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 مېلمه
 

ې مدونه غلي شوي وو. مرغۍ چپې او رپر خصوصي وکیل زیلترسکي سترګې پټېدلې. طبیعت په تیاره کې ډوب او با

ویده شوې وې. د زېلترسکي ماندینه ال وختي بسترې ته تللې وه، خدمې او نور ټول ژوندي موجودات وېده شوی وو، 

یوازې زېلترسکي د خوب کوټې نه شو تلالی، سره له دې چې سترګې یې داسې درنې شوې وې لکه چې درې پاوه وزن 

 پرې پروت وي. 

دی چې هغه یو مېلمه درلود. په کلي کې د هغه ګاونډی، متقاعد ډګروال پېریګارین. هغه له غرمې وروسته د ده حقیقت دا 

او له هغې وروسته له ځایه پورته شوی نه و، داسې لکه چې پر صوفه سریښ  ه له راتلو وروسته پر صوفه ناستکور ت

کال کې د کریمینچوګ په ښار کې یوه لیوني سپي څرنګه  ۱۸۴۲شوی وی. په تیټ او بنګېدونکي غږ یې کیسه کوله چې په 

 خوله پرې ولګوله. کله چې یې کیسه پای ته ورسوله، بیا یې له سره پېل کړه.

زیلترسکي څخه الر ورکه شوې وه. څه یې وه نه کړل چې ځان د مېلمه له شره خالص کړي! هره شېبه به یې خپل ساعت 

ه، هر څو دقیقې وروسته به له کوټې وتلو او مېلمه به یې یوازې پرېښودلو. خو هر ته کتل، د سر له درده یې شکایت کاو

 کار یې بې ګټې و. مېلمه د ده په اشارو پوه نه شو او د لیوني سپي په اړه کیسې ته یې دوام ورکړ.

ب یو احمق دا بوډا به تر سهاره پر خپل ځای کې ناست وي! عج»زیلترسکي له ځانه سره په ډېره غوسه سوچ وکړو: 

 «سړی دی! که زما په عادي اشارو نه پوهېږي، نو باېد له سختو چالونو کار واخلم.

 «پوهېږئ چې کلیوال ژوند مې ولې دومره خوښېږي؟»په لوړ غږ یې ووېل: 

 «ولې؟»

د دې لپاره چې سړی کولی شي دلته خپل ژوند هغسې چې زړه یې غواړي سمبال کړي. په ښار کې سړی نشي کولی یو »

اکلی نظم ولري خو دا کار په کلي کې بل شانته دی. موږ په نهو بجو راویښیږو، په دروبجو د غرمې ډوډۍ خورو، د ټ

او تل د شپې په دوولسو بجو په بسترې کې پروت ېم. که خدای ونکړي، له دوولسو  شپې په لسو بجو د ماښام دوډۍ خورو

 «راته پېښېږي. بجو ووروسته بسترې ته الړ شم، سبا ورځ سخته نیم سري

چې نوم یې جګتورن کلیوشکین و. زه له هغه سره درلود ما یو وخت یو آشنا  باېد وواېم... چې له عادت سره تړاو لري.»

 ...«په سېرپوخوف کې آشنا شولم. کیسه به درته وکړم چې دې کلیوشکین 

 د دې کلیوشکین په اړه کیسه ،خوا کولو ډګروال په بې ربطه توګه، د شونډو په چړپ او چړوپ، د پنډو ګوتو په آخوا دې

پېل کړه. د شپې دوولس بجې شوې، د شپې دوولس نیمې بجې شوې، ټوله کیسه یې ورته وکړه. پر زیلترسکي خولې 

ډېر ناپوه سړی دی او نه غواړي چې په خبره مې پوه »راروانې شولې. په غوسه شو او له ځانه سره یې سوچ وکړو: 

د ډګروال په « چې له بنډار نه یې خوند اخلم؟ خدایه، څرنګه کولی شم چې ترینه خالص شم؟ شي. آیا واقعاً سوچ کوي

څه وکړم؟ ستونی مې ډېر خوږېږي. څومره بدمرغه یم چې نن د خپل یوه آشنا »خبرو کې ورولوېدو او ورته وه یې وېل: 

هم په دې ناروغۍ اخته شوی وم. هو،  لېدو ته ورغلم چې زوی یې د دیفتیرۍ په ناروغۍ اخته شوی دی. ښایي چې زه به

 «زه د ناروغۍ احساس کوم. زه هم د دیفتیرۍ په ناروغۍ اخته شوی یم.

 «هو، داسې پېښې رامنځته کېږي!»پېرېګارین په بې تفاوتۍ ووېل: 

ساري خو دا ناروغي ډېره خطرناکه ده! نه یوازې دا چې زه ناروغ یم، بل څوک هم پرې اخته کوالی شم. دا ناروغي »

 «ده! ډګروال صاحبه، څنګه کېدای شي چې تاسو پرې اخته نه کړم!

ما؟ هه ... هه، ما د محرقې په روغتونونو کې وخت تېر کړی دی. زه چې هلته ناروغ نشولم، نو اوس به ناروغي له »

ان ډېر سرسخته تاسو ماته سرایت وکړي؟ هه، هه ... زما په شان بوډا سړی باندې تاروغي کوم اغېز نه لري. بوډا کس
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دي. زموږ په لوا کې د تریبېن په نامه یو بوډا ډګرمن و ... په اصل او نسب فرانسوی و. نو کیسه به درته وکړم چې دا 

 ...«تریبېن 

اوس نو پرېګارین د تریبېن د ژوندي پاته کېدو د وړتیا په اړه کیسه پېل کړه. د شپې یوه نیمه بجه شوه. زیلترسکي په ساړه 

 «ډګروال صاحبه، بخښنه غواړم چې خبرې مو بندوم. تاسو په څو بجو ویده کېږئ؟»ته ووېل. اسویلي ور

د شپې په دوو یا درې بجو. خو کله ناکله داسې هم پېښېږي چې هیڅ ویده نشم، په ځانګړې توګه، کله چې له دوستانو »

 رتڅلور بجو په شاوخوا کې ویده شم. هار د سره ناست وم او یا د روماتیزم درد مې زیات وي. د بېلګې په توګه به نن د س

. هیڅ خوب نه راځي. د جګړې په لړ کې به مو څو اونۍ خوب نه کولو. په یاد مې دي چې یو ویده وم غرمې وروسته

 ...«د اخالڅیښ څنګ ته پراته وو وخت 

بجو ویښ شم. نو که وغواړم او که  بخښنه غواړم. زه تل د شپې په دوولس بجو بسترې ته ځم. تل باید د سهار په نهو»

 «نه، باېد تل وختي وېده شم.

 ...«د روغتیا لپاره ګټور دي. کیسه دا چې اخالڅیښ ته نږدې پراته وو طبعاً. وختې ویښېدل »

نه پوهېږم چې څه راباندې شوي دي، ساړه مې کېږي، تبه لرم. دا حالت تل له حملې مخکې راته پېښېږي. باېد درته »

اېم چې کله نا کله عجیب شانته عصبي حملې راباندې راځي. په لومړۍ شپه د یوې بجې په شاوخوا کې ... دا حملې د وو

ورځې له خوا هیڅکله نه راباندې راځي .. ناڅاپه مې په غوږونو کې بنګا رامنځته کېږي، بې خوده کېږم، بیا له ځایه 

زاروم یې. که چړه مې الس ته راغله چړه او که څوکۍ مې راوچت شم او په کور کې مې چې هر شی ترالسه شي، ګو

الس ته راغله څوکۍ. اوس سړه تبه راباندې راغلې ده. ښایي چې دا به له حملې مخکې سړه تبه وي. حمله تل له زکام 

 «سره پېلېږي.

 « اوه... باېد خپله درملنه وکړئ.»

کې یوازې د خپلې کورنۍ غړو او ملګرو ته خبرداری درملنه مې وکړه، خو بې ګټې وه ... اوس نو له هرې حملې مخ»

 ...«ورکوم چې الړشي. درملنه مې له ډېرې مودې راهیسې بس کړې ده. 

 ...«د خواښینې خبره ده. په نړۍ کې څومره ناروغۍ موجودې دي! طاعون، کولرا، او د حملې بېالبېل ډولونه »

 اوس»رامنځته شوه. زیلترسکي له ځانه سره سوچ وکړو: ډګروال خپل سر وخوراوه او په سوچ کې ډوب شو. چوپتیا 

باېد خپل اثر ورته ولولم. زما هغه رومان، چې د لیسې په دورې کې مې لیکلی و دلته کوم چېرې پروت دی... ښایی چې 

 ...«په دې توګه به ترینه خالص شم 

خپل یوه رومان څخه یو څه درته ولولم؟  څنګه به وي چې له»زیلترسکي د خپل میلمه سوچ قطع کړو او ورته وه یې وېل: 

دا رومان مې په خپلو فارغو ساعتونو کې لیکلی دی ... پنچه برخې لري، د دې ترڅګه یوه سریزه او یوه پاېله هم لري 

او بې له دې چې د ډګروال ځواب ته تم شي له میز څخه یې یوه زړه او ژېړه شوې خطي نسخه راواخستله، چې په ...« 

زیلترسکي په داسې حال کې چې د خپلې « ، په پنځو برخو کې رومان.ېڅپمړې »پرې لیکل شوي وو:  لویو حروفو

اوس به نو هرومرو الړ شي. دومره به یې ورته ولولم چې »ځوانۍ د ګناهانو پاڼې یې رااړولې، له ځانه سره سوچ وکړو: 

 ...«له خپل ځانه بېزار شي 

 ...«ډګروال صاحب غوږ ورته ونیسئ »

 ...«ډېره خوشحالۍ ... په ډېره مینه  په»

زیلترسکي لوستل پېل کړل. ډګروال خپلې پخې راټولې کړې، ځان یې په هوسا توګه ځای پر ځای کړو، مخ یې جدي بڼه 

غوره کړه او داسې ښکارېدل لکه چې ځان یې د اوږدې مودې لپاره اورېدو ته چمتو کړی وي ... رومان د طبیعت په اړه 

ېل شو. کله چې د شپې یوه بجه شوه، د طبېعت په اړه د تشریحاتو پر ځای د هغې کال په اړه کیسه پېل شوه پر تشریحاتو پ

 چې د رومان اتل والنتین بلینسکي پکښې اوسېدو. 

کاشکې چې زه هم په داسې یوه کال کې اوسېدالی! او دا کیسه څومره ښکلې لیکل شوې ده! »پېرېګارین په اوسیلي ووېل: 

 «ټول ژوند دلته کښېنم او غوږ ورته ونیسم. کوالی شم

 «صبر وکړه، په ژرا به شې!»زیلترسکي له ځان سره سوچ وکړو: 

د اتل د ښکلې څېرې په اړه کیسه پېل شوه. زیلترسکي د شپې په دوو بجو په د کیسې د شپې په یوه نیمه بجه د کال پر ځای 

وکړم؟ اوه، زه غواړم چې ستا وړوکی الس هلته لیرې،  ته له ما پوښتنه کوې چې څه»غلي او له خپګان ډک غږ ولوستل: 

د سویلي آسمان تر چت الندې، زما په الس کې آرام ولړزېږي ... زما زړه یوازې هلته زما د روح د ودانۍ تر چت الندې 

 «له ولولو ډک ډرزېږي... مینې، ای مینې! ... ډګروال صاحب نور یې نشم لوستلی ... توان مې نور خالص شوی دی!

بس یې کړئ! کولئ شئ چې سبا یې تر پاېه ولولئ. اوس کولی شو یو څه خبرې اترې وکړو ... ما تر اوسه نه دي درته »

زېلترسکي ستړی او ستومان پر صوفه پرېوتلو، سترګې یې پټې کړې ...« وېلي چې پر موږ په اخالڅیښ کې څه تېر شول 
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هر څه مې کار واخیست. هیڅ یوه غشي اثر پرې ونکړو! اوس به له »او ورته غوږ شو ... له ځانه سره یې سوچ وکړو: 

نو د سهار تر څلورو بجو پورې دلته ناست وي ...خدایه، که وکړای شم چې همدا اوس بسترې ته الړ شم نو سل روبل به 

 ...«خېرات کړم ... اوه، کولی شم د پور غوښتنه ترینه وکړم! دا یوه ډېره زبردسته وسیله ده 

ډګروال صاحب، بخښنه غواړم چې بیا مو خبرې بندوم. د یوه واړه »برې یې قطع کړی او ورته وه یې وېل: د ډګروال خ

احسان هیله درنه کوم ... په تېره کې مې دلته په کلي کې یو څه زیاتې پېسې مصرف کړي دي. په کور کې یوه ټنګه هم نه 

 «لرم او د آګست په میاشت کې به پېسې ترالسه کړم.

نن ... نن شپه مو زیات مزاحم شولم. د سهار درې »ه لوړ غږ اسوېلی وه ایست او د خپلې خولۍ په لټولو شو: ډګروال پ

 «بجې شوې دي ... څه مو ووېل؟

غواړم له یو چا څخه دوه یا درې سوه روبل پور واخلم. کولئ شئ راته ووایاست چې څوک دا پېسې په پور راکوالی »

 «شي؟

مو غواړم! ... سالمونه مې ویده شئ! ... د خدای په امانۍ وخت رارسیدلی دی ... روغتیا  زه څه خبر یم؟ اوس باېد»

د سکي کړ. زېلتر پورتهډګروال خپله خولۍ په چټکه توګه راواخیسته او د دروازې په لور یې ګام « ته ورسوئ... ېماندین

.. ځکه چې د تاسو مهرباني راته معلومه چېرې ځئ؟ ما غوښتل چې له تاسو دا هیله وکړم .»ورته ووېل: ژبې په بندېدو 

 ...«ده ... زه هیله مند وم 

سبا. اوس باېد خپلې ماندینې ته ورشئ ... ! له ډېره وخته خپل ملګري ته سترګې په الر ده. زما دوسته، د خدای په امان »

 “... ځئ او ویده شئ

 الړو. زېلترکسي بریالی شو.پېرېګارین د زیلترکسي الس په تلوار ټینګ کړو، خولۍ پر سر کړه او 

 

 پای
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