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 د ليکوال په اړه
  

 م کې ١٩٨٨دپاولو کويو له خوا په " کيميا گر"  ژبې نامتو ناول، پرتگاليد 
 ژبو کې ژباړل شوې او په ۶٧له ھغې راھيسې دا کيسه په .  له چاپه راوتلو

 . ملکونو کې ولوستونکي لري١۵٠

" ريو ډي جنيرو" م کې په ١٩۴٧کويو د برازيل اوسٻدونکې دې او په پاولو
د ځوانۍ په درشل کې ده غوښتل چې ليکوال شي او تل به .  کې وزٻږٻدو

د خپل چلن له کبله درې وارې پاگل خانې .  يو باغي په شان خبرې کولې
اخر دمور پ�رپه خوښه د .  کې داخل کړې شو چې دې به ترې وتښتٻدو

 م په کلونو کې دې لکه د نورو ١٩۶٠د .  وھنځې يې ولوستوحقوقو پ
ده به د نورو .  ځوانانو د جنوبي امريکه او اروپاي ملکونوکې وگرځٻدو

.ليکنو سره سره سندرې ھم ليکلې  

 

 کيسه
 

نومٻدو چې ماښام د خپلو پسونو د رمې  سره " سانتياگو"ھغه ځوان شپون  
د دې کليسا چت ? پخوا .  رسٻدوپه بيديا کې د يو کليسا کنډوالو ته و

په .  غورځٻدلې و او اوس پکې د اينځر او د توتانو  ونې راټوکٻدلې وې
.ځينو ونو کې د مصر شھتوت ھم شنه شوي و    



. شپون د شپې لپاره ھلته تم شو او ټوله رمه يې له ماتې دروازې وردننه شو
. و?ړه نشيپه ھغه دروازه يې څو دړې ودرولې چې رمه يې اخوا ديخوا 

په دې سيمه کې ليوان نه و خو يو ځل پخوا ترې يو څاروې تښتٻدلې و نو 
 .يبا ټوله ورځ ورپسې ?لھانده گرځٻدو

ھغه کتاب چې .  ده پخپل واسکټ د فرش يوه برخه پاکه کړه او سم�ستلو
بايد زه غټ کتابونه " تر اوسه يې پورا نه و ولوستې، د سر ?ندې کٻښودو، 

ده د .   ولوست يې زيات وخت تٻرٻږي اوبالښت لپاره ښه ويولولم چې په
کتاب لومړې پاڼه ولوستله چې پکې د يوې جنازې زکر و او ډٻرخلک وچې 

ده ځان سره وويل، که يو ورځ زه کتاب وليکم نو .  گران نومونه يې و
 .خلک به پکې لږ وي او نومونه به يې اسانه وي

د مات چت نه يې په اسمان کې .  وهدې چې له خوبه راويښ شو نو ? تيار 
يو "  لږ نور خوب به وکړم" ځان ته يې وويل، .  يو څو ستوري ليدې شول

څو شپې کٻدې چې ده يو خوب ليدلو او نن د خوب د پورا کيدو نه وړاندې 
ده ھغه اوږد کوتک ته ?س کړو چې په معمولي .  دې راويښ شوې و

ې لکه چې په يو مرموز شې د داس.  خوزښت به  يې ډٻر څاروي راپاسول
دې د تٻرو دوو کلونو نه شپون و او رمه به يې د .  ھغه کوتک سره تړلي و

دومره راسره " ځان سره يې وويل، .  خواړو او اوبو په لټون گرځووله
داسې ھم کٻدې .  عادت شوي دي چې زما د کار په محال وٻش خبرې دي

  "شوه چې زه د دوي په محال ويش پوھيدلې

 پسونه لږ وروسته راويښ شول او شپون نورد نومونو په اخيستو يو يو څو
داسې يې گڼل چې دې ھغوي ته ھر څه چې واي، دوي پرې .  راپاسوو
کله کله به يې دوي ته د خپل کتاب ھغه برخې ھم ولوستلې چې .  پوھٻدې

کله به يې د خپل يواځٻتوب يا د خوښۍ کيسه ورته .  پخپله به يې خوښ شو
  د کومو بانډو نه چې به تٻر شو نو د ھغې په اړه به يې خپل نظر .وکړه

  .پسونو ته ويلو
تجار په ھم .  د تٻرو څلورو ورځو نه ده ورته د تجار د لور خبرې کولې
شپون دې .  ھغه کلي کې اوسٻدو چې د څلورو ورځو مزل ورته پاتې و

ې ټينگار کوو تجار وچ توکي پلورل او په دې ي.   کلي ته تٻر کال تللې و
چې د پسونو وړۍ به  د ده په مخکې اوويستل شي چې څوک يې دوکه 

شپون ته خپل يو ملگري د تجار درک ورکړې و او ھلته چې .  نکړي
د ھغه په ."  زه د خپلو پسونو وړۍ خرڅول غواړم" و?ړو نووې ويل 



دکان کې ډيٻره گڼه گوڼه وه نو تجارورته وويل چې تر غرمې انتظار دې 
شپون د دکان د دھليز په پوڼو د خپلې خلتې نه  کتاب راوويستو او .  ړيوک

  .په مطالعه بوخت شو
د ده څټ ته يوې جينۍ "  خداې خبر شپانه څنگه کتابونه ولوستلې شي؟ "

ھغې د اندلس د جينکو لباس اغوستې و، ويښته او سترگې يې تور و .  وويل
زه د کتابونو نه زيات د " يل ده ورته وو.  او لکه د يو فاتح مخ يې لرلو

بيا دوي دواړه په خبرو شول او تر دوو ."  خپلې رمې نه زدکړه کووم
   .ساعتونو يې خبرې کولې

جينۍ د تجار لور وه او د کلي د ژوند په اړه يې وويل چې ھلته ټولې ورځې 
شپون ورته د اندلس د ورشوگانو او د ځينو ښارونو په اړه  .   يو شان وي

د پسونو پر ځاې د يوې جينۍ سره .  ړه چې دی پکې ايسار شوې وخبره وک
تا ولوستل له " جينۍ ترې پوښتنه وکړه، .  خبرې د ده لپاره ښه بدلون و

" په ښوونځي کې، لکه د نورو په شان" شپون وويل "  کومه زده کړي دي؟
ته چې ولوست کولې شې نو بيا رمه ولې پياې؟"  جينۍ وويل،  " 

دې پوھٻدو چې .  کې  څه نشو ويلې او خبره يې واړولهشپون په ځواب 
ده ورته د خپلې مسافرۍ کيسې .  جينۍ به چرې ھم  د ده په خبره پوه نشي

شپون ته دې حالت خوند ورکړو او .  کولې چې جينۍ په حيرانتيا اورٻدې
ارمان يې وکړو چې کاشکه تجار پخپلو کارونو نور ھم بوخت پاتې شي او 

خو تجار له غرمې وروستو اوزگار .  م ھلته ناست ووسېدې درې ورځې ھ
شپون ته يې .  شو او ده ته يې د څلورو پسونو د وړۍ ليرې کولو وويل

بل کال ته بيا راشې" پٻسې ورکړې او وې ويل،  "  

.  اوس کال تٻر شوې و او په څلورو ورځو کې دې ھغه کلي ته تلونکې و
ې جينۍ ھٻر ووم نو ھيڅ فرق نه که زه له ھغ" ده خپلو پسونو ته وويل، 

خو پخپل زړه کې يې احساس "  کوي، زه د ډٻرو نورو کليو جينکۍ پيژنم
  .کولې شو چې ھغې جينۍ ورته له نورو توپير لرلو

د پسونو په اړه يې .  لمرپه ډوبٻدو و او ده د رمې مخ  د لمر لوري ته کړو
 وي،  نور د سوچ  وکړو چې دوي يواځې د خوراک او د اوبو په غم کې

بيا يې د خپل خوب په اړه چرت وھلو چې بٻگا يې .  ھيڅ شي پرواه نه لري
ھغه د شپې څه نه و خوړلي او سھار وختي يې رمه روانه .  بيا ليدلې و

لمر اوس تود او په دې وخت به د ھسپانيې ټول خلک د غرمې ويده .  کړه
اوس .  ن تاو کړود شپې به ھوا يخه شوه او ده  به خپل واسکټ په ځا.  و



د ټولو ښارونو .  دوه کاله کٻدې چې دې د اندلس په لر و بر کې گرځٻدلې و
دا ځلې يې ھوډ وکړو چې ھغې جينۍ ته به واي چې ده .  نومونه يې زده و

  .څنگه ليک ولوست زده کړي و

دې د شپاړسو کالو ترسن پورې مکتب ته تلو او د مور پ�ر يې ارمان و 
 د کروند گرو لپاره دا د  وياړ خبره وه چې زوې يې . چې دې پادري شي

ده ھسپانوي او ?طيني ژبې زده کړې خوغوښتل يې چې د .  پادري شي
.  د انسانانو په اړه يې پوھه غوښتله.  ټولې نړۍ په اړه معلومات وکړي

اخر يوه ورځ  پ�ر ته چې پټي يې اوبه کول، وويل چې دې د مذھب سره 
و گرځٻدل غواړيھيڅ ع�قه  نه لري ا .  

دوي .  زويه، زمونږ له کلي د ټولې نړۍ خلک تٻرٻږي. " پ�ر ورته وويل
د نويو شيانو په لټون راغلي وي، خو کله چې بٻرته ځي نو ھيڅ بدلون پکې 

زه ھغه ماڼۍ ليدل غواړم چې دا سي�نيان پکې " زوې ورته وويل، " نه وي 
کليو ته راشي نو واي ټول دوي چې زمونږ . " پ�ر ورته وويل." اوسٻږي

عمر دلته پاتې کٻدل غواړي، گوره بچيه، دوي ډٻرې پٻسې او د سياحت 
په مونږ کې يواځې شپانه سياحت کولې شي چې د خپلې .  لپاره وسايل لري
ښه نو بيا زه به د شپنو ژوندپٻل " زوې ورته وويل، . "  رمې سره گرځي

ه ورځ يې يوه کسوړه د ده په په بل.  پ�ر ورته  نور څه وونه ويل"  کړم
.  ?س کيښوده چې پکې د لرغوني ھسپانيې د سرو زرو درې سيکې وې

يوه ورځ مې زمکه اړوله نو په دې پټيو کې مې موندلي "ورته يې وويل، 
اوس پرې پسونه واخله او . وې، ما ستا لپاره دا د ميراث په توگه وساتل

يې رخصت کړوبيا يې زوې ته دعا وکړه او دې ."  څروه يې .  

شپون سره اوس د پسونو نه ع�وه د لٻڼ دٻڼ لپاره يو واسکټ او يو کتاب 
تعريفه " زه به سبا تر غرمې " کله چې لمر پرٻوتو نو ده چرت وھلو، .  و
ښار ته ورسٻږم، ھلته به د دې کتاب په بدل کې يو غټ کتاب واخلم، " 

د جينۍ په اړه يې .   لمږيره به وخرٻم، ويښته به لنډ کړم او ډوډۍ به واخ
خو دا منفي خيال يې نشو کولې چې ھغه به واده شوې .  ھم سوچ وکړو

ده د خپل خوب په اړه چرت وھلو او ناڅاپه د چا خبره يې په زړه .  وي
شوه چې په تعريفه کې يوه سپين سرې ښځې خلکو ته د خوبونو تعبير 

 .ښودلو

ور په يوه کوټه کې ناست په بله ورځ شپون د ھغې سپين سرې مٻرمنې د ک
. و او ھغې د ده دواړه ?سونه پخپل ?س کې نيولي،  څو دعاگانې وويلې



زه خو درته " ډٻر وخت ھم دغسې تٻرشو نو ده خپل ?سونه  ترې راښکل 
ښځې ورته وويل، خوبونه د خداې ژبه ."  د ?س ښودلو له نه يم راغلې

شپون اوس . "  ان کړهوي، ما ته خپله معاوضه راکړه او خوب راته بي
ما دوه " پښٻمانه و چې ولې دلته راغلو خو خپل خوب يې ورته وويلو، 

يوه .  وارې دا خوب ليدلې دې، چې زه د خپلې رمې سره په ورشوکې يم
بيا ناڅاپه ما .  ماشومه راښکاره شي او څو شٻبې د پسونو سره لوبې کوي

رامونو مې ور پخپلو دواړو ?سونو کې اوچت کړي او د مصر په اھ
ماشومه راته واي، که ته دې ځاې ته ورسٻدې نو يوه پټه خزانه به .  واچوي

کله چې ماشومه راته د خزانې اصل ځاې راښاي نو زه .  تر?سه کړې
دواړه ځلې ھم داسې شوي دي.  راويښ شم ." 

زه اوس تا نه ھيڅ " ښځې څو شيبې غلې پاتې کٻدو وروسته وويل، 
که ھغه خزانه دې وموندله نو لسمه برخه به پکې زما معاوضه نه اخلم، خو 

ورته .  شپون په خندا شو او د تعبير د څو پٻسو په سپما خوشاله شو."  وي
ما سره لوز وکړه او " ښځې ورته وويل، " ډٻر ښه تعبيردې " يې وويل، 

څوگند پورته کړه چې زه تا ته کوم تعبير ښايم، د دې په بدل کې به ما ته د 
لسمه برخه راکوېخزانې  ." 

ښځې ورته .  شپون ورته څوگند وخوړو چې د ده غوښتنه به پورا کوي
د مصر اھرام وجود لري او ته بايد ھلته ورشې او ھغه خزانه پٻدا " وويل، 

د . شپون حيرانه او وٻزاره شو"  کړې چې ته به پرې ډٻر شته من شې
  خو بيا يې زړه تسلي دومره وړوکي خبرې لپاره دلته د راتلو څه اړتيا وه ؟

د ښځې نه يې پوښتنه وکړه .  شو چې د تعبير لپاره يې پيسې نه وې ورکړې
دا زه درته نشم ويلې، زما " چې دې به مصر ته څنگه ځي؟  ھغې وويل، 

او که زه چرې ھم مصر ته " شپون وويل، "  کار د خوب تعبير ښودل و
داسې به په لومړي ...کوه بيا ھيڅ مه را" ښځې وويل، " و?ړ نه شم نو بيا؟

ډٻرو خلکو راسره داسې کړي دي چې معاوضه يې رانه ...ځل خونه وي
بس اوس و?ړ شه چې ډٻر وخت دې راضايع کړو.  وخوړه "  

ھلک مايوسه شو او ھوډ يې وکړو چې بيا به په ژوند پخپلو خوبونو باور نه 
ړو، د خپل بازار ته و?.  ده خپل پسونه د يو ملگري سره پرٻښي و.  کوي

وړوکي کتاب په بدل کی  يې لوې کتاب  واخستو او څه د خواړو شيان يې 
ده په ښار کې له خلکو سره ليدل چې د ده د سٻل خونده وره .  ھم راوړل



غرمه د يو دکان سيوري کې کٻناستو او چې ډوډۍ يې وخوړه نو .  برخه وه
  .د کتاب په ولوستلو يٻپٻل وکړو

ناست و چې  يوسپين  ږيرې راغلو او ورسره شپون د دکان په پوڼو 
ده سره يې خبرې کولې خو شپون ورسره په سمه خله ونه .  کٻناستو
خپل کتاب ته يې کتل خو د تجار په وړاندې د پسونو د وړۍ لرې .  غږٻدو

بوډا  ترې د کتاب پوښتنه وکړه او شپون .  کولو په اړه يې چرت وھلو
خو بيا يې د پ�ر .  په يو بينچ  کٻنيغوښتل چې ھلته نه پاسي او ليرې 

   .خبره په زړه شوه چې د سپين ږيرو احترام کول پکار دي

خو په اصل کې ده  د کتاب نوم نشو تلفظ .  کتاب يې سپين ږيري ته ورکړو
کولې نو فکر يې وکړو چې که بوډا ھم ورباندې نه پوھٻدو نو پخپله به پيکه 

"  دا ډٻر خشک کتاب دې" ې ويل، شي، بوډا د کتاب پاڼه واړوله او و
که دا .  شپون ټکاڼ وخوړو چې بوډا ھغه کتاب له ده وړاندې ولوستې و

په دې کې ھم "بوډا وويل، .  خشک و نو وخت يې لرلو چې بدل يې کړي
شپون د سپين ږيري "  ھغه څه ليکلي دي چې په  نورو کتابونو کې دي

ه يې ولگوله چې دې به د لباس ته وکتل چې د عربانو په شان و اوانداز
نه د څو ساعتو په مزل وه  او د کشتۍ "  تعريفه"افريقا نه راغلې وي چې د 

د ښار په بازارونو کې .  د ?رې يو خليج نه په تٻرٻدو ورته خلک تلې شول
   .به ډٻرعربان ښکارٻدل

زه د ډٻرو ځايونو يم او زما "ده له سړي د ځاې پوښتنه وکړه نو ھغه وويل، 
" ته څومره پسونه لرې؟" له ده يې وپوښتل، . " دې" مالکي زيديک" نوم 

ده احساس کوو چې ھغه سړې د ده په اړه له ډٻر "  ډٻر دي" شپون وويل، 
کتاب يې بٻرته .  څه نه خبر و او ده غوښتل چې ځان ترې  خ�ص کړي

که ته ما ته د خپلو پسونو لسمه برخه " وغوښتو نو سپين ږيري وويل، 
نو زه به د پټې خزانې په لټون کې ستا مرسته وکړمراکړې  ."  

. شپون ته خپل خوب را ياد شو او په زھن کې يې ھر څه واضح شول
داسې يې انگٻرله چې دا سړې د ھغې مٻرمنې مٻړه دې چې رانه يې 

اوس دې ترٻنه پسونه غواړي چې يو څه رانه بوت .  معاوضه وانخسته
ه ويلې وې، سړي خپله امسا واخسته پخوا له دې چې ھلک ورته څ.  کړي

د ده له سينې يوه وړانگه .  او د دکانونو مخ ته په شگه يې څه وليکل
سړي د خپلې ټوپۍ سره ھغه .  راوځليده چې د شپون سترگي يې خيره کړې

وړانگې پټې کړې او د شپون ديد چې سم شو نو په شگه ليکلي الفاظ يې 



 اود ھغه مکتب نوم يې ولوستل چې ھلته د خپل مور، پ�ر.  ولوستلې شول
د تجار د لور نوم ھم ليکلې و، سره له دې چې ھغه .  ده پکې سبق ويلې و

ھلته داسې شيان ليکلي و چې په .  پخپله تر اوسه د ھغې له نوم خبر نه و
  .باره کې يې ده ته ھيچا خبره نه وه کړې

 زه سٻل کول "ته رمه ولې پياې؟  شپون وويل، " سړي ترې پوښتنه وکړه، 
سپين ږيري يو نانواي ته اشاره وکړه چې د تنور مخ ته و?ړ "  غواړم ځکه

کله چې دې ماشوم و نو د سياحت ارزو يې لرلو، خو لومړې د نانواي " و، 
کله چې دې زوړ شي . ھټۍ يې پرانستله چې څو پيسې وگټي او سپما کړي

 چرې احساس نه کوي دې به. نو د يوې مياشتې لپاره به افريقه ته و?ړ شي
 "چې خلک د خپل خوب دريښتيا کولو ص�حيت ھم لري

ده ته دا کار .  سړي د کتاب پاڼې اړولې او يو متن يې ورته ولوستلو
ته دا ولې ما ته ښاې؟  سړي " مداخلت ښکاره شو او پوښتنه يې وکړه

که غواړې .  ځکه چې زه غواړم ته پخپل قسمت ځان پوھه کړې"وويل،  
نې په اړه درته څه ووايم  نو سبا په دې وخت راته د خپلې رمې چې د خزا

بيا دا سړې د بازار په يو گوټ پير ورک شو." لسمه برخه راکړه .  

دې .  شپون بيا د کتاب په ولوستلو بوخت شو خو اوس يې فکر بل ځاې و
د ډوډۍ په خوړلو دې ښار . نانواي ته و?ړو او يوه ډوډۍ يې ترې واخسته

و او ھغې ودانۍ ته ورسٻدو چې په يوې کړکۍ کې خلکو افريقه کې وگرځٻد
دې څه وخت ھلته و?ړ و او سوچ يې کوو .  ته د تلو لپاره ټکټونه اخستل

بيا د خپلو پسونو ته د .  چې که  يوه پسه خرڅه کړي نو افريقه ته تلې شي
کله چې دې د ښار د لرغونې ماڼۍ څنگ نه .  تلولپاره په ?ره روان شو

ٻدو نو د ډبرو جوړ په ھغو پوڼيو وختلو چې بره دٻوال ته تللې وېتٻر .   

يو چا ورته وٻلي و چې له دې پوڼيو د سمندر نه وراخوا د افريقه زمکه 
دا يې ھم اورٻدلي و چې يو وخت عرب قبايلو ټوله ھسپانيه نيولې . ښکارٻده

مخ ھغه وخت باد دده په .  بره له ديوال ھغه ټول ښار ليدې شو.  وه
ويل چې د شمالي افريقه مسلمانان " ليوانتر" دې باد ته به خلکو . ولگيدو

ھغه چرت وھلو چې د پسونو سره پاتې شي او که ."  ورسره راغلي و
يو ھغه څه و چې دې ورسره اشنا و، د بل ارمان .   خزانې پسې و?ړ شي

ي به ما خپل مور پ�ر پرٻښودل او ھغو" بيا ځان ته  يې وويل، . يې لرلو
 " اوس عادت شوي وي، زما پسونه به ھم بې له ما عادت شي



په بله ورځ ده شپږ پسونه له ځانه سره کړل او ھم ھغه دکان ته و?ړو چې 
زه حيران يم چې " ھغه ته يې وويل، .  مخې ته يې د سپين ږيري سره ليدل

زما ملگري رانه ټول پسونه وپلورل او ويل يې چې د ده رمه ساتل خوښٻده 
ھم دغسې کٻږي، دې ته د حمايت اصول واي چې " سپين ږيري وويل، " 

. بيا ھغه د پسونو معاينه وکړه"  يو ځواک درته د برياليتوب ?ره ھواروي
يوه پسه پکې گوډه وه خو ھلک ورته وويل چې دا د دې عٻب نه دې ځکه 

  .دا په ټوله رمه کې ھوښياره وه  او ډٻره وړۍ به يې ورکوله
نې په اړه ورته وويل چې دا د مصر د اھرامونو سره نږدې ده سړي د خزا

داسې شگون په ?ره به .  او د دې په لټون په ھر يو شگون ځان خبروې
د دوي ) پرپرکې يا بورا( په دې وخت کې يوه لولکۍ .  درته ښکاره کيږي

ده ته د خپل نيکه خبره را په زړه شوه چې کله يو .  ترمنځ  په الوت شوه
.  پرپرکې يا چرچرۍ ستاسو په منځ کې راشي نو دا ښه شگون ويپتنگ، 

شپون " ستا نيکه ريښتيا ويلي دي،  دا ښه شگون وي" سپين ږيري وويل، 
  حٻرانه شو چې ھغه څنگه د ده د زړه په خبره پوھه شو؟

د ده په سينه د .  سپين ږيري خپله قبا ورته پرانسته نو دې ? نورحيرانه شو
. ته ځوړنده وه چې ورباندې په الماسو ډبرو څه ليکلي وسرو زرو يوه تخ

ھغه سړي په تخته کې لگٻدلي دوه .  ھم د دې تختې ځ� ھغه پرون ليدلې وه
" يوريم او تھوميم" دا ډبرې . " کاڼي رابيل کړل چې يوسپين او بل تور و

 مانا ورکوي او سپينه د منفي يا" ھو " يا د " مثبت " توره ډبره د .  نومٻږي
کله چې ته په شگون پوھه نشې نو دا ډبرې به درسره مرسته "  نه " د 

خو ياد لره چې خپلې فٻصلې به پخپله کوې.  وکړي "    

دا مه " شپون ھغه ډبرې خپلې کسوړې کې کٻښودې نو سړي ورته وويل، 
او د دې مانا به دا .  ھٻروه چې د ھرې پٻښې سره به ته يو وارمخ کٻږې

د شگون ژبه ياد ووساته او تر ټولو مھمه .   نه کٻږيوي چې نور به ھغسې
يوه کيسه يې ورته ."  دا چې تر وروستۍ نتيجې خپل برخليک مه ھئروه

وکړه چې د خزانې لټون سره سره د خداې پاک د ښکلې نړۍ نندارې دې 
  .ھم وکړې

ته ورسٻدو نو ھلته په يوې ) طنجير(شپون چې د افريقه بندري ښار طنجه 
سړو چلمونه څکول، ښځې .   کې کٻناستو او خلکو ته ځير شوشراب خانې

په  ډلو کې گرځٻدې خو مخونه يې پټ و، په مينارونو کې ازانونه و او 
ده ته دا ھر څه عجيبه ښکارٻدل خو .  خلکو په گډه پر زمکه سجدې لگولې



چرت يې وھلو چې د دی ژبې .  په دې خفه و چې په عربي ژبې نه پوھٻدو
ه تر مصر د ده سفر اوږد کړينه پوھٻدل ب .   

د پسونو په خرڅولو د ده کسوړه اوس د پيسو ډکه وه او زړه يې جوړ و 
کله چې دې د پسونو سره گرځٻدو نو د .  چې دې به چرې يواځې نه وي

په . زمکې او د اسمان په مشاھده  او د ?رې د موندلو ھنر يې زده کړې و
په ھغه زمکه به مار وي او دې خبرو چې د مارغه شته والې ښاي چې 

ده له پسونو ډٻر څه زده .  چرته چې بوټې وي نو اوبه ورسره نږدې وي
د ترخو چاٻو نه يې گوټ وکړو نو يو چا ترې په ھسپانوي ژبې .  کړي و

ته څوک يې؟  دې ارامه شو اوھغه عرب ته يې وکتل چې " پوښتنه وکړه، 
ه ښار اوسٻدونکې دې د ھغ.  ږيره يې خرٻلې او دريشي يې کړې وه

   .ښکاريدو

د .  سړی ورسره کښيناستو نو چاې يې راوغوښتې او خبرې يٻپٻل کړې
شپون نيت و چې ده ته د خزانې په اړه وواي خو بيا يې ژبه ونيوله چې 

ورته يې وويل چې دې د .  ھسې نه دې ھم رانه لسمه برخه پکې وغواړي
د ھغې لپاره خو "چې عرب ترې پوښتنه وکړه .  مصر اھرام ليدل غواړي

 "ډٻرې پيسې پکارې دي، ته دومره سرمايه لرې؟
شپون ته دا پوښتنه عجيبه ښکارٻده خو بيا يې د سپين ږيري خبره راياده 

کله ته په ريښتيا يو څه غواړې نو د نړۍ ھر شې د دې په تر " شوه چې 
ده د واسکټ نه د پيسو کسوړه . " ?سه کولو کې درسره مرسته کوي

ھغه وخت د شراب خانې خاوند .  تله اوھغه سړي ته يې ښکاره کړهراوويس
د پٻسو د کسوړې په ليدو دې د دوي ميز ته .  د دوي خبرې په غور اورٻدې

دې يو څه .  راغلو او د ھغه بل سړي سره يې په عربي ژبې خبرې وکړې
"  دې غواړي چې مونږ له دې ځايه ووځو" ھغه کس ورته وويل،. په قھرو
مشروباتو د پٻسو ورکولو ھڅه وکړه نو د شراب خانې خاوند دې له شپون د 

شپون له ده لوړ دنگ و او کولې .  مټو ونيولو او په قھر يې ورته څه وويل
    .يې شول چې ورسره پرزونې وکړي خو دې ھلته مسافر و

.  بل کس ھغه يوې خوا ته ورټٻله کړو او شپون يې له ھغه ځايه راويستلو
دې ستا پٻسو ته غل دې، طنجه د نورو افريقاي ملکونو په  " بيا يې وويل،

سبا به قاھرې ته روان شو خو .  د دې خپل غله اوډاکوان دي.  څٻرنه دې
شپون ورته د "  زه به دوه اوښان واخلم او د دې لپاره مې پيسې پکارې دي

يو لوې ميدان .  پٻسو کسوړه ورکړه او دوي د ښار په کوڅو کې روان شول



شپون ننداره ھم کوله او په .  نگا رنگ شيان په ھټيو کې پلورل کيدهکې ر
يو وخت يې په زړه کې وگرځٻدل چې د پٻسو .  ھغه سړي يې نظر ساتلې و

کسوړه ترې بيرته واخلي خو بيا يې چرت ووھلو چې دا د ملگرتيا اصول 
دواړه روان و او کله کله به د خلکو په گڼه کې ھغه کس وړاندې .  نه  وي

. يوې ھټۍ کې شپون يوه ښکلې توره وليده اوورته ودرٻدو.  يا وروسته شو
مخ يې واړوو چې ملگري ته وواي چې د ھغې بيه ورته معلوم کړي خو 

  .ھغه ورک و

ده څو شٻبې اخوا ديخوا وکتل خو داسې يې څرگنده نکړه چې دې وارخطا 
ډٻر وخت .  يد خلکو گڼه دومره وه چې ځان ته يې وويل، ھم دلته به و.  و

وخت نور ھم تٻر .  چې ھغه ښکاره نشو نو دې په ھم ھغه ځاې کٻناستو
بيا ھر چا خپله ھټۍ وتړله او بازار .  شو، ازان ووشو او خلکو لمونځ وکړو

ده چرت وھلو .  شپون ھم ھلته ناست و چې لمر په ډوبٻدو شو.  خالي شو
و، د ده شپٻته چې نن د لمر خاته پر وخت دې د يو بل ملک اوسٻدونکې 

اوس د ورځې په پاې کې دې . پسونه و، د تجار لور سره د ليدو ارماني و
په داسې ملک کې مسافر ناست و چې په ژبه يې نه پوھٻدو او يوه پٻسه يې 

    .ھم نه لرله

ځان ته يې زړه بد شو .  بازار تش و او شپون په ميدان کې يواځې ناست و
 ده چرې د خپلو پسونو مخ ته ھم نه و . او له سترگو يې اوښکې توې شوې

ژړلي او اوس خجالت، خداې ته يې ژړل چې ورسره يې ښه چلند نه 
بيا يې سوچ وکړو، ھغه څوک چې په خوبونو باور کوي، خداې ھم .  وکړې

ده خپله کسوړه پرانسته چې که پکې د بيړۍ د .  ورسره دا سلوک کوي
لته د ده واسکټ، کتاب او د خواړو نه پاتې ډوډۍ يوه ټوټه پرته وي خو ھ

   .سپين ږيري له خوا دوه ډبرې ايښې وې

که دا خرڅ کړي نو د بيرته  تلو ټکټ . د ډبرو په ليدو د ده زړه ډاډه  شو
ډبرې يې په جيب کې .  يې پرې اخستې شو خو اوس به بٻدار ووسي

د شراب خانې خاوند ورته په عربي کې .  کٻښودې او چرت کې شو
ده په جيب کې  په ډبرو ?س .  و چې ھغه سړې غل وخبردارې ورکو

د سپين ږيري خبرې يې را په زړه .  وھلو داسې لکه چې دا يوه خزانه وه
شوې چې يوريم او تھوميم نومې ډبرې به درته د شگون په پوھنه کې 

 .مرسته وکړي



ھغه . ده ھغه ډبرې له جيبه راوويستې او بيا يې په کسوړه کې واچولې 
کسوړه کې .  ر وکړو چې د سپين ږيري خبره ازمويل پکار ديوخت يې فک

يې د يوې ډبرې د نيولو ھڅه وکړه خو په دې ھڅه ډبرې په کسوړې کې 
تر ھغې دې خبر نه و چې د ده کسوړه .  يوې سوري نه بھر وغورځٻدې

د .  دې په زمکه ټيټ شو او دواړه ډبرې يې راواخستې.  سورۍ شوې وه
چې سپين ږيرې ورسره و او د ډبرو په غورځٻدو ده زړه اوس خوشاله و 

  .ده ته يو تورې راياد شو
شپون د چا په غږ راويښ شواو وې ليدل چې دې د بازار په منځ کې ويده 

. سترگې يې وغړولې او د عادت له مخې يې د خپلو پسونو لټه وکړه.  و
 خوشاله شو چې د خپلې رمې نه بې غمه و، يوه ازادي يې احساس کړه چې

په يو ځاې .  راپاسٻدو او ورو ورو روان شو.  دې اوس ھر چرته تلې شو
ھټۍ .  کې د خواږو پلورونکي خپله ھټۍ د يو لرگين څپر ?ندې جوړوله

شپون د ده سره د څپر په اودرولو کې ?س .  وال خوشاله په کار لگيا و
وکړو او چې دا تيار شو نوھټۍ وال ورته د ورځې لپاره جوړٻدونکي 

شپون ترې مننه وکړه او د خواږو په خوړلو .  ږو لومړۍ ټوټه ورکړهخوا
ھلته نور ھټۍ وال ھم په کار اخته و او يو يې په ھسپانوي .  وړاندې و?ړو

داسې ښکارٻده چې ھغوي د يو بل په .  او بل يې په عربي ژبه خبرو وليدل
ره د په دې څو شٻبو کې ھغه دا زده کړي و چې د خبرو لپا.  ژبه پوھٻدل

دې د طنجه په کوڅو کې روان و او د سپين .  ژبې پوھنه ضرور نه وه
  .ږيري خبره يې يادوله چې ھر څه يو څٻر وي

د دې ښار په يوې غونډۍ د بلورو پلورونکې تجار سھار راويښ شو او د 
ده د تٻرو دٻرشو کالو نه .  ھره ورځ  په څٻر يې ځان  نارامه احساس کړو

د .   خو اوس يې مشتريان کم شوي و.   توکي پلورلپه دې غونډۍ د بلورو
يو وخت به ورته د .  ده بل کسب نه و زده،  بس ھم دغه بلور يې ژوند و

اروپا خلک راتلل او د بلورو توکي به يې اخيستل، گټه يې ډٻره وه خو اوس 
کې لوې بازار جوړ و او سٻ�نيانو به خپله سودا ھلته " سيوټا " يو بل ښار 

     .کوله
په دې غونډۍ د ډٻرو خلکو کاربار ته زيان ورسٻدو او ھټۍ يې تړلې، 

کله کله .   خو د بلورو د تجار لپاره بله ?ره نه وه.  نورو ځايونو ته تللي و
به يو چا د ده په ھټۍ کې سر ښکاره کړو او يو نيم شې به يې ترې 

و د خ. له سھاره دې اوزگار ناست و.  نن ھم ھغسې ورځ وه.  واخستو



د ده جامې .  غرمې له ډوډۍ  لږ وړاندې يو ځوان د ده دکان مخ ته ودرٻدو
دې د ډوډۍ لپاره .  سمې وې خو ھټۍ وال پوه شو چې ھغه پٻسې نه لرلې

   .تلو خو اوس وځنډيدو تر څو ھغه ځوان و?ړ شي
ھغه . د ھټۍ د پاسه په يو بورډ ليکلي و چې دلته په ډٻرو ژبو خبرې کيږي

که ستا خوښه وي نو زه به په " ه شو او ھټۍ وال ته يې وويل، ځوان وردنن
شيشو کې اٻښې د بلورو لوښي درته پاک کړم، په دې حال خو ھيڅوک به 

د دې " ھغه د ھټۍ وال د ځواب انتظار ونکړو او وې ويل، "  درنه وانخلي
ھټۍ وال تر ھغې ورته ھو يا نا "   کار په بدل کې راته يو څه ډوډۍ راکړه

وو ويلينه  .   

شپون سره نور څه نه و او په دې ښار کې ورته خپل واسکټ بٻکاره 
دا يې راواخستو او د بلورو لوښي او زينتي توکي يې پرې پاک .   ښکارٻدو
دې نيم ساعت په دې کار بوخت و او په دې وخت کې دوه .  صفا کړل

ۍ کله چې ده کار خ�ص کړو نو ھټ.  مشتريان راغلل او سودا يې وکړه
وال په  دروازه يو بورډ وځړوو او دې يې ځان سره نږدې ريستوران ته 

.  تا ته د صفاي اړتيا نه وه" دوي په ميز کٻناستل، نو تجار وويل، .  بوتلو
شپون پوښتنه . " په قران کې امر شوې دې چې اوږي کس ته ډوډۍ ورکړئ

ه چې په ځک" ھټۍ وال وويل، " نو بيا ولې دې رانه کار واخستو؟" وکړه، 
بلورو ډٻره خاوره پرته وه او مونږ دواړو ته پکار وه چې د خپل زھن نه 

   "منفي خيا?تو خاوره مو ليرې کړې وې
زه غواړم چې ته زما په ھټۍ کې " له ډوډۍ وروسته ھټۍ وال ورته وويل، 

کار وکړې، ځکه ته چې ھلته وې نو دوه مشتريان راغلل او دا يو ښه 
زه پاتې ټوله ورځ به درسره " غاړه کٻښوه، شپون ورته "  شگون و

په بدل کې مې څو پٻسې پکارې .  کاروکړم، ټول دکان به درته پاک کړم
که ته ټول کال ھم زما " ھټۍ وال وخندل، "  دي چې سبا مصر ته روان شم

په دکان کې کار وکړې او گټه  مو ھم وکړه نو ته به دومره پيسې ونلرې 
 ته خبر يې چې د دې سيمې او د مصر تر . چې مصر ته پرې و?ړ شې

    "منځ يوه لويه صحرا ده
دوي دواړه ډٻر وخت خاموشه ناست و او شپون غوښتل چې دې مړ شي نو 

ھټۍ وال ھغه خوشالي چې ټوله ورځ  د ده په څٻره ليدلې وه .  ښه به وي
زويه، زه به دومره پٻسې درکړم چې بيرته " ورته يې وويل، .  اوس نه ليده



شپون پاسٻدو، خپله کسوړه يې پرغاړه کړه . " پل ملک ته پرې و?ړ شېخ
زه به درسره کار کووم، چې يو څو پسونه پرې واخلم" او وې ويل،  " 

شپون تر يوې مياشتې د بلورو د تجار سره کار وکړو او اندازه يې وشوه 
 تجار ټوله ورځ  به ورته کتل او وٻنا به.  چې دا  د ده د خوښې کار نه و

خو ده کار جاري وساتلو او د ھټۍ وال .  يې کوله چې څه شې مات نکړي
ده چې ھر شې وپلورلو نو گټه به يې .  سختې خبرې يې ھم په صبر زغملې

ده اوس څو روپۍ سپما کړې وې او حساب يې .  د شپون سره شريکه کړه
وکړو چې که ھمدغسې کارکٻدو نو په کال کې به د دې جوگه شي چې څو 

واخليپسونه  .  

زه غواړم چې د زينتي شيانو لپاره د " يوه ورځ يې ھټۍ وال ته وويل، 
دا به له ھټۍ بھرکٻږدو چې د غره ډډې نه .  شيشې يوه المارۍ جوړه کړم

ما چرې ھم داسې المارۍ " تجار وويل، .  تٻرٻدونکي سي�نيان يې  وويني
کر وکړي او نه ده جوړه کړې او که بھر مو کٻښوده  نو خلک به ورسره ټ

زه چې کله د رمې سره په بٻديا " شپون وويل، "  ھر څه به مات شي
گرځٻدم نو ھلته پسونو ته د مار د چيچلو خطر و خو ما به بيا ھم رمه 

   ".بٻوله
د ده .  تجار يو مشتري ته پام وکړو چې درې لوښي يې ترې واخستل
ې اضافه څه کاربار اوس د پخوا په شان روان شوې و او نه يې غوښتل چ

ته د مصر اھرام ته ولې تلل " د شپون نه يې پوښتنه وکړه، .  وکړي
ما د " ده اوس د خزانې د خبرې نه ډډه کوله نو ورته يې وويل، " غواړې؟

اھرام د تيږو ډٻرۍ " ھټۍ وال ووٻل، ."  دوي په اړه ډٻر څه اورٻدلي دي
شپون ورته " دي، ته د خپل کور په انگڼ کې ھم داسې ډٻرۍ جوړولې شې

تا چرې د اوږد سفر خوبونه نه دې ليدلي؟" وويل،  " 

 

څو ورځې وروسته ھلک بيا د المارۍ خبره ورياده کړه نوھټۍ وال په 
زه خپلو " شپون وويل، . قھرشو چې ولې د لوښو نندارتون جوړول غواړي

." پسونوته تلل غواړم، اوس چې قسمت مو ښه دې نو له دې بايد گټه واخلو
د مسلمان په حيث زه پينځه فرايض لرم، يوه د خداې په " وويل، ھټۍ وال 

وحدانيت باور، بل پينځه وخته لمونځ، دريم په رمضان کې روژې او 
پينځم حج دې. څلورم د خپل مال نه بې وزلو ته ورکړه .  



ھغه بله ورځ تا ويلي و چې زه دسياحت خوبونه وينم نو زما خوبونه د مکې 
شپون ."  وي، ھغه ستا د اھرامونو نه ھم ليرې دېمعظمې د زيارت په اړه

نو ته ولې خپل خوب نه ريښتيا کوې؟" ورته وويل،  "   

زه ھر کال . زه پوھيږم چې له ما بې وزله خلک ھم حج ته ځي"ده وويل، 
مکه زما منزل دې .  له دې صحرا تٻرٻږم. زر وارې د حج خوبونه وينم

ې حج مې وکړو نو زما د ژوند خو زه ورته تلل نه غواړم ځکه وٻرٻږم چ
بيا به کوم خوب وينم؟ په دې ?ره ډٻرې قافلې د حج . جواز به ختم شي

.  لپاره ځي او ما سوچ کوو چې  دومره پيسې سپما شوې نو و?ړ به شم
خوحج زما منزل دې او څوک چې منزل ته ورسيږي نو بيا نور خوبونه 

ما ته د حج خوبونه خوند راکوي. نشي ليدې . " 

. په ھغه ورځ ده شپون ته د المارۍ  جوړولو او د بھر ايښودو اجازه ورکړه
 بيا دوه مياشتې تٻرې شوې او د نندارتون له کبله ډٻر مشتريان دکان ته 

گټه ډٻره شوه اوشپون حساب وکړو چې د کال تر پاې به دې نور .  راغلل
ربي ده اوس ع. پسونه ھم واخلي او يو عرب تجار سره تجارت پٻل کړي

ھغه دوه ډبرې يوريم او تھوميم چې وروستي ځل يې .  ژبه ھم زده کړې وه
د ده لپاره مصر اوس ھم ھغه .  په بازار کې ليدلې وې بيا يې نه وې ليدلې

ھومره ليرې و څومره چې د تجار لپاره مکه معظمه خو ده نوي شيان زده 
  .کړي و

 نه وروسته په قھر يوه غرمه  يې وليدل چې يو سٻل گر په غونډۍ د ختلو
شپون ھټۍ وال .   زوره زوره لگيا و چې ھلته د مشروب يوه ھټۍ ھم نه وه

ده " راځه ھغو خلکو ته چاې ورکړو چې په غونډۍ خٻژي" ته وويل، 
که مونږ ورته د " شپون وويل، "  شاو خوا ډٻرې قھوه خانې دي" وويل، 

د "    ھم اخليبلورو په گ�سونو کې چاې ورکړو نو دوي به رانه لوښي
بيا به نور خلک ھم " ھټۍ وال دا خبره خوښه نه وه او شپون ته يې وويل، 

خو د ورځې په پاې کې "  دا کار پٻل کړي او زه به ترې وروسته پاته شم
  .يې ورته د چايو د خرڅولو اجازه ورکړه

د غونډۍ په سر چې سٻ�نيان راوختل نو مخامخ  ورته د بلورو يو دکان 
چاې په ښکليو گي�سونو کې چې وڅښل .  و څښلو ځاې ښکاره شوکې د چاي

ھر څوک د چايو نه وروسته ھم ھغسې گي�سونه .  شي نو خوند يې ډٻر وي
په لږو ورځو کې د دې ھټۍ شھرت ھرځاې ته .  د کور لپاره غواړي

سي�نيانو به نورو ته ھم د دې ھټۍ درک ورکوو اوځينې .  ورسٻدو



بيا نورو تجارانو ھم ژر ژر داسې .  دو لپاره ورتللسي�نيان به د ھټۍ لي
خو د بلورو .  ھټۍ پرانستې چې پکې د زينتي توکو سره چاې يې ھم پلورل

د ھټۍ ځانگړتيا دا وه چې د غونډۍ په سر جوړه وه او ھلته بله داسې ھټۍ 
مشتريان دومره ډٻر شول چې ھټۍ وال دوه نور م�زمان د کار .  نه وه

و اوس د بلورو سره سره ده د چايو کاروبار ھم  پٻل کړولپاره وساتل ا .   

 

. شپون د لمر خاته نه وړاندې راويښ شو او خپل عربي لباس يې واغوستو
څپلۍ يې .  په افريقه کې اوس د ده يوولس مياشتې او نھه ورځې شوې وې

ده د بلورو .  ټول ښار تر اوسه ويده و.  په پښو کړې او په پوڼيو ښکته شو
په گي�س کې د چايو سره د ډوډۍ يوه ټوټه وخوړه،  د دکان نه بھر پيتاوي 

د ده د روپيو کسوړه اوس ډکه وه چې يو .   ته کٻناستو او چيلم يې څکول
ده له افريقه د .   شولسل او شل پسونه اود بيرته تلو ټکټ يې پرې اخستې

   .شيانو د تجارت جواز ھم  تر ?سه کولې شو

ھټۍ وال چې راويښ شو نو دواړو چاې وڅښلې او شپون ورته وويل، زه 
.  نن بيرته وطن ته ځم، غواړم چې څو پسونه واخلم او پخوانې کارپٻل کړم

ھټۍ وال شيبه .  ته ھم دومره پٻسې لرې چې مکې معظمې ته و?ړ شې
تا " و، نورې چاې يې په گي�س کې واړولې او شپون ته يې وويل، غلې 

خو ته پوھٻږې . زما په ھټۍ کې يو نوې روح پوه کړه او زه په تا وياړم 
 .چې زه مکې ته نه ځم او ته ھم بيرته د شپنو ژوند ته نه ځې

شپون خپلې کوټې ته و?ړو او جامې کالي يې راټول کړل نو درې بوجۍ 
 ده اخوا دٻخوا وکتل نو د شپنو کسوړه يې وليده چې له . ترې ډکې شوې

ده ترې خپل واسکټ راوويستلو چې يو چا ته .  ډٻرې مودې يې نه وه ليدلې
يوريم او تھوميم.  به يې ورکړي نو له دې دوه ډبرې راولوٻدې .   

ځان ته حيرانه و چې دومره موده يې د . ده ته سپين ږيرې را په زړه شو
داسې احساس يې وکړو چې اوس دې ورته نږدې .   وکړېھغه خيال ھم نه

ښکته .  ده خپله کسوړه راواخسته او نور شيان يې پکې ور ومنډل.  و
و?ړو نو ھټۍ وال د دوو سٻ�نيانو سره په خبرو بوخت و چې په ھټۍ کې 

د ھغه موسکا ورته د خواږو خرڅوونکي د موسکا په څير .  يې چاې څښلې
سکا د ھغه سپين ږيري په مخ ھم وه چې دوه ډبرې داسې مو.  ښکاره شوه

ده د ھټۍ وال سره په مخه ښه ونکړل ځکه د نورو .  يې ورته ورکړې وې



کسوړه يې په اوږه واچوله او .  خلکو په مخکې يې ژړا خفگان نه خوښٻدل
ده اوس خپلې فٻصلې پخپله کولې شوې.  مخ په ښکته روان شو .  

ده . د يو کيميا گر په لټون سفر ته راوتلې وپه ھغه ودانۍ کې ناست انگرٻز 
د خپل پ�ر ټوله  شته مني د کيميا گرۍ د فن په زدکړه خرڅ کړې و او 

اوس يې  په يو کتاب کې ولوستي و چې يو عرب په دې کې بريالې شوې و 
ھغه اروپاي ملکونو ته ھم تللې واو داسې ويل .  چې سره زر جوړ کړي

ده ھر فلز په .  و او عمر يې دوه سوه کاله وکيده چې عجيبه ځواک يې لرل
د دې ودانۍ نه .  سرو زرو بدلولې شو او د الفيوم په نخلستان کې اوسٻدو

  .بھر د انگرٻز لپاره  د يوې قافلې تابيا کيده
خوانگرٻز دا ھر څه .  دننه د څاروو د مردارۍ او د خولو بوي خپور و

يو ځوان .   ځان بوخت کړې وزغملي و او د مھمو کتابونو په مطالعه  يې
عرب ھم د خپل دروند پٻټي سره ھلته تم و او له اروپايي يې پوښتنه وکړه 

ده وليدل . انگرٻز ورسره په سمه خله خبرې ونکړې. چې دې چرته روان و
.  چې عرب د ھسپانوي ژبې يو کتاب را وويستو او په ولوستلو بوخت شو

ه خبره ده چې زه ھم په ھسپانوي انگرٻز چې وليدل نو فکر يې وکړو، دا ښ
 .پوھٻږم ، که دې ھم الفيوم ته روان دې نو په ?ره ورسره خبرې کولې شم

ھغه ځوان چې پخوا شپون و، د تٻرو دوو کالو نه ھم ھغه کتاب ولوستلو 
تر اوسه يې څو پاڼې ولوستې .  چې په سر کې يې د جنازې خبره ليکلې وه

رو تجارت د پرٻښودو په اړه سوچ نه و ځان سره يې وويل، ما د بلو.  وې
داانگرٻز راسره سمې خبرې .  کړې خو اوس د خزانې په لټون راوتلې يم

ده کتاب بند کړو ځکه نه يې .  نه کوي، که نه ملگرتيا به يې کړې وې
ده د خپلې کسوړې نه دوه ډبرې .  غوښتل چې د انگرٻز پيښې وکړي

   .راوويستې او په ?سونو کې يې واړول

ځوان ھغه ډبرې ژر پخپلې کسوړې کې " يوريم او تھوميم" انگريز وويل، 
" انگرٻز ځواب ورکړو، " دا د پلورلو لپاره نه دي" کيښودې او وې ويل، 

د بلورو تيږې په . دا دومره مھم ھم نه دي، د بلورو په تيږو کې وي
په زه خبر نه ووم چې دا ډبرې . زرگونو او په لکونو په شمير موندل کيږي

. " بيا يې خپل جيب نه ھم ھغسې تيږې راوويستلې."  دې سيمه کې ھم وي
دا  ډبرې سپيڅلې گڼل کيږي او مسيحي پادريان يې د سرو زرو په تختو کې 

   ".لگوي او په غاړه يې اچولې وي



په ژوند کې " انگرٻز وويل، "ته په شگون باور لرې؟"ځوان خوشاله شو، 
د يو چاغ عرب په راتگ پاې ته د دوي خبرې "  ھر څه شگون وي

ځوان وويل، . ورسيدې چې دوي ته يې د الفيوم د قافلې د تگ خبر ورکړو
الفيوم  په مصر کې دې، ته " عرب وويل، " زه خو مصر ته روان يم" 

ته ھم د " څنگه عرب يې؟ ھغه سړې و?ړو نوانگرٻز ترې پوښتنه وکړه، 
زه د يوې خزانې په لټون " ، ځوان وويل" کيميا گر سره ليدو ته روان يې؟

انگرٻز د ده خبرې ته څه پام ونکړو .خو ژر پخپلې خبرې پښيمانه شو" يم
زه ھم په يو لحاظ دا کار کووم" او وې ويل،  "  

يوږيره ور چې .  بھر د قافلې د تگ لپاره اوښانو ته پړي اچول شوي و
زه د کاروان سا?ر يم" سترگې يې تورې وې، دوي ته وويل،  "    

په دې قافله کې د سفر لپاره دوه سوه سړي، ښځې او ماشومان راټول و، 
ډٻرو سړو سره .  څلورسوه اوښان، اسونه، نورڅاروي او مارغان ھم و

تورې او ټوپکې وې او دومره شور و چې سا?ر به خپله خبره څو وارې 
بيا د خوندې توب لپاره په زوره دعاگانې وشوې او د نغارې .  تکرار کړه

. ھغه ځوان اوانگرٻز پخپلو اوښانو کٻناستل .   يو درز سپاره روان شولپه
کاروان ختيځ لوري ته .  دانگرٻز په اوښ د کتابونو ډک صندوقونه ھم بارو

د غرمې به پړاو و او ماځيگر به بيا . ھر سھار به يې سفرپٻل کړو. روان و
   .روان شو

.  يا به په کتاب بوخت وھغه ځوان اوس په صحرا کې نويو شيانو ته کتل او
.  زه څو وارې د دې شگلنو زمکو نه تٻرشوې يم" يو ساربان ورته وويل، 

ځوان ."  صحرا دومره لوې وي چې انسان ته پکې ځان ډٻرکوچنې ښکاري
غلې و او ھم ھغه ھوا يې احساسولې شوه چې د تعريفه د ک� په سر يې 

ور په اړه چرت وھلو چې ده د خپلو پسونو او د تجار د ل.  احساس کړې وه
اوس د کاروان سفر د ده مکتب و ځکه په صحرا کې .  په څه حال به وي

  .يواځې شگه نه وه، کله کله ډبرينې غونډۍ ھم ښکارٻدې
يو وخت د کاروان مخ ته لويه غونډۍ راغله نو دوي ترې تاو شول او په 

ر وخت د څاروو پښې به په شگه ارام وې او دوي به د تگ پ.  مخ و?ړل
کله کله په اوچې مالگې پوښلي .  ھڅه کوله چې په ډبرو پښې کي نه ږدي

ساربان او . جھيل به ښکاره شو نو د څاروو گامونه به گړندي شول
نورکسان به له اوښانو او اسونو ښکته شول چې دوي له ھغه ځاې ژر و?ړ 

و د کله چې سھار به يو ستورې وليدل شو نوپوھٻدل چې دوي د اوبو ا.  شي



ځوان اوس خپل اوښ په ښه توگه روانولې شو .  کجورې ونو ته نږدې دي
  .او ده سره يې ملگرتيا شوې وه

ھغه وخت دوي به يو بل ته .  کله به په ?ره د يو بل کاروان سره مخ شول
کله کله به په تورو .  داسې شيان ورکول چې دوي سره اضافه و يا نه به و

نو يا اسونو سپاره راڅرگند شول او د جامو کې مخ پټ کسان په اوښا
دا ھغه بدوان و چې د .  کاروان سره به يې مزل کوو بيا به يې درک نه و

د .  په صحرا کې ھم غله او وحشي قبايل اوسٻدل.  کاروان ساتنه يې کوله
  .شپې به ساړه و او دوي به د اور چاپيره ناست و

انگرٻز .   د جنگ اوازه دهيوه شپه څاروان خلکو ته وويل چې په قبايلو کې
څوک چې يو " څاروان وويل، " ايا مونږ په خطر کې يو؟" پوښتنه وکړه،

ځوان ھغھانگرٻز ته ډاډ "  وارې صحرا کې داخل شي نو بيرته نشي تلې
ورکړو چې مونږ که ھر څومره اخوا دٻخوا و?ړ شو او ?ره ورکه کړو، 

ه خوب نه ورتلو او د يوه شپه دوي دواړو ل"  اخر خپل منزل ته رسٻږو
انگرٻز . ځوان ھغه ته د خپل ژوند کيسه وکړه.  پړاو چاپيره يې قدم وھلو

ده  ترې کتابونه وغوښتل او څو .  ورته د کيميا او د فلز معلومات ورکړل
څه دې " انگرٻز ترې وپوښتل، .بيا يې بيرته ورکړل.  ورځې دا يې ولوستل

ومات ډٻر ساده ديدا ټول معل"ځوان وويل، " ترې زده کړل؟ "  

دا ځاې د ھسپانيې د .  د الفيوم نخلستان ته په رسٻدو ځوان حٻرانه پاتې شو
ټول ځاې د کجورو په ونو پټ و چې شمٻره يې .  يو ښار نه ھم لوې و

پنځوس زره وه، پکې درې سوه کوھيان و او منځ کې بې شمٻره خٻمې ټک 
تان په څٻر ځاې دې، دلته انگرٻز وويل، دا خو د الف لي� د داس. وھلې وې

څاروان وويل، نخلستان د تل لپاره د "  قبايل به راباندې حمله خو ونکړي؟
امن ځاې وي دلته زيات تر ښځې او ماشومان اوسٻږي، د قبايلو جنگونه په 

د جنگ د خطر له کبله د دې " نخلستان د پناه ځاې وي.  صحرا کې کٻږي
ټولو ته اع�ن ووشو .  ې ورکړې شوقافلې خلکو ته د استوگنې لپاره ښه ځا

په نخلستان کې د .  چې خپله وسله دې د ساتونکي قبيلې سردار ته وسپاري
ځوان وليدل چٻانگرٻز يوه طفنچه له .  پوځي او د جنگيالي لپاره ځاې نه و

  .خلتې راوويستله او سردار ته يې وسپارله

ان سره پينځه نور د ځو.  دوي ستړي و نو په بٻ� بٻلو خٻمو کې ويده شول
صحراي ځوانان و چې په بل سھار له خٻمې بھر يې ترٻنه د ښارونو کيسې 

ده  د خپل شپانه توب ژوند کيسه وکړه او د بلورو د ھټۍ .  اورٻدل غوښتې



زه د ډٻر "  خبره يې  پٻل کړې وه چٻانگرٻز ورپسې راغلو او وې ويل
" ته راسره مرسته وکړه.  وخت نه د کيميا گر په لټه يم خو پيدا مې نکړو

ځوان .  بيا دوي ټوله ورځ  گرځيدل خو اخر د يو کوھي سره نږدې کٻناستل
ورته وويل چې چا نه به پوښتنه وکړو خو انگرٻز نه غوښتل چې خلک 

وروسته يې وومنل چې ځوان به له چا په عربي پوښتنه .  ترې خبر شي
ھم د کيميا گر په زه " انگريز مايوسه شو خو ځوان ورته وويل، .  وکړي

" اړه نه ووم خبر،  له تا مې واورٻدل، ممکن په دې نوم يې څوک نه پٻژني
ښه نو بيا داسې وکړه چې له دوي پوښتنه وکړه چې دلته د " انگرٻز وويل، 

؟"ناروغانو درملنه څوک کوي   

ھغې . ده يوې ميرمنې ته چې له کوھي يې خپل مشک ډکوو پوښتنه وکړه
سې سړي په اړه يې څه نه دي اوريدلي خبردارې يې ورته وويل چې د دا

ورکړو چې په تور لباس کې ښځې واده وي او پردې سړې دوي سره 
 .خبرې نشي کولې او پکار ده چې دې د ھغوي د رواياتو درناوې وکړي

  

ډٻرې ښځې په تورو جامو کې د اوبو لپاره راغلې خو د انگرٻز په ټينگار 
يو سړې راغلو نو ده ترې پوښتنه .  ونکړېھم  ځوان له ھغوي سره خبرې 

ھم دغسې ډٻرو سړو " زمونږ ع�ج خداې پاک کوي"ھغه وويل، . وکړه
اخر يوه ځوانه ښځه راغله چې منگې ورسره و .  ورته سم ځواب ورنکړو

ځوان چې د ھغې تورې سترگې وليدې .  او تورې جامې يې نه وې اغوستې
نې او د ښايست نړۍ تهد مي.  نويوې بلې نړۍ ته يې کډه وکړه .   

ھغه سړې د " ھغه فاطمه نوميده او ددې د پوښتنې په ځواب کې يې وويل، 
" نړۍ له ھر راز نه خبر دې او د صحرا د جناتو سره ھم خبرې کولې شي

  .  بيا يې يو خوا ته اشار وکړه چې دې ھلته اوسيدو
حٻرانه شو په بله ورځ ځوان بيا د ھغه کوھي په غاړه ناست و او په دې 

ده ته يې د کيميا گر سره .  چې انگرٻز ھم ھلته و او د صحرا خوا ته ځير و
ده رانه پوښتنې وکړې چې ما کله د فو?د نه سره . " د م�قات کيسه وکړه

ده . زر جوړ کړي و، ورته مې وويل چې ھم دغه چل ترې زده کول غواړم
ايوسه و چې زما انگرٻز ډٻر م.  راته وويل چې کوشش کوه او ھمت وکړه

   د ټول سفر پايله دا وه؟
انگرٻز و?ړو نو فاطمه . ځوان ورته وويل، ښه ده نو کوشش کول پکار دي

زه تا سره واده "منگې يې ډک کړو نوځوان ورته وويل، .  راښکاره شوه



. د ھغې له ?سه منگې ولوٻدو او  ټولې اوبه ترې وبھٻدې." کول غواړم
نې په لټون راوتلې دې او جنگ که ھر څو بد ورته يې وويل چې دې د خزا

" فاطمې وويل، .  شې دې خو د ده لپاره ښه وه چې خپله مينه يې وموندله
ھغې منگې بيا ډک کړو او روانه شوه." جنگ به يوه ورځ ختم شي .   

په راتلونکو څو ورځو کې ځوان به ھره ورځ  کوھي ته تلو او د فاطمې 
ه غوښتل چې مصر ته و?ړ شي خو ھغې ده اوس ن.  سره يې خبرې کولې

. ورته  وويل چې دی دی خپل خوبونه ريښتيا کړي او دا به يې انتظار کوي
انگرٻز د خپلې خٻمې مخ ته يوه بټۍ جوړه کړې وه چې پکې ھر وخت اور 

په دې اور به يو شفاف مرتبان ايښې و.  بلٻدو .   

ه اخوا په شگلنو ځوان به صحرا ته ورتلو او يوه ورځ د کجورو د ونو ن
ده سوچ کوو دا زمکه به يو وخت د سمندر په .  تيږو کې يې صدف وليدل

بيا پخپل سر يې د حرکت احساس وکړو نو اسمان ته يې .  تل کې وي
دې يو څه خوب وړې غوندې شو او وې .  ھلته دوه باز په الوت و.  وکتل

صور کې يو ھم ھغه وخت ده پخپل ت.  ليدل  چې يو باز په بل حمله وکړه
. دې ھيښ شو.  پوځ وليدو چې د تورو سره په نخلستان کې را دننه شو

د سپين ږيري خبره يې په .  غوښتل يې چې دا انځور له زھن نه وباسي
   .زړه شوه چې شگون ته پام کوه

.  دې بٻرته د کجورو ونو ته و?ړو او نخلستان ورته خوندي نه ښکارٻدو
ې په ليدو يې ورته وويل، يو پوځ را يوې ونې سره څاروان ناست و چ

ده ورته وويل، صحرا د "  روان دې، ما د خوب په حالت کې دا پوځ وليدو
ځوان "   انسان زړه روښانه کړي، ته بايد د قبيلې سردارانو ته حال وواې

دوي صحراي خلک " څاروان وويل، " وويل، دوي به را پورې ملنډې وھي
 "دي او په شگون پوھٻږي

ان په منځ کې ځوان د سپينې خٻمې ساتندوي ته و?ړو او وې ويل، د نخلست
ده ورته څه وونه ويل او دننه "  ما په صحرا کې شگون ليدلې دې " 

کله چې را بھر شو نو سپين او ط�ي عرب لباس اغوستې يو .  و?ړو
ځوان ورته د باز اود پوځ په اړه وويل.  ځوان ورسره و .   

ځوان چرې د داسې ځاې .  کې ډٻر خلک راټول وپه ھغه شپه سپينه خٻمه 
په فرش قيمتي قالينې غوړيدلې وې او په ?س جوړ د .  تصور ھم نه وکړې

د خٻمې په بل .  سرو زرو فانوسونه پکې ځوړند و چې شمعې پکې بليدې
خدمت . سر کې سرداران ناست و او شا ته يې د زري کار بالښتونه و



ھلته اته .  ک طشتونه، چيلمونه ورته کٻښودلگارانو به د مٻوې او د چايو ډ
ھغه د .  سرداران ناست و او ځوان ټولو ته وکتل چې مشر به يې څوک وي

   .دوي د پوښتنو ځوابونه ورکول او د خپل خوب په اړه يې وويل
بيا . ټولو د يو بل سره په داسې عربي خبرې کولې چې دې پرې نه پوھيدو

 دوه زره کاله پخوا يو کس خوبونه ليدل، "يو سپين ږيرې ورته وموسٻدو، 
زمونږ تجارانو دې مصرته يوړواو .  ھغه خپلو وروڼو په کوھي کې واچوو

ده د فرعون د خوب .  د ده نوم يوسف عليه الس�م و.  ھلته دې مريې شو
دې ھم له نااشنا وطن .  مصر يې د قحطۍ نه وژغورلو.  تعبير وښودلو

مونږ د صحرا د رواياتو درناوې .  مر وھلته ورغلې و او ښاي ستا د ع
مونږ د خپل دښمن سره لوز .  کوو او ھيڅوک نخلستان کې جنگ نه کوي

ھيڅوک به په نخلستان کې وسله نه .  نامه کړې ده  خو سبا به دا فسخ کړو
. گرځوي خو سبا ټوله ورځ به مونږ د وسلې سره د خپل دښمن څارنه کوو

ونږ تا ته د سرو زرو يوه ټوټه انعام کې  د دښمن د لسو کسانو په وژنه م
خو که سبا ماښامه پورې ھيڅ ونه شول نو يوه وسله به په تا .  درکوو

  .وکاروو

دې پخپلو .  ځوان له خٻمې راووتلو او د څوارلسمې سپوږمۍ ته يې وکتل
که .  تر اوسه يې ژوند لکه د يو جواري تٻر کړې و.  خبرو پښيمانه نه و

و مانا يې دا وه چې خداې پاک د ده راتلونکې بدلولو ته سبا دې ووژل شو ن
دې د نورو شپانو نه ښه و چې خليج نه پورې راغلو او دومره .  تيار نه و

ناڅاپه دوړې باد شوې او د اس د .  لويه صحرا يې وليده، فاطمه يې وليده
   .پښو درزا ده ته ډٻره نږدې ودرٻده

 ورباندې په تور لباس ، تورپټکې، د ده مخ ته يو ډٻر تکړه اس و?ړ و چې
ده خپله .  د ده په اوږه  يوباز ناست و.   په تور نقاب پټ مخ سړې ناست و

چا د بازونو " وې ويل، .  توره راوويستله چې د سپوږمۍ په رڼا کې وځلٻده
د پرواز د مشاھدې جرات وکړو؟  د ده غږ ډٻر لوړ و او انگازه يې ھرې 

او د تورې د " ما دا جرات کړې دي" وويل، ځوان .  خوا ته خپره شوه
خو ھغه سړي خپله توره ښکته .  گوزار خوړلو لپاره يې خپل سر ټيټ کړو

د ھغه له تندي د وينې يو . کړه او د دې څوکه د ھلک د تندي سره ولگيده
   .څاڅکې پر زمکه پريوتو

" ه؟تا ولې د مارغانو د پرواز مشاھده وکړ" سپورغلې و خو بيا يې وويل، 
ما ھم ھغه څه وليدل چې مارغانو راته ښودل ، دوي " ځوان وويل، 



خداې چې څه غواړي، ھغه " سړي وويل، "  نخلستان ژغورل غواړي
کوم خداې چې " ځوان وويل، " کوي، ته څوک يې چې دا بدلول غواړې؟

پوځونه جوړکړي دي، باز يې ھم جوړکړې دې او ما ته يې د باز ژبه 
د خپلې " ي د ده له تندي توره ليرې کړه او وې ويل، سړ. "  راښودلې ده

وړاند وٻئنې سره احتياط کوه، کله چې څه وليکل شي نو د ھغې د بدلولو 
ما يواځې پوځ وليدو، د جنگ پايله مې نه ده " ځوان وويل، "  ?ره نه وي

سړي ترې پوښتنه وکړه چې په صحرا کې يې څه کول نو ده ورته "   ليدلې
ھغه خپل اس تاو کړو نو ځوان ورته په چيغه .  بره وکړهد خپل خوب خ

سړي جنوب ته اشاره وکړه نو ځوان " ته کوم ځاې اوسٻږي؟ " وويل، 
   .پوھه شو چې ده کيميا گر سره يې م�قات کړې و

په بل سھار د الفيوم په ونو کې دوه زره وسله وال کسان ځاې پر ځاې و او 
په ظاھره دوي .   قبايل راښکاره شولله غرمې وړاندې په افق پينځه سوه

ٻدل او د نخلستان په منځ کې لوې سپينې خٻمې ته ٣بې وسلې ښکاري
خو د رسٻدو سره يې له خپلو تورو جامو ټوپکې او تورې .  و?ړل

د نخلستان سپرو دوي له ھرې .  راوويستلې او په تشه خٻمه يې يرغل وکړو
يوسا?ر يې پاتې شو او .  لخوا گيرکړل او په نيم ساعت کې يې ټول ووژ

تاسو ولې د " ھغه د مشر سردار مخ ته يې يوړو نو ترې پوښتنه وکړه، 
زما خلک اوږي تږي او " ده وويل، "  نخلستان روايت نه سر غړولې و؟

  ".ستړي و، غوښتل مو چې د بل جنگ نه وړاندې دا نخلستان ونيسو

مشر .  ه کړې شود يرغل کوونکو سا?ر د کجورې د يوې ونې سره غرغر
بيا يې .  ھغه ځوان راوبللو او د سرو زرو پنځوس ټوټې يې ورته ورکړې

وويل د يوسف عليه الس�م په شان ته د مشير په توگه مونږ سره کار کولې 
  "شې

کله چې د ماښام  لومړی ستورې راښکاره شو نو ځوان جنوب لوري ته 
و ورته وويل چې په دې ھلته يوه خٻمه و?ړه وه او ځينو ?رو.  روان شو

کيميا گر په اس .  خو دې د خٻمې نه بھر په انتظار شو.  کې پٻريان اوسٻدل
د ده په ليدو يې .   راښکاره شو چې په اوږو يې مړه بازان رااخستي و

   .ورته وويل، چې دې بايد ھلته نه وې

ه ھغه خٻم.  دې د اس نه راښکته شو او ځوان ته يې دننه راتلو اشاره وکړه
ځوان اخوا دٻخوا وکتل خو ھلته نه .  ھم د نخلستان د نورو خٻمو په څير وه

د کتابونو څو ډٻرۍ، د ډوډۍ پخولو شيان او يوه .  بټۍ وې او نه اوزار



کيميا گر .  قالينه پر زمکه ھواره وه چې مرموز انځورونه پرې جوړ و
ځوان په ." وکٻنه، مونږ به يو څه څښو او دا بازان به وريتو" ورته وويل، 

زړه کې کرل رٻبل چې ايا دا ھم ھغه بازان و چې ده په اسمان کې ليدلي و؟ 
اور بل شو او څو شيبې وروسته  خٻمه د پخلي له .  خو ھيڅ يې وونه ويل

  .خوشبوي ډکه شوه

ځوان پوښتنه وکړه چې کيميا گر ولې د ده سره ليدل غوښته نو ھغه ورته د 
 ويلي و چې د خزانې د تر ?سه کولو  ?ره شگون وويل او دا چې ھوا ورته

ما خپله خزانه تر ?سه کړې ده، زه يو اوښ " ځوان وويل، .  به ورته ښاي
" او د سرو زرو پنځوس ټوټې لرم او پخپل وطن کې به ډٻر شته من کس يم

ته خپل اوښ .  دا ھر څه خزانې پورې ھيڅ اړه نه لري" ھغه ورته وويل، 
ځکه اوښ په زرگونو ميله سفر کوي او نه ستړې خرڅ کړه او اس واخله 

اس داسې نه . کٻږي خو يو وارې خپلې گونډې پر زمکه کٻږدي او مړ شي
دې، تا ته د ھغه ستړيا ښکاري او ھم ھغه ھومره کار ترې اخلې، کله چې 

 " !مري ھم ته ترې خبريږې
په په بله شپه ځوان په يو اس سپور د کيميا گر خٻمې ته راغلو چې د ده 

د ده په اوږه يو باز ناست و، ځوان ته .  ليدو په يو ټوپ پخپل اس سپور شو
په صحرا کې ھرځاې چې دې ژوند ليدلو نو راته وايه، ھم ھغه " يې وويل 

ځوان ".  خلک خزانه موندلې شي چې په صحرا کې د ژوند نښې ليدې شي
ځوان يوې تيږې سره د .  وړاندې او کيميا گر ورپسې نيم ساعت روان و

اس ورو شو نو کيميا گر ټوپ کړل، د يو ډبرې سره په سوري کې يې ?س 
دننه کړو او څو شٻبې يې د څه شي سره کشمکش و، بيا يې يو تور ښامار 

  .له لکۍ نيولې راويستو
د دې تور ښامار زھر انسان په يوه شيبه کې وژلې شي او ځوان خبر و چې 

و د ده په مخ د تکليف احساس کيميا گر به يې په سوري کې چيچلې وي خ
دې خپل اس ته و?ړو، توره يې راواخسته او د دې په څوکه  په .  نه و

کله چې مار يې په دې دايره کې يې کٻښودو .  شگه يې يوه دايره جوړه کړه
دې مار تا ته په صحرا کې د ژوند " ځوان ته يې وويل، . نوھغه ارامه شو

ن وومشگون ښکاره کړو او زه د دې په لټو .   

زه په نخلستان کې اوسٻدل غواړم، دلته فاطمه ده " ځوان اوس ناارامه و، 
"  که زه پاتې شوم نو څه به وشي؟.  او زما لپاره د خزانې نه کمه نه ده

ته به د نخلستان مشير شې، ډٻر مال ،پسونه او " کيميا گر ورته وويل، 



د ژوند سره به بلد اوښان به ولرې، فاطمې سره به واده وکړې او د صحرا 
تا ته به ھر وخت يو شگون .  بل کال  تا ته به ھغه خزانه را ياده شي.  شې

ته به ھره شپه اخوا دٻخوا گرځې او .  د دې ?ره ښاي خو ته به نه ځې
بيا ته .  فاطمه به درته خفه کٻږي چې د ھغې له کبله تا خپل لټون پرٻښودو

به شگون نشې تر ?سه کولې او ته .  به خبرٻږې چې ستا خزانه ورکه ده
خو ته . کله چې قبايلي سرداران دا وويني نو تا به د خپلې عھدې نه وشړي

به يو لوې تجار يې او ھر وخت به دا چرت وھې چې تا ولې د خپل بخت 
زه به سھار تا " ځوان وويل، " ملگرتيا ونکړه خو بيا به ډٻر ناوخته وي

 "سره ځم

ه وړاندې ده په خٻمه کې يو ھلک ته وويل چې د سپٻده چاودې نه دوه ساعت
په بدل کې يې ورته د سرو زرو يوه .  دې د فاطمې خٻمې ته دې بوځي

ھلته په رسٻدو يې وويل چې فاطمې ته د ده پيغام ورکړي چې .  ټوټه ورکړه
دې د . دې ورته په انتظار و او يوه بله د سرو ټوټه يې ھم ورله ورکړه

دا د نخلستان د اصولو سرغړونه وه .  ته و?ړوفاطمې سره د کجورو ونو 
فاطمې ته يې وويل چې دې مصر .  خو ځوان اوس دومره  پرواه نه ساتله

ھغې ورته وويل .  ته روان و خو بيرته به راشي ځکه ده  ورسره مينه لرله
 .چې دا به يې ?ره څاري، د صحرا ښځې تل په انتظار وي

څه چې دې شا ته پرٻښي وي د " ل، کيميا گر ھغه ځوان ته په ?ره ووي
ده خپل باز د ښکار لپاره واستولو چې پخپلو ."  ھغې په اړه سوچ مه کوه

دا به يې د ډوډۍ لپاره په اور .  پنجو کې به يې سويه او مارغان راوړل
په اوومه ورځ دوي د شپې پړاو وکړو نو کيميا گر ورته خپله د .  وريتول

ځوان  ."   سفر په وروستي پړاو کې يېته د خپل" اوبو بتکه ورکړه، 
ھغه " تا راته يوه خبره ھم را ونه ښودله، تا ته ولي کيميا گر واي؟" وويل، 

وويل چې دا علم يې د خپل پ�ر نيکه نه زده کړې و خو ده سره زر نه 
د کاينات د تخليق په راز ځان خبر کړه او د دې لپاره د خپل د .  جوړول

کي دوه ورځې دوي په خاموشۍ له صحرا تٻريدل راتلون.  زړه غږ واوره
کله کله به يې په افق وسله .  ځکه په دې سيمه کې خونړي جنگونه روان و

وال کسان وليدل او د ځوان په زړه کې به وٻره پيدا شوه خو کيميا گر ورته 
 .ويلي و چې د خپل زړه پوھه لوې کار و

ول، وې نيول او پوښتنه په بله ورځ د قبايلو درې کسان په  دوي ورپٻښ ش
زه د خپل باز سره " کيميا گر وويل، .  يې ترې وکړه چې ھلته يې څه کول



د ځوان نه . دوي له اسونو راښکته او تا?شي کړل."  ښکار ته راوتلې يم
ده وويل چې د مصر .  يې پوښتنه وکړه، چې ولې دومره سره زر ورسره و

د کيميا گر په شيانو کې د .  اھرامونو ته روان و او دايې د ?رې خرڅ و
بلورو په يو بوتل کې مايع وه  چې د چرگې د اگۍ نه لږ لوې د ژيړ رنگ 

ھغوي ته يې وويل چې دا مايع د کايناتو يو جز .  شيشې اگۍ پکې ايښې وه
د دې شيشې يوه ټوټه . و او ھر څوک چې يې وڅښي ھغه ناروغه کيږي نه

نو په دې خبره وخاندل او کيميا عربا.   ھريو فلز په سرو زرو بدل کړي
دوي ورته د سفر اجازه ورکړه.  گرھم په خندا شو .   

لږ وړاندې و?ړل نو ځوان ترې پوښتنه وکړه چې تا ولې ھر څه ھغو 
کله .  تا ته يو ساده درس ورکولو لپاره" کيميا گروويل، .  کسانو ته وويل

رباندې باور نه چې تا کې ډٻر جوھر وي او نورو ته يې واې نو ھيڅوک د
  ".کوي

يو بل ځاې بيا د قبايلو سره مخ شول چې دوي يې وړاندې نه پرٻښودل خو 
د اھرامونو نه د دوو ورځو .  کيميا گر ورته وويل دوي ډٻر ليرې نه ځي

مزل پاتې و چې ځوان وويل ډٻر ژر به مونږ له يو بل بٻل شو نو خپل علم 
ستا له وړاندې نه ډٻر څه " ل، کيميا گر ورته ووي.  دې راته وونه ښودلو

د شگې نه يو سيپۍ راواخله او غوږ ته يې ونيسه نو د .  کيميا زده دي
  ".سمندر غږ به اورې

په بله ورځ څو پوځيان په اسونو سپاره راښکاره شول او دوي يې خپل 
کيميا گر وويل، !  تاسو جاسوسان يئ" ھغه ورته وويل، .  مشر ته بوتلل

 زه د خپل ملگري ?ر ښود يم چې کيميا گر دې او ستا مونږ مسافر يو او
د ځوان کسوړه يې راښکله او د سرو "  قبيلې لپاره يې ډٻر مال راوړې دې

ھغه دا واخستې او .  زرو ټوټې يې ترې راوويستې او مشرته يې کٻښودې
پوښتنه يې وکړه چې کيميا گر څوک وي؟  ده ورته وويل، دې د فطرت او 

و که وغواړي نو ستاسو دا پوځي مرکز د بادو په زور نړۍ نه خبر وي ا
کيميا گر " زه دا ليدل غواړم" سردار وويل . ټولو وخاندل.  ورانولې شي

ځوان په وٻره و او "  وويل، د ده درې ورځې پکارې دي چې ځان باد کړي
چې بھر راووتلو نو کيميا گر ورته وويل،  دوي ته خپله وٻره مه ښکاره 

ځوان . د دوي اسونه واخستل او نور يې پرې غرض ونکړوعربانو .  کوه
کيميا گر .  وويل اوس به څه کوو ؟ زما ټوله شته مني تا دوي ته ورکړه

مونږ عربان .  ھو د دې په بدل کې مو درې ورځې ژوند واخستو"وويل، 



په يو شي باور لرو چې يوه پيښه دوه وارې نه کيږي، که دوه وارې ووشي 
. تا دوه وارې خپل شته د ?سه ورکړي دي.  ې ھم کٻږينو بيا دريم وار

  ".کٻدٻشي دريم وار ھم داسې ووشي
لومړې ورځ تٻره شوه او شا و خوا جنگ په زور روان و، ډٻر ټپيان يې 

ځوان د کيميا گر په لټون صحرا ته و?ړو چې باز ته .  مرکز ته راوړي و
.  څنگه په باد اړويله ده يې وپوښتل چې خپل ځان به.  يې ډوډۍ ورکوله

ھغه وويل، دا نړۍ د خداې پاک مادي اړخ دې او کيميا گر د دې روحانې 
په بله ورځ ځوان په يوې غونډۍ وختلو او ټوله "  اړخ نه ھم خبر وي

  .غرمه يې د صحرا او د خپل زړه اوازونه اورٻدل

په دريمه ورځ د قبايلو مشر د خپلو نورو ملگرو سره ھغې غونډۍ ته 
ده افق ته کتل او د صحرا سره يې .  ځوان ورته د کٻناستو وويل.  و?ړل

خبرې کولې چې دې فاطمې سره ليدل غواړي او د ھغې لپاره بايد دې ځان 
صحرا ورته وويل، زه به شگه درکړم خو ھوا سره .  په ھوا بدل کړي

ده ھوا ته وويل، زه ستا په شان کٻدل غواړم چې خپلې .  خبره وکړه
. ھوا د ده په مخ ولگٻدو او شگه يې راوالوزوله.  ځان ورسوممحبوبې ته 

پوځي .  څو شيبې وروسته دا په طوفان بدل شو او لمر په شگو کې پټ شو
  .مرکز اوس نه ښکارٻدو

د پوځيانو اسونه .  د صحرا خلکو دا باد پٻژندلو او ورته يې سموم ويل
خونه په نقاب پټ و د جنگيالو م.  ھڼړيدل او د دوي وسله په شگو ډکه شوه

بايد دا پاې ته "سردار وويل ، .  خو د دوي له سترگو وٻره ښکارٻده
په صحرا کې خٻمې له . خو ځوان اوس د لمر سره خبرې کولې"  ورسٻږي

پړيو اوشکٻدې، څاروي وتښتيدل او د غونډۍ په سر ټولو د يو بل ?سونه 
ناتو له روح تٻر ځوان د محبت په مټ د کاي.  نيولي و چې ھسې نه والوځي

  .شو او وپوھٻدو چې د ده روح د ھغه برخه شو

د سموم باد داسې راغلو چې ھغه پوځي مرکز يې تباه کړو او څو کاله 
وروسته ھم خلکو دا کيسه يو بل ته کوله چې يو عرب خپل ځان د يو زوره 

کله چې باد ودرٻدو نو ھر چا د .  ور سردار مخ ته په ھوا بدل کړې و
يدو ھڅه کوله چې اوس د مرکز سره نږدې يو ساتندوې سره و?ړ ځوان د ل

. کيميا گر او ھغه سردار.  خلک ترې په وٻره و خو دوه کسان موسٻدل.  و
په بله ورځ سردار دوي سره يوه ډله وسله وال بدرگه واستول او دوي ټوله 

ماښام دوي يو کلسيا ته ورسٻدل نو کيمياگر له اس ښکته .   ورځ سفر وکړو



ھغه بدرگه ډله بٻرته واستوله او ځوان ته يې وويل، له دې ځاې نه .  شو
اھرام اوس د دريو ساعتو په مزل و.  وړاندې به ته يواځې سفر کوې .   

ھغه سره يې په .  ده د کليسا دروازه وټکوله او يو پادري راښکاره شو
ځې ما د دوي په پخلن" عبراني ژبه څو خبرې وکړې او ځوان ته يې وويل، 

. بيا دوي د کليسا شا ته جوړ پخلنځي ته و?ړل "  کې د کار اجازه واخسته
کيميا گر په يو انغري کې اوربل کړو او پادري ورته لږ فو?د راوړل چې 

کله چې دا ويلې شو نو کيميا .  ده د اوسپنې په يولوښي کې په اور کٻښودو
م کې تاو شوې گر د خپلې کسوړې نه د ژيړ رنگ اگۍ راوويستلې او په مو

دا ھر څه په سور رنگ .  د  وٻښتو په شان نقريي تار پکې ورواچول
واوختل نو لوښې يې له اوره ښکته کړو او د پادري سره يې د جنگ په اړه 

   .خبرې  پٻل کړې

پادرې وويل ددې جنگ له کبله قافلې په غزه کې ايسارې دي خو د خداې 
. شو نو ځوان ھک پک پاتې شوکله چې لوښې سوړ .  امر به په ځاې کٻږي

" دا زه زده کولې شم؟" ځوان پوښتنه وکړه، .  په ھغې کې سره زر پراته و
دا زما قسمت و، ستا نه، خو دا مې ځکه درته ښودل چې "  کيميا گر وويل، 

ده ھغه سره زر په څلورو برخو ووٻشل، يوه يې "   ھر څه امکان لري
بله يې ځوان ته ورکړه .   کړې وپادري ته ورکړه چي د زايرينو خدمت يې

درٻمه يې ځان سره وساتله .  چې د ده ټول سره زر يې سردار ته ورکړي و
او څلورمه يې پادري ته ورکړه چې د ځوان لپاره امانت وساتي او چې کله 

  .يې پکار وي ورته ورکړي
. ځوان څو ساعته نور په صحرا کې روان و او د خپل زړه خبره يې اورٻده

 گر ورته وٻلي و چې کوم ځاې ستا زړه درته وواي ھم ھلته به خزانه  کيميا
دې . د يوې غونډۍ په سر چې وورسٻدو نو اھرام ورته ښکاره شول .  وي

بيا يې پام وکړو چې کوم ځاې .  په گونډو شو او د خداې په شکر يې وژړل
و دا ي.  تاوٻده) غالبوزه(د ده اوښکې توې شوې وې ھلته يوه توره ډمبره 

  .ښه شگون و

خو د ټولې شپې د کنستون نه وروسته ھم څه . ده ھم ھلته کنستون  پٻل کړو
د ده ?سونه تڼاکي شول او په خاورو کې يې يوه لويه تيږه .  يې ونه موندل
ناڅاپه په تياره کې څوکسان راښکاره شول او له ده يې .  مخ ته راغله

ې غلې و او ھغو کسانو د دې له وٻر.  پوښتنه وکړه، چې ھلته يې څه کول
دوي وويل ښاي .  ده تا?شي واخسته نو په کسوړه کې يې سره زر وموندل



ده ته .  تا نورسره زر په دې خاوره کې پټ کړي دي، دا زمونږ پکار دي
  .يې د کيندنې امر وکړو خو ھيڅ  رابرسٻره نشول

وھلو د سپيده چاودې پر وخت ھغوي د ده په وھلو پٻل وکړ او دومره يې و
ځوان ته خپل مرگ نږدې . چې جامې يې وشلٻدې او په وينو سور شو

بيا "   ما د يوې خزانې لپاره زمکه کيندله" په چيغه يې وويل، . ښکارٻدو
ته بې " د ھغو کسانو مشر ورته وويل، .  يې دوي ته خپل خوب بيان کړو

وب دوه کاله پخوا په دې ځاې ما يو خ.  عقل يې چې په خوبونو باورکوې
بيا بيا ليدلو چې زه د ھسپانيې يو وران کليسا ته ځم  چې يو شپون د خپلو 

د کليسا په منځ کې د مصري شھتوت ?ندې يوه .  پسونو سره پکې ويده دې
خو زه دومره کم عقل نه يم چې د .  خزانه ده چې بايد ما تر ?سه کړې وې

دوي ورته په ." خپل خوب د ريښتيا کولو لپاره له دې لوې صحرا نه تٻر شم
د اھرامونو لوري ته يې وکتل چې .  بدو ردو وٻيلو و?ړل نوځوان راپاسيدو

ده ھم وخاندل او پوھه شو چې خزانه چرته وه.  ورپورې يې خاندل . 

ھغه .  څه موده وروسته ځوان د ھسپانيې په ھغه وران کليسا کې م�ست و
اوس يو .  ه کٻدووخت يې را په زړه شو چې د خپلو پسونو سره ھلته ويد

په بله غرمه ده د مصري شھتوت په جرړو کې زمکه .  کودال ورسره و
وکيندله او نيم ساعت وروسته ده يو ھسپانوي صندوق رابرسٻره کړو چې 

د ده په سر اوس څو کارونه .  له سرو زرو د سيکو او قيمتي ډبرو ډک و
د . کول وپه تعريفه کې ھغې سپين سرې ته د خزانې لسمه برخه ور.  و

د ده پر مخ ولگٻدو چې پکې نه د بدوانو " ليوانټر" افريقه نه راتلونکې ھوا 
په دې کې ھغه خوشبوي و .  د حملو وٻره وه او نه د صحرا خوشبوي و

.فاطمې زه در روان يم" ده وويل، .  چې د فاطمې له وجود راوتلې و  

   " پای
 

 

 

 

 

 

 


