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چې دیوالونه یې په عجیب ډول ځلیدل. هغوی دواړه له یوې اوږدې او لویې الرې تیر شول، داسې ځای ته ورسیدل 
پر دیوالونو باندې تر زرو زیاتې ځلنده غڼې ښکته پورته تللې او لکه اور داسې ځلېدلې. بیا داسې یوه ستر تاالر ته 

، د لمر گلي په اندازه سره او آبي گالن ځلیدل، پر دیوالونو باندې ورسیدل چې له سرو او سپینو زرو جوړ شوی و.
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گالن ټولولی نه شول، ځکه چې ډنډرونه یې په اصل کې زشت او زهر لرونکي ماران وو او له خولو  خو هیڅ چا دا
نه یې اور بادیده. د ماڼۍ ټول چتونه په داسې چنجیانو سمبال کړای شوي وو، چې د شپې له خوا به ځلیدل او رڼا به 

ې ښورول. په ریښتیا سره یوه زړه بدونکې یې کوله، په زرگونه آسمانڅکالي ور نه راځړیدل او خپل نازک وزرونه ی
 .منظره وه

 

 
 

د تاالر په منځ کې سلطنتي تخت د څلورو اسانو د اسکلیت پر شا باندې داسې ایښودل شوی و چې په څلور څنډو کې 
یې د سرو غڼو څلور اورینې خولې ایښودل شوې وې. خپله تنخت له یوې ځانگړې شیشې نه جوړ  شوی و چې د 

به یې یو د بل لکۍ په غاښ کولې. د تخت  شودو په څیر رنگ یې درلود، بالښتونه یې واړه تور موږکان وو چې تل
کارول کې پر سر باندې د غڼو له ښکلو تارونو نه جوړ چتر لیدل کیده او ډیر ښکلي شین رنگه حشرات داسې په 

 چې د گاڼو په څیر ځلیدل. وشوي و
 

ه یې په ر ناست و. جادوگر د جلۍ الس ونیو او هغیو عمرخوړلی جادوگ ، زرین تاج پر سر،د تخت پر سر باندې
سره سولول او . تورو ملخانو نغمه غږول پیل کړل، کونگ خپل وزرونه خپل څنگ کې کېنوله، بیا موسیقي پیل شوه

، څو تنه تور ټیټ قدي چې فانوسونه یې پر سر نیولي وو، په تاالر کې پورته، په څیر غږ یې ایسته دیگي د سر پوښد 
، هغه د لوی تخت تر شا والړ و، ټول د سفر ملگری وویني سیوهانپورته لوېدل، خو هیڅ چا نه شوای کوالی چې د 

 یې لیدل او هر څه یې اوریدل.
 

په تاالر کې کوم درباریان، چوپړان او سرتیري چې ښکته پورته کیدل، ډیر په عزت او پرتم سره وو، خو دا ټول د 
په خپل جادو سره هغوی خوځول او  جارو له ډکو نه جوړ وو چې د کرم پاڼې یې پر سر ورته ایښې وې او جادو گر

، خو هغو هیڅ ارزښت نه درلود او یوازې د یوې هغوی ته یې د زرو په تارونو گنډل شوې جامې وراغوستې وې
 .وو يتـتیاله پاره برابر شوخنندارې او بو

 لږه دمه اوتفریح یې چې وکړه، جلۍ سحرگر ته وویل:
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 «چې هغه زما فکر ونه شي لوستالی؟ نوی ریبار راپسې راغلی دی، وایه څه وکړم»
 سحرگر وویل:

ته باید یو ساده او آسانه څه وټاکې، داسې څه چې هغه یې فکر هم ونه شي کړای. د ساري په توگه د خپل یو بوټ »
په باب فکر وکړه، د هغه به هیڅ پام نه شي. هلته ته کوالی شې سر یې پرې کړې، خو هیر دې نه شي چې سبا شپه 

 «ماته راځې د هغه سترگې درسره راوړه چې زه یې وخورمه.کله بیا 
 .جلۍ په درناوي سره تعظیم وکړ او وې ویل چې سترگې به هېرې نه کړي

 بیا د ماڼۍ په لوري والوتله. 
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ې و او بیا یې دومره قمچینې ورحواله کړې چې د جلۍ چغې جگې شوې او په ټول سد سفر ملگری ورپ سد یوهان
ملگری په الوتلو سره  سکوټې له خالصې کړکۍ نه ځان کوټې ته وروارتیږه. د یوهانخوب توان سره یې، د خپلې 

 ته وویل، کله چې یوهان له خوبه جگ شو، د سفر ملگري یې ورځان میلمستون ته ورساوه. د هغې ورځې په سبا
یې وویل چې د شهزلدگۍ د پوښتنې په  ته سچې بیگاه شپه یې د شهزادگۍ او د هغې د بوټ خوب لیدلی او یوهان

 ځواب کې ورته ووایي چې هغه د خپل بوټ په باب فکر کوي.
 وویل: سیوهان

مخه ښه کوم، ښایي ډیره ښه، همدا کار به وکړم. ښایي ستا لیدلی خوب سم وي، خو له دې سره، سره زه له تا سره »
 «یو بل سره ونه وینو.

بیا یې د مخه ښې په دود یو بل سره ښکل کړل او یوهان د ښار په لوري وخوځید چې د بادشاه ماڼۍ ته ورشي. هلته 
، قاضیان پر لرگینو څوکیو ناست وو او د بڼکو پَستو بالښتونو ته یې ډډې لگولې وې ځکه چې الر له خلکو ډک وات

 ونه یې کول.ژور او مهم سوچ
 

 د اومې برخې پای
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