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  سزای قروت آب گرم
  سخن آخر با مالنصوح

  
  

که در سايت خاوران به نشر رسيده است بسيار مضحک تر از گذشته به ) قاضی موسی(نوشته های اخير مالنصوح 
ايشان . ی قبلی نمايانگر افکار ايشان نبوده است نظر ميرسد ، چون جناب ايشان از يخن کسانی  گرفته اند که نوشته ها

در نوشته های اخير خود با بی حيائی به سايت های وزين و مبارزی تاخته اند که انعکاس دهنده نظرات عده کثيری 
 از هموطنان ما ميباشند و در کنار قيل و قال های براه انداخته شده ، اخطار داده اند که شايد بزودی در پرتو آيات و

مرحبا به اين قضاوت . حديث يعنی با سوء استفاده از مفاهيم قرآنی و احاديث نبوی به ضد حمله ديگری نيز به پردازند
اگر جناب ايشان در دورانی که بر مسند قضاوت هم تکيه زده بوده اند بر اساس ظن و !  ساله نويسندگی ٥٥و استعداد 

  .مه مردم را به گل قالين نشانده اندگمان به قضاوت پرداخته باشند فکر ميکنم  که ه
  

در نوشته جديد ايشان بجز از دو مورد، مطالب خاصی را مشاهده ننمودم و همه تکرار مکررات بود و حرف های را 
اميدوارم اصل آن را که بيانگر . که من به ايشان گفته بودم آنها ر اکاپی کرده و دوباره به خودم تحويل داده اند

اشد در جای محفوظی نگهدارند تا وقتًا فوقتًا در آئينه آن به تماشای  چهره به اصطالح مبارز خود اوصاف ايشان ميب
  .به پردازند

  
دوموضوع جديدی را که در نوشته های ايشان مشاهده نموده ام،  اولی به توصيه های دوست ايشان ارتباط ميگيرد که 

ذريم و دومی هم عکس العمل خود ايشان ميباشد که توصيه های برای شان گفته اند بايد از بعضی دروازه ها خميده بگ
دوست خود را رد نموده و گفته اند که من برای گذشتن از هيچ دروازۀ  سر خود را خم نمی کنم و چنين دروازه های 

الزم واقعيت اين است که توصيه همان دوست منطقی بوده چون انسانها بايد از انعطاف و درايت . را با لگد ميشکنم
توصيه ما هم به جناب ايشان اين است که با اين سن باال از لگد . به لگد پرانی متوسل نشوند... کار بگيرند و مثل 

  .پرانی پرهيز نمايند چون ممکن است که اين لگد پرانی ها به نقض وضوی ايشان منجر شود
  

ات  بيشتری را هم نداشتم  چون مشاجره و اگر واقعيت را بگويم ، من از اين مردک مفلوک و انفالت الريح انتظار
 ساله بحدی اعصاب ايشان را ضعيف نموده که حاال ديگر گاه و بيگاه باالی سايه خود نيز حمله ٥٥دعواجلبی های 

جناب مالنصوح بايد از حمالت گذشته خود می آموختند که توان وارد شدن در رينگ پهلوانی را ندارند چون . مينمايند
می  که از جانب حريفان خود نوش جان کرده اند تا حال هزاران مرتبه آسمان را پرستاره ديده اند، اما با ضربات محک

باز هم عده ی شانه های ايشان را گرفته و به اميد اينکه از اين نمد برای ايشان کالهی ساخته شود ايشان را دوباره  
ی فکری و منطقی به حرف های کوچه بازاری پرداخته و وارد رينگ مينمايند که متاسفانه مالنصوح بعلت ناتوانی ها

  . با فير های بی خريطه آبروئی مربيان خود را بخاک برابر مينمايد
  

بعضی اوقات انسان مجبور ميشود که شيوه و اصول نوشتاری خود را سر جايش گذاشته و با بعضی مردم به شيوه 
قروت آب گرم که عنوان اين نوشته هم بهمين مناسبت خود شان حرف بزند که در چنين مواردی ميگويند سزای 

بهمين دليل ميخواهم به نقل قصه ی يکی از پادشاهانی که در زمانه های قديم زندگی داشته به . انتخاب گرديده است
دقيقا همين طوری .  پردازم که او هم مثل مالنصوح بدون هيچ مدرکی حکم اعدام مرد بيگناهی را صادر نموده است

النصوح نسنجيده باالی کسان خاصی در سايت های معتبر انترنتی حمله نموده و فکر ميکند که حريف اصلی را که م
منظور از بيان اين قصه صرف مقايسه عقل شخص پادشاه مذکور با عقل شخص مالنصوح . از پای در آورده است

  .ميباشد وما به قسمت های ديگر اين داستان کاری نداريم) قاضی موسی(
  
پادشاه  حکم داد تا . يگويند در روزگاران قديم شخصی دست به عملی زده بود که از نظر پادشاه خالف پنداشته ميشدم

شخص مذکور را دستگير نمايند، اما از آنجائيکه سربازان پادشاه نفر اصلی را دستگير کرده نتوانستند ، از يخن 
اضر نمودند که گويا شخص خالفکار را دستگير نموده شخص ديگری گرفته و آنرا کشان کشان به محضر پادشاه  ح

  . اند
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مرد بيگناه هرچه داد و  . شاه که عصبانی بود بدون هيچ تأمل و تحقيقاتی گفت اين مرد متخلف را فورًا اعدام نمائيد

و را دوان فرياد ميکشيد که من بيگناهم و خالفی را که شما ميگوئيد مرتکب نشده ام کسی به حرف او گوش نميداد و ا
وقتی ميخواستند که حلقه دار را بر گردن او بياويزند او گفت بمن اجازه دهيد تا قبل .  دوان به طرف چوبه دار بردند

  ! از اينکه مرا اعدام ميکنيد ، يک خواهشی را به حضور مبارک پادشاه به عرض برسانم 
  ! ندپاد شاه گفت دست نگه داريد تا خواهش خود را بعرض حضور ما برسا

  
حاال که شما مرا بدون هيچ دليل و ثبوتی ميخواهيد اعدام نمائيد پس اجازت فرمائيد که الاقل يکبار : مرد متهم گفت

جهت وداع به خانه خود رفته و به خانواده خود بگويم که قسمتی از مال و جايداد مرا بفروشند و به طلبگاران بدهند تا 
  . بعد از مرگ خود دين دار مردم نباشم

  
پادشاه اين خواهش او را قبول کرد و اجازت داد تا شخص متهم تحت نظر سربازان شاه جهت تذکر وصيت های الزم 

وقتی شخص متهم که سر بازان شاه او را تحت نظر داشتند وارد خانه . و انجام وداعيه برای دقايقی به خانه خود برود
مرد رو به زن .  فته آينده برگزار شود آمادگی ميگيردخود شد ديد که زنش برای يک عروسی که قرار است  در ه

من بناحق دستگير و متهم شده ام و حکم اعدام من صادر شده و آمده ام تا آخرين وصيت های خود را : کرده گفت
  . بنمايم و سربازان شاه در پشت دروازه منتظر برگشت من هستند

  
خانم فالنی پيراهن حريری دارد که دارای : ش گفتزن که به فکر عروسی بود بدون توجه به حرف های شوهر

گلهای نارنجی است ، تو هم بايد هرچه زود تر از همان تکه بمن بخری که تا قبل از فرارسيدن عروسی برای خود 
  . پيراهنی بسازم

  
ها مهم زن گفت برو بابا اين حرف ! ای زن من در حال اعدام هستم و تو از من پيراهن حرير ميخواهی : مرد گفت 

مرد گفت ای زن مرا ميخواهند ! نيست ، مهم اين است که من در پيش قوم و سيال در عروسی هفته آينده کم نيايم 
درين هنگام زن با ناز و عشوه ی خواست دل شوهر را بدست آورد تا شوهر وی به خريداری ! بکشند تو چه ميگوئی

 مرد با ديدن عشوه و کرشمه زن دگرگون شد و الفيه اش حالت در اين اثناء  حالت . پيراهن مورد نظر وی به پردازد
  . نعوظ را بخود گرفت

  
وقتی مرد به . خالصه سربازان بعد از سپری شدن مدت معين مرد را دوباره به حضور پاد شاه بردند تا بدار آويزند

 خود را باال کرد و گفت حرفی حضور پادشاه رسيد و ميخواستند ريسمان دار را به گردن او بياندازند  بار ديگر دست
مرد گفت از هر مرحله زندگی انسانها . پادشاه گفت بگذاريد تا بگويد. جهت عرض به حضور مبارک پادشاه دارم 

من از حادثه دستگيری خود تجربه جديدی کسب کرده ام که بی مناسبت نيست تا جناب . تجارب جديدی می آموزند
  ! پادشاه  گفت بگو . سلطان بشنوند

  
مرد گفت من وقتی از سر دار جهت خدا حافظی به خانه ی خود رفتم تا وصيت های خود را بنمايم ، زنم از من 
پيراهن عروسی خواست و در اين حالت که سربازان منتظر برگشتاندن من به پای چوبه دار بودند، با کرشمه و نازی 

  .  که نعوظ الفيه من را باعث شدکه از همسر خود مشاهده نمودم حالت من بگونه دگر گون گرديد
  

باالخره از جريان اين ماجرا که شما ميخواهيد مرا بيگناه اعدام کنيد و از طرف ديگر زنم : مرد ادامه داد و گفت که 
در پای چوبه دار از من لباس عروسی ميخواهد و الفيه من در جريان اعدام  حالت نعوظ را بخود گرفته است  يک 

پادشاه گفت بگو که به چه حقيقتی پی برده ای؟ مرد گفت من باالخره .  به يک حقيقت پی برده ام چيز را دانستم  و
دانستم که عقل جناب پادشاه با عقل زن من و عقل الفيه من مساوی ميباشد چون هيچکدام وقت امر و وقت خواهش و 

  . وقت حرکت خود را نمی دانند
  

هم مساوی به عقل همان پادشاه ميباشد که ميخواست ) قاضی موسی(نصوح اين داستان بما ثابت ميسازد که عقل مال 
چون مال نصوح هم به مردم بيگناهی در سايت های معتبر انترنتی تاخت و تاز  نموده   آن  مرد بيگناه را بدار بياويزد

  . و فکر ميکند که نويسنده اصلی يعنی نکته دان را مورد  حمله قرار داد ه است
 

به چشم ميخورد اين است که  ) قاضی موسی(لب ديگری هم که در نوشته های اخير جناب مالنصوح يک موضوع جا
اما طوريکه من توانائی ها ی ايشان و ياران ايشان را محاسبه کرده ام  چيغ . گفته اند من شما يان را مفت رها نميکنم 
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 نقصی را رسانيده نميتواند پس هرچه دل شان ها و فرياد های ايشان بر اساس همان قصه معروف شبان به مالداری ما
  . ميخواهد چيغ بکشند تا بقول شبان مذکور ما تحت جناب ايشان تَرک بردارد

  
 سال از عمر شريف تان در نويسندگی  به خاطر ٥٥بخاطريکه شما فرموده ايد : راستی يک توصيه دوستانه ديگر

 جناب باسعادت شما  پيشنهادی را ارائه نمايم  که همه اصالح جامعه گذشته است ، ميخواستم درين رابطه خدمت
نوشته های خودرا جمع  آوری نموده  و آنها را بشکل کتابی به چاپ برسانيد تا آثار گرانبهای  شما از گزند حوادث  

ند بدرستی ميتواند مناسب ترين نامی برای اين اثر تاريخی و گرانبهای تان باشد تا بتوا"  بول شيتس.  "در امان بماند
  ! موفق باشيد.   ساله تان را منعکس نمايد٥٥ثمره زحمات 

  
  پايان
 

 
 


