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    ربيکا
  

  ناولد ډيفني ډي موير
  

  ژباړه او خ�صه 
  صفيه حليم

  م ٢٠١١مارچ 
         

  
دی د  ځان مې د. بيگا شپه ما په خوب کی وليدل چې مينډرلې ته تللې ووم

چې ورباندې يو زنځير او قلف  اوسپنې لوې دروازې سره و-ړ وليدو
ې تشې او د دی لوې کور ودانۍ ليدې شوه چې کوټې ي دننه مې د.  ځړيدل

ږي، زه خپل ٻخو لکه چې په خوبونو کی ک. اوتلوکش نه يې لوږې نه ر دود
ھلته ھر څه اوختي دي ځکه ساتنه .  ځان وينم چې په کور کی دننه گرځم

  . يې نه وه شوی
مونږ به نور د مينډرلې زکر نه کوو او زه به د خپل خوب په اړه ھم چا ته 

په دی   .و، دا کور اوس پاتې نه دینه وايم ځکه مينډرلې اوس زمونږ نه 
دې، زه يوه غريبه امريکاي کور کی د لومړي ځل راتلو نه يوه مياشت وړان

انځورونه مې جوړولې .   خو کار مې نه کووسبق مې ويلې.   پيغله وم
يوه شته منه سپين .  شول، خو دومره وس مې نه و چې ځان ته کار پيدا کړم

ھغې  . ده ، د سيل لپاره اروپا ته روانه وه نومي"وان ھاپر"سری چې ميرمن 
ما خپل  . دې لپاره يې اع�ن ورکړې و ملگری ته اړتيا لرله او د سفر د

بيا زه د ھغې سره فرانسې ته .  ځان ورته وپيژندلو او دی راته کار راکړو
 . اروپا څو نور ځايونه مو وليدل د.  و-ړم

 په يو لوې ھوټل "ي کارلومونټ"ھغه ورځ به ما نه ھير نشي چې مونږ د 
پکی د اروپا شته من او خانان دا ھوټل د سمندر په غاړه و او  . کی ايسار و

وډۍ خوراک له په لوې تا-ر کې ميرمن ھاپر او زه چې د ډ.   کيدليپات
کله نا کله به يې څوک وپيژندل .   ناستو نو ھغې به نورو خلکوته کتليکښ

ا مې ليدل چې ھغې د شته منو، نوابانو د.  خبری به يې وکړی نو روغبړ يا
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وشو ما ته به احساس .   ځان نږدې کوواو ھم دغسې نورو لوړو خلکو ته
.  چې که زه د ھغې سره نه وې راغلې، نو ښاي، چا به راته کتلې ھم نه

مونږ د ھوټل د ډوډۍ په خوړنځي کی غرمنۍ ته ناست و، چې ميرمن ھاپر 
.   نوم واخستو"ميکسيم ډا ونټر"يې د ده ته  . سړي سره روغبړ وکړو يو

ر په ادب ورله ورکړو خو وې ويل چې دې ډٻب ځواھغه  د ستړي مشي 
.   يې نه پيژني  

   ښاغلي ميکسيم "ته زما د وراره ملگرې يې" ميرمن ھاپر ورته وويل، 
، ډير تشريفاتي چلن يې وکړو او ژر له ھغه ځايه ورته سر ټيټ کړو

ما . نه غوښتېره خبری ې دې د ميرمن ھاپر سداسی ښکاريده چ.  و-ړو
ښاي ميرمن .   ر وويل خو ده سم ځواب رانکړو او و-ړوٻورته غرمه په خ

.ھاپر زما په وړاندی د خجالت احساس وکړو  

داسې لکه  . ر په زړه پورې ښکاره شوٻد ښاغلي ميکسيم شخصيت راته ډ
ره ٻار چې چاپاوسيدونکې و، يو داسې ښچې د پينځلسمې پيړۍ د يو ښار 

ھلته . ترې لوې ديوال تاو و، -رې يې د تيږو وې ، لوړ مينارونه يې لرل 
ده مخ جذاب  د . اوسيدونکو څوکه دار بوټان او د وړۍ جرابې په پښو کول

ما ته داسې ايسيدو  . ، پکې د پخوانۍ زمانې يو څه شباھت واو حساس و
 مې ېکوم ځا دا چې . وده انځور مې په يو نندارتون کې ليدلې  لکه چې د

اوسنٻو عصري جامو پر ځاې تور لباس  که ده د.  ليدلې و، رانه ھير و
و د لرغوني زمانې  اغوستې وې چې په غاړه او لستوڼو يې جالۍ وي ن

. سړې ښکاريدو  

له ډوډۍ وروسته کله چې مونږ .  ده په اړه سوچ کوو ما تر ډيره وخته د
ه يو چا دروازه وټکوله او يو کاغذ يې خپلو کوټو ته و-ړو نو شيبه وروست

غواړم چې نن غرمه درسره بی زه ډيره بخښنه " په دی ليکلي و، .   راکړو
 خو زه پوھه شوم چې دا چا په دی کاغذ د ھيچا نوم نه و ليکلې،"  ومادبه 

.ږلې وٻرال  

په بل سھار د ھره ورځ په شان زه د ميرمن ھاپر کوټې ته و-ړم نو دا 
مې دی څو واړه کارونه  ، دړې څه وخت مې ورسره خبرې وک. ناروغه وه

بيا د ډوډۍ لپاره چې خوړنځي ته .  ومورته وکړل او تر غرمې ورسره 
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راته يې بلنه راکړه چې دی موټر لري . و-ړم نو ښاغلې ډاونټرمې وليدو 
زه .   نو دې به مې بوځياو د سمندر پر غاړه د کليو سيل ته که تلل غواړم

موټر د وړو -رو او  . ده سره تلو ته مې ځان تيار کړو م نو دواوزگاره 
  .  سړکونو نه تير شووخام

يو ھلته .  يو ځاې د موټر نه ښکته شو او په پښو مو د سمندر ننداره کوله
 پاره ودريدم خو ښاغلې ډاونټر ځاې ډير ښکلې راته ښکاره شو اود دمې ل

اې کی ھغه ښې خاطرې نه ما ته يې وويل چې په دی ځ . ډير ناارامه شو
. ده چې کومه ناخواله يې ھغه شيبه په زھن کی ليدلهٻداسی راته ايس.  لرلې

زه ورنږدې  . يوه پيکه موسکا يې وکړه . ورته مې غږ وکړو نو وې کتل
ده رانه زما د ژوند په اړه  . شوم او په خبرو له ھغه ځايه  بيرته راغلو

د ميرمن ھاپر له کبله د امريکه نه پوښتنې کولې او ورته مې وويل چې زه 
  .راوتلې ووم ، که نه دومره پيسې نه لرم

کله چې زه د موټر نه کوزيدم نو شا ته په سيټ د شاعرۍ يو کتاب مې 
زما شاعري خوښيږي او ښاغلې ډاونټر دومره مھربانه و چې ھغه .  وليدو

رته ر وويل چې له ولوستلو وروسته به بيٻما ډ . کتاب يې راته راکړو
په ھغه شپه چې ما دا  .  زما شوھغه کتاب ټينگار کوو چې  درکړم خو ده 

د "  ليکلي و، ې پاڼۍدی په لومړ نو د کتاب د ولوستلو لپاره راواخستو
ما ته د ميرمن ھاپر خبره را په زړه "  ږي ٻربيکا له خوا ميکسيم ته ډالۍ ک

يدې چې د ياشتې کشوه چې د ښاغلي ډا ونټر ميرمنه ربيکا نوميده او اته م
  .ښه کی مړه شوی وهٻکشتۍ د ډوبيدو په يوه پ

ې سره د چاې ډوډۍ څو ورځې وروسته ميرمن ھاپر روغه شوه او زه د ھغ
 ميرمن ھاپر د.  خو د ښاغلي ډا ونټر سره مې په پټه ليدل.  لپاره ښکته تلم

ما ورته پلمه وکړه چې زه د ټينس د لوبې درسونو ته .   دې نه نه خبريده
کولې چې زيات  ری خبری به موٻ ما د ده سره ھره ورځ  ليدل او ډ.  ځم
د خپل ما داسی انگيرله چې ښاغلې ډا ونټر .  زما د ژوند په اړه وېبه 

.  وبلل  "ميکسيم" نوم  ما به اوس ھغه پخپل.  ژوند په اړه څه د ويلو نه لري
ل ٻ د ساه م د زړه سوي له کبلھغهرځ مې ورته په ټوکو کی وويل چې يوه و

زه دننه . " وې ويل . دی راته په قھر شو چې داسی نه وه . ځايونو ته بياي
نه مړ يم او تا سره چې خبری کووم نو د خپل ژوندي کيدو احساس راته 

ده سره ليدل او زما ورسره مينه  له دی خبری وروسته ھم ما د"  ووشي 
کور مينډرلې په انگلستان ده اباي   نه لرلو او دميکسيم او-د.   پيدا شوی وه
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دی د پخوانۍ ميرمنې ربيکا سره  اوس به مې کله کله خپل ځان د . کی و
  .  پرتله کوو

يوه شپه ميرمن ھاپر راته نا ببره خبر راکړو چې دا بيرته نيويارک ته تلل 
ما خپل .   يړۍ لپاره يې دوه ټکټونه اخستي وغواړي او د بلې ورځې د ب

د ميکسيم کوټې ته و-ړم چې په مخه ښه  بل سھارشيان راټول کړل او په 
.  ځي ته ورغلوده راته د سبا نارۍ بلنه راکړه او مونږ ځوړن.  ورسره وکړم

ستا په وړاندی دوه -ری دي، يوه دا چې د ميرمن " ، ھلته يې راته وويل
ه دا چې ما سره مينډرلي ته وان ھاپر سره امريکه  ته و-ړه شې او بل

  "  .راشې
ستا مطلب دا دی چې ستا سکټره يا مرستياله شم؟  ده لږ " رته وويل، ما و

ما د "  بې عقلې، زه درسره واده کول غواړم...نه...نه"  په قھر وويل، 
وويل اود ميرمن ھاپر سره د ھغې په " ھو " حيرانتيا او د خوشالۍ نه ورته 

واده ميکسيم ورته  وويل چې دې له ما سره .  کوټه کی خبرو ته ورغلو
په  . کول غواړي او متاسفانه چې ھغه به امريکه ته په سفر کې يواځې وي

چې ظاھره دا خوشاله شوه او مونږ دواړو ته يې امبارکي راکړه خو کله 
ميکسيم له کوټې ووتلو نو راته يې وويل چې ما د خپلو معاملو په پټولو له 

ينډرلې په وسوسه يې زړه کې راواچوله چې د م.   دی سره جفا کړی وه
ته يوه زما نظر دا دې چې " وې ويل شان کور سمبالول اسانه کار نه و او

پخپله خو ميرمن ھاپر "    به پری پښيمانه يېولويه اشتباه کوې او وروست
ۍ مو د اطاليې په ښارونو ووناورپسې څو  . و-ړه او زمونږ واده وشو-ره 

 . ل تيرې کړیٻکی په س
ديځ کی مينډرلي ته ورسيدو نو ھر څه راته ٻه لوکله چې مونږ د انگلستان پ
دی  دا کور لکه د يوې ماڼۍ په شان و او د. يوه افسانوي دنيا ښکاريده

 د.  اوسپنيزه دروازه دومره لويه وه چې د اس گاډی پکی دننه ورتلې شو
دی يوی غاړی ته سمندر او نورو ته يې ښکلي باغونه وچې رنگا رنگ 

دی لوې دا-نونه، ښکلې کوټې او په ديوالونو  د . ونې او بوټي يې لرل
ځړيدلي پخوانې انځورونه چې ما يې پخوا تش تصور کولې شو اوس ھر 

  .  څه مې پخپلو سترگو ليدل
 د کور ټول م�زمان زمونږ ھر کلي ته و-ړ و چې ھر چا خپله دنده لرله 

ی په ھغه وخت زه د يوې پوخ عمر خدمت گار.   نوميدو"فرت"او مشر يې 
په  د ھغې رنگ ژيړ او . نوميده" ډٻن ورز"سره مخ شوم چې ميرمن 
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ره مرموزه ښکاره ٻپه تور لباس کی راته ډ . سترگو کی ھيڅ ډول تاثر نه و
  . ادب خبری کولېپه شوه خو ما سره يې 

ھر کلې ړو سپو راته په ټوپونو او غپا  دننه بوتلم او ھلته دوو وزه ميکس
په ده مې -س ووھلو نو لکۍ يې .   نوميدو"جيسپر"وړوکې سپې  . وويل

له به  په کوټه کی ناسته وم نو له ھغې وروسته زه چې ک . راته وخوځوله
ل کوو نو رانه ٻناتو او چې بھر په باغ کی مې سٻدی به راته په پښو کی کښ
  .وړاندی به يې منډې وھلې

په دی کور کی يو ښکلې کتابتون و چې کړکۍ يې د سمندر لوري ته 
ناستو نو چاې يې راته راوړی او له څښلو ٻھلته کښچې مونږ .  �صيدېخ

زه د  . وروسته ميکسيم د خپلو ليکونو په پرانستواو ولوستو بوخت شو
 سره د خپل خوب کوټې ليدو ته و-ړم چې د کور په ختيځه ډينورميرمن 

  .  هبرخه کی و
وري ته په دی برخه کی اوس اوس رنگ روغن شوی و، خو دا د سمندر ل

دی په لھجه کی   در په ادب راته ھر څه راښودل خوٻ ډډينوريرمن م.  نه و
ر ارامه شوم چې ميکسيم ٻزه ھغه وخت ډ . يو پټ نفرت مې احساسولې شو

ديځه برخه ٻخو لو .  بره راغلو او پاتې کور يې راته پخپله راښکاره کړو
 کی په بخاري د ناستي په کوټه  .رنغلووک نه اوسيدل نو ھلته نه وکې څ

 شپې د.   وېپرتېمخې ته يې د ورځپاڼو او کتابونو دلۍ  کی اور بل و او
ناستو او ما د ربيکا په اړه ٻ مخې ته کښۍډوډۍ نه وروسته مونږ د بخار

ميرمن ډا ونټر  ستې و او اوس ټول راته ديسوچ کوو چې د ھغې ځاې ما اخ
  . خطاب کووپه نوم 

ه نو ي په کوټه کی د تازه گ�نو گلدسته راوړ باغبان راته د ناستپه بل سھار
 لکه د يو ډينورناڅاپه ميرمن .   په ترتيب ووډلپخپله مې په گلدان کې

سيوري راښکاره شوه او وې ويل چې دا د م�زمانو کار و او ما ته اړتيا نه 
ورته مې وويل، دا خو ھيڅ کار نه و او .  وه چې په دی وخت ضايع کړم

ما چاې وڅښلې .    ميکسيم د خپلوکارونو لپاره تللې و.ږيٻگلونه خوښزما 
داسی مې انگيرله چې  . د لويديځې برخې ليدو ته مې م� وتړله او د کور

  .  ږي او يا پکی څه پټ ديٻھلته څوک اوس
بيا ھم په پوڼيو .  کور دومره لوې و چې -ره مې پکی نشوه پيدا کولې

د .    ه مې څوک ودريدلوختلم او يوه دروازه مې خ�صوله چې شا ت
ستا څه پکار دي؟   " ل،ي په غږ وارخطا شوم چې راته يې وډينورميرمن 
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ھغې راته ".  ما -ره ورکه کړی وه" دم او ورته مې وويل، ٻويروزه سخته 
زه - "  که دا کوټې دی ليدل غوښتې نو راته به دی امر کړی وې" وويل، 

ما .   وم په غ� نيولې ينورډې ميرمن کچه شوم او فکر مې وکړو لکه چ
دم چې دا به زما په اړه څه ٻه ھغه ځايه  پښې سپکې کړی خو ويرژر ل

  . نظرلري
کتابتون ته و-ړم او ھلته د ليکلو پر ميز مې کاغذونه او په قلمدان کی 

په ط�ي رنگ " آر " د کاغذونو په سر د انگريزي تورې .  قلمونه وليدل
د مطالعې لپاره چې مې ھر  . ال يې وويلوليکلې و چې د ربيکا د شته ح

.  ليکلي و"   آر " اخستو نو د ھغې په يوه پاڼه به د ربيکا نوم يا  وکتاب را
ناستم او د مجلې په ولوستلو ٻخه وه خو زه په يوی نرمې کرسۍ کښکوټه ي

رانه يې پوښتنه .  په غږ ھيښ شوم ډينورناڅاپه د ميرمن .   بوخته شوم
ويل، خو وون بخاري راته بله کړي؟  ھغې ته مې مننه وکړه چې د کتابت
  . زما څارنه کويډينورده لکه چې ميرمن ٻداسې راته ښکار

ر وړوکې او يواځې احساسوو، خو يوه ورځ د ٻما په مينډرلې کی ځان ډ
د مينډيلې ساتونکې .   جايلز راغلل"ړهٻم" او د ھغې "بيټريس"ميکس خور 

دوي  په سر کی زه نه پوھيدم چې د .  و ھم ورسره"فرينک کرالي"منيجر 
خو د بيټرس کور ودان چې ټول وخت يې خبری .  سره په څه خبری وکړم

  .  ومساس يې رانکړو چې گوندی زه پردۍ کولې او دا اح
له ډوډۍ وروسته زه يې ځان ته کړم او لکه د يوې نږدې ملگری د کور په 

وم او له ر مشره  کوراته يې وويل چې زه د . ځينو خبرو يې پوھه کړم
د کور د م�زمانو په اړه يې وويل چې دوي ټول .  ږمٻھيچا دی وونه وير

ره ٻته ډ"  ربيکا" په اړه يې وويل چې ھغه  ډينور معاش اخلي او د ميرمن
 نه د ھغې خدمت تهښه وه چې نور څوک به يې نږدې وه او دومره يې خو

  . ښودلٻپر
 شوم چې يو څوک په دی وشالهما چې د ايندرور خبری واوريدې نو خ

بيټريس راته دا ھم وويل چې .   له ما ښه نه راتللډينورږي چې ميرمن پوھ
لکه د اس سپرلې چې ځان له نوی جامې واخلم او يوه مشغو- پيدا کړم 

 بيټريس اودل ٻ ته ودرلکله چې دوي بيرته تل.  دوٻر خوښٻپخپله د ھغې ډ
اغسې نه يې، ته د ربيکا نه ډير ما چې څنگه فکر کړی و، ته ھ" وويل، 

  "توپير لرې
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جيسپر سپې ھم راسره و  . ميلمانه و-ړل نو زه د ميکس سره باغ ته ووتلم
دلته .  او له کوره ليرې ښکته لوري ته يوې ښکلې وادۍ ته -ره تللې وه

 راته وويل چې ده ھغه ميکس.   او يوه وياله پکی بھيدهگلونه غوړيدلي و
لکه د ښاپيريو استوگن ځاې و او  زما لپاره دا.  بلله" ره خوشاله د" ځاې   

  .يوه عجيبه سرور يې راته راکړو
کاشکه يو چا داسې شې ايجاد کړی وې چې مونږ خپلې خاطرې په يو بوتل 

يبا به دا چری ھم نه زړيدې او نه به يې .  کی لکه د عطر ساتلې شوې
 به مو خ�صولې او په او کله چې به مو غوښتلې ، دا بوتل. رنگ خرابيدو

    . ھغو شيبو کی به مو يو واری بيا ژوند کولې
برو روان و چې د ډناببره ختمه شوه او اوس مونږ په د زمکې خاوره 

په دی وخت کی نری نری باران وريدل .  سمندر لوري ته يې کډه کړی وه
ما  . پيل شول نو سپي رانه منډې کړی  او د څو لويو تيږو نه پناه شو

ميکس ورته شپيلۍ ووھله خو "    جيسپر...جيسپر " سې غږ وکړو، ورپ
ميکس وړاندی تلو نه ډډه وکړه او ماته يې ھم وويل چې مه  . سپې ورک و
دم چې ھسې نه سپې ښکته په ٻزه وير.  ده خبره وونه منله  ورځه خوما د

  . کی ورغوزار شي او ورپسې مې منډې کړیاوبو
اوبو ه چې پر غاړه يې يو مجذوب سړي په لږو ھلته د سمندر يوه بله څنډه و

ما د سړي نه پوښتنه وکړه چې که .  کلک پوستي مھيان راټولولواړه کی 
ھغه سپې په غاړه تاو کړم  چې بيا رانه  يو پړې ورسره وي نو زه به يې د

د سمندر نه وراخوا د .  منډه وونه وھي خو دی زما په خبره پوھه نشو
زه په ھغې .   کوټه وه چې کشتۍ پکی ساتل کيدېلرگيو جوړه يوه پخوانۍ

دا مې د جيسپر له غاړی نه تاو  . يو پړی مې وموندلو کی وردننه شوم او
  .کړو او دی مې بيرته کور ته راوستو

 ما ولې د ھغه خبره نه وه  زه وليدلم نو راته په قھر شو چېکله چې ميکس
ده خپل دليل . يښودم ورته په قھر ووم چې زه يې يواځې پرھم زه   .منلې

ده د ژوند بدې خاطرې تړلي  ورکړو چې د سمندر د ھغې غاړې سره د
واده ژوند لومړې جنگ واو د ميکس په خبره زه خفه دا زمونږ د .  دي

رکم عقل يم چې بيرته دی کور ته ٻزه ډ " سره لگيا و چېځان شوم چې 
 ډوډۍ ھغه سره و او دما له سخته ژړا راتله خو ځان مې قابو کړ"  راغلم 

  .   لپاره ورغلم
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د ھغې نه وروسته به ھره ورځ باران و، خو کله نا کله به يو څوک د 
دی  د.  نوی ميرمنې ليدو ته راغلل او ھر کلې به يې راته وويل مينډرلې د

خلکو د خلې نه به راته د ربيکا په اړه نور معلومات کيدل چې ھغه ډيره 
وھې اوښک� صيفتونه راته وکړل، بل به يو چا به د ھغې د پ . ښايسته وه

د دی سيمې د  . وويل چې دھغی په شان ميلمستياوې بل چا نشوې کولې
ر ٻه يې وويل چې ربيکا په خلکو کی ډپادري ميرمنه چې راغله نو رات

   . احترام لرلو
ده .  و-ړه نو د مينډرلې منٻجر فرينک کرالې مې وليدوه ښځ ھغهکله چې 

 د.  معلومات راکړل  او زما پری باور جوړ شوپه اړه و راته د کور د چار
.  ېلده سره مې په باغ کی قدم وھلو او د ربيکا په اړه مې تری پوښتنې کو

ھغې په اړه خبرو کی دې زړه نا زړه و، خو دا يې راته وويل چې د  د
سمندر په غاړه ھغه وړوکې کورگې يو وخت د ربيکا سره و او کله کله به 

. ی د شپې د ډوډۍ يا داسې نور رنگا رنگ محفلونه جوړوليې په دی ک
ودروله او په کومه شپه چې دا مړه کا به خپله کشتۍ په دی کورگي کی ربي

دی  د ھغې مړی دوه مياشتې وروسته د.  شوه نو په کشتۍ کی ناسته وه
 د ھغې د مړي د شناخت لپاره څو ميله ليرې وموندل شو او ميکسځاې نه 

  . ړوبل ښار ته و-
کاري چې دې نو ورته مې وويل، داسی راته ښٻما چې د کرالي خبرې واور
ر يوه ښه د کور مشره نشم ځکه زه دومره ٻزه به چری ھم د ھغې په څ

ھغه چې زما خبره .  ه دې کړیتجربه نه لرم او پخوا مې داسی ژوند ھم ن
ره کړه، ٻميرمن ډا ونټر، دا خبره ھ" ده نو خفه شو او راته يې وويل، ٻواور

خداې شکر دې ر کړي دي، د ٻړه ھر څه ھٻھم ھغسې لکه چې ستاسو م
 وختونه رٻپه مونږ کی ھيڅوک ھم ھغه ت . ر کړلٻچې مونږ ھم ھغه څه ھ

  "  خو به چری ھم ھغه پخواني وختونه بيرته نه غواړينه غواړي او ميکس
 زما لپاره يوه ځوانه خدمت گاره په کار وگوماروله چې ډينورميرمن 

د ھغې د کار ھيڅ تجربه نه وه او په ځان يې باور ھم نه .   نوميده"کلٻرز"
 ھغه راته د خپل ځان په خو زما لپاره دا د خوشالۍ زيرې و ځکه . لرلو

دی کور د چارو نه  ورته مې وويل چې دواړه به په گډه د . دهٻشان ښکار
  .  ورو ورو ځان خبروو

 څو ليکونه وليکل او کله چې تری يوه ورځ ما په کتابتون کی د ميز پر سر
پاسيدمه نو -س مې د بلورو جوړ يو ښکلې مجسمې سره ولگيدو او دا پر 
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وټې راټولې کړی، يو پاکټ ما وارخطا دا ټ.  هپريوتو سره ټوټې شو زمکه د
  . ميز په جابه کی مې شا ته پټ کړو  د اوښودې ٻکی مې ک

چې ميرمن واوريدو ې مپه بله ورځ سھار د يوی خدمت گاری د ژړا غږ 
ما د سالون دروازه خ�صه کړه او و-ړم چې   . ورته په قھر وهډينور

ې پر ميز ايښې وې ټد ھغه ماتې مجسمې ټو . پوښتنه وکړم چې څه شوي و
 يې ټوټې د -سه مات شوې اونوکری ھې  وويل چې دا د ډينوراو ميرمن 

کار نه و کړی او ما ژر ورته وويل چې ھغې دا .  په دراز کی پټ کړی و
  .  دلې وهيمه زما د -سه لومجس

دی پيښې  ښه به وې که تا د" په يوې مرموزې موسکا وويل، ډينورميرمن 
ښنه زه نوره ھم کچه شوم او له ھغې مې بخ"  په اړه ما ته خبر راکړی وې

 په ھم ھغې ډينور ھم راغلو نو ميرمن په دی وخت کی ميکس.  وغوښته
   . ول حال وويلومرموزې موسکا ورته ټ

د دومره وړی " ويل، وخوده . دهٻره قيمتي او د ميکس خوښٻ ډمجسمه
ر معمولي ٻ کړی ده ؟  ھيڅ خبره نه ده، دا ډخبری نه مو څه تماشا جوړه

وروسته .   نا ارامه وومره وختهٻد ميرمن ډينور په موسکا زه تر ډ"  شې و
نه مې دومره .   ته وويل چې زه په دی کور کی ځان پردۍ گڼممې ميکس

ده  . وليت نه خبره يمئدی د مشرې په توگه د خپل مس سبق ويلې دې او نه د
خو ما  . دو به ھر څه زده کړم ٻره تسلي راکړه چې د وخت په تيرډٻراته 

  .  شي او که نهېښنه شوه چې زمونږ واده به پاتٻسره اوس دا اند
 لومړيو کی جون د مياشتې پهد  . د اوړي د پيل سره ورځې ښې شوې

زه يوه ورځ د جيسپر سره بيا  .  لندن ته د يوې ميلمستيا لپاره و-ړوميکس
 ميکس . ھلته مې ھغه مجذوب سړی بيا وليدو.  د سمندر غاړې ته ورغلم

دی زما .  ښودلې و چې نږدې په يو کلي کی اوسيدو" بٻن " راته د ده نوم 
گل خانې ته خو به يې نه په ليدو وارخطا شو او رانه يې پوښتنه وکړه چې پا

راته يې . وراستوم؟ ما ورته ډاډ ورکړو او په څو خبرو کی دی ارامه شو
وه، ما ته لکه د مار ھغه لوړه دنگه ...ته د ھغې بلې په شان نه يې" ل، ووي

دا ھغه ښځه وه چې .  ما ھغه پخپلو سترگو ليدلې وه.  دهٻپه شان ښکار
د بل سړي سره په دی کوټه کی لومړی دلته راغلې وه او يوه ورځ مې 

ھغې زه وليدلم او راته يې گواښ وکړو چې که بيا مې داسې وکړل .  وليده
اوس خو دا " بٻن رانه پوښتنه وکړه ."  نو پاگل خانې ته به مې ورواستوي

ورته مې زه نه پوھيدم چې ده کومه ښځه يادوله او "  ښځه تللې ده کنه؟
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بيا مې جيسپر په مخه کړو او .  ېيادوڅوک چې ته وويل چې زه نه يم خبر 
  . کور ته راغلم
زه چې .   موټر و-ړ و چې ښاي څوک پکی راغلي وسپورټھلته يو نوې 

ديځې برخې له ٻد يو سړي سره د لو ډينورکورته وردننه شوم  نو ميرمن 
ده ٻيدو وارخطا شول او داسی راته ايسدوي زما په ل.  پوڼيو راښکته کيده

  .  ولړي راتگ له ما پټ چې ھغې د سلکه
       

 ښه  ژندلوٻ په نوم راوپ"جيک فاويل"د راته ھغه نااشنا سړې چې ځان يې 
له ما سره يې .  وټر کی راغلې و بھر و-ړ م اوښايسته او لوړ دنگ و

راته يې  . ده په خبرو ناارامه ووم خو زه د.  رې صميمي خبری وکړیٻډ
ما تری مننه وکړه او  .  بوځيست وکړو چې پخپل موټر کی به مې چکر ته

ناببره په زړه  . سوچ مې کوو چې دی به څوک وي او د څه لپاره راغلې و
ديځې برخې ٻ چې ھسې نه دې غل وي او د کور لودهٻ وسوسه راولوکی مې

 سره چې بھر ووتلو نو زه ډينوردې د ميرمن  . نه يې څه شې پټ کړي وي
  .  ليدلېهچې تر اوسه مې نه و م ديځې برخې ته و-ړٻلود دې لوې کور بره 

ھلته ھيڅوک نه اوسيدل خو په ميزونو، چوکيو او نورو شيانو د دوړو، 
  .  خاورې نه د ژغورنې لپاره څادرونه نه و غوړول شوي

خوب کوټې ته و-ړم چې يو وخت  د زه د يوی يوی کوټې په ليدو ورو ورو
 خپور بوياويو نم ژن ټولې کړکۍ بندې وې ھلته .  ربيکا به پکی ويده کيده

ه شيبه په ھغ . د يوې کړکۍ دړه مې ليرې کړه چې تازه ھوا دننه راشي.  و
د ھغې غږ زه "  ستا څه پکار و؟" دو ،ٻ غږ واورډينورمې د ميرمن 

غوښتل   په غلطۍ دلته راغلم زه" وارخطا کړم او ورته مې وويل، 
ولې دی راته مخکې تا دا کوټه ليدل غوښته؟ " ھغې زما خبره پريکړه ...مې

 درته ھر څه ما به ھم ھغه وخت.  نه ويل چې زه د ربيکا کوټه ليدل غواړم
د .  ته ھيڅ نشو ويلېډينوروچه شوه او ما ميرمن زما خله "  ښودلې وې

 کړی وه او ھغې په خبرو ما د خجالت احساس کوو، داسې لکه چې ما غ�
  .  ومپه غ� نيولې يې زه 

، وتښتم خو ميرمن ډينور رانږدې شوهله ھغه کوټې ما غوښتل چې په منډه 
زما .  -س نه يې ونيولم او وې ويل، راځه چې د ربيکا کوټه درښکاره کړم

.  په فکر د ھر چا په ژوند کی وړاندې يا وروسته يوه شيبه د ازمون وي
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زمونږ ټولو سره خپل ځانگړی شيطان وي چې راباندې بر-سې شي او 
  . ار ده چې ارو مرو ورسره جنگ وکړوپک. ترينه په عذاب يو

په لوې سينگار ميز  .  يو يو شې راښکاره کووربيکاميرمن ډينور راته د 
ايښي د ھغې ږمنځه، -سي ھنداره، برشونه، د ډول سينگار شيان ، کالي 

وړ و لکه چې د ھغې چپرکټ ھم ھغسې ج . پتري، دی ټولو ته مې کتل
 د خوب وريښمين لباس او د کټ ورباندې.  به ورباندې سملياوس اوس 

  .  سره د ھغې مخملي چپلکې تيار ايښي و
وټونه ، چپنې ربٻکا رنگا رنگ لباسونه، ک سته او ديبيا ھغې يوه المارۍ پران

وم او نه مې غوښتل چې نور څه زه ستړې .   کړلڅرگنداو بوټان يې 
ه پ. ووينم، خو ھغې درازونه پرانستل چې پکې نازک رومالونه ايښي و

د ھغې قيمتي .  ر مھارت کښيده شوې وٻپه ډ"  آر" ټولو د انگريزي تورې 
ميرمن . وريښمين زير جامې، جرابې، او نور واړه شيان په ترتيب ايښي و

 زما -س واخستو او د خوب په يو وريښمين کميس يې کيښودو چې ډينور
ا تری لې دنيا کی ښکاريده او زمھغه په يوې ب.  وگورم دا څومره م�يم و

  . ره وشوهٻو
 راته د ھغې شپې کيسه وکړه چې ربيکا په اوبو کی ډوب ډينورميرمن 

ھر چا داسی فکر کوو چې دا به د کشتيو په وړه کوټه کی ويده . شوی وه
خو سھار چې دوي  . وي، ځکه ھغې به کله کله  ھم ھلته شپه کوله

ی ځينې د راپاسيدل نو خبر شول چې کشتۍ  ورکه وه او په سمندر کی د
  . تختې پاتې وې

. ربيکا روح کله کله راځي  راته وويل ، ھغه فکر کوي چې دډينورميرمن 
ته څه فکر کوې ، ھغه به مونږ ويني چې اوس " له ما يې پوښتنه يې وکړه، 

 آيا مړي بيرته راتلې شي او د ژوندو ننداره کولې.  د يو بل سره خبرې کوو
دم چې ھغې نه مې معذرت وکړو ٻرٻشي؟  زه د ھغې په خبرو دومره وو

خپلې کوټې ته په منډه  راغلم .  چې يو کار لرم او له کوټې مې ځان وويستو
ه تبه راباندې سمه دم.  او داسې احساس مې کوو چې ټول وجود مې شل و

  . وتمٻراغله او په کټ پر
خپلې نيا په بله ورځ زما ايندرور بيټرس راغله او زه يې په موټر کی د 

په -ره  .  خپل کور کی اوسيدهنياد ميکس سپين سری .  يدو ته بوتلم ل)انا(
مې له بيټرس پوښتنه وکړه چې جيک فاويل څوک و؟  ھغې راته وويل، دی 

ر ٻ ژوندۍ وه نو دې به مينډرلې ته ډد ربيکا ترور زې و او کله چې ھغه
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 د. ناستو نو ھغې سره مو خبرې کولېٻمونږ چې د انا سره کښ . تلو راتلو
ما تر خپله وسه  .  و او خبری به ھم ترينه ھيرې شوېدې د سترگو ديد لږ

" ناببره يې راته وويل،  . ځکه ھغه سپين سری وه دی د خبرو ځواب ويلو د
ربيکا څه شوه؟  تاسو ولې ھغه له ځانه سره نه ده راوستې؟ ميکسيم بايد 

ښکلې ربيکا څه شوه  . ره گرانه دهٻکا ځان سره راولي، ھغه راباندې ډربي
  " ؟

انا نه رخصت واخستو، ماته يې د د بيټريس رنگ والوتو او ژر ژر يې 
 او دلېٻ د لندن نه بيرته راگرځسميک.  ړه او دواړه بيرته راغلواشاره وک

دی سخت په قھر .  دوٻده غږ مې واور زه چې کور ته وردننه شوم نو د
زه "   راځيه بيا نهجيک فاويل به دی کور ت" ميرمن ډينور ته لگيا و چې  

ښنې رانه ٻوشاله شوم چې د تيرو څو ورځو اند په ليدو دومره خد ميکس
  .   ھيرې شوې

ډوډۍ لپاره ميلمانه رابللي  وونۍ وروسته د يک شنبې په ورځ مونږ دايوه 
 چې سږ کال پوښتنه وکړهپه دوي کی يوی ميرمنې په خبرو خبرو کی  . و

دی   وي او که نه؟ زه دستيانو د نڅا ميلمبه په مينډر لي کی د عجيبه لباسو
يا ھر کال کيده او ټولو خو د ربيکا په ژوند کی به دا ميلمست . نه خبره نه وم

  . ستوير خوند اخٻبه تری ډ
ر کار ٻا زړه و او راته يې وويل چې دا ډميکسيم د ميلمستيا لپاره زړه ن

به ارو مٻلمستيا  خو ما ورته وويل، چې دا.  غواړي او زه يې تجربه نه لرم
لې رمينډ د . ره غوښتنه ميکسيم راضي شوٻ کيږي او اخر زما په ډمرو

دنده وسپارل شوه چې دوي به  ته دا ډينورمنيجر فرينک کرالي او ميرمن 
  .  انتظام وکړيلټو

لمستيا وه او سره له دی ٻمشرې په حيث دا زما لومړۍ لويه مد مينډرلي د 
وکړو چې ھر څه به د ربيکا نه ښه وکړی چې ھيڅ مې نه و زده، ھوډ مې 

کارونو لپاره م�زمان و او زما پکی څه دومره ونډه نه  د نورو ټولو.  شم
.  گډون کوونکو بايد يو داسې لباس اغوستې وې چې حيرانوونکې وي . وه

. نه کيدهما څو ورځې د خپل لباس لپاره انځورونه جوړول خو تسلي مې 
 راته يې وويل ، د.   راغلهډينورچې ميرمن وم يوه ورځ  په دی چرت کی 

 چې د لباس ې کولې شتهونو پخواني انځورونه ځوړند دي، دی کور په ديوال
  .  لپاره له ھغوي يو څه الھام واخلم
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دا ھم راسره  . د ھغې دا خبره چې مې خوښه شوه نو لوې تا-ر ته و-ړم
ھغسې وو چې  زه به لباس ته مې پام کد ښخو يو يو انځور مو کتلو او .  وه

 د اتلسمې پيړۍ  يو انځور  ديوال ھغې راته په. څنگه ښکارميو لباس کې 
 اغوستې و او خپله اوږد کميسھلته يوې ځوانې جينۍ سپين .   کړوپه گوته

 ډينورا انځور زما خوښ شو او ميرمن د.  خولۍ يې په -س کی نيولې وه
 جوړونکې پيژني چې اسر ښه لبٻ په لندن کی يو ډھغهراته وويل چې 

 به راته د جوړولو ھم ھغسې کميس گنډي او که زه غواړم نو جامېداسی 
  . فرمايش ورکړي

 په خوږو خبرو حيرانه شوم خو فکر مې وکړو اوس لکه ډينور ميرمن زه د
ورته مې وويل .  چې زما وجود يې منلې و او رانه دومره کرکه نه کوي

مې کرل ريبل چې په ھغې باور چې زه به پری سوچ وکړم او ځان سره 
پکار دې که نه؟  خو ما پکی د تاوان داسی څه نه ليدل اخر مې فيصله 
وکړه او ميرمن ډينور ته مې وويل چې ھغه لباس د گنډلو فرمايش دی 

   . ورکړي چې په انځور کی مې خوښ کړی و
دی لباس خبره پټه ساتلې وه او غوښتل مې چې د  ما په کور کی د ټولو نه د

ويلي ه مې ھم نه و ميکسيم ت.  ميلمستيا په ورځ خلک راته حيرانه پاتې شي
د ھغه د لباس انتخاب اسانه و .  چې  ما ځان ته کوم لباس غوره کړی و

  . نه و چې عجيبه لباس يې اغوستې وېځکه د کوربه په حيث دی مجبور 
کی د  د ميلمستيا په ورځ ده خپل عادي جامې په غاړه کړې اوپه لوې سالون

بيټريس او د ھغې ميړه جايلز لږ د وخته .  ودٻميلمنو د ھر کلي لپاره ودر
دوي چې د ميکسيم او فرينک .  او د ځنگليانو لباس يې اغوستې و راغلي و

  .   جامو بدلولو ته ورغلمسره په خبرو بوخت شول نو زه بره
 او خپل ځان راته په زما خپلې خدمت گارې کليرز راسره مرسته وکړه

ھم ھغسې چې په انځور کی ھغې ځوانې .  دوٻر ښايسته ښکارٻنداره کی ډھ
سته او ورو يجينۍ خپله خولۍ په -س کې نيولې وه، ما دا په -س کې واخ

ما فکر کوو چې زما په ليدو به دوي .  ر باور په پوڼو ښکته شومٻورو په ډ
.  ټول حيرانه شي او ھم دغسې وشول خو څنگه چې مې غوښتي و ھغسې نه

ده په قھر راته وويل چې .  بيټريس يوه چغه کړه او دميکسيم رنگ الوتې و
دم او د ميکسيم په ٻزه ھک پک ودر.  جامې دې بدلې کړهبره و-ړه شه او 

له سترگو مې اوښکې . منډه کړهمې دويم غږ بيرته په پوڼيو خپلې کوټې ته 
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 په دھليز کی روانې وې او کله چې مې د کوټې دروازه ځان پسې بندوله نو
  . ميرمن ډينور و-ړه وه چې په مرموزه موسکا يې راته کتل

دم چې ما څه خطا کړی ٻنه پوھزه په کټ پريوتم او په زوره مې ژړل ځکه 
 وويل، بيا يې . بيټريس ما پسې کوټې ته راغله او راته يې تسلي راکړه.  وه
غوستې و او کا پخپلې وروستۍ ميلمستيا کی ايکټ مټ ھم داسی لباس رب"  

ښکته ميلمانه   .ې وميکسيم داسې فکر وکړو چې ما په قصد دا کار کړ
ر وخت تير شو او کله چې زما ساه ٻډ . راغلي و او ھر چا زما پوښتنه کوله

عادي لباس کی و بيا مې مخ -سونه ووينځل او يوصورت پر ځاې شول، ن
  .  ښکته و-ړم

.  انگړې لباس نه و اغوستېھلته ھر چا رانه پوښتنه کوله چې ما ولې ځ
  .  وکړه چې  د لندن نه زما لپاره غلط لباس راليږل شوی وې ورتهبانه م

وم او د ھر چا سره مې په وريڼ تندي د  و-ړه زه د ميکسيم په څنگ کی
مخ د خلکو نه ساس مې کوو چې کله زه خبرو ھڅه کوله خو داسې اح

.  وم نو دوي زما په اړه غږيدلواړ  
د نندارې لپاره ټول ) آتشبازي( موسيقۍ نه وروسته د اور لوبې دد نڅا او 

و کورونو له دی وروسته ميلمانه ورو ورو خپل.  بھر باغونو ته ووتل
وروسته په کټ کی نه د جامو بدلولو  ونزه ستړی وم .  ته روان شول

 خو دی ټوه شپه رانغلو او زه . د ميکس انتظار مې وکړواو سم�ستم 
يو وخت مې سترگې ورغلې او لږ خوب مې   .ومره ناھيلې شٻډ

. وکړو  
اته د کليرز ر.  دود خپور و  زمکه هبل سھار اسمان په وريځو پټ و او پ

 راوړو چې بيگا يې د تلو نه وړاندې راته بيټريس له خوا ليکلې پيغام
په دی کی د شپې د ميلمستيا په اړه راته ښې خبری ليکلې  . پريښې و

په دی پيغام .  نه ټول خوشاله کورونو ته تللي ووې او دا چې ميلما
. زما زړه جوړ شو خو د ميکسيم درک نه و  

  له ده مې پوښتنه  اويليفون  وکړودفتر ته ټفرٻنک ما د مينډرلې د منيجر 
فرينک ته مې خپل .   چرته و، خو دی ھم نه و خبروکړه چې ميکس

 به  کسوم او دا چې ميت څرگند کړل چې زه څومره ناھيلې احساسا
چری ھم راسره مينه ونکړي ځکه ده تر اوسه د ربيکا سره مينه 

فرينک چې دا واوريدل نو راته يې وويل چې دا بې منطقه .  لرله
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خبره وه او دی به ما سره مخامخ خبری وکړي، خو ما له ژړا راتله 
.  او ټيليفون مې بند کړو  

خپل حالت ته .  ر باغ ته ووتلمو بھنپه کور کی مې اوس زړه تنگ شوی و 
ه پخپله تسلي ر شي نو ځان تٻکله په انسان چې غمونه ډ.   وومحيرانه

دی  ، دا ھغه بد ترين حالت دی او اوس به دورکوي چې زه خير دې
ما ھم د تيری ھری پيښې پر وخت .  نه نور خراب حالت څه وي

ريښتيا نه خو دا  . ره شپه به تيره شيٻئ چې دا تځان ته ھم دا ويل
، ھم م بد وي ، ھغه ھيڅ حد نه لريپه مونږ کی دننه چې کو.  وي

دا زمونږ پخپل -س کی  . ھغسې چې د انسان ښه نيت څه حد نه لري
وي چې د بره ختلو لپاره -س پښې ووھو او که  ښکته غورځيدو ته 

.  ځان پريږدو  
 ماتې پلهخ . زما لپاره اوس دا فيصله کول و چې زه به کومې خوا ته ځم

ږي ٻښٻ، راپښ شولٻ چې ھر څه راپږدمٻوومنم او ځان حا-تو ته پر
ه زه ځان د نورو په اسره نشوم بيا به مې سوچ کوو چې ن.  به
وستې توان يو ځاې کړم چې د زه بايد څه وکړم، خپل ور . ښودېٻپر

.    مينه رانه ورکه نشيميکس  
د .  بره مې پام شودم چېٻره گرځٻم په دی سوچونو کی د ټول کور چاپھ
د ھغې پر .  راته کتلډينورې کړکۍ نه ميرمن ديځې برخې له يوٻلو

ھم ھغه شيبه .  مخ يوه داسې موسکا وه لکه چې جنگ يې گټلې وي
ورسره به دی سره ووينم او مخامخ زه به د مې ھوډ وکړو چې 

.   خبری وکړم  
 ورته وويل، او په زوره مې ځان مې د ربٻکا کوټې ته ورسوو، دننه و-ړم

تا چې څه غوښتل ھم ھغسې وشول، داسې ده که نه؟ تا ھم دا " 
ره زړه او ناروغه ٻ په ھغه شيبه راته ډډينور ميرمن غوښتل کنه؟ 

ته د ھغې  کا پيښې کوې؟ يته ولې د رب" راته يې وويل،.  وهښکاره ش
ميکسيم له تا سره مينه نه کوي، په ھغه  . ځاې چرې ھم نشې نيولې

ھغه له تا .  کا گرانه ده، ھغه له تا زياته ورته نږدې دهيرباوس ھم 
."  ځوان سړي په شان زوره وره وهښکلې وه، ځوانه وه او لکه د يو

 څه وم خو ورته مې له خلي دې خبرو ته حيرانه مٻرمن ډينورزه د 
ھغه ښکلې وه . " فت لگيا وهکا په صييدا ھم ھغسې د رب.   وونه ويل

ه کوله، د ھغې ترورزي جيک، ميکس، سړي ورسره ميناو ھر



 16 

ليونې کړي نور ھم ر يې ډٻوي په شان د او دسړي فرينک ، دا ټول 
کا لپاره دا يخو د رب.  ه سر د يو بل رقيبان وھغې پ د دوي ټول . و

."ھر څه يوه لوبه وه  
 ولې نه ځې؟   ته" ر نرم شو او راته يې وويل،ډٻ  د ميرمن ډينور غږ ناڅاپه

پکار ده چې ته مړه .  دی به تا چرې ھم خپله نه کړي. ړي تا نه غواید
  .  .. ډا ونټرميرمن ميکسيشوې وې، نه چې م

ما ته د ھغې خبرې ريښتيا  . په ھغه وخت ناڅاپه له ژوند مې زړه تور شو
د ميکسيم مينې تر اوسه راته .  دوٻثيت راته معمولي ايسٻخپل ح . دېٻښکار

نور يميرمن ډ . توان د -سه ورکړې ويو توان راکړې و خو اوس مې ھغه 
ښکته د کور د نه ړکۍ له خ�صې ک.  زما -س ونيولو او کړکۍ ته يې بوتلم

 غږ له ليرې اوريدو چې راته يې ډينورما د ميرمن  . دوٻتيږو انگڼ ښکار
. بې مينې ژوند نه مرگ ښه وي تا سره ھيڅوک مينه نه لري، او د" ويل، 

  ."   نو د ھر يو غم نه به خ�صه شېکه تا له دی کړکۍ ټوپ کړو
مې څه او وريځو کې لکه د يو خوب نور  بھر په دود او په ما سر وگرځيدو

يخه ھوا مې پر مخ ولگيده او فکر مې کوو چې که ټوپ کړم نو .   نه ليدل
نږدې وه چې ځان مې له کړکۍ .  ريښتيا د ټولو غمونو نه به خ�صه شم

د ھغې خوب نه راويښه  درز سره زه د توپې يو لوېغورځولې وې چې 
  .  شوم

وچه راختلې وه او ما ۍ د مينډرلي د ساحل سره نږدې په يوه لويه بيړ
د ھغه .  ميکسيم وليدو چې ښکته له انگڼ نه بھر د ساحل لوري ته روان و

ښوده او ٻډينور مې ھم ھلته پرپه ليدو د خوښي احساس مې وکړو، ميرمن 
 خلک راټول و نور رٻھلته ډ.  لوري ته ووتلمه د ساحل زه ھم د نورو سر

 ژورو اوبو نه دوه ميله او يو چا راته وويل چې د دود له کبله لويه بيړۍ د
په اوبو کی دننه ورتلونکي ماڼو ( اوس غوطه خور .  خوا راوتلې وهٻد

ميکسيم د .  يې وراستولي دي چې که دا بيرته ژورو اوبو ته راکاږي)  گان 
  .   پخپل موټر کی ډاکټر ته بيولې وبيړۍ يو ټپي کس

رکړوچې وگورو ٻ ھلته په ساحل د نورو خلکو سره تما ټول ماسپښين ھم
ر خلک اخته و ، چا سره پړي و ٻډ . بيړۍ به څنگه اوبو ته ورټيله کوي

دی  چې د لوې بيړۍ سره يې تړل  او يو څو وړو کشتيو کی ناستو کسانو د
  . د راښکلو ھڅه کوله
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ماځيگر د ساحل د ساتندويانو .  ميکسيم درک نه و رغلم خو دزه کور ته و
ھغو خلکو چې د لوې بيړۍ د شگو نه  . مشر راغې او ما ته يې خبر راکړو

. ، يوه پخوانۍ وړه کشتۍ موندلې وهو لپاره په اوبو کی دننه کار کوود ويستل
ين دې کشتۍ په کيب کا کشتۍ وه او ده راته بل خبر ھم راکړو چې ديرب دا د

زه په دی نوي خبر ھک پک .   دېکی يو مړې ھم موندل شوی) کوټه(
ھڅ مې وھلو چې ھغه مړې به .  دم چې ورته څه ووايمٻناستم او نه پوھٻکښ

شي د ربٻکا د کومې ملگرې مړې وي چې ھغه وخت ٻکيد . د چا وي
ھغه . په دی وخت کی ميکسيم راښکاره شو .  ورسره په کشتۍ کې ناست و

وله کيسه بيا وکړه نو د ميکسيم رنگ وتښتيدو خو ورته يې مننه مشر ورته ټ
      . وويل او ھغه سړی و-ړو

 په يو ميز زما ميکسھلته . ه چې خوړنځي ته و-ړه شمبيا ما دروازه پرانست
 او کله چې د ميز ومو شيبو کی لويه شوې زه په ھغو څ.  په انتظار ناست و

 چې اوس زما سر نوشت ره پوھيدموم نو د ھر يو گام سپه لوري روانه 
   .معلوم نه دې

زه د ھغه لباس " زه چې د ميکسيم سره يواځې شوم نو ورته مې وويل، 
اوس " يکسيم وويل، م." ..وم چې درنه بخښنه غواړم ، زه پوھه نه لپاره

په برخه چې کومه وړه خوشالي  رې دي گرانې، زمونږٻاوبه د ورخه ت
زه په دی خبره پوه نشوم .  سه ورکړې دېدله د ھغې چانس مو د -ٻرارس

ميکسيم راته "  دی خبرې نه دې څه مطلب دې؟ د"  ورته مې وويل، وا
ھغه مړې چې دوي د ربٻکا په کشتۍ کې موندلې دې، د ھغې د " وويل، 

  "  ملگرې نه بلکه پخپله د ربيکا مړې دې
 خبر يم زه" ما تری پوښتنه وکړه چې دې څنگه خبر شو نو راته يې وويل، 

دی خبری په اوريدو زه - وارخطا شوم  د"  ځکه ربٻکا ما پخپله وژلې وه
دا مې د کشتيو په ھغه وړوکي " ميکسيم وويل، . او باور مې نه کيدو

دی په تل کی  ، ددی مړې کشتۍ کی واچوو کورگي کې وژلې وه، بيا مې د
  "مې سورې وکړو چې دا په سمندر کی غرقه شي

په يو ټاکلي .   کارونه مونږ د عادت له مخې کوود ژوند د ھره ورځې
که ھر څومره . وخت، ډوډۍ ، خوب او ځان وينځل زمونږ عادت شي

    .بحران راباندې راشي خو د عادتونو دا څرخ مو نه بدليږي
زما په ري مخ ته ناست و، جيسپر ھم ھلته مونږ دواړه په کتابتون کی د بخا

 د خپل واده او تيرژوند کيسه  ٻکا سرهميکسيم راته د رب.   وپروتی پښو ک
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، خو ورسره خود غرضه، ھغه ښکلې، نازنينه او با استعداده وه.  وکړه
دوي تر منځ ستونزې پيدا  د واده له پيل نه د.  چا-که او سازشي ھم وه

  .  ر توپير لرلوډٻدوي طبيعت او عادتونو له يو بل  د . شوې
ايسار و چې ما پکې ميکسيم سره دوي د موڼتي کارلوپه ھم ھغه ھوټل کې 

ربٻکا راته شرط ايښې و چې که زه يې خپلې خوښې "ده وويل،  . ليدلي و
  ".ده سر لوړ کړي ته پريږدم نو دا به د مينډرلې د مشرې په توگه د

 نوم په ټبردوي د  کور و او په دی سيمه کی دآباي مينډرلې د ميکسيم 
چې د ربٻکا نه بيل شي او خلک ده نه غوښتل  . شريفو خلکو کی حسابيدو

  . يې د ط�ق په بد نوم ياد کړي
ناموس له کبله ربٻکا ته څه نشو ويلې او څو کاله دوي   دټبرميکسيم د خپلې 

ر خوشاله ٻچا فکر کوو چې دوي د يو بل سره ډھر . ھم داسې ژوند وکړو
 ملک دوي کور مينډرلې د ميلمستياوو او د ميلمه پالنې لپاره په ټول د  .دي

بٻکا زيات وخت به په لندن کی ر خو په دی کلونو کی د . کی نوم وگټلو
کله چې دا به مينډرلې ته  .  ملگرو يوه ډله يې لرلهوچې ھلته د خپل دوٻتير

راغله نو سړي به ھم ورسره و او زيات وخت به يې د کشتيو په ھغه 
  .  کورگي کی له دوي سره تيروو

دې ترورزې جيک فاويل يې ھم په  د د ھغې جنسي ولوږه زياته وه او
ان چې د فرينک سره  يو وارې د بيټريس خاوند جايلز او . عاشقانو کی و

دی ھر څه نه خبر  ميکسيم د.  يې د ملگرتيا او ځان نږدې کولو ھڅه وکړه
  .  و خو د بدنامۍ له ويرې يې څه نشو ويلې

.  حد يې نه لرلوړه د شرافت نه دومره استفاده وکړه چېٻاخر ربٻکا د خپل م
په دی يوه شپه ميکسيم د خپل ټوپک سره د سمندرپه غاړه  ھغه کورگي  ته 

ھلته .  ته پرې گواښ وکړينيت و-ړو چې د ربيکا ترورزې جيک فاويل 
ربٻکا يواځې وه او ميکسيم ورته وويل چې که دې د جيک او خپلو نورو 

.  �ق ورکړيملگرو سره ناجايزې اړيکې ختمې نکړې نو دې به ورته ط
ربٻکا وخاندل او ورته يې وويل چې د ط�ق لپاره به ميکسيم بايد محکمې 

  .  ته و-ړ شي او ھلته يو دليل وړاندې کړي
دې د جفا په اړه شھادت وړاندې  د خو دې به چرې په يوه محکمه کی ھم 

 دی ټول ملگري به ھيڅ نه واي او د کور ټول م�زمان ھم د د . نکړې شي
ھغه ټول خلک چې ددوي کور ته د ميلمستياو لپاره .  ف ديدې په طر

راتلل، خبر و چې مونږ څومره ښه ژوند لرو او تر منځ مو ھيڅ اخت�ف نه 
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دا خبره به په محکمه کې ھيڅوک ثابته نکړي چې زمونږ تر منځ جنگ .  و
د ميکسيم لپاره د ھغې دا خبرې نورې ھم د خفگان سوب .  ھم شوې و

ته وويل چې دا به له دې وروسته يو څه احتياط کوي ځکه ربٻکا ور.  شوې
ھغه د جيک فاويل د ماشوم مور کيدونکې وه او ټول خلک به فکر کوي 

دې ماشوم روزنه به د مينډرلې د وارث په  د . چې ھغه د ميکسيم ماشوم و
  .  توگه کيږي

ميکسيم د صبر کاسه نسکوره شوه او په ھغې يې  دی خبرې په اوريدو د د
د  مړې يې راواخستو او دېدا په ټکي مړه شوه نو د  .  ټوپک ډز وکړود

بيا يې کشتۍ سمندر منځ ته  . ښودوٻھغې کشتۍ په ښکته برخه کی يې ک
دې په تل کی يې سوري وکړل او پخپله په يوې وړې کشتۍ کي  ، ديوړه

څو ورځې  . ھغه لويه کشتۍ ورو ورو په اوبو کی ډوبه شوه . تری و-ړو
   .  په يو بل ښار کی له سمندر د يوې ښځې مړې وموندل شووروسته

چار واکو تر ھغې د ميرمن ربٻکا ډا ونټر د ورکيدو معمه نه وه حل کړې 
دې د  . شي دا د ميکسيم د ميرمنې مړې ويٻھڅ يې ووھلو چې کيد نو

راوبللو او ددی لپاره چې ميکسيم د خلکو شکونه ليرې يې شناخت لپاره 
سره له .  وربيکا ده د ميرمنې  ته وويل چې ھغه مړې دکړي، ده پوليس 

  .  دې چې دی خبر و چې د ربيکا مړې د سمندر په تل کی پروت و
ډاډ مې  . ووتميې تر غاړې له خلې دا ټوله کيسه واوريده نو ما د ميکسيم 

ورله ورکړو چې حالت دومره ھم خراب نه دې څومره چې ده فکر کړې 
اوس مونږ دواړه خبر و، نور ھيچا ته معلومه نه دی ټولې کيسې نه  د.  و

وه او ميکسيم کولې شول چې پوليسو ته يې ويلې وې چې د مړي په شناخت 
  .من نشيھيڅوک به پرې شک.  اشتباه کړې وهکې ده 

بلې غاړې ته  ډگر من .  مونږ دا خبرې کولې چې د ټيليفون زنگ وغږيدو
پوښتنه کوله چې آيا دا امکان و جوليان د سيمې قاضي و او د ميکسيم نه يې 

نه کی اشتباه کړی ژندٻمړي په پ کال مخکې ھغه د خپلې ميرمنې د چې يو
 مړې چار واکوکې ھغه موندل شوې کشتۍ په ده چې نن ٻداسې ښکار.  وه

دوي د ټيليفون خبرې پاې ته ورسيدې نو  د.  پيژندلې و چې ھغه ربٻکا وه
کشتۍ په اړه يې  کړو او د مړي او دڅو شيبې وروسته يو خبf ټيليفون و

خو ميکسيم ھغه ته لنډ ځوابونه وويل او ټيليفون يې بند  . پوښتنې پيل کړې
  .  کړو
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ناستو ٻ په تياره کوټه کی څنگ تر څنگ کښدغرمې له ډوډۍ وروسته مونږ
ښاي مونږ به نور ھم بدل شو او يو وخت به .  او د يو بل -س مو نيولې و

ھغه څه چې مونږ د خپل  .  مو داسې نه وي نيولېراشي چې -سونه به
خو اوس دا شيبې مو خوندي وې او  . ژوند لپاره پ�ن کړي و، نه به کيږي

ھغه شيبه ما سره نه د تير وختونو  . يچا زمونږ تر منځ خنډ نشو جوړولېھ
بس ھغه شيبه د دواړو .  ارمان و او نه د راتلونکي په اړه مې انديښنه لرله

، لکه لپاره ھغه وخت ھيڅ اھميت نه لرلود نورو .  دي او ارامه ولپاره خون
چې دوي به يې ھير کړي او بيا به  ورته يوه ورځ وه د عادي ورځو په څير

 ھغه ماسپښين پاو باندې درې بجې، د.  يې چرې ورباندې سوچ ھم نه کوي
خت قيد کړی و دوي لپاره ھيڅ و ، خو مونږ دواړو په ھغه ماسپيښين دا و

  .  ومو زه به يې تل يادا
ھر څه راته .   پوھيدم چې پخوا راته يوه معمه وزه اوس په ھغو ټولو خبرو

کا په اړه پوښتنې کولې نو ي  په دی پوھه شوم چې کله ما د رب.روښانه کيدل
په دې ھم پوھه شوم چې بيټريس ولې د ھغې د نوم .  فرينک ولې ناارامه و

 راته د م خلکدی ھم پوھه شوم چې کوزه په .  په اوريدو خبره واړوله
دوي خاموشي مانا له ما سره زړه  پوښتنو په ځواب کی خاموشه شول، د

کبله به د ھغه احساس له .  احساس ود خجالت  سوي نه وه بلکه د شرم او
  .  چا څه نه ويل

اوس چې پرې فکر کووم نو خپل ساده توب  ته حيرانه شم چې زه ولې په 
کی چې په دی نړۍ  وم  ته ھم حيرانه ېد . ه پوھيدمدې خبرو ھغه وخت ن

له کې راگير دي اوله شرم يا ر خلک وي چې لکه د غڼي په جاٻبه څومره ډ
د خپل  . رويٻه ساتلو په ھڅو لکه د ړندو وخت ترې او د خله پټٻله و

ي وخيجولي دٻوالونه  دومره لوړ رهٻچاپيې پخپله د ځان نه ناموس د پاره 
  .  ې خښ شيچې په ژوندو پک

کړي و او د ما سره داسې شوي و چې پخپل ذھن کې مې انځورونه جوړ 
ما چرې ھم دومره حوصله ونکړه چې د حقيقت د .  ومھغوي مخ ته ناسته 

که زه د خپلې جالې نه بھر وتلې وې او د ميکس .  معلومولوغوښتنه وکړم
 د ھر څه بهوړاندې نه مې پوښتنه کړې وې نو ښاي څلور يا پينځه مياشتې 

  . ی وهنه خبر
د لومړي ځل لپاره ما .  په بله ورځ د مينډرلې په چاروکی يو بدلون راغلو

مانو ته مې پخپله ټولو م�ز . ل کور انتظام پخپل -س کې واخستود خپ
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ربٻکا له خوا چې کوم  د کور د خوراک ډوډۍ لپاره د  .کارونه وسپارل
 راباندې اعتراض وکړو ډينور ميرمن.  شيان ليکلي و، دا مې ټول بدل کړل

ما د ھغې په .  چې د مينډرلې ھر څه د ميرمن ډا ونټر له خوا ټاکل شوي و
زه ميرمن ډا ونټر يم او ته زما لپاره " سترگو کې وکتل او ورته مې وويل، 

  "  کارکوې نو بايد زما خبره وومنې 
ا ھر  په زړه اور بل و خو ھغې په ادب زمډينورزه پوھيدم چې د ميرمن 

 زما کور دې او ھم ھغسې مٻنډرليما ھوډ کړې و چې  . امر په ځاې کوو
ډوډۍ لپاره مې د نويو شيانو د پخولو  د غرمې د . به وي چې زه يې غواړم

کړکۍ مې ورباندې .  امر وکړو، د ناستي د کوټې ترتيب مې بدل کړو
وړلو امر گلدستو را راشي او د باغ نه د  گ�نودننه ستې چې تازه ھوا يپران

.   مې وکړو چې په دا-نونو او کوټو کی زما پر خوښه ځاې پر ځاې شول
وم او ھغې ته مې څرگنده کړی وه  نه په ويره نه ډينورزه اوس د ميرمن 

خو ھم ھغه وخت په زړه مې يو لوې پيټې !  چې دا کور زما و، نه د ربٻکا
وژل شوې کا د ميکسيم د -سه يم پروت و چې که څوک خبر شي چې ربھ

کله کله به نا اميده شوم خو دا مې ھيله وه چې تر .  وه نو بيا به څه کيږي
  . څه وخته به څوک نه خبريږي

فرينک کرالي سره يو د من جوليان راغلو او بيا د غرمې د ډوډۍ لپاره ډگر
دې خبرې پخلې  اوس د.  ځاې مو د پوليسو د پلټنو په اړه خبرې وکړې

او جوليان راته ډاډ  ندل شوې مړې د ربٻکا وشوې و چې په کشتۍ کې مو
" ده وويل، . کړۍ وېڅو مرغې پيښې  راکړو چې دا ھر څه د يوې بد

ت په داسې ښکاري چې ربٻکا د کشتۍ -ندې برخې ته و-ړه او ھم ھغه وخ
دې سر د يو شي سره وجنگيدو او ھم  شي دٻکيد.  سخت باد کشتۍ وخوځيده

غه ورځ ھوا خرابه وه او په سمندر کې په ھ.  ب شوبدې مړينې س ھغه د
ځوو خو وې وميکسيم ورته سر وخ.  کشتۍ  چپه شوه ممکن طوفان و نو

د بل مړي د شناخت په اړه به څوک څه وواي؟ جوليان ورته تسلي " ويل، 
ورکړه چې داسې څو وار شوي دي چې د غم د -سه د مړي دخپلوانو 

 داسې اشتباه زيات وختپه داسې موقعو دوي  . زھني حالت سم نه وي
  . ژندلو کې له تا شوې وهٻمړي په پربيکا د وکړي چې د 

کله چې ډگر مند جوليان و-ړو نو ميکسيم راته وويل، د پوسټ مارټم راپور 
داسې ښاي چې .  ټپ ھيڅ نښه نه وه واي چې د ھغې په وجود د گولۍ د

په ډزو وژل گولۍ د ربيکا له غوښې تيره شوې وه اودا ثبوت نشته چې ھغه 
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.  ځکه چا دا نشو ثابتولې د اوس لپاره ميکسيم په قتل تورن نه و.  شوې وه
يماني کا په وژلو ھيڅ پښيزه د ربٻ" ده زما -س ونيولو او راته يې وويل، 

دې ټولو مشک�تو نه  م چې ته راسره دنه لرم، خو افسوس په دې کو
يوه معصومه جينۍ م چې ستا په شان زه ځان ستا مجرم احساسو . تيريږې

  "     په دې توگه د ژوند کرغيړن مخ وليدو
کا د مړي د موندلو خبر خپور شوې و يپه بل سھار ټولو ورځپاڼو کی د رب

.   راپورونه ليکلې وپه اړه راپارونکيلو معلوماتو له دی پيښې او ھر چا پخپ
ده د مړې  ځينو د ميکسيم په اړه منفي خبري ليکلي وي، لکه دا چې د

سره يې واده کړې رمنې د قبر خاوره - تازه وه چې د يوې ځوانې جينۍ مي
دوي د  د.  ته په ټيليفون معلومات ورکول پاڼو خبريا-نوفرينک د ورځ.  و

 پوښتنو ځوابونه به يې په داسې جملو کې وويل چې زما ورباندې شک شو
  .کا وژلې وهيچې دې خبر دې چې ميکسيم رب

 يو ځاې د پوليسو مرکز ته و-ړو چې پکې د  د فرينک سره زه او ميکس
زمونږ موټر .  دهٻراپور او نتيجه څرگند مړي د شناخت نه وروسته د پلټنو

چې د يوې ودانۍ مخ ته ودريدو نو ھلته جيک فاويل او ميرمن ډينور مې 
ميکسيم راته وويل چې د پوښتنو گرويږنو پر وخت زه به ستړې شم .  وليدل

  .  کې دې کښينمنو مخا مخ يوې کيفې 
دوه ساعته وروسته زه دننه ورغلم چې د پلټنو مشر ټولې پيښې بيان کړې 

او وې ويل چې د ربيکا کشتۍ کمزورې وه نو ځکه ھغه د سختو بادونو او 
  . د تيزو اوبو زور ونشو زغملې او په نتيجه کې په اوبو کی غرقه شوه

  
ده . ړړونکې وودريدو چې د ربيکا د کشتۍ جوپه دی وخت کې يو سړې 

وويل  چې ھغه  د ډوب شوې کشتۍ چې اوس يې له اوبو راويستې وه جاج 
ده وويل چې د کشتۍ په تل کې سوري شوي و چې په څرگنده .  اخستې دې

 د پلټنو مشر د.  کار کړې و دې کشتۍ  د غرقولو په لوې - س د ښاي چا
ده او  چې ددې څرگندونې نه وروسته د ميکسيم نه نورې پوښتنې پيل کړې 

ځوابونو لپاره ھڅه کوله خو ھر  ميکس د.   د ربيکا اړيکې څنگه وې
 څومره چې ده معلومات ورکول ھم ھغه ھومره پوښتنې ھم زياتيدې او د

زما زړه په زوره زوره  . پوليسو په لھجه کې سختي مې احساسولې شوه
يو   .درزيدو او د ميکسيم نه د ھرې پوښتنې فشار ما پخپل ځان احساسوو

  .  چوکۍ ولويدمخپلې  تياره شوه او له سترگوپه وخت مې 
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په بې ھوشۍ زما .  زه نه يم خبر چې دوي څنگه زه بھر خپل موټر ته بوتلم
ميکسيم په موټر کې راته اوبه راکړې او زما د .  پلټنې وځنډول شوې

مونږ د غرمې ډوډۍ وخوړه نو زما ساه .  روغتيا په اړه خواشينې و
  او ھغهفرينک سره کور ته واستولم ميکسيم  زه د . ولې شصورت په ځا

په .  ږيٻۍ جوړونکي په بيان ښاي پلټنې وغزراته وويل چې د کشتپه -ره 
  .کشتۍ کې د سوريو مانا دا وه چې دا يوه حادثه نه وه

ميکس چې کور ته راغلو نو خبر يې راکړو چې د پلټونکي مشر فيصله دا 
زما زړه .  واملو له کبله خپل ځان پخپله وژلې ووه چې ربيکا د نامعلومو ع

  .څه به سم شيرامه او ھيله مې پيدا شوه چې  ھرا
ژوند راته .  ه باغ کې کښيناستوپه بله ورځ نمر راختلې و او مونږ بھر پ

دا د .   دو او زړه مې و چې ټوله ورځ ھم ھلته تيرکړوٻر ښکلې ښکارٻډ
ھغه ورځ په نږدې کليسا کې د  په . امن شيبې مې د -سه ورکول نه غوښتې

ما په زړه کی .  کا د جنازې او د خښولو مراسم و او ميکسيم ورته تلويرب
نه پوھيږم  . داسې احساس کوو چې زمونږ د خوشالۍ دا شيبې به لنډې وي

  چې ولې؟
ما ورته . کله چې ميکس د جنازې لپاره و-ړو نو جيک فاويل راښکاره شو

ر ٻزه پوھه شوم چې ده ډ.  ې پيل کړېوتې بوتستړي مشي وويل خو ده ا
 چې زه ته څه فکر کوې" ما ته يې وويل، .  شراب څښلي و او په خود نه و

ھغه له ...کا ځان نشو وژلې، ھيچرې نهيرب.  ږدمٻبه دا معامله په اسانه پر
 راته گواښ وکړوبيا يې .  ون د يو چا په غاړه دېژوند ډکه وه او د ھغې خ

نيولو لپاره دې به محکمې ته ځي او ھر چا چې دا کار د  قاتل کا ديچې د رب
  .  کړی و سزا به ورته ورکول کيږي

داسې راته  . زه نه پوھيدم چې ده څه غوښتل او ولې يې دا خبرې کولې
  . ښکاريده چې دې د يو څه نه خبر و خو ما ته يې پورا خبره نه کوله

ده چې ٻدو زياتٻر په تيدی ھم دغسې راته لگيا و او زما تلوسه د وخت
دوي ورته په کلکه وويل .  ميکس او فرينک دواړه له جنازې بيرته راغلل

 يو کاغذ له خپل يکا ترورزيو-ړ شي خو د ربھغه ځايه چې دی دې له 
ويل چې ھغه ليک ربٻکا د خپلې مړينې په ورځ ې  راوويستو او وهجيب

نن شپه . رته کول غواړمره مھمه خبره دٻزه يوه ډ" ليک داسې و  . ليکلې و
  .  "ه کورگي کې د م�قات لپاره راشهله ما سره د کشتيو په ھغ
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ولوستو چې پکې ربيکا په زوره زې جيک فاويل ھغه ليک رد ربٻکا ترو

څوک " نه پوښتنه وکړه،  ده مونږ ټولو.  ورته د شپې م�قات لپاره ويلي و
ې ميکسيم ته بيا ي"  شي؟ چې خپل ځان وژني، آيا ھغه داسې ليک ليکلې

په  دی ليک حال نه وايي، خو  وغواړي نو پوليس ته به دیوويل چې که د
ما سوچ کوو چې يو  . دې شرط چې بايد ورسره د پيسو يوه معامله وکړي

لپاره د چا  ليک دره ھم سپک شي چې د خپلې مړې ترورزۍ انسان به دوم
  .   پيسې واخلينه 

ھر کال ورته درې زره  ميکسيم له خپله جيبه دا و چې کهد جيک وړانديز 
و " بليک ميل " زما په نظر دا .  پونډه ورکړي نو دې به پټه خله پاتې شي

فرينک د ھغه په خبرو خواشينې و او .   چې په دی ملک کې جرم دې
ده خبره به وومنو او يو څه پيسې به ورته  ميکسيم ته يې وويل چې د

.  ځکه ھغه يو بل جرم ته -س نشو اچولې ړوخو ميکسيم انکار وک.  ورکړو
ھم ھغه وخت يې ډگر مند جوليان ته ټيليفون وکړو چې راشي او دا ستونزه 

ره ښکاره نکړه ٻجيک فاويل په دې ھيڅ و.  وڅه کړيدې ھم ھغه شيبه غ
ر باور ٻان ډځچې په څوک ناستو ٻد يو داسې کس په څير راسره کښ او

  .لري
 جيک په زوره زوره خاندل او ورته يې وويل چې کله چې جوليان راغلو نو

جوليان ترې  . ميکسيم د ربيکا قاتل و او سمد-سه دې گرفتار کړی شي
کا زما معشوقه يرب" ره څه ثبوت و، نو جيک وويل، پوښتنه وکړه چې ده س

کله چې ميکسيم له دې خبر شو نو  . وه او مونږ د واده پ�ن جوړ کړي و
ھغه د ربٻکا ليکلې ليک ورته ښکاره کړو نو  . وژلهپه قھر يې خپله ښځه و

ه ما درې زره دې ليک په بدل کې جيک ل ھم د" ميکسيم جوليان ته وويل، 
  ."اړيپونډه د کال غو

ډگر ځکه جيک فاويل ھم ھغسې د شرابو په نشه کې اوتې بوتې ويلې نو 
ده د   دھغه د فاويل نه غوښتنه وکړه چې.  باور نشو کولې ده په خبرو مند د

تورونو تر شا ورسره څه ثبوت يا د شاھدي لپاره څوک  موجود و او که 
فاويل يو څو شيبې  . ېده خبرې بې اعتباره و نه؟  که داسې نه و نو د
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او مجذوب دې د ږي ٻ نوم"بين"چرت وھلو او بيا يې وويل، يو کس چې 
  . وشيھغه نه دې پوښتنه .  ږيٻساحل سره نږدې اوس

او د بين خبره راته راياده شوه، چې د يوې  دوٻه ودرززما زړه په زور
 چې ھغه به بيرته خو نه راځي؟  کوله او دارانه لوړې ميرمنې پوښتنه يې 

ره پيدا شوه چې ھسې نه ده د ربيکا قتل پخپلو سترگو ليدلي ٻسره دا وما 
ممکن د ټولو پيښو د   .نه چې اوس جوليان ته حال ووايوي او ھسې 
  .   وکارول شيکې  په محکمه خبرې بين ه دسپيناوي لپار

کله چې بين راغلو نو ده خپله خولۍ په -س کې کلکه نيولې وه او زما پرې 
کمبخت نه پوښتنې پيل شوې خو ده په ژړغوني غږ يوه خبره .  زړه ووسو

ده ته ډاډ ورکړې .  ته خو نه ليږئ" پاگل خانې " بيا بيا کوله چې ما به  
.  يدلې وه ھيڅ نه و ليدلي او نه يې چرې فاويل پخوا لشو نو وې ويل چې د

مند جوليان چې بين ته د تلو اجازه ورکړه نو فاويل ته يې مخ واړوو او ډگر
دې  د"  کا عاشق وېيته دا ھم نشې ثابتولې چې ته د رب" وويل، يې ورته 

ته فکر .  ښه" وې ويل،  خندا وکړه او  ناخوالهفاويل يوهخبرې په اوريدو 
  ".ې چې زه دا نشم ثابتولې؟  نو بيا ميرمن ډينور راوغواړئکو

وويل، کله چې ميرمن ډينور راغله نو د جوليان د پوښتنې په ځواب کی يې 
ده  ، خو ھغې دکا د فاويل سره اړيکې لرلېيدا ريښتيا و چې رب...ھو " 

 ."..اړيکې يوه لوبه وه، تشه لوبهپرواه نه ساتله، د ھغې لپاره مينه او جنسي 
ږ دومره لوړ شو چې ھغې دا خبره څو وارې تکرار کړه او اخر کی يې غ

ډگر مند جوليان په خبروخبرو کې له ھغې .   به ليونۍ شيدا ،ما فکر کوو
 د ځان وژنې ل او پوښتنه يې وکړه چې  د ھغې مشرېغوښتونور معلومات 

  و؟  لرلڅه دليل لپاره 
ي ربٻکا به پخپل ځان وژلې چې گن په کلکه رد کړه خبره دا ډينورميرمن 

تر اوسه  روگرامونو يوه ډايريھغې وويل چې د ربٻکا د ورځې د پ.  و
په دې کې ليکلي دي چې دا د خپلې مړينې  په ورځ په لندن  . ورسره وه

د جوليان په امر ھغه کتابگوټې راوړل  . کی کومو کومو ځايونو ته تللې وه
چې ربٻکا به په لندن کې د او په دې کی ھغه ورځ په نښه شوې وه  شو

  .نساي ډاکټر.  يو ډاکټر وید. ومې يو سړي سره ليدلبيکر ن
صله وکړه چې بې له ميرمن ٻنوي معلوماتو نه وروسته جوليان فدی  د

ډاکټر بٻکر سره د ډينورنه  نور ټول به سبا ته لندن ته ورځو او ھلته به 
 او داسې راته ايسٻده ر ناارمه وٻپه ھغه شپه زه او مٻکسيم ډ  .ږيٻخبرې ک
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ډاکټر به ارو مرو دا شاھدي ورکړي چې .  چې سبا به ھر څه په ډاگه شي 
په دی ثبوت به پوليس پوه شي چې ميکسيم د .   کا په نس کې ماشوم ويرب د

ښاي ھم دا حقيقت و او  . حسد او د ناموس لپاره په قھرخپله ښځه وژلې وه
  . ده ھم داسې کړي و

  .  ره کړه لکه چې دواړو يوه لويه گناه کړې ويٻ تمونږ کرۍ شپه داسې
مونږ سره فرينک او  .  په موټر کې لندن ته روان شوپه بل سھار وختي

د يو اوږد سفر نه وروسته   .کوزه شوې وه مله ونشه يې چې اوس فاويل 
ځاې پيدا کړو چې ډگر مند جوليان ھم ورته  کريډاکټر ب مونږ په لندن کې د

.  نومونه ليکلي و د خپلو مريضانو په اړه په يو رجسټر کېډاکټر . تللې و
کا يته د ربھغه ډاکټر ميکسيم  . کا ډا ونټر نوم نه ويخو ھلته د ميرمن رب
 ښځې په يو بل نوم ورته ته راياد شول چې ھغېورکړه وړه وښودل نو 

  .  و پٻژندلېځان 
 دا ثابته شوه کله چې .  ليکلې و"ډينورميرمن "د ربيکا نوم  په رجسټر کی 

نوم  په اصل کې ربٻکا وه نو جوليان له ډاکټر  ډينورچې ھلته د ميرمن 
وپوښتل چې د ھغې څه مرض و؟  ډاکټر څو راپورونه وکتل او بيا يې 

يې لرلو چې عمليات يې د ھغې مرض -ع�جه و، يو ډول سرطان " وويل، 
اړه ريښتيا ھغې رانه غوښتنه کړې وه چې ورته د تشخيص په   .ممکن نه و

دې  د . ما ھم دغسې وکړل او دې ته مې خپل تشخيص څرگند کړو . ووايم
 دا به يو څو مياشتې نوره دلې و چې زما په اندٻمرض داسې حد ته رس

ښتنه وشوه چې داسې امکان و چې د ډاکټربٻکر نه پو."  پاتې وېژوندۍ 
کې " انۍ بچه د" د دې ميرمنې په " کا د ماشوم سره وه نو ده وويل، يرب

  ".نقص و او د ماشوم د زيږولو جوگه نه وه
ره ستونزه حل وه او دې معلوماتو نه وروسته د ډگر مند جوليان له نظ د

خو ده مونږ دواړو ته  . کا د ځان وژنې لپاره يو دليل لرلويھغه دا چې رب
-ړ شو او په يو اروپاي مشوره ورکړه چې د اوس لپاره دې له انگلستان و

دا ھر  نه تر څو چې د خلکو او د خبريا-نو،  وخت تير کړو څهملک کې
 ھغه ددو او ٻر وارخطا ښکارٻډ فاويل د ډاکټر بٻکر په خبرو.  ر شيٻه ھڅ
سرطان مرض د   د وتلو پر وخت يې له ډاکټر پوښتنه وکړه چې دې نهځا

  يو نه بل ته لگي او که نه؟
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ته د تلو لپاره د کور اره ختمې وې او زه د اوس لپانديښنې زما ټولې 
په -ره کې راباندې تياره شوه او مونږ .  ميکسيم سره په موټر کې کښيناستم

   . د دمې لپاره په يو ھوټل کې ايسار شو
 ورکړو، دو ، د ډوډۍ لپاره مو فرمايشٻمونږ يو بل ته وموسد ھوتل په مٻز 

ه يم چې ويل چې زه ھغه څوک نوخو ما ځان ته  . يوه او بله خبره مو کوله
زه يوه بله ښځه  . ھغه څوک وروسته پاته شول.  پينځه دقيقې وړاندې وم

  ....ر عمر او د پوھې لرونکې ښځهٻيم، د ډ
 مينډرلې ته ټيليفون وکړو چې د خپل راتگ خبر بټلر ھوټلميکسيم له ھغه 
ميکسيم .  درک نه وډينورميرمن  ھغه ورته وويل چې د . فرت ته ورکړي

ريدو ناارامه شو او راته يې وويل چې د ډوډۍ نه دې خبرې په او د
وروسته په ھوټل کې شپه نه کوو اوو-ړ به شو چې تر سھاره کور ته ځان 

  .ورسوو
.   او ميکسيم راته وويل، چې شاته په سيټ دې ويده شمزه سخته ستړې وم

چې زه د يوې ھندارې مخ ته و-ړه زما سترگې ورغلې او خوب مې ليدو 
زه دومره غم ژنه شم   .کا ليدلهيمې د خپل ځان پر ځاې ربخو ھلته  وم 

وړاندې سيټ په چې راويښه شوم او ميکس ته مې وويل چې زه به ده سره 
  . ر کړوٻ ټول سفر مې د ھغه سره په خبرو تبيا پاتې.  نمٻکښ

 د ميکسيم په اوږه سر ايښې و او ما . د مينډرلې -ره زمونږ په وړاندې وه
يو وخت مې داسې فکر وکړو .   چې سپوږمۍ پکې نه وهاسمان ته مې کتل

ما ميکس ته ھغه .  چې مخامخ ليرې په افق کې د لمر نارنجې رڼا خپره وه
زه " مونږ د لويديځ  خوا ته روان يو" رڼا ښکاره کړه نو راته يې وويل، 

. ځ کې دا د څه شي رڼا وهحيرانه شوم چې د غرونو نه وراخوا په لويدي
څومره چې "  دا د مينډرلې رڼا ده، ھلته اور بل دې" وويل، راته ميکسيم 

موټر د يو غونډۍ د .  مونږ غرونو ته نږدې کيدو ھغه رڼا ورسره زياتيده
پاسه وختلو نو ښکته د سمندر پر غاړه مې مينډرلي وليدلو چې د اور لمبې 

داسې و لکه چې  . زمونږ په سر اسمان تک تور نه و.  ترې راپورته کيدې
سمندر د لوري نه ھوا له ځانه سره  د.  سور رنگ پکې گډ وينې د و

  . بادولې مالگينه شگه او د مينډرلې ايرې زمونږ په لور را
کا ته پت من ميرمن ډينور لکه چې نور د خپلې اتلې او بادارې د پټ يرب

ھغه وخت چې ټول په مينډرلې کې ويده و، .  ډاگه کيدل نه غوښتهپه ژوند 
. ستې ويښاي په دې کار يې له مونږ دواړو بدل اخ.  ې وبل کړاور ھغې 
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ژوند کړې و په بل چا يې او شوکت ر شان ٻکا پکې په ډيھغه کور چې رب
  .  پيرزو نه و

تير وختونه اوس ھم .  اوس يوه خبره يقيني ده چې مونږ بيرته نشو تلې
ا و ھڅه کوله او په شرولٻھغه څه چې مونږ دواړو د ھ . مونږ ته نږدې دي

دی له کبله  د . ږيٻته مخې ته ودر، ښاي يو وارې بيا رامو پريښي دي
رې ٻدی نا معقول و د.  مونږ د ويرې احساس لرو او ورسره ناارامه يو

خو اوس د خداې په فضل د ھغه  . -س او گريوان ومونږ ډٻر وخت سره 
کوم عوامل وي به په راتلونکي کې خبر نه يو چې ھغه .  تلووحالت نه راو

  .رې بيا زمونږ مله شيٻچې د پخوا په شان  ھغه و
شاعران ھر .  زه خوشاله يم چې د لومړۍ مينې تبه د انسان يو وارې کيږي

ا ھغه د ځوانۍ د.  ټې گڼمٻاي، خو زه د لومړۍ مينې تبه يو پڅه چې و
ره لرو، ھيڅ بې ٻله ھر شي و.  ره حوصله نه لروٻورځې وي چې مونږ ډ

.   وځرپه اسانه خفه شو او په لومړي خنډ کې راغودومره  . ږوٻرٻھيڅه و
.  پاخه عمر په درشل کې مې ځان د تجربې په پوښ کې تاو کړې دې نن د

د ھرې ورځې واړه غمونه لکه د ازغو راته نشتر شي خو زه يې پرواه نه 
  . کووم او ژر رانه ھير شي

  
  پاې

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

    
  



 29 

  
 
 

  
  

 


