
فضولي در کار ديگران، يکي از بيماري هايي است که تاريخچه اش معلوم 
نيس��ت و هيچ کس به درس��تي نمي داند از چه زماني در جوامع بشري رواج 
پيدا کرده، اما شواهد نشان مي دهد ويروس آن، به مراتب قوي تر از ويروس 

کروناست و در سطح دنيا، عده زيادي را مبتال کرده است.
يک��ي از مبتاليان بيماري فضولي که مرضش بس��يار هم حاد ش��ده، 

سهراب، کارمند دون پايه يکي از شرکت هاي خصوصي است که دايم چشم و 
گوش��ش کار مي کند تا  همکاران، مشتريان و مراجعان شرکت را پايش کند، 
حرف هايش��ان را بش��نود و  در رابطه با موضوعاتي که به  او مربوط نمي شود، 

حرفي بزند.
البت��ه، تحقي��ق وتفحص وي در اح��واالت ديگران، فق��ط به محل کارش 
محدود نمي ش��ود، در راه رفت و برگش��ت به مح��ل کارش، توي اتوبوس و 
مت��رو، حتي توي محله يي هم که س��اکن آن اس��ت، در کار ديگران فضولي 
مي کند و ديگران را حرص مي دهد، اما هيچ کس بيشتر از همسرش از دست 
او  حرص نمي خورد. طفلک حق هم دارد، چون وقتي در حضور ديگران چنان 
رفتارهايي را از شوهرش مي بيند، از خجالت خيس عرق شده و آرزو مي کند 
زمين دهان باز کرده و ش��وهرش را ببلعد! و چون اين اتفاق نمي افتد، هميشه 

با عجز و التماس  به  او سفارش مي کند که : 
 -     وقتي قضيه يي به تو مربوط نمي ش��ود و در آن نان و آبي برايت نيست، 
تو س��ر پيازي يا ته پياز که خودت را دخالت مي دهي؟ اصال تو چه کار به کار 

مردم داري؟
 - يعن��ي وقت��ي مي بينم يک نفر عقل��ش به کار خودش نمي رس��د، نبايد 

راهنمايي اش کنم؟
- نه. تو مگر عقل کلي؟ هر کسي مصلحت خودش را مي داند و حق دارد 

هر جور دلش مي خواهد براي زندگيش تصميم بگيرد.
- اين حرف را نزن خانم جان! شاعر فرموده:

چوميبينيکهنابيناوچاهاست
اگردستشنگيريتو،گناهاست
م��ن خير م��ردم را مي خواهم که راه جلو پايش��ان مي گذارم. ولي وقتي تو 
موافق با اين فريضه نيستي، اشکالي ندارد، حتي اگر ببينم کسي دارد خودش 

را توي چاه مي اندازد، فقط نگاه مي کنم و چيزي نمي گويم.   
اما چون به قول خودش صفت خيرخواهي او مادرزادي اس��ت و دل رحمي 
به وي اجازه شاهد کج رفتاري ديگران باشد و دم نزند، همچنان راه خودش را 
مي رود و البته، نيت خير هم دارد، اما هميش��ه هم گرفتار بدبياري مي ش��ود و 

مدت ها طول مي کشد تا از عوارض آن رهايي پيدا کند . 
تازه ترين دس��ته گلي که سهراب بابت دل رحم بودن خودش به آب داده، 
به همين دو سه هفته قبل و يک روز جمعه مربوط مي شود که قرار بود خانواده 
همسرش براي صرف ناهار به خانه شان بيايند و همسرش يک ليست از اقالم 

مورد نياز را به دستش داد و او را از خانه بيرون فرستاد تا مايحتاج را تهيه کند . 
سهراب، زنبيل را برداشت و از خانه بيرون رفت و طبق معمول، حواسش 
به همه جا بود و به همه جا چش��م مي دواند، اما هنوز خيلي از خانه خودش دور 
نش��ده بود، ک��ه در يکي از خيابان هاي خلوت حوال��ي خانه اش، ديد يک مرد 
قلچماق، کودکي يازده دوازده س��اله را زير مش��ت و لگد گرفته و ضمن کتک 

زدن، حرف هاي گزنده اي به او مي زند : 
 -     خدا تو را از روي زمين بردارد، تا من از دستت راحت شوم. ذليل مرده! 
من تا کي بايد تاوان بي توجهي تو را بدهم؟ مگر نگفتم حواس��ت جمع باشد تا 

من برگردم .   حاال چه خاکي به سرم بريزم؟  
پسربچه هم ضمن کتک خوردن مرتب التماس مي کرد : 

 -     نزن بابا... غلط کردم ... خودم مي گردم و پيدايش مي کنم . 
س��هراب از يک طرف بر اثر فضولي ذاتي خود به فکر افتاد ته و توي قضيه 
را دربي��اورد و از طرف ديگر ضج��ه و ناله طفل معصومي که کتک مي خورد، 
جگ��رش را کباب کرد. توصيه هاي هميش��گي همس��رش را از ياد برد و يک 
دفعه، خودش هم نفهميد چکار مي کند، جس��تي زد، دست مرد را وسط زمين 
و هوا گرفت و گفت : چه خبر است مومن؟ مگر مي خواهي کافر، مسلمان کني. 
اين چه کاري اس��ت که مي کني؟ مگر نمي بيني بچه، چه جوري ضجه مي زند 

و التماس مي کند؟
 -     به تو چه مربوط است؟ تو مفتشي يا قاضي؟

 - هيچ کدام. ولي آدم که هس��تم. وقتي اش��ک و ضجه اين طفل معصوم را 
مي بينم، دلم مي سوزد. 

- دلت براي عمه ات بسوزد. بچه خودم است و اختيارش را دارم . 
س��هراب که ديد طرف خيلي قلچماق اس��ت و اگر ح��رف اضاقه  اي بزند 
ممکن اس��ت از کوره در برود و او را هم زير مشت و لگد بگيرد، لحن کالمش 

را ماليم کرد و گفت: 
 -     البته که اختيار بچه ات را داري، اما پدر بايد نسبت به فرزندش مهربان 

باشد. خدا را خوش نمي آيد که طفلک را اين جوري کتک مي زني  . 
م��رد قلچماق، که انگار با حرف منطقي س��هراب، آتش غضبش تا حدي 

فروکش کرد. نفس بلند و صدا داري کشيد و گفت : 
 -     آقا جان! دلم از دس��ت اين بچه خون است. تو اگر بداني اين يک وجبي 

چه باليي سر من آورده آورده، ديگر از او جانبداري نمي کني . 
 -     مگر چکار کرده؟

زنده یاد محمدرضا حسن بیگی
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