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ــ انځور  ر گ
 

 ( لنډه کیسه )
 
 

هغه ټوخي ونیو، لکه د تل په څیر؛ الس یې خولې ته پورته کړ، خو دا کار وره دروند تمام شو، د همېشني بیت د 
کوږ شو او خړ رنګ یې د تابلو په منځ کې کښل شوي انځور باندې تویې شو. »افسانې« کلیمه کې یې د الف توری 

د تابلو دننه د خندانې انجلۍ انځور و، چې د خړ رنګ غورځېډو یې خندا ورخپه کړه او په غاړه کې یې رسۍ ډوله  
 .لیکه جوړه شوه

ورمخکې شوم، څو مرسته یې    د پوخ عمر انځورګر تېزې ساګانې وویستې. ها خوا دیخوا یې الس وهل پیل کړل. زه
 وکړم. خو هغه منع کړم او ژر یې انځور له ما نه پټ کړ. ورمخکې شوم: استاذ محترم! دا انځور د چا و؟ 

په تندي کې یې ګونځې پیدا شوې؛ خو د خبرو انداز یې تریخ نه و، په نرمه لهجه یې وویل: د یوې ناشکرې انجلۍ،  
 !چې مینه کې یې کفر وکړ

ژورو خبرو پسې و نه ګرځېدم، د هغه خبرې تل فلسفي رنګ درلود. زړه کې مې د انځور جوړونکي د ښوونکي په 
 سودا وه؛ نو ځکه خو مې وویل: نو چا جوړ کړی، تاسې یا...؟ 

  !خبره یې را لنډه کړه: څه فرق کوي؟ جانان جانان دی که هر چا جوړ کړی
 ــ نو د چا جانان؟ 

ې ځای ورکړی؛ خو که انځور یې ته یا نور څوک وویني، ښایي ډېر نور هم په موسکا: تر اوسه خو ما په زړه ک
 .پرې مېن شي

 ــ نو دومره ښکلې وه؟
 .ــ هو، ډېره ښکلې، په رب او کایناتو یې میېنه وه

 ــ وه؟ مطلب پخوا؟ 
 .ــ هو

 ــ نو اوس چیرې؟ 
 !ــ نه پوهېږم؟

 .ــ ولې
 .ــ مونږ سره بېل شو

 ــ ولې؟ 
 وکړ؟ــ هغې انکار 

 ــ نو ولې؟ 
 !ــ کورنۍ یې نه منله

 .ــ ولېط یې نه منله
 .ویې خندل: څومره ډېر ولې، ولې؛ خو لنډه یې ووایه چې استاذه ټوله کیسه غواړم

  .ومې خندل: همداسې یې وبوله
ډېره  سترګې یې خالصې او بیا تنګې کړې، وریځې یې سره ورغلې او بېا یې په زړه وړونکې موسکا پیل وکړ: هغه  

ښکلې وه، خدای په ښایسته صورت نازولې وه، خو زړه یې له کافرو سخت و. څو جرګې او مرکې مې پرې وکړې،  
 .ځای یې و نه نیو او په وروستي ځل خو ریباران هغې خپله ځواب کړي وو
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چې یو بل    زما له مرکې اونۍ ال نه وه تېره شوې او د هغې له انکاره زخمي شوی زړه مې ال ځای ته نه و، ورغلی 
ټپ مې هم په سینه ولګېده. یو چا یې له کوژدې خبر کړم. کورنۍ یې هغه یو بد اخالقه هلک ته ورکړې وه، ویرېدل 
چې زه کوم بې پښتو قدم وانخلم. په یوه میاشت کې انجلۍ ژېړه واوښته او یوه ورځ چې څنګه د هنرونو له کورسه  

نو سترګو سره راته والړه وه؛ ویل یې: و به تښتو او واده به وکړو؛و  را ووتلم؛ نو په الره کې له مات وجود او ویرا
 .ما پښتو وور مخکې کړه او د هغې زړه مې داسې مات کړ؛ لکه دوه میاشتې وړاندې یې چې څنګه زما مات کړی و

 ــ نو ته کینې ونیولې؟ 
 .ــ نه؛ پښتو ونیولم، هغه پردی امانت و

 ــ نو بېا تر ننه افسوس څه معنا؟
بې وسي، د انساني وجود ناچاري او د مین زړه درواغجن تسکین. غواړم ساګانې مې را لنډې کړي. ما پښتو ته   ــ

وکتل خو مینه کله پښتو مني؟! ښایي د هغې مات زړه کومه بد دعا رالېږلې وي، چې تر نننه مې زړه ځای ته نه  
 .راځي

 :ېــ او دا بیت څه معنا؟ چې د هغې له هر انځور سره یې لیک 
  

 اوس دې یادونه افسانې ښکاري »
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 ــ تا د هغې ټول انځورونه څه لیدلي؟ 

 !ــ دا به وروسته در ځواب کړم خو تاسې لومړی زما ځواب راکړئ
لېږم. ــ زه د زړه او دماغو له جنګ سره مخ یم، هره ورځ یې چې انځور جوړ کړم، هغې ته یې له دې بیت سره ور  

  .هغې په هغه وخت کې هم زما له هنر سره مینه درلوده چې زما څېره پرې ښه نه لګېده
  ...او بیت

  .بیت زما خوښ دی
 !خو هغې ته یې ځکه پرې لیکم چې خپل ډاډه ژوند وکړي او داسې فکر وکړي چې هېره کړې مه ده

 ــ خو ته باوري یې چې د هغې به هېر یې؟ 
پوهېږم. ښایي ترې هېر به یم. ځکه اوس هغه هلته نه اوسیږي، په کومادرس چې زه تابلوګانې  حېران یې را وکتل: نه  

 .لېږم
 ــ نو بېا د دې کار څه ګټه او اړتېا؟

ــ یوه هیله لرم، که چیرې خدای مهربان شي او زما هر انځور ور ورسیږي. او بله دا چې زړه ته د درواغو تسلي  
 .غواړي؛ خیر که د درواغو ويورکوم، څه وکړم؟ زړه خو هم ډاډ 

 ــ او که ستا هر انځور ور رسېدلی وي؟ 
 !په غمجنه مسکا: امکان نلري

 .ــ خو زه باور لرم چې ستا ټول انځورونه ور رسیدلي
 له حېرانې څیرې سره: څه مطلب؟ تا ته څه درملعومه...؟ 

 .ومې خندل: ته یې زما د کور په پخواني ادرسې رالېږې
 .سر ښکته کړ او ورو یې وویل: ته د سلګۍ لور... خبره یې پرې شوه او په زړه یې الس کېښود  ښوونکي )انځورګر(

اوچته شوم او په ماته ژبه مې وویل: هغه کم بخته زما مور ده، چې اوس هم تا یادوي او هره ورځ مري. یوازینۍ 
 .اسره یې همدا انځورونه دي

  ې:ه. خو چیرته له لیرې ځایه په ټیټ غږ دا سندره اورېدل کېده چانځورګر په خپل ځای ناست پاتې شو او انجلۍ الړ
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