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جوال د سپپپینو زرو تاپ پر سپپر له خپل بوټې تر بل بوتې پورې خیز اچاوه ،تارونه به یې زغلول او زوړند پُل به یې
ورنپه جوړاوه او د مپاڼیو پپه څیر لپالې بپه یې اوبپدلې .کلپپه بپه چې پر دې تپارونو زمرین ولویپد ،او بیپپا بپه چې د
سپوږمۍ وړانگې ورباندې ولویدې ،داسې بریښیدل لکه للیدونکې شیشې.
دا کیسپپپپپپپه تر لمر خاته پورې روانه وه ،کله چې لمر راوخوت ،خزندې او نور واړه الوتونکي د گالنو په غوټیو کې
ننوتلې او باد هم د جوال جوړ کړي پلونه او له تارونو جوړې کړې ماڼۍ سره گډوډ کړل.
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یوهانس له لنگله څخه نور راوتلی و چې ناڅاپه یې د شا له خوا د یو نارینه غږ واورید .نا اشنا سړي ویل:
«انډیواله په کومې خوا روان یې؟»
یوهانس په لواب کې ورته وویل:
«غواړم له نړۍ نه گرد چاپیره راوگرزم».
نا اشنا سړي وویل:
«زه هم غواړم دغسې یو سفر وکړم ،څنگه به وي چې گډ سره والړ شو!»
یوهانس وویل:
«هوکې ،دا ښه خبره ده».
په دې ډول دوی خپل سپپپفر پیل کړ .په لږ وخت کې سپپپره صپپپمیمي او ملگري شپپپول .دوی دواړه ښپپپه خلو وو او
یوهانس ډیر ژر پوه شپپو چې ملگری یې تر ده ډیر هوښپپیار دی .هغه تقریبا ً نیمه نړۍ لیدلې وه ،په دې خا ر د نړۍ
په باب ،په ډیرو شیانو پوهیده او کوالی یې شول د هغو په هکله وغږیـږي.
لمر خاته مهال تر یوې لویې ونې الندې کیناسپپپتل چې دلداغی (سپپپهارنۍ) وکړي .په همدې وخت کې یوه زړه ښپپپله
راغله چې شپپا یې کړوپه شپپوې وه او د لکړې په مرسپپته روانه وه .یو څه خس یې چې په لنگله کې ټول کړي او په
شا کړي وو .د بوډۍ په لمن کې څو شنیلي او د ولې څو اوږدې لښتې له درې درملو ته ورته شنو څانگو سره ایښې
وې .دوی ته چې نږدې شوه ،ناڅاپه د یې پښه ونښته او ولویده ،چیغې یې پورته شوې ،د خوارکوټې پښه ماته شوې وه.

یوهانس غوښپپپپپپپتل چې بوډۍ ډیر ژر د هغې کور ته ورسپپپپپپپوي ،خو ملگري یې وروسپپپپپپپته له ښپپپپپپپه د ت نه وویل:
«بیړه مه کوه!»
د سفر ملگري یې په خپله توبره کې یو مرهم درلود ،هغه یې راویسته او وې ویل:
«اوس به یې زه پښه په دې مرهم غوړه کړم او داسې به ښه شي ،لکه هیڅ چې پښه ماته شوې نه وي ،داسې چې
بیا په خپله کوالی شي کور ته والړه شي ،خو دا به هم په مقابل کې ما ته هغه درې دارو ته ورته شنې څانگې ما ته
راکوي چې په لمن کې یې ټومبلي دي».
زړې ښلې وویل:
«سمه ده!»
او هغه درې دارو ته ورته څانگې یې ورکړې .هغه سړي هم د بوډۍ پر پښه مرهم وسوالوه .زړه ښله داسې روانه
شوه چې له پخوا نه یې پښه ال ښه احساسوله .خو دا مرهم په درملتونه کې نه شو تر السه کیدای.
یوهانس خپل ملگری وپوښته:
«ته اوس په دې څانگو څه کوې؟»
ملگري یې وویل:
«دا درې ښایسته شنې دارو ته ورته څانگې دي ،یوه ورځ به مو په کار شي ،زه هم یو عجیب سړی یم!»
بیا دوی مخ پر وړاندې والړل .یوهانس مخامخ کتل او وې ویل:
«هوا مخ په خرابیدو ده ،وگوره څه توره پنډه وریځ را روانه ده ،کیدای شي دروند باران ووریږي».
د سفر ملگري یې وویل:
نه ،هغه اوره نه دي او خولیږي هم نه ،هغه غرونه دي ،هغه سپپپپپپپتر او پرتمین غرونه دي ،کله چې سپپپپپپپرته ور
وخیژې ،څوکو ته یې ورشپپې داسپپې انگیرې چې اورو ته ورختلی یې .آیا باور کوالی شپپې! سپپبا به له هغه لای نه
ټوله نړۍ وگورو».
خو هغه غرونه لکه څنگه چې ښپپپپپکاریدل ،هغومره نږدې هم نه وو .یوه بله ورځ یې هم مزل وکړ ،څو د غره لمنې
ته ورورسپپیدل .هلته ونو سپپرونه هسپپو کړي وو ،شپپا و خوا غټې تیږې لیدل کیدې ،لکه یو ښپپار چې پروت وي .دا
ډیر سپپپتونزمن کار و چې سپپپړی دې پاس لوړې څوکې ته ور وخیژي .دوی اړ وو چې د سپپپبا ورلې مزله له پاره د
چمتو کیدو په خا ر لږ دمه شي ،د همدې له پاره هلته یوه میلمستون ته ورغلل.
په میلم ستون کې خلو ډیر وو ،هلته راټول شوي وو او د هغه سړي په لیدلو بوخت وو چې د تارونو په و سیله یې
د نانلکو د گډا ننداره وړاندې کوله .هغه د خپلې نندارې خونه نوې پرانسپپپپتې وه او خلو هم د نندارې له پاره ورته
راټول وو.
په لومړي کتار کې یو پنډ لواکمن صاب ناست او غټ وي سپي یې هم ترڅنگه پروت و ،سپی داسې و لکه چا ته
چې خوله وراچوي ،خو څه یې نه ویل او د نندارې په لیدلو بوخت و.
ډیر ژر کمیدي ننداره پیل شپپپپوه ،ننداره په زړه پورې وه .بادشپپپپاه او ملکه پر ښپپپپکلي تخت باندې ناسپپپپت وو ،زرین
تاجونه یې پر سپپرونو ایښپپودل شپپوي وو ،یمتي جامو یې اوږدې لمنې درلودې .د دروازو په څنډو کې لرگینې غټې
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ښایسته نانلکې درول شوې وې چې شیشه اي سترگې او غټ ،غټ بریتونه یې درلودل او کړکۍ به یې د تازه هوا
د راتلو په پار تړلې او خالصولې.
ننداره داسې له خوښیو ډکه او خوندوره وه ،چې هیڅ ستړې کونکې صحنه یې نه درلوده .کله چې ملکه جگه شوه او
غوښتل یې د سالون غولي ته والړه شي ،خدای پوهیږي چې سپی په کوم چورت کې و ،خو ناڅاپه یې خیز کړل او
د ملکې نرۍ مال یې په غاښ کړه او داسپپپې یې کوښپپپکوده چې د ماتیدو تقهاری یې واوریدل شپپپو .صپپپاب نه شپپپوای
کوالی چې خپل سپی راونیسي .دا داسې ډارونکې صحنه وه چې د ټولو حالت یې ور بدل او خراب کړ.
د نندارې وړاندې کونکی د دې صحنې په لیدلو سره ډیر خوابدی او ناآرامه شو ،لکه چې د ده تر ټولو ښکلې او تر
ټولو ظریفه نانلکه وحشي سپی ورته ماته کړې وه .ننداره بنده شوه او خلو والړل.
د یوهانس ملگری د نندارې وړاندې کونکي ته ورنږدې شپپو او ورته وې ویل چې دی کوالی شپپي هغه نانلکه بیرته
ورغوي او بیا یې له لان سره لرلی ملهم د نانلکې پر ماتو شویو لایونو وسوالوه او نانلکه له لومړني حالت نه هم
ال ښپپپپپپه او روغه شپپپپپپوه ،ان تر دې چې پرته له هغه چې څوښ یې تارونه ښپپپپپپکته پورته کړي ،هغې کوالی شپپپپپپول
وخولیږي او خپل الس پښې وښوروی.
نانلکه اوس د یو ژوندي انسپپپان په څیر وه او کوالی یې شپپپوای د خپل بدن غړي خپله وخولوي ،یوازې یې خبرې
نه شوای کوالی .د نندارې وړاندې کونکی ډیر خوشاله شو چې نانلکه یې کوالی شي خپله وگډیـږي او لان پورته،
پورته واچوي ،خو نورو نانلکو یې دا کار نه شو تر سره کوالی.
نیمه شپپپه وه ،ټول ویده وو ،چې نا څاپه د آه او زگیرویو عجیب غږ جگ شپپو او دومره سپپره وغلید چې ټول یې له
خوبه راویښ کړل .ننداره وړاندې کونکی هم راویښ شپپو .هغه داسپپې گڼله چې غږ د نانلکو له صپپندوا نه راوزي،
لکه د نانلکو د صپپندوا خواته ورغی .د صپپندوا سپپر یې چې جگ کړ ،وې لیدل چې همدا نانلکې دي چې په بد
حالت سپپره زگیروي کوي او آه باسپپي .دا لکه چې هغوی هم غوښپپتل د ملکې په څیر شپپي او د خپل بدن غړي خپله
وخولولی شي.
ملکه نانلکه په گونډو شپپپپوه او خپل ښپپپپکلی تاپ یې د یوهانس او د هغه د ملگري خوا ته داسپپپپې ونیو لکه په زاریو
سره چې وایي:
«دا تاپ در واخلئ او په بدل کې یې زما د میړه او زما د درباریانو په الس او پښو هم مرهم وسولوئ!»
ننداره وړاندې کونکی لان ټینگ نه شو کړای او په ژړا شو ،بیا یې یوهانس او د هغه د سفر ملگري ته وویل:
«که زما ټولې نانلکې داسې ورغوي لکه ملکه نانلکه ،هر څه چې وغواړئ ،تاسو ته به یې درکړم».
نا آشپپنا همسپپفر وویل چې د دې کار په بدل کې دی هیڅ هم نه غواړي ،یوازې د نندارې د وړاندې کونکي هغه توره
غواړي چې په مال پورې یې تړلې ده .هغه هم ومنله او توره یې ورکړه.
د یوهانس ملگري هغه ملهم په نانلکو وسپپپوالوه ،نانلکو حرکت وکړ او خیزونه یې پیل کړل او داسپپپې په گډا سپپپر
شوې چې تول ماشومان یې په گډا راوستل .هغه شپه په میلمستون کې داسې شور بگت جوړ شو چې راشه که یې
گورې!
سپپبا ته یوهانس او ملگري یې له ټولو سپپره مخه ښپپه وکړه او د صپپنوبر د ونو په منځ کې یې د لوړو غرونو خوا ته
مخه کړه .هغوی دومره پاس وختل او جگ والړل چې الندې د کلیسپپا برجونه دومره واړه ښپکاریدل لکه په ونو کې
چې میوه زوړنده وي .یوهانس په خپل ټول عمر کې دومره ښکالوې یو لای او په یوه وار سره نه وې لیدلې.
په هغې تازه هوا او شپپنه اسپپمان کې لمر ډیر ښپپه للیده او د شپپپنو د شپپپیلۍ زړه وړونکی غږ په دښپپتو او غرونو کې
انگازې کولې .د یوهانس په سترگو کې اوښکې راپیدا شوې او بې اختیاره یې چغې کړې:
«خدای پر موږ څومره مهرباني کړې ده چې دا نړۍ یې له دې ښکال او پرتم سره رامنځ ته کړې ده».
د یوهانس د سپپفر ملگری غلی والړ و او د لرو ،لرو لایونو ننداره یې کوله ،ناڅاپه یې له پاسپپه د یوه الوتونکي زړه
وړونک ی غږ واوریده .چې پاس یې وروکتل ،که گوري چې د ایلۍ له کورنۍ نه یو سپپپپپپپپین انس په آسپپپپپپپمان کې
څرخونه وهي او داسپپپپپې غږ یې ایسپپپپپته چې تر نن پورې هغو دواړو هسپپپپپې غږ نه و اوریدلی ،خو د الوتونکي غږ
ورو ،ورو ټیټیده .بیا سپین انس خپل سر ټیټ ونیو او الندې پسې راته ،ترڅو په پای کې د دوی له پښو سره ،په بې
لانه حالت راولویده.
د یوهان ملگري وویل:
«څه ښکلي او پرتمین وزرونه!
څومره لوی ،لوی او سپین دي!
دا وزرونه په ریښپپپپپتا چې ارزښپپپپپتمن دي ،زه هغه د لان له پاره راجگوم .اوس دې ولیدل چې دا توره مې څنگه په
کار شوه؟»
بیا یې د سترگو په رپ کې د الوتونکي دواړه وزرونه غوڅ کړل .بیا وخولیدل ،والړل ،والړل ،تر څو یو لوی ښار
ته ورسیدل .دې ښار په سلگونو برجونه او دیوالونه درلودل .د ښار په منځ کې یوه پرتمینه ماڼۍ جوړه شوې وه چې
زرین بامونه یې درلودل او د بادشاه د اوسیدو لای و.
د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

له ښپپار نه د باندې میلمسپپتون و ،دوی هلته والړل ،څو لانو ته نوې جامې برابرې کړي او بیا پاښ او په نویو کالیو
سمبال ،د ښار واټونو کې دم کیږدي.
د میلمستون خاوند هغوی ته وویل:
« د دې ښپار بادشپاه ډیر ښپه سپړی دی او تر نن پورې یې هیڅ چا ته آزار نه دی رسپیدلی ،خو لور یې ډیره بدجنسپه
ده ،هغه ډیره ښکلې جلۍ ده ،خو څه گټه؟ هغه داسې بد جنسه سحرگره ده چې تر اوسه ډیرو زړورو د هغې له پاره
خپل لان بایلودی دی.
هغې له عادي خلکو نه نیولې ،بیا تر شپپپپپپپاهزادگانو پورې ،د دې و ن ټولو نارینه گانو ته اجازه ورکړې چې د دې
ریباري وکړي ،خو شر یې دا دی چې دوی باید د نجلۍ په سوچ باندې پوه شي او ووایي چې هغه په هماغې شیبې
کې د څه شپپي په باب فکر کوي .که څوښ بریالي شپپول ،کوالی شپپي له شپپهزادگۍ سپپره واده وکړي او د بادشپپاه له
مړینې ورو سته د هغه لاینا ستی شي او د هغه و ن واکدار شي ،او که یې و نه شوای کوالی د جلۍ د هغې شیبې
فکر باندې پوه شي ،نو شهزادگۍ امر کوی چې هغه شخص په دار ولړوي او یا یې سر ورباندې غوڅ کړي.
پالر یې دې حالت ته خواشپپپینی دی ،خو نه شپپپي کوالی خپله لور له کار نه الس په سپپپر کړي ،لکه چې پخوا یې ال
ژمنه کړې وه چې لور به د خپل میړه په ټاکلو کې خپلې خوښپپپپپپپې ته پریږدي .د همدې دلیل له مخې یې لور خالص
الس لري چې هر څه یې زړه وغواړي ،هغه به کوي.
د څلورمې برخې پای
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