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دویمه برخه

لومړنۍ یې گټه گوته وه چې لنډه او چاقه وه او د نورو گوتو له کتار نه لږ جال وه .هغې په څټ کې یو بند درلود چې
کوالی شول چې قات شي .هغه ډیره مغروره وه او تل به یې ویل:
«که مې د کوم نارینه له الس څخه غوڅه کړي ،هغه نور نه شي کوالی د عسکرۍ خدمت تر سره کړي».
دوی مه گوته د شهادت یا اشارې گوته وه چې ځان به یې په هر خواږه او تروش پورې سوالوه او یا به یې سپوږمۍ
او لمر ته اشاره کوله او هغوی به یې ښودل او یا به یې د لیکلو په وخت کې قلم ټینگ نیوه.
دریمه یې منځوۍ گوته وه چې تر ټولو گوته اوږده وه او له پاس نه یې گوتو ته کتل.
څلورمه گوته د چلې گوته وه چې تل به یې یوه زرینه کړۍ په مال کې وه.
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او وړه یا خچۍ گوته چې هیڅ یې هم نه کول او په همدې خاطر مغروره وه .هغوی دومره ځانستاینه وکړه چې زه
یې د لوښو میځلو په مردارو اوبو کې واچولم او زه ورکه شوم».
د ماتې شیشې ټوټې وویل:
«او اوس زه او ته دلته ناست یو او ځلیږو».
په همدې شیبه کې په ویالې کې اوبه راغلې ،داسې اوبه چې د هغوی مخ یې وپوښه او شیشه یې لږ له ځان سره یوړه.
د غونځې ستنې وویل:
«هغه هم له دې ځای نه والړه ،خو زه دلته پاتې کیـږم؛ ځکه چې زه ډیره نازکه او ارزښتمنه یم».
ستن هماغسې په غرور سره په خپل ځای باندې ناسته وه او په خپلو فکرونو کې ډوبه وه او سوچ یې کاوه:
« فکر کوم چې زه به د لمر له وړانگو پیدا شوې یم .داسې ښکاري چې هره ورځ لمر تر اوبو الندې په ما پسې
گرځي ،مگر په خواشینۍ سره چې زه دومره نازکه او ظریفه یم چې حتی مور مې هم و نه شوای کړای چې ما پیدا
کړي.
آه! که مې سترگه له السه نه وای ورکړې ،کوالی مې شول چې وژاړم ،خو نه! زه باید ونه ژاړم ،ژړا د مهمو شیانو
کار نه دی».
یوه ورځ څو کوڅه ډب هلکان راغلل .هغوی له ویالې نه څو زنگ وهلي میخونه ،څه وړې پیسې او څه نور ټک و
پوک راجگول چې د یوه هلک په گوته کې ستن وخلیده او چغې یې کړې:

«آخ! څه یو ملگری!»
د غونځې ستنې وویل:
«زه ستا ملگری نه یم ،زه د غونځې ستن یم!»
خو چا د هغې خبرې وانه وریدې.
د ستنې رنگ تک تور اوښتی و او په دې تورواله کې دا ډیره ډنگره ښکاریده ،په همدې دلیل هغې داسې فکر کاوه
چې دا له پخوا نه ډیره نازکه او ظریفه شوې ده.
د هلکانو ور پام شو او وې ویل:
«گورئ! د اوبو پر سر د هگیو پوستکی را روان دی».
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بیا یې د هگیو پوستکی راونیو او ستن یې په پوستکي کې ورننه ایسته.
ستنې وویل:
« په زړه پورې ده! سپین پوستکی له تورې ستنې سره څومره جالب ښکاري ،اوس نو ټول ما ویني ،هیله لرم چې
نوره په اوبو کې ډوبه نه شم».
او نور په اوبو کې کومه ستونځه ورته پیدا نه شوه .ستنې له ځان سره وویل:
«څوک چې په کښتۍ کې سپریږي ،باید لوی زړه ولري ،تر څو د سمندر له ستونزو او زړه بدوالي نه په امن کې
پاتې شي .په دغسې حال کې بیا کوالی شي ځان یو څه تر نورو ښه وگڼي».
او بیا یې پسې وغځوله:
«زه له داسې یو فکر سره ،هیڅکله په اوبو کې له ستونزو سره نه مخ کیږم ،ځکه چې:
هر څومره چې یو څوک نازک او ظریف وي ،هغومره کوالی شي د سمندري سفر ستونزې وزغمي».
په همدې شیبه کې یې پر سر یوه عرابه تیره شوه او تق شو د هگۍ پوستکی مات شو .ستنې وویل:
«آخ! څومره دروند و ،وگوره څنگه یې زما کشتۍ ماته ،ماته کړه .اوس به بیا په اوبو کې ستونزه راته پیدا شي ،دا
دی ماتیږم او له منځه ځم».

خو سره له دې چې یو دروند ټیر یې پر سر تیر شوی و ،هغه ماته نه شوه او په اوبو کې هم کومه ستونزه ورته پیښه
نه شوه ،یوازې پر مځکه اوږده وغځیده ،البته د تل له پاره.
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