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ژباړن :آصف بهاند

د کوچنۍ «ایدې» گالن
Den lille Idas
Blomster
دویمه برخه

وړې «ایدې» په داسې حال کې چې السونه یې پړکول ،وویل:
«خندونکې ده! زه هم نه شم کوالی چې گالن ووینم؟»
زدکونکې وویل:
د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

« ولې نه ،زه یې انگیرم چې ته کوالی شې .په یاد دې وساته ،بل ځلې چې هلته والړې د ماڼۍ له کړکیو نه دننه ور
وگوره ،ښایي وې لیدالی شې .ما همدا نن دا کار وکړ ،یو اوږد زیړ نرگس پر کوچ باندې اوږ غځیدلی و او داسې
یې ښودله چې یوه درباري میرمن وي!»
«ایدې» وپوښتل:
«آیا د شنلیو د بڼ گالن هلته تالی شي؟ کوالی شي هغوی دومره اوږده الر ووهي؟»
زدکونکې وویل:
«بلې هغوی کوالی شي راشي .گالن هر وخت چې وغواړي ،کوالی شي والوزي .آیا تا سره ،زیړ او سپین پتنگان
نه دي لیدلي؟ هغوی داسې ښکاري لکه گالن او دا هماغه څه دي ،لکه یوه ورځ چې وو .دا هغه گالن دي چې یوه
ورځ له خپلو څانگو نه هوا ته والوتل او الوتل یې زدکړل چې په خپلو پاڼو لکه وزرونه داسې والوزي او کله یې چې
الوتل ښه زدکړل ،هغوی ته د ورځې له خوا هم د الوتلو اجازه ورکړل شوه ،پرته له دې چې بیرته کور ته راوگرځي
او پر خپلو څانګو غلي کیني .په پای کې د گالنو وړې پاڼې ،په ریښتینو وزرونو بدلې شوې.
تا خپله لیدلي دي! ښایي د شنلیو د بڼ گالن هیڅ کله هم د بادشاه ماڼۍ ته نه دي تللي ،او یا هم نه پوهیږي چې د شپې
له خوا هلته څه له خوندونو ډک ځای دی .اوس باید زه تا ته داسې څه و وایم چې د شنیلیو د بڼ د پروفیسور له پاره
ــ چې په همدې څنگ کې ژوند کوي او ته یې حتما ً پیژنې ــ هم د تعجب وړ شي.
کله چې د هغه بڼ ته ورځې ،ورو یو گل ته ووایه فالنۍ شپه په ماڼۍ کې د گډا مجلس جوړیدونکی دی ،بیا وگوره
چې څه کیږي .هغه گل به دا موضوع نورو گالنو ته ووایي او ټول به د ماڼۍ په لوري والوزي .کله چې د شنلي
پیژندنې پروفیسور د بڼ په لوري والړ شي ،یو گل به هم په بڼ کې نه وي او هغه به پوه نه شي چې گالن چیرې تللي
دي».
ــ «خو گالن څنگه کوالی شي یو بل ته ووایي؟ گالن خو غږیدای نه شي!»
ــ «نه ،په ریښتیا سره چې هغوی غږیدای شي! هغوی د پانتومیم په بڼه ،یعنې د السونو او بدن په خوځولو دا کار تر
سره کوي! نه دې دي لیدلي کله چې وږمه چلیږي ،څنگه ټول گالن خپل سرونه ښوروي او ټولې شنې پاڼې ښوروي،
داسې لکه د څه شي په باره کې چې خبرې سره کوي!»
«ایدې» وپوښتل:
«آیا د بڼ پروفیسور د هغوی په اشاري ژبه (پانتومیم) باندې پوهیږي؟»
زدکونکې ځواب ورکړ:
«البته چې پوهیږي! یوه ورځ سهار دی کله چې الندې خپل بڼ ته راغی ،وې لیدل چې جگ سوځونکي بوټي په خپلو
پاڼو سره ،د لونگو سره گل ته اشارې رسولې .جگ سوځونکي بوټي په خپلو دې حرکاتو سره غوښتل ووایي:
ته ډیر ښایسته یې او ته په ما ډیر گران یې ،خو د بڼ پروفیسور دا خبرې نه خوښوي ،په همدې دلیل یې د سوځونکي
بوټي پانو ته یو گزار ورکړ ،سوځونکي بوټي د هغه الس وسوځاوه او له هغه نه وروسته پروفیسور هیڅکله زړه ښه
نه کړ چې د سوځونکي بوټي خوا ته الس ور اوږد کړي!»
وړې «ایدې» وخندل او وې ویل:
«ډیره خندونکې ده!»
د پوهنتون ر ٔیس چې د لیدلو له پاره راغلی و ،له خپلې ستړې کونکې څیرې سره هلته پر کوچ ناست و  ،د دوی
خبرې یې واوریدې او وې ویل:
«دا څه چټیات دي چې د کوچنیانو ماغزه پرې ډوکوئ!»
د پوهنتون د ر ٔیس دا محصله هیڅ نه خوښیده .محصلې به چې کله په بیاتي سره ،له کاغذ نه خندونکي انځورونه
جوړول ،په هغه به په قار کیده او ورباندې غوریده ،اوس محصل داسې یو انځور جوړ کړی و چې یو سړی په دار
ځړول شوی او په الس کې یې یو زړه دی ،ځکه چې په دار را ځړول شوی سړی د زړونو غل و .اوس یو بل
انځور ،داسې چې یوه سحرگره ښځه ،له خپلې اوږدې پزې سره پر یوه اوږده جارو باندې سپره ده او خپل میړه
لیږدوي.
د پوهنتون ر ٔیس دا کارونه نه خوښول ،اوس یې بیا لکه مخکې ځل وویل:
«دا څه چټیات دي چې د کوچنیانو ماغزه پرې ډوکوئ! دا څه احمقانه خیالپلو دی!»
خو وړې «ایدې» د زدکونکې د خندونکو خبرو په باب ،چې د دې د گالنو په هکله یې و ویلې ،ډیر فکر وکړ .د
گالنو سرونه زوړند دي ،دوی ستړي دي ،ځکه چې ټوله شپه گډیدلي دي ،حتما ً به ناروغه وي .ځکه یې خپله د گالنو
گیډۍ جگه کړ ه او د هغه میز پر سر یې کیښوده چې د دې د لوبو اسباب پرې ایښي وو .دې یوه ډکه ټوکرۍ د لوبو
اسباب درلود ،همدا راز یوه نانځکه یې درلوده چې د خوب پر تخت اوږده غځیلدلې وه .د هغې نوم «سوفیه ــ
 »Sophieو .وړې «ایدې» نانځکه را جگه کړه او ورته وې ویل:
«سوفیې ته باید جگه شې او نن شپه په ټوکرۍ کې ویده شې ،خوارکوټي گالن ناروغه دي ،هغوی به ستا پر تخت
ویده شي ،ښایي چې را ښه شي!»
د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

دغسې یې نانځکه راجگه کړه ،خو نانځکه د خوب د تخت د پریښودو په وجه ناراضه ښکاریده او اعصاب یې خراب
و ،خو څه یې و نه ویل.
وړې ایدې گالن د خوب پر تخت کیښودل ،رویجایي یې پرې واچوله او هغوی ته یې وویل که غلي وغځیږي ،دوی
ته به یو چای رابرابر کړي چې دوی ورباندې را ښه او سهار ته را جگ شي .بیا یې د خوب د تخت پردې راکش
کړې چې لمر د دوی سترگو ته ور نه شي.
وړې «ایدې» د هغې ورځې ،وروسته له غرمې نه یوازې د ځوانې زدکونکې د کړو خبرو په باب فکر وکړ ،نه د
بل څه شي په باب .کله چې د خوب وخت شو ،د کړکۍ څنګ ته الړه ،چیرې چې پردې را زوړندې وې او د کړکۍ
په خوله کې یې د مورکۍ سنبل او غاټول ښکلي گالن ایښي وو ،ورو یې گالنو ته وویل:
«زه پوهیږم چې نن شپه تاسو د گډا بنډار ته ځئ».
خو گالنو داسې وښوده چې دوی په هیڅ شي پوه شوي نه دي ،ان تر دې چې خپله یوه پاڼه یې هم و نه ښوروله ،خو
وړه «ایدا» پوره پوهیده.
«ایدا» د خوب تخت ته الړه ،یوه شیبه پر تخت اوږده وغځیده او سوچ یې وکړ چې د بادشاه په مانۍ کې به د گالنو
گډا حتما ً ښکلې وي او له ځان سره یې ورو داسې ویل:
«آیا زما گالن به ریښتیا له هغوی سره وي؟» او بیا ویده شوه.
د شپې ناوخته له خوبه را ویښه شوه ،هغې گالن او زدکونکې په خوب کې لیدلي وو ،هغه زدکونکې چې د پوهنتون
ر ٔیس به د هغې په باره کې ویل چې د «ایدې» ماغزه په بې مانا شیانو ډکوي .د «ایدې» د خوب کوټه ډیره آرامه
وه .د میز پرمخ د خوب څراغ لگیده او مور پالر یې ویده وو.
د دویمې برخې پای

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

