولیهوشناختکلی،شایدبدنباشدیکیدوتاازهمسایهها
رابهخانهخوددعوتکنید.بااینکارفرصتبیشتریبرایشناختنهمدیگرداریدوخداراچهدیدید،شاید
بعدازمدتکوتاهیببینیدکهایندوستانصمیمیشماهستندکهدرهمسایگیشمازندگیمیکنند!

ایجادکند.تنظیمساعتبازیدرفضایمشترک،دعوتازکودکان
همسایه یا هماهنگی با آنها برای فرستادن کودکان خود به خانه
آنهاازمزیتهایاینموضوعاست.فقطتصورکنیدکهچندساعت
قبلازرسیدنمهماناینامکانراداشتهباشیدکهفرزندتانرابرای
دو ساعت به خانه همسایه بفرستید تا بتوانید روی کارهای خود
متمرکزشویدوالبتهازنظمخانهنیزخیالتانراحتباشد!
کمکحال در زمان اورژانس
ازقدیمگفتهاندحادثهخبرنمیکند.زمانیهمکهاتفاقیمیافتد،
سرعتدرکمکرسانیحرفاولرامیزند.چهاینکههمسایهشما
بامشکلیناگهانیمواجهشدهباشدوچهخودشما،آشناییبااووتوان
کمکدادنوکمکگرفتنبهآرامششماکمکزیادیخواهدکرد.
درباره حوادث هم از شکستگی دست و سر بگیرید تا آتشسوزی و
ترکیدگیلولهآبوازایستقلبیتاخرابیخودروبهطورناگهانی.
حمایت اجتماعی و روانی
بهواسطهنوعاشتغالوتحصیلو ...احتمالاینکهناچارشویمجایی
دورازخانوادهساکنشویم،بیشترشدهاست.دراینشرایطهرچند
روابط ما از راه دور با آنها که دوستشان داریم ادامه پیدا میکند اما
داشتن روابط رودررو و نزدیک با افرادی که بتوانیم با آنها احساس
صمیمیت کنیم ،تاثیر مثبتی در سالمت روان ما خواهد داشت.
درستاستکهدوستپیداکردنازبینهمسایههاآساننیستاما
تالشبرایبرقراریروابطیصمیمانهتربهنتایجخوبآنمیارزد.

آشناشدنباهمسایههاتوصیهایهمگانیامابرایبرخیخانوادههامهمتراست

اگر در خانهتان بیمار دارید
همانطور که گفته شد ،اهمیت آشنایی و ارتباط با همسایهها بر هیچ فردی پوشیده نیست اما
بعضیازخانوادههاهستندکهبایدتوجهبیشتریبهاینموضوعداشتهباشند.
اگرفرزندیبانیازهایویژهدارید|کودکاننابینا،ناشنوا،دارایمشکالتذهنیواوتیسماز
جملهاینکودکانهستند.سعیکنیددراولینفرصتباهمسایههایخودآشناشویدوتوضیح
مختصریدربارهوضعیتفرزندتانبهآنهابدهید.معرفیاجمالیازمشکلفرزندتان،ازبرخی
سوءتفاهمهاجلوگیریمیکندواحتمالهمراهیوهمدلیهمسایههاراافزایشمیدهد.
اگر عضوی از خانواده بیمار است |بیماران مزمن نیاز به استراحت بیشتر دارند .
توضیح شما به همسایه میتواند زمینه کمک گرفتن از او در مواقع اورژانسی را
برایشمافراهمکند.تجربهنشاندادهاستوقتیافرادازدلیلدرخواست
مااطالعدارند،همراهیبیشتریمیکنند،بهعنوانمثالدرخواستهای
شمابرایرعایتسکوتدرساعاتیمشخصهمموثرترخواهدبود.
اگر والدین شاغلاند و فرزند مدرسهای دارند |اگرفرزندمدرسهای
داریدکهباسرویسرفتوآمدمیکندودرعینحالدرخانهشماهردووالد
شاغلهستند،آشناشدنباهمسایههاورفتوآمدباآنهامیتوانددربرخی
موقعیتهابهدادشمابرسد.نگرانیازپشتدرماندنفرزندیاتنهاماندناودر
خانه،ازجملهمسائلیاستکهوالدیناینکودکانباآنروبهروهستند.وجود
همسایهقابلاعتمادوآشنامیتواندازنگرانیشمادراینمواردکمکند.

رد پای نشناختن همسایهها در اخبار حوادث

زندگی سارقان در خانه مال باخته!

آشنانبودنهمسایههاباهموبیخبریآنهاازهمدیگر،باعثسوءاستفاده سارقانشدهاست؛
مانند اتفاقی که امسال در تبریز روی داد .ظاهرا باندی که در کار سرقت لوازم منزل بودند ،وارد
خانهای شدند و طی یک هفتهای که در این خانه اقامت داشتند ،آرام آرام خانه را با خودروی
شخصیووانتتخلیهکردند.درطولاینیکهفتهنیزازآنجاکههمسایههاشناختیازصاحب
اصلیخانهنداشته،بهچیزیشکنکردهاندوتنهاوقتیصاحبخانهازسفربرگشت،موضوعبه
پلیس گزارش شد(تسنیم) .در نهایت پلیس توانست مشکل این پرونده را با دستگیری سارقان
حلکندامابهنظرمیرسدبرایحلمشکلنشناختنهمسایههاالزمباشدتکتکمادستبه
کارشویم؛پیشازاینکهدردسرهایآندامنگیرمانیزشود.

حسین طحان

چند روزی میشود که یک مولودی با عنوان «داره میریزه ،داره میریزه » ...به سرعت در فضای
مجازیدرحالانتشاراستوالبتهجنجالیوحاشیهسازهمشدهاست.حاشیههایاینمولودیبه
دلیل دابسمشهایی است که فضای مجازی را پر کرده و به طور عجیبی در حال زیادتر شدن است.
در این بین ،از ساختن دابسمش این مولودی با ریختن پالسکو ،ریختن آب و ریختن گل روی زمین
بگیرید تا دابسمشهایی که متاسفانه برخی اهانتآمیز و خارج از شئونات اسالمی است .به همین
بهانه به سراغ مداحی رفتیم که تقریبا همه ما صدایش را این روزها ،بارها و بارها شنیدهایم و احتماال
بازهمخواهیمشنید!
خودتانرامعرفیکنیدوبگوییدکهازچندسالگیشروعبهمداحیکردید؟
سیدمصطفی قدمگاهی هستم ،متولد سال  59در مشهد .از دوران ابتدایی به مداحی عالقهمند
شدم و سال  74بود که با موذنی و قرائت زیارت عاشورا در مسجد ،مداحی را جدیتر پیگیری
کردم.
سبکوروششمادرمداحی،همیشهماننداینمولودیمنتشرشدهازشمادراینروزهاست؟
دوستان هیئتیام بیشتر روی مولودی خوانیهای بنده توجه دارند به لحاظ اینکه فضای مولودی
خوانیراحتتراستوارتباطبامستمعبیشتربرقرارمیشودوگرنهبندهروضهخوانهستمودربحث
مداحیهممولودی،همروضهوهمشورمیخوانم.
اگرموافقهستید،برویمسراصلمطلب.چندروزیاستکهیکیازمولودیهایشماحسابی
معروفشده،آیااینشعر،جدیداست؟
سال  ،95روز والدت امامرضا (ع) در هیئتی به نام «دعای ندبه  14معصوم مشهد» این مولودی را
خواندم.آنزماناصالدیدهنشدوبازتابینداشتودوستاندریککانالتلگرامیبارگذاریکردند
امااینکهاینروزهارسانهایشدهاست،واقعاجایسوالدارد.مشخصنیستچطوریوچهکسی
اینمولودیراازآنکانالبرداشتهوظاهرابرایخانمیکهدرکاناداست،ارسالکردهاست.اواولین
نفریبودکهاینمولودیراتبدیلبهدابسمشودرصفحهاینستاگرامشمنتشرکرد.ماجرادقیقااز
نصفحهداشتوکمکمدابسمشهای
آنجاشروعشدواینویدئوفقطبیشاز 500هزاربازدیددرای 
مختلفیدرداخلهمبرایاینمولودیساختهشد.
آیامتناینمولودیوسبکاجرایش،سلیقهخودتانبود؟
سبک خواندن این مولودی ،برگرفته از آهنگ یکی از خوانندههای مجوزدار داخلی است به نام آقای
«علیرضاروزهدار»کهشعریعاشقانهبااینآهنگرامیخوانند.شاعرمولودیمنهمرویهمینآهنگ
شعرگفتهاستومنهمباهمانآهنگاجراکردم.بهتازگیخودآقای«روزهدار»همدرصفحهشانبه
ایننکتهاشارهکردهاندکهشعروآهنگشانآنقدربازتابنداشتهکهاینمداحیبازتابداشتهاست!
قبولداریدکهایرادهاییکهبهمحتوایاینشعروسبکخواندنشواردشده،درستاست؟
متاسفانه در فضایمجازی فقط یک قسمت شعر شنیده شده است ،در صورتی که در قسمتهای
دیگر این شعر به اهمیت زیارت امام رضا(ع) ،زیارت اربعین ،زیارت کربال و  ...هم اشاره میشود .من
صددرصد از محتوای شعر حمایت میکنم و اینکه به لحاظ مفهوم و محتوا غنی است اما قبول دارم
آهنگتندخواندهشدهاستالبتهبرایاونآهنگمجبوربودمتندبخوانم.
همانطورکهشنیدهاید،برخیازمداحانپیشکسوتمصاحبهکردندوضمنانتقادهایشدید
اعالمکردهاندکهاینشعرومولودیشماوهناهلبیت(ع)است؟
ن موضوع راکه وهن
استقبال از این مولودی خیلی بیشتر از انتقاداتش بوده است .به هیچ عنوان ای 
اهل بیت(ع) بوده  ،قبول ندارم .خیلیها سبکها ،اشعار و آهنگهایی را خواندهاند که بسیار بدتر
از این آهنگ بوده است و اینطور مورد هجمه قرار نگرفتهاند .مثل آن مداحی که میخواند« :نوار
مغز سرم در محضر دکترا خط خطی و  » ...این وهن هست یا شعر و مولودی که من برای امامرضا(ع)
خواندم؟
بهعنوانسوالآخر،آیادوبارهحاضریدکههمینمولودیرابخوانید؟
نمیشود گفت که پشیمان نیستم  ،از محتوای شعر دفاع
میکنم اما شاید اگر قرار باشد که دوبــاره این مولودی
را بخوانم ،دیگر با این آهنگ و ریتم تند نخواهم خواند.
به هر حال فقط معصومین(ع) پاک و مطهر هستند و
انسان ممکن الخطاست و نباید به دلیل خطای یک نفر
او را بکوبیم و تخریب اش کنیم .من اشتباهی کردم به
دلیل آهنگی که خواندم و قبول دارم اما شعر هیچ
ایراد و مشکلی نداشت
و ندارد.
با اسکن این کیو آر می توانید
کلیپ اصلی این مداحی را ببینید

