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  آن شب تا صبح گريستم

د شدراکتی به گوشۀ شرقی منزل چھارم بالک ما  ود و ١١. اصابت کرد و با انفجار، دود غليظی از آن کنج به ھوا بلن  جدی ب

نج   ردر زي. زمينی نداشت  کسی يارای بيرون کردن سرش را از زير. جنگ با شدت ادامه داشت زمينی بالک، اطفال را در ک

هھت ان اکوی نشانده بوديم و چون ھوا به شدت سرد بود، چند لحاف و کمپلی را که داشتيم ھم االی آن داختيم را ب اميلی ٩از . ن  ف

 .رسند  ای بعد به قتل می  ی لحظهئخاست و طوری نشسته بودند که گو  یی بر نمئکوی جمع شده بودند، صداھکه در آن ت

رد و سوختگی  ن حرکت میئيشعله ھای آتش به طرف پا. کوی ما قرار داشتھآتش گرفته مقابل تبالِک  ھای   ھای کلکين  ک

صدای رگبارھا آنقدر شديد بود که کسی . افتادند   زمين میتوته توته به

وذ می  گپ کسی را نمی اکوی نف رد  شنيد و دود آرام آرام به داخل ت . ک

دم ذھای ورود دود را ببن ا منف ه دروازه رساندم ت از الی . من خود را ب

ه می. ھا به بيرون خيره شدم  سوراخ چشمم . کشيد  آتش در بالک زبان

ه کلکين، و   فتاد که گاه به بالکن میبه زِن چادرپوشی ا دويد و گاھی ب

د را صدا زده ! کمک! کمک: کشيد  مھابا فرياد می  بی شريف و احم

د  شد و پشت بالک ما و مقابل بالک آتش گرفته را می  ھا بيشتر از جنوب شليک می  گلوله. آنان را متوجه صحنه کردم . کوفتن

 .دويد  آمد و به دھليز می   زن را شنيديم که به بالکن میيکی دو بار ديگر ھم فريادھای گنگ و نامفھوم

 با وجودی .جنگ پياده از ساحۀ ما عبور کرد. حدود دو ساعت به اين منوال گذشت. ديگر ھر چه انتظار کشيديم او را نديديم

کسی ديده . اندمکوی برآمدم و به دويدن خود را به مقابل آن بالک رسھطاقت شده از ت  نع رفتنم شدند، بیکه ديگران ما

ھای آتش   شعله. دويدم  گاھی پروت کرده گاه می. کردند  فيرھای ھاوان و توپ پيوسته در اطراف بالک اصابت می. شد  نمی

در . ھای آھنی دھليز به شدت گرم شده بودند  از منزل دوم باال رفتم، کتاره. سوختند  ھا می  نکم شده بودند ولی ھنوز کلکي

 کورمال کورمال در ميان دود پيش رفتم و ھنوز به منزل چھارم .شد   که اصالً راه ديده نمی  منزل سوم دود غليظی پيچيده بود

او را با تمام قوت . ھا بيھوش افتاده بود   چھارم بر روی زينهزن بيچاره بين منزل سوم و. نرسيده بودم که پايم به چيزی خورد

نيمۀ چپ . اش ھنوز گرم بود  چادری. ن رساندمئيکردم تا اين که او را به پا  شد، اما مقاومت می  نفسم بند می. ن کشيدمئيبه پا

نشانده و بعد به پشت خود گرفتم و با  به زمين ءاو را ابتدا. کرد  آخ آخ می. بعد از چند نفس عميق به حال آمد. بدنش سوخته بود
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.  به رويش آب زدم، دوباره ضعف کرده بود.کوی رسيدمھنفھميدم که چطور به ت. شروع کردمتمام قدرتی که داشتم به دويدن 

باالخره احمد او را پشت کرده تا سرک ميدانی . شد  جنگ آھسته آھسته از مکروريان سوم دور می. دانستيم چه کار کنيم  نمی

من : ھای شب به ھوش آمد و گفت  بعد از تطبيق دوا نيمه. از آنجا او را به شفاخانۀ چھار صد بستر رساندم.  رساندئیاھو

شوھرم دو ماه قبل با اصابت راکتی در جاده . ام از کارتۀ نو آمده بودم که جنگ درگير شد  صبح وقت به خاطر خبرگيری خانه

  . کنيم  با دو پسر و يک دخترم در کارتۀ نو زندگی میما اصالً از لوگر ھستيم و حال . کشته شد

و فرستادم۵٠٠فردا صبح بعد از عذر و زاری بسيار به يکی از مالزمان شفاخانه  ۀ ن ه کارت ھای   ساعت.  افغانی داده او را ب

اد را گذاشت  يک بجه، داری می. سعيد پسر کالن زن رسيد و با ديدن مادرش بنای چيغ و فري ان . دادم  من او را دل عصر ھم

دگی را    نرسيد و باالخره ساعتئیروز زن بيچاره به کوما رفت و تالش داکتران جھت نجات او به جا ھای يک بجۀ شب زن

 .پدرود گفت

ردم سر دوم و دخترش که . فردا صبح جنازه را با پسرش به کارتۀ نو ب اد ١٢پ ه فري ادر انداخت ر جسد م ود، خود را ب  ساله ب

ان داد.  بودم که اين سه يتيم چگونه زندگی خواھند کردکشيدند و من حيران  می ان اطمين ه من و آن ه ب ا   گرچه مالک خان ه ت ک

  . توان دارد از آنان سرپرستی خواھد کرد و از خانه ھرگز بيرون شان نخواھد کرد

ه  ساله شده بود ١٨سعيد که تازه . شب ھمانجا نزد اطفال زن ماندم. مرده را عصر ھمان روز دفن کرديم ا خواھرش زرغون ب

ود  وقفه می  زرغونه بی. و برادرش اميد در کنجی نشسته بودند ه ب ا صبح . گريست و سعيد سر او را در بغل گرفت آن شب ت

 .گريستم

  

 

 


