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 شهگو با راش یهااشک و دزنمی کنار را روبنده مالله

 نگاه را سرش پشت استرس با کندمی پاک روبنده

 به را او و خوردمی کانت ن،تکا یچوب رابها د،کنمی

 تیجمع از دشومی دورتر و دور مالله و برد یلومج

  !سرش پشت

  د.رسمی گوش به هنوز مادرش ونیش یصدا

  ت.اس افتاده قیعم یاهچال در چرخ

 ریپ اسب و درونمی در ارابه چرخ ریز از هاسنگ قلوه

 تیهدا جلو به شالق با کنان ناله ساله ۸۰ عمر مال

  د.شومی

 ادیفر سرمالله بر شانهمردا زمخت یصدا با مالعمر

  د.ده هل پشت از را یگار که کشدمی

 دهدمی هل را ارابه کوچکش هایدست و ترس با مالله

 عرق مالله و دزنمی ادیفر مالعمر و کشدمی ههیش اسب

 بالخره دشومی یقاط هم در چشمش اشک و یشانیپ

  د.یآمی در گودال از ارابه چرخ

 مالعمر زن دو ندرسیم خانه به که است کیتار هوا 

 او از را کهنه جامدان و لیوسا و دیآمی استقبال به

 همراه که کندمی اشاره مالله به عمرالم د،رنیگمی

 اتاق به را مالله زن دو آن برود خانه داخل به زنانش

  .دانکرده آماده شده زکبَ را مالله بعد یساعت و برندمی

 از زن ود ت.سا زدهموج مالله اهیس چشمان در اشک

 و دشویم باز در بعد یلحظات درونمی رونیب اتاق

 همالل یرو به رو و دشومی اتاق وارد فرتوت مالعمر

 نظر را مالله یپا تا سر یطانیش لبخند با ندینشمی

  د.پرسمی مالله به رو کندمی

  ؟سالته ندچ ر:مالعم

 نییپا را گاهشن د،رزمیل دستانش همچون لبانش مالله

  د.کنمی سکوت اندازدمی

 او که خوردمی مالله صورت به یمحکم دهیکش ناگهان

  د.زنمی ادیفر مالعمر کندمی پرت عقب به را

 هراسان پرسهمی سؤال ازت شوهرت یوقت -مالعمر

  !بده جواب

  د.زریمی فرو مالله اهیس هایچشم گوشه از اشک

  !سال ۱۱ ه:مالل

افغان مظلوم زنان به میتقد 
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