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حنیف رهیاب رحیمی

نقل مجلس شدن یا بر سرزبانها افتادن
هر بند ٔه خداوند در طول عمر خواهی نخواهی دو بار بر سر زبانها می افتد و مفتخر به
لقب «نقل مجلس» می شود .حتی الال خوشدل قریهٔ ما که در وقت تولدش ،پدر ومادر
او در زمین سایه و در آسمان ستاره نداشتند هم دوبار در زندگی نامش بر سرزبانها افتاد
نقل مجالس شد:
یک بار که از مادر زائیده شده و پا به این دنیای لبریز از جنجال گذاشته بود ،در
سرتاسر قریه آوازه افتاد که در خانهٔ کاکا پُر دل بچه تولد شده و نامش را مانده اند
خوشدل.
رهیاب رحیمی

و یکبار دیگر در آخر عمر بی حاصلش که یک روز آن هم با شکم سیری و خوبی سپری نشد ،پلک هایش را روی
هم گذاشت و به خواب ابدی رفت ،آنروز هم در مسجد برایش فاتحه گرفتند و نامش نقل مجالس شد یعنی این خبر
برسر زبانها افتاد که خوشدل بیچاره به اطالع دوستان رسید که صرف برای یکی دو هفته دهن به دهن می گشت.
اما بعضی افراد از روز تولد تا سالها بعد از مرگ هم نقل محافل و مجالس با قی می مانند .این طایفه به دو قسم
استند:
یک دستهٔ آنها برعالوهٔ روز والدت و وفات ،بخاطر کارهای فوق العاده و حیرت انگیز ،اختراعات و
اکتشافات سودمند و شاهکاری هایی که در زندگی شان انجام می دهند ،همواره بر سر زبانها اند یعنی نقل مجالس و
محافل هستند و نامهای شان با افتخار و عزت یاد می شود .مانند نلسن ماندیال ،مهاتما گاندهی ،ادیسون ،دلیپ کمار
و غیره که تعداد شان به صدها می رسد.
درین میان یک عده در نیم راه پنچر می شوند و نمی توانند که خود را به جایی برسانند گرچه خودشان فکر می
کنند که رسیده اند .لهذا نامهای این عده با تمسخر بر سر زبانها قرار می گیرد مانند سلیم شاهین ،عالمه! صدیق
افغان ،نابغهٔ شرق تره کی بدبخت و امثال اینها.
دستهٔ دومی کسانی اند که آنها با انجام اعمال شرم آور و جنایات عیان و نهان و خیانت به مردم ،وطن و
دوستان شان چنان مشهور می شوند که درکنار روز تولد و ُمردن ،پس از آن هم در هر مجلس و هر محفل نام شان
با ذلت ،کراهت ،نفرت حتی با نثار چند َدو و دشنام یاد می شود حتی ثبت صفحات تأریخ نیز می گردد.
آخرین فردی که یک کار زشت از او سر زد آقای جوبایدن بود که در گرماگرم کنفرانس حفاظت از محیط زیست و
گازهای گلخانه یی ،در فضای معطر و خاموش قصر ملکهٔ انگلستان ،در یک دیدار رسمی گاز غیرگلخانه یی
گندیده اش را به رسم بی اعتنایی آنهم از مجرای مجازی در فضا پرتاب کرد و در تاریخ انگلستان آن واقعه را
برای بار اول درج ساخت.
و جنایت پیشتر از آن این بود که جناب «عبدالغنی احمدزی» قدرت سیاسی را به «عبدالغنی برادر» واگذار شد.
آقای غنی احمدزی با دار و دست ٔه فاسد و غدارش نام های شانرا در تأریخ کشور چنان لکه دار ساختند که در تاریخ
پنجهزار ساله اینگونه بی غیرتی را کسی دیگر انجام نداده بود!
تاریخ ثابت می سازد که الال خوشدل ما به مراتب پاکیزه تر و بهتر از اشرف غنی زیسته اقالً کسی لعنت و نفرین
خو نثارش نمی کند.
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