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 «چوشاى ضْیذ اص  وَتبّی خبطشات» 

 

 ثب وِ ثضسگوشدی .است اسالهی وطَسّبی دس استىجبس ٍ سلطِ ًظبم ثب هجبسصُ طتبصاىپی ٍ هدبّذاى ثشای ضبیستِ الگَیی چوشاى هصطفی ضْیذ

 .داضت وطَس هشصّبی دس ًفبق ّبی خشیبى ثب سٍیبسٍی دس ساّجشدی ًمص ٍ ضذ چشیىی ٍ ًبهٌظن ّبی خٌگ ستبد گزاس پبیِ خْبدی هذیشیت

 حك حعشت لجَل هَسد وِ ثبضذ .گشدد هی ثضسگَاساى ضوب تمذین وِ است ضذُ آٍسدُ ایطبى پشافتخبس صًذگی دٍساى اص خبطش 33 صیش هطلت دس

 .گیشد لشاس

 

 هدتْذی دوتش ثب ٍ الجشص ثشٍد گفت ش ثِ ٍ خَاستص .ثوبًذ خب آى دس هصطفی است حیف وِ سسیذ ًتیدِ ایي ثِ ٍ وشد فىش خَدش ثب دثستبى هذیش –1

 حل هسئلِ وِ داد ٍسلِ یه ثؼذ .پشسیذ اصش سؤال چٌذ دوتش.گشفت هی ضْشیِ ٍلی ثَد، خَثی دثیشستبى الجشص .وٌذ صحجت خبست آى هذیش وِ ًبهی،

 «.ثذّی ًیست الصم ّن ضْشیِ . لجَلی تَ خبى پسش» :گفت دوتش وِ ثَد ًٌَضتِ وبهل سا ّب خَاة هصطفی ٌَّص .وٌذ

 

 ّدذُ، ضذ .وشد ون اصش دًٍوشُ استبد ًضد، شاٍاتو چوشاى سشاهتحبى، .ثضًٌذ وشاٍات ثبیذ ّوِ ثَد گیشدادُ وِ داضتین استبد یه دٍم سبل -2

 .ًوشُ ثبالتشیي

 

 سا پذس سبٍان اص .سسیذ هی ایشاى ثِ وبسّبیص خجش .هزّجی -سیبسی وبسّبی ثِ وشد ضشٍع ووی هذت اص ثؼذ .آهشیىب سفت .گشفت ثَسس -3

 هي . سضیذُ ٍ ػبلل هصطفی» گفت پذس «.وٌذ هجبصُ هب ػلیِ ثشٍد وِ دّین ًوی پَل پسشت ثِ دالس چْبسصذ تشهی هب» گفتٌذ ش ثِ ٍ خَاستٌذ

 .گشدد ثشهی ثخَاًذ، دسس تَاًذ ًوی دیگش وشدًذ هی فىش .وشدًذ لطغ سا اش ثَسسیِ «وٌن دخبلت صًذگیص دس تَاًن ًوی

 

 دست اص ثضسگی ًیشٍی هبیطگبُآص ثشٍی، اگش ٍلی ای، گشفتِ ًوشُ ضوب» آخشگفت دست .داد ًوی ًوشُ استبد .اش ًوشُ دًجبل ثَد سفتِ ثبس چٌذ -4

 .«ثوبًن ّن هي وِ خَدش پیص ثَد داضتِ ًگِ سا ام ًوشُ .ثَد ضذُ توبم وبسم» گفت هی .خٌذیذ هی خَدش « .دّذ هی

 

 .ثَدًذ گزاضتِ خبیضُ وطتٌص ثشای دٍ ّش ".ووًَیستِ" گفتٌذ هی ّب ساستی ".وٌذ هی وبس ًبسب ثشای .آهشیىبست خبسَس" گفتٌذ هی ّب چپی -5

 سٍی اخیشاً ّویي وِ داضتن داًطدَیی هي" گفت هی سشوالس استبدی دًیب، تش طشف آى ووی یه .وٌٌذ تشٍسش ثَد فشستبدُ سا ػذُ یه ّن سبٍان

 ".وشد هی وبس پالسوب فیضیه

 

 غلط خَس ّوبى ّب ثچِ یِ ّو .ثَد گفتِ غلط سا ای ولوِ سشوالس ثبس یه .گفت ًوی دسست سا ػشثی ّبی ولوِ ثؼعی لجٌبى، ثَد آهذُ وِ اٍایل -6

 «.وشد دسست هذسسِ ایي تَی خذیذی ػشثی یه چوشاى دوتش» گفت هی هَسی اهبم .گفتٌذ هی غلط ٍ داًستٌذ هی .گفتٌذ هی

 

 چیضی ّن ثب ّب ٍلت ثؼعی ٍ پشسیذ هی ّب دسس اص ًطست، هی دلیمِ چٌذ هؼوَال .ثضًذ سش ّب ثچِ ثِ سفت هی ثَد، ووتش وبسش وِ ّب ضت ثؼعی -7

 .تبیطبى پٌدبُ چْبسصذٍ ّش .دوتشًذ ی ثچِ وشدًذ هی فىش ضبى ّوِ .خَسدًذ هی
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 سا هبضیي .وٌذ هی گشیِ داسد ٍ ًطستِ خبدُ وٌبس ای ثچِ وِ دیذ هی سفتین، هی دیگش دُ ثِ دُ ایي اص ٍلتی خبدُ، وٌبس وِ ثَد افتبدُ اتفبق ثبس چٌذ -8

 گشیِ ثِ وشد هی ضشٍع ثچِ ّوشاُ ثؼذ .ثَسیذ هی سا اٍ ٍ وشد هی پبن دستوبل ثب سا صَستص .وشد هی ثغل سا ثچِ سفت هی ٍ ضذ هی پیبدُ داضت، هی ًگِ

 .تش ثیص ّن ضبیذ سثغ، یه دلیمِ، دُ .وشدى

 

 هذیش هصطفی دوتش وِ دادًذ پیغبم .ثَد ثلذ صیبد دػب غبدُ .ثجیٌذ سا اش ًَیسٌذُ خَاست هی .افتبد هی ائوِ دػبی یبد ٍ خَاًذ هی سا ضؼشّب دوتش -9

 هي وِ دػبّبیی فْویذم ضذین، آضٌب دیگش وِ ٍلتی .اخالق خَش هشد یه ٍ سبدُ اتبق یه .سفتن .وشدم تؼدت ثجیٌذم، خَاّذ هی ػبهل خجل ی هذسسِ

 .داسد ٍخَد اٍ هؼوَلی صًذگی دس خَاًن، هی

 

 تىِ تب چٌذ ٍ اتبلن سفتن .ثَد گل خَش ضوغ یه .وشدم صشثب .گشفتن سا ثستِ ٍ دس دم سفتن دٍ ثِ "فشستبدُ ّذیِ ػشٍس ثشای دوتش" گفتٌذ -13

 فشستبدُ؟ ثشاین سا خَدش هصطفی فْویذ هی وسی چِ .فشستبدُ هصطفی سا ّب ایي وِ ؛یؼٌی ّب هْوبى پیص ثشگطتن ٍ وشدم آٍیضاى طال

 طال تىِ تب چٌذ ٍ اتبلن سفتن .ثَد گل خَش غضو یه .وشدم ثبصش .گشفتن سا ثستِ ٍ دس  دم سفتن دٍ ثِ "فشستبدُ ّذیِ ػشٍس ثشای دوتش" گفتٌذ

 فشستبدُ؟ ثشاین سا خَدش هصطفی فْویذ هی وسی چِ .فشستبدُ هصطفی سا ّب ایي وِ ؛یؼٌی ّب هْوبى پیص ثشگطتن ٍ وشدم آٍیضاى

 

 .آهذم ایشاى اص وِ ٍلت ّوبى ثَد؛ گفتِ پیص سبل دٍ ٍ ثیست ".ًىٌی فشاهَش سا خذا وِ ایي اال ًذاسم اًتظبسی ّیچ تَ اص هي!هصطفی" ثَد گفتِ -11

 .ًىشدم فشاهَش سا خذا ّن لحظِ یه ثگَین ش ثِ خَاّذ هی دلن لذس چِ

 

 سا دوتش وِ آهذًذ ًفش چٌذ . گفتي ساُ ثی ثذٍ ٍ دادى ضؼبس ثِ وشدًذ ضشٍع .ًفش چْبسصذ تمشیجب ّب آى .ًفش چْبس دوتش ثب ثَدین، ًفش سِ هب -12

 گفت .«.وٌین ادثطبى ثذُ اخبصُ » گفتین دوتش ثِ .آهذًذ هی دًجبلوبى .ثیشٍى آهذین سبلي دسپطتی اص .ساًی سخي گبُداًط ثَدین آهذُ هثال .ثضًٌذ

 ودب اص دوتش ًطذ هؼلَم .ستبد آٍسدین گشفتین سا صذاّبضبى ٍ سش پش اص تب چٌذ ،وشدین هبضیي سَاس وِ سا دوتش «. صدُ سا ّب ایي خذا ، ػضیض»

 .صلَات ٍ سالم ثب ، داًطگبُ سسبًذیوطبى ٍ ثشگطتین ًشسیذُ .وشد دػَاهبى حسبثی . اتبق یتَ آهذ .ثَد فْویذُ

 

 تب ثدٌگین دضوي ثب ًبهٌظن ثبیذ" گفت .اهبم پیص سفت .خبًِ ٍصاست ًِ ضذ هی ثٌذ هدلس تَی ًِ .خجِْ ثشٍد افتبد فىش ثِ ضذ ضشٍع خٌگ ٍلتی -13

 پشسیذین ."افتین هی ساُ سٍصّب ّویي ضَیذ آهبدُ" گفت .وشد خوغ سا ّوِ ٍ ثشگطت ".ثیبیذ پیص َاًذًت دضوي ّن وٌٌذ، آهبدُ سا خَدضبى ًیشٍّب ّن

 ".وشدًذ دػبهبى"گفت "اهبم؟"

 

 یه اگش .ضذ ػصجبًی ّوِ ایي ٍ ثَد ًخَسدُ چیضی آٍسدین ضبًس ".صهیي این صدُ ثشُ یِ ضوب ٍسٍد هیوٌت ثِ !دوتش" گفت سشٌّگ سفشُ، سش -14

 .وٌذ وبس چِ ًجَد هؼلَم دیگش وِ ثَد خَسدُ لموِ

 

 وَتبُ سا سیططبى ّن ّب ثؼعی .صدًطبى حشف گشفتٌطبى، دست سالح پَضیذًطبى، لجبس دوتش؛ خَد هثل ثَدًذ ضذُ ّب ثچِ ّوِ ون ون -15

 ٍلتی وِ ایي اص هثال یب .وشد پیذا ضذ هی ّب چیض ّویي سٍی اص سا ّب ثچِ هختلف، خبّبی ضذین پخص وِ ثؼذا .ثطًَذ دوتش ضجیِ تش ثیص تب وشدًذ ًوی

 .ضَد هی گن ّب دٍسدست آى خبیی یه ثگیشی، ّن سا ًگبّطبى تِ .دصدًذ هی سا سشضبى ًِ ضًَذ، هی دٍال ًِ سًٍذ هی ساُ سیض خبن سٍی
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 هسدذ تَی سشظْش .ضْش نسفتی ثشداضتین اسلحِ ٍ ًبسًده .اًذ دصدیذُ سا دوتش ضذ ضبیؼِ .ًجَد گطتین، سا پبدگبى ّوِ .ًیست دوتش ...-16

 دسّبی استص وِ ضذ هی هبُ پٌح .ثگَیذ چیضی تَاًست ًوی ػصجبًیت اص پبدگبى دُ فشهبى .ّب سٌی خوبػت ًوبص صف ٍسط تٌْب ٍ ته .وشدین پیذایص

 .اهٌیت حفظ ثشای ثَد، وشدُ لفل خَدش سٍی سا پبدگبى

 

 ستبد اطشاف وَلش تب پٌدبُ ٍ صذ صذ، هب .دُ ًوی خَاة ّن پٌىِ ایي .گشهِ لیخی َّاش فمط خب، ّویي راسین هی سٍ خلسِ خبى، دوتش" گفتن -17

 ".هي اتبق ّن آخشیص ...ا ثسن ثزاسیذ، وَلش سٌگشا ی ّوِ ثشای ضِ هی اگِ ثجیي" گفت."...اتبق ایي ثزاسین سا یىیص اگِ داسین،

 

 وسی ثِ ٍلی تَ، آهذ ٍ.وشد سَساخ سا هب هبضیي سمف ّن خوپبسُ یه .صدًذ سا اٍل هبضیي ساّی سِ اص لجل .لٌذسٍس دٍتب ؛افتبدین ساُ اَّاص اص -18

 .دیذهص خبدُ وٌبس" گفت .ثغلص ثَد گشفتِ ًَصاد هثل .ثَد دستص گل یه .آهذ ّوِ اص آخش دوتش .ثگیشین سٌگش پبییي، پشیذین ّوِ .ًخَسد

 "خَضگلِ؟

 

 .ى ًذادُ هبسٍ ی تسَیِ ٌَّص .اًگبس ًِ اًگبس ّن ثؼذ چطن، گي هی ضوب لَیخ وٌی، هی سفبسش ّشچی دی، هی دستَس ّشچی ضوب دوتش،" گفتن -19

 ًبثِ ی صهبًِ .ًجبش خَس دل خبى، ػضیض" گفت .ثَد آسام اٍ ثَدم، ػصجبًی هي وِ لذس ّوبى "...یي وشدُ گن سالح ضوب گي هی .سؤال صیش سفتِ ستبد

 ".ػضیض ًطَ خَس دل .وشدُ گن سالح ّن همذم حسیي ثگي اسثز حبال دادُ؟ لَ سا صػتش تل چوشاى گفتي ًوی هگِ .سبهبًیِ

 

 ٍلتی" گفت "وٌی؟ طَسهی ایي ًوبص سش چشا" گفتن ش ثِ ثبس یه .خلَ داد هی سا ش سیٌِ ٍ وشد هی ثبص سا ّبیص ضبًِ ایستبد، هی وِ ًوبص ثشای -23

 تیوسبس ّن خذا وٌذ هی فىش دوتش وِ خٌذیذم هی خَدم ثب".ثبضذ صبف ت ٌِسی ٍ ثبیستی خجشداس ثبیذ پس .ای ایستبدُ رات تشیي اسضذ همبثل خَاًی هی ًوبص

 .است

 

 یىی.سفشُ ّوبى سش ًطست ٍ ضست سا ّبش دست .ثوبًذ وشدین دػَتص .سسیذ دوتش ًیٌذاختِ، ٍ اًذاختِ سا سفشُ .هبست ؛داضتین اضشافی ًبّبس -21

 "پس؟ ضذ چی سشوطی، ثیبد لشاسُ گفتي وِ دفبع ٍصیش ایي" پشسیذ هی

 اگِ داسین، ستبد اطشاف وَلش تب پٌدبُ ٍ صذ صذ، هب .دُ ًوی خَاة ّن پٌىِ ایي .گشهِ خیلی َّاش فمط خب، ّویي راسین هی سٍ خلسِ خبى، دوتش" گفتن

 ".هي اتبق ّن آخشیص ...ا ثسن ثزاسیذ، وَلش سٌگشا ی ّوِ ثشای ضِ هی اگِ ثجیي" گفت."...اتبق ایي ثزاسین سا یىیص

 

 ّوبى ٍ آش ّوبى ّن خب آى .خبًِ تَح هسئَل ثِ ثَد وشدُ تلفي .است الصم صذس ثٌی اص دستَس گفتٌذ هی .دادًذ ًوی خَاست، هی خی آسپی دوتش -22

 هي، ثِ وشد سٍ "ثگیشم؟ هدَص ثیبسم گیش سٍ صذس ثٌی ودب اص هي" وِ ضٌیذ هی فمط .ضذُ لشهض ػصجبًیت اص دوتش دیذ ًوی تلفي پبی طشف .وبسِ

 ".خبى ػضیض ثشٍ ثگیش صٍس ثِ ًذادًذ .ثگیش خی آسپی خب آى ٍثش" گفت

 

 سا هسیشضبى .ّب گلَلِ سٍی داسد تصشف .است تي سٍییي دوتش گفتٌذ هی .وشدًذ ًوی ثبٍس .دیذًص آهذًذ ّب ثچِ ی ّوِ خَسد، تیش دوتش ٍلتی -23

 .خٌذیذ خیلی ضٌیذ، ٍلتی دوتش .ّب حشف ایي اص .وٌذ هی ػَض
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 ٍسط سفتین هی .سیخت هی ای ًمطِ دوتش .وشد ًوی هحبصشُ هبسا دضوي هٌتْب .گفتٌذ هی ساست ".است هحبصشُ تَی ّویطِ چوشاى" گفتٌذ هی -24

 .ثیشٍى آهذین هی ٍ ضىستین هی سا هحبصشُ هحبصشُ،

 

 ".وٌذ هی نخَث ّب ثچِ ایي ًفس خبى، ػضیض" گفت "تْشاى؟دٍایی،دوتشی؟ سی ًوی چشا دوتش" گفتن .ثذخَس ثَد ضذُ هشیط -25

 

 صًگ تْشاى اص سٍص یه .دفبع ػبلی ضَسای ًِ سفت، هی هدلس ًِ .تْشاى ثشًگشدد است ایشاى خبن دس دضوي ًیشٍی تب ثَد وشدُ ػْذ خَدش ثب -26

 ثِ ".ضذُ تٌگ دوتش ثشای دلص اهبم .ثیبد ثگَ ًِ،" گفت ".آد ًوی خَدش، ثب وشدُ ػْذ" گفتن ".تْشاى ثیب ثگَ دوتش ثِ" گفت ثَد آلب احوذ حبج .صدًذ

 ".سین هی فشدا ّویي .چطن" گفت .گفتن ش

 

 .دادم سظبیت تب صد حشف ثشاین لذس آى "وٌن؟ تحول طَس چِ هي" گفتن ".ثطن ضْیذ ثشٍم فشدا هي ثذّیذ، سظبیت" گفت -27

 

 سِ .ثَد ّوشاّطبى ّن حذادی .سیض خبن یسٍ ثَد ایستبدُ ساست ّویطِ هثل .داد هی تَظیح خذیذ، دُ فشهبى پَس، همذم ثشای سا هٌطمِ داضت -28

 .افتبدًذ ًفشضبى ّشسِ دیذم .خبوشیض سٍی دوتش، پبی پطت ٍسَهی هتشی ّفت دٍهی .هتشی پبًضدُ اٍلی .طشفطبى سفت خوپبسُ تب سِ ثَدًذ؛ ًفش

 .دوتش پطت ٍ پَس همذم صَست حذادی، ی سیٌِ ثِ ثَد خَسدُ خوپبسُ تشوص .سیض خبن ثبالی پشیذین

 

 سا گَضی ّب ثچِ اص یىی .وشدم هؼشفی سا خَدم ".ثبش خب ّوبى ثیبیی، خَاد ًوی" گفتٌذ ".ثشگشدم خَام هی" گفتن .اَّاص صدم صًگ تْشاى اص -29

 ".ضذین یتین" گفت "ضذُ؟ چی" پشسیذم .گشیِ صیش صد .گشفت
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