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 د یبترس یاز هموار 
 ( گران یعص   یمال  یاز سفربر  ی)گزارش

سوار بود و   یو همراه داشت. مال بر اسب جگر  اریهنگام ترک شهر قندهار به سمت ارغنداب هفت تن    مالحسن

مال    ،یحرکت کردند. سر  کوتل باباول  کلیمال، سوار موترسا  ی  و چهار تن در پ  شیشاپیبه دوگروه، سه تن پ  اشارانی

بود،    دهیخورده تا دورها دو  وتابچیپ  یبه دوسو  کوتلکه از    ی را نزدش فراخواند. بعد به راه  اشاران یرد و  توقف ک

  ی دارد و گاه  یدارد، پست  ی دارد، بلند  یراه است. کج  نی از  ترچیوپپرخم  اریمبارزه بس  ریاشاره کرده گفت: برادران، مس

همچون    اج. آن میکشنده بود  ی هموار  کیها گرفتار  سال   تهی. ما در کودیبترس  یدارد. در راه مبارزه از هموار  یهموار

ظاهر دوست با لبخند، کلدار، تومان،  به   ی  سودجو  یروهایو اطراف ما را از چهارسو ن  میباتالق دچار توقف شده بود

تر و  به   اکیدالر  ما  بودند.  پآن   یجاگرفته  خواسته   ییشناآ  وخم  چیکه  بپ  یهابا  را  کار   تیریمد  هٔ ویش  م،یئمایمردم  و 

 م،یخوردیم  یمهمان  م،یشمردی پول را م  یهایبوج  م،یبا استخبارات بود  وبششسرگرم خو  م،یریبگ   ادیرا    یدارحکومت

کار جنگ و ترور را در داخل خاک افغانستان   ینامرئ  یهابودند که چون دست  ی. کسانمیگرفتیم  نیچک و آفرچک

آگاه اعالمکردندیم  یما رهبر  یبدون  فقط  ما  بمیرفت یپذیم  تی و مسئول  میخواندی م  هی.  ما که    یرهبر  ی عضاا  شتری. 

خون گرفته    یمرض شکر و چرب  یتحرکی بودند، در عمل از ب  خواهانهی و آزاد  یک ی چر  یهاظاهر رهبران جنگبه

 ی. در مبارزه از هموارخواندندی. جز من و چند تن محدود کتاب هم نممیز ما سنگردار و مبارز نبودا یک ی چیبودند. ه

 . دیبترس

جا را اطالع دهند.  به ارغنداب بروند و برادران آن  گرانیسوار زودتر از د  کلیمال دستور داد که دو تن موترسا  بعد

راه خود ادامه دهند. دو تن  قاصد با سرعت به  گر،یهمدکم و قابل دسترس به   هٔ جداگانه در فاصل  هٔ افراد در دو دست  یباق

 یدارین  بغرش سلنسر موتورها چون بانگ خروسا یغرب راه افتادند و صدا لبه سمت شما یکوتل باباول هٔ جاد چیاز پ

 کرد. نیاسب خود را قمچ ،یآهن یهااز پشت آن خروس دهیکش یقیگوش مال را نوازش داد. او نفس عم

ل  هٔ خان  کی  کیو نان گرم کرده بود، نزد  یهوس چا  اریروز که دل  مال بس  یهامهین ا  یگ  . ستادیکوتاه و کوچک 

اش  . مال با اسبآمدیم  دهیرا بوکش  نیاز پشت او زم   یو سگ  الغر  رفتیآب به سمت خانه م  یادورتر با کوزه  یرزنیپ

 مال؟  دیکنیالسالم. باز کجا را فتح م  کمی: علداددوش جواب رفت و سالم داد. زن  کوزه به  رزنیبه سمت پ

 م؟یکه من مال یدانی: تو از کجا مدیپرس  رتیبا ح مال

از    ریغ  یداشته باشد؟ چه کس  یبی تعق  یهااسب سوار شود و آدم  تواندیم  یروزها جز مال چه کس  نیگفت: در  رزنیپ

 سالم بدهد؟ یبه زن کندیمال جرئت م

 م؟ یبنوش ی که چا دیشما دود باالست. آب جوش دار هٔ خانگفت: از آتش مال

  هٔ مدرس  ایمال    هٔ . خانمینواز دار دل کالن و مهمان  م،یپتاسه دار  م، یدار  ی چا  م،یآتش دار  م،یآب دار  یگفت: بل  رزنیپ

 دهقان است. هٔ خان ست،یطالب ن

پتاسه    م،یدار  یچا  م،یها. آب داربچه  دییایآواز داد: ب  اشارانینگفت و رو به    یزیدار چ کوزه  رزنیبه جواب پ  مال

 با دل  کالن! یزبانیو م میدار

*** 

نشستند. پس از چند لحظه مال    رزنیپ  هٔ خان  تویرا هموار کرده در پ  شانیمال پتوها  اران  یاش را و  ل اسب ج    مال

 و مال نشد.  ی از چا یاما خبر دندیانتظار کش  یخانه رفت. همراهان مال مدت طوالنبرخاست و به سمت آتش

 .میخوانیم یچه گذشت در گزارش بعد رزنی مال و پ انیخانه مدر آتش  کهنیا

 ***یا اپریلنی کبول می ق شینوشتهٔ جناب محترم نگاه صاحب را به خاطر هموار نیا ،دلت !یخوانندهٔ گرام***
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