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  يې دا كتاب را ډالۍ كړ.
  
   



  
  
  
  

غربـــي جزيـــره كـــې د جـــى ګيـــټس بـــى  
مـــــاڼۍ تـــــل د روښـــــانه څراغونـــــو،    
نڅاګانو او د هغې فوق العاده كركټـر  
بــاره كــې ګونګوســيو يــو بــې ســارى      
ــي     ــټس بـ ــو ګيـ ــده. خـ ــل كېـ ــل ګڼـ محفـ
ــلګونه    ــل د سـ ــې تـ ــوان چـ ــتمن ځـ يوشـ
خلكو ترمنځ يواځې، د يو شي پـه لټـه   
ــده خــو هيچــا ســره     او منتظــر معلومې

  ددې پوښتنې ځواب نه و.
ــطحې    د   ــې ســ ــد ګردجنــ ــې د ژونــ هغــ

النـــدې يـــو اوږد راز پـــروت و چـــې تـــر 
  السه كول يې شايد امكان نه درلود.

  



  

  

  زه －نه／اره نه يم 1   

  

  

  

  

  

  

  

  پيليزه
  

ر ګــزار يــم،  چــې زه يــې ددې جوګــه كــړم دا  شــك ډېــرڅښــتن تعــالى  ىد لــو
خپلو افغانانو او پښتو ژبې لپاره خدمت وكړم. وړانـدې  كتاب وژباړم  او 

 ىد هغه شخصيت قدردانول باره كې څه ووايم، اړينه بولم تر دې چې د نا
يـم.   ىهڅـول  ډېـر ې د ادبيـاتو پـه ډګـر كـې يـې تـر هـر چـا         چـ او يادونه وكړم 

د پښـتو  ومړي ځل يې ناول لوستو ته اړ كـړم،  ډاكټر شمس نجيب چې په ل
تاسـې تـه   چې ادبياتو ډګر ته مې الره پيدا كړه او نن دې حد ته راورسيدم 

  وژباړم.   (زه ګناهګاره نه يم)د مينې ډك ناول 
. چـې د  ىد ىدا ناول د اردو ژبې نامتو ليكوالې آغلـې عميـرا احمـد ليكلـ    

ده. دا نـاول  ې كيسې څخه د اردو يوه مشهوره ډرامه هم جـوړه شـو  له  ناول
او  د ملګرو پـه غوښـتنه     ېيمه هڅه ده (زه ګناهګاره نه يم) زما د ژباړې در

  

  

  زه －نه／اره نه يم 2   

  وژباړه. او هڅونه  مې 
د يـوې انجلـۍ پـه     كـې  ماضـي پـه   چـې   ، ددې ناول كيسـه دوه برخـې لـري    

ژونـــد او څلورويشـــت كالـــه وروســـته د همـــدې انجلـــۍ د لـــور پـــه ژونـــد 
ددې چــې د ريښــتيا پــه لټــه كــې   ىپــر ځــالوبغــاړى  ېد كيســ  ږي.ېــراڅرخ
روتنه كوي او پاتې ټول ژوند د پښيمانۍ او خفګـان سـره الس او   ېشي، ت

  ګريوان وي.
لـه ځـان سـره    اسـره    بـاوري كيـږي خـو د خـداى ج     ېهرچـا بـ   پـه  انجلـۍ هـم    

دواړو تـر مـنځ    ىوي او ددوه ساتي. د ژوند تر پايه څه كوي، څوك مالمت
بــاورۍ ديــوال ولــې ودريــږي. ددې پوښــتنو ځــواب بــه درتــه خپلــه دا  ېد بــ

  كتاب ووايي.  
يو كار او  تر   كې د يوې خبرې يادونه اړينه بولم هغه دا چې هر كله ىپه پا

هغـه چـې تاسـو بـه يـې وكـړئ        وړاندې څو ځله فكر وكـړئ،  ېكړې كولو پر
  په اوږو نه وړئ.  ىد پښيمانۍ پيټبه په راتلونكي ژوند كې او سم به وي 

  
  په درنښت

  طارق نجيب كاموال



  

  

 

 
 

 1  يواځې شوى

  
  
  

  يواځې شوى
  
  

 د ر شـكرګزار يـم چـې ماتـه يـې ددې نـاول      ېـ ډ له درباره د څښتن تعالى 
  ژباړلو توان راكړ. 

دا د امريكــا نــامتو ليكــوال ايــف   ؛نــاول بــاره كــې درتــه لــږ څــه وايــم د 
 1925كالـه وړانـدې پـه     90ول  ، كه څه هم دا ناىسكاټ فيټزګيرالډ ليكل

غـوره او د   د امريكـا تـر ټولـو     د شلمې پيړۍ خو بيا هم ى،كې ليكل شو م
ــاول نومــول شــو    ــه  ىانګلســتان دوهــم غــوره ن  1990او  1950، 1925او پ

اخبارونو او مجلو كې يې ځانته ځـاى   ى. پهكلونو كې پرله پسې چاپ شو
  . ىپيدا كړ

وروسـته اوضـاع او يـوه ټولنـه د     لـه جګـړې   په دې نـاول كـې د امريكـا    
مخ شوې، خو ليكوال ددې هر څه ه شتمنۍ او مقام له ويرې د ناكامۍ سر

د خپلـو خوبونـو ويـرجن     يځاى او مهال كـې د ګيـټس بـ    ېر په ځانګړيه ډن
  لټون كې دا هر څه ځاى پر ځاى كړي دي. 

ليكوال فيټزګرالډ د خيال او ريښتينتوب تر مـنځ ټولـه ييـز ټكـر راپـه      
  .ىد ىګوته كړ

  

  

 

 
 

 2  يواځې شوى

ځـانګړې  ره د پښتو ژبې ناولونه په يـوې  ېخپلې موضوع ته راځم، تر ډ
موضوع لكه حماسي، عشقي، پوليسي او داسې نورو بانـدې راڅرخـي،   

  كيسه يې تر ډير حده جالبه او لوستونكي پرې اسانه پوهېدالى شي. 
په دې ناول كې ليكـوال خپلـه كيسـه د الـف نـه تـر يـا پـورې نـه رسـوي           

هڅـوي   ىد كيسې هـره برخـه بيلـه درتـه مخـې تـه ږدي او لوسـتونك        ېبلك
  كړي او ځان وپوهوي. خپله فكر وچې 

مړي سر كې د لوسـتونكو فكـر خپلواكـه پريـږدي چـې كيسـه هـر        وپه ل
به ېخـو هغـه څـه چـې ليكـوال يـې ويـل غـواړي، شـ          ،لورې ته بـوتالى شـي  

  وروسته يې درته روښانه كوي. 
ه ورسـره اشـنايي   ډېـر كه څه هم زه د پښتو ادبياتو مسلكي نه يم خو تر 

واالن د نـاول ليكلـو يـوې بلـې بڼـې      پښـتو ژبـې ليكـ   د لرم، او غوښتل مـې  
پام كې نيولـو   ۍباريكد او لوستونكي هم د ناول هرې برخې  بلد شي سره

  سره د كيسې يو بشپړ انځور جوړ كړي.
د  ىراتلـونك   هيلـه كـوم چـې خپـل    له  ټولو افغانـانو ورونـو   په پاى كې 
  .شووسيال  د سياالنو ښانه كړي،  چې پوهې په رڼا رو

  
  په درنښت

  جيبطارق ن



  

  

 

 
 

 3  يواځې شوى

  
  
  

  لومړى څپركى
  
  

زما د وړوكتوب په حساس كلونو كـې بـه پـالر ماتـه نصـيحتونه كـول       
چې تر ډېره به  يې زما مغزو كې انګازې كولې. هغـه بـه ويـل، كلـه چـې هـم       
په چا باندې نيوكه كوې بس دا په ياد لره چې په دې نړۍ كـې ډېـرو خلكـو    

  هغه څه  نه درلودل كوم چې تاسره وو. 
څه نه ويل، خو مونږ بـه ډېـر وخـت پـه داسـې موضـوعګانو       هغه به ډېر 

ســره بحثونــه كــول. خــو دهغــو  ټولــو خبــرو نــه د هغــې يــواځنى مطلــب زمــا  
ــل شــوم چــې ددې هــر څــه قضــاوت         ــه ماي ــه دې ت ــاى كــې ب ــه پ پوهــول ؤ. پ
راتلونكي ته پريږدم او كله چې به زما صبر پاى   ته ورسيد،  نـو پـه دې بـه    

  حد لري.پوه شوم چې دا هر څه يو 
تېر منى چې كله له ختيځ نه راغلم نو  دا احساس مې كاوه چې دا ټولـه  
نــړۍ ثابتــه ده او د تــل لپــاره معنــوي پــاملرنې تــه اړتيــا لــري، مــا نــور بــې    
ــه غوښــتل چــې د هــر انســان زړه يــې خپــل حــق بــولي،       ــه ن مقصــده چكرون

، د كوم شخصيت باره كـې چـې ددې كتـاب پـاڼې تـورې      ګيټس بييواځې 
  ، زما ددې عكس العمل نه يوه استثناء وه.شوي دي

  

  

 

 
 

 4  يواځې شوى

كه چيرې شخصيت د بدن د حركـاتو يـوه نـه ختميـدونكي سلسـله وي      
ښايسته څه موجود وو. د ژوند د وعدو لپاره يو ډېـر   ډېرنو بيا په هغې يو 

لوړ حساسيت، چې د هغه پيچيده ماشين نه يې تشبيه كوالى شو چې پـه  
ي. دا يـې د هيلـو لپـاره يـوه فـوق      زرګونه مايلـه لـرې زلزلـه حـس كـوالى شـ      

العاده ډالۍ وه. يو عشقي تيارى چې تر اوسه ما په بل كوم شخص كې نـه  
وو موندلي او كيداى شي راتلونكې كې يې هم ونه مومم. خـو ګيـټس بـي    
په اخره كې سم راووت؛  يو څه چې ګيټس بي يې ښكار شو، يو څـه الـوده   

چـې د لنـډ مهـال لپـاره يـې زمـا د       ګردونه دهغې د خوبونو په الره پراته ول 
  ژوند د ناكامه خوښيو الره هم وتړله.

په منځني لويديځ ښار كې زمونږ كورنۍ د دريو نسلونو را پـه ديخـوا   
وتلى نوم لري. د ځان باره كې بـه يـو څـه ووايـم؛ زمـونږ د هـارډ ويېرعمـده        
سوداګري زما د نيكه ورور پيل كړې وه چې وروسته زمـا د پـالر پـه واك    

شوه. ما تر اوسه داسـې تـره نـه دى ليـدلى خـو زه هـم غـواړم د هغـې پـه           كې
څېر و اوسم، دهغې انځور اوس هم زما د پالر په كارې دفتر كې ځړيدلى 

  م كې فارغ شوى وم.  1915دى. زه د نيو هيون پوهنتون نه په كال 
په ځاى ددې چـې منځنـى لويـديځ ښـار د نـړۍ ارامـه مركـز وي، خـو د         

نډې په څېر ښكاريده.  ما پريكړه وكـړه چـې ختـيځ برخـې     نړۍ يوې زړې څ
ته الړ شم او هلته د بانډ سوداګري زده كړم ځكه هر څوك چـې مـا پيژنـدل    
د بانډ په سوداګرۍ كې بوخت وو،  نو فكر مې وكړ كه زه پكـې هـم ورګـډ    

  شم نو څه به وشي؟
زمـا ترونـو او خالــه ګـانو بـه ماتــه داسـې الرښـوونه كولــه لكـه چـې پــه          

مړي ټولګي كې مې داخلوي. په اخره كې به يې ويل ولې بانـډ سـوداګري   ل
شروع كوې او بيا به يې ويل، هو بيخي سم انتخاب دې كړى. پالر مې تـر  
يو كاله پورې ماته پيسې جمع كولې، خو بيا يـو څـه وخـت وروسـته د تـل      



  

  

 

 
 

 5  يواځې شوى

  لپاره ختيځ ته راغلم.. د تل لپاره!  فكر مې لږ دوام وموند.  
ه دې نوي ښار كـې د كـوټې پيـدا كـول وو، تـر څـو پكـې و        خبره اوس پ

اوسيږم،  زه د پراخه چمنونو او ښايسته ونو وطـن نـه دلتـه راغلـى وم. پـه      
دفتر كې يو ځوان راته وويل چې په خوا كـې ښـارګوټي كـې يوځـاى كوټـه      
ونيسو، نور مـا د خـداى نـه څـه غوښـتل؟ هغـې يـو وړوكـى موسـمي كـور           

ه  غوښته. په اخرو شېبو كې يې له دفتـره زمـا   سينټ 80پيدا كړ، د مياشې 
ملګري ته وويل شو چې واشنګټن ته الړ شـي نـو زه مجبـوره شـوم او كـور      
مې يواځې ونيو. ما يو سپې هم درلوده خو يو څو ورځې وروسته هغـه هـم   
وتښتيد. او يوه زړه ښځه هم وه چې د كور صفايي او اشپزي بـه يـې كولـه.    

ې وم، سهار مـې يـو كـس وليـد چـې زمـا نـه يـو         زه د يوې ورځې لپاره يواځ
  څو ورځې مخكې دلته راغلى و، په سرك ورسره ودرېدم.

  هغه په ناهيلۍ پوښتنه وكړه. ته دې غربي كلي ته څنګه راغلې يې؟ -
ــې        ــود او دايمـ ــو الرښـ ــم!  زه يـ ــه يـ ــواځې نـ ــور يـ ــل:  زه نـ ــه وويـ ماورتـ

  اوسيدونكى شوم. 
ه خبـرې كـولې چـې څنګـه ورسـره      هغه بـه كلـه ناكلـه د ګاونـډيانو پـه اړ     

  ژوند تېر كړو.
د لمر راختلو سره او په ونو كې پـاڼو يـو ځـل بيـا د زرغونېـدو پـه حـال        
كې داسې لكه فلمونو كې د ونو پاڼې زرغونېدل پـه تيـزۍ ښـايي، مـا هـم      

  هماغه فكر كاوه چې ژوند يو ځل بيا د اوړي نه پيل شو.
و ورسـره ښـه صـحت هـم و     زيـات كتابونـه وو ا   ډېـر ما سره دويلو لپاره 

چې بايد يوه شېبه مې د لوستلو پرته نه وى تېره كړې.  د بانكې سسـټم او  
پانګه اچونې بيمې كتابونـه مـې اخسـتي وو، د لـرې نـه د سـرو او سـپينو        
زرو سيكو په څيـر لـه ورايـه پړقيـدل خـو پـه دوى كـې دننـه راز نـه يـواځې           

  ليكوال خبر و.
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په داسـې يـو بيګانـه ځـاى كـې يـو        دا خو هسې د چانس خبره وه چې ما
كور په كرايه كړى و. دا ځاى د شمالي امريكا په داسـې يـو نـري او ګـډوډ     
ټاپو كې پروت و چـې يـو سـر يـې تـر نيوياركـه رسـيدلى و، د ښـار نـه شـل           
مايله لرې دا ټاپو په دوه هګۍ ډوله ټاپوګانو چې د يوې جزيرې پواسـطه  

  سره بيل شوي وو پراته وو.
هګۍ ډوله ټاپو كـې پـروت وم. زمـا كـور د ټـاپو پـه اخـري        زه هم غربي 

متـره لـرې، د دوه لـوړو بنګلـو تـر       50سر كې و، د سـمندر شـور نـه يـواځې     
منځ چې شايد دولس زره نه تر پنځه لس زره پـورې د سـيزن كرايـه وي. يـو     

هكتــاره ځمكــه كــې يــو   16اړخ تــه اوږد بــرج، مرمــرين د المبلــو حــوض او  
ا د ګيټس بي ماڼۍ وه  او ريښتيا ما خو ال تـر اوسـه   چمن او بڼ پروت و. د

ګيټس بې نه پېژنده. په دې ماڼۍ كې په دې نوم يو ښـاغلى اوسـېده.  زمـا    
كور بدرنګه كـور و خـو وړوكـې و او پـه بـره پـروت و، د سـمندر اوبـه او د         

  ګاونډي نيم چمن ترې هم ښكاريده. 
كې ځليدل  او د  د خليج نه بلې غاړې سپين ښايسته  څراغونه په اوبو

اوړي تاريخ د هماغه ماښام نـه پيـل شـو چـې زه ډوډۍ خوړلـو لپـاره د ټـام        
بكنين كور ته الړم.  ډيزي زمـا لـرې خپلوانـو كـې راتلـه او ټـام مـې د كـالج         
دورې نه پيژنده او د جګړې نه وروسته مـې يـواځې دوه ورځـې هغـې سـره      

  شيكاګو كې تېرې كړې وې.
لوبغاړى  و  او كه ووايـو چـې ملـي څېـره       د هغې خاوند يو نامتو پولو

وه. يو د هغه اشخاصو نه چې د هغوى محـدود  لياقـت داسـې يـو ځـاې تـه       
ورسيږي چې پايله كې هر څه مـخ پـه ښـكته روان شـي. د هغـه كـورنۍ ښـه        
شتمني درلوده، د كالج په مهال يې هم پيسو ته چندان اهميت نه وركاوه. 

و دلته په ختيځ كې په څنګـه فيشـن   خو اوس هغه شيكاګو نه راغلى دى ا
ژوند تېروي؟ ستاسو ساه ګانې به بندې شي، لكـه د مثـال پـه ډول، هغـې     
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بـه د پولــو لپــاره واړه بالونــه د شــيكاګو نـه راغوښــتل، پــه دې حقيقــت بــه   
سترګې پټول وي چـې مـونږ ووايـو چـې زمـونږ پـه نسـل كـې دې يـو څـوك           

  دومره شتمن شي.
پـه دې زه  خبـر نـه وم. بـې لـه كـومې        دوى ولې شـيكاګو تـه راغلـي وو،   

وجې يې يو كال فرانسه كې تېر كړ او بيـا دلتـه راغلـل او د شـتمنو سـره د      
پولو لوبې كوي او خپل ساعت تېروي. ډيزي راته په ټيليفون ويلي و چـې  
دلته مونږه پاخه راغلي يو، خو زما پرې يقين نـه وو. زه د ډيـزي زړه  نـه نـه     

  وخت نه پاتې كيږي. ډېرم و چې په يوځاى كې وم خبر خو ټام راته معلو
يو ماښام نرى باد لګيده، د ټاپو ختيځې برخې ته د يو زوړ ملګـري او  
لرې خپلوان چې ما ډېره پيژندګلوي هم ورسره نه لرله، الړم. دا ماڼۍ چـې  
ما څومره فكر كاوه د هغې نه ډېره ښايسته وه، چې د خلـيج بلـې لـورې نـه     

يده. چمــن د ســمندر د غــاړې نــه شــروع او تقريبــا  بــه ســپينه او ســره ښــكار
څلـور سـوه متــره تـر كــوره او بيـا پكــې بڼونـه رانغښــتل شـوي وو، د چمــن       
شاخوا خښتې نه جوړ پياده رو او په منځ كې تاكونه هم وو. د كـور مخـه د   
ماسپښـين بـاد پـه لـور خالصــه وه او ټـام د آس زغلولـو جـامې اغوســتې،        

  چاكې پښې برنډه كې والړ و.
غه د كالج دورې نـه بـدل شـوى و، متكبـر انـداز، غټـه خـولۍ او دوه        ه

تـاره ويښـته پــه تنـدي كـې، يــو ديـرش كلـن ســړى و. دوه ځـان ســتايونكې        
سترګې يې په مخ كې له ورايه ښـكاريدې. د ښـځو پـه څېـر آس زغلـونكي      
جامو يې هم هغه مغروره څيره نه شوه پټـوالى. هغـې يـو ډبـل اواز درلـوده      

هال غير اخالقي لهجې په څيـر څرګنديـده. كركـه او چاتـه     چې د خبرو پر م
و ورنـه لـه   ډېـر په ټيټه سترګه كتل ورته د پالر نه پاتې وو. په كالج كې هم 

  دې كبله كركه كوله.
داسې فكر مه كوه چې په دې باره كې زما پرېكړه نهايي ده، ځكه يـو   ”
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ته كوله. مونږ پـه   وډېرهغې به دا خبره  “و نه پياړوې يمډېرله تا نه او تاسو 
  يوه ټولنه كې راغټ شوي وو خو زه هيڅ د هغې په څېر نه وم.

  مونږ د يو څو شېبو لپاره برنډه كې خبرې وكړې.
ښه ځاى پيدا كړى.  هغـه سـترګې پـه بـې صـبرۍ هـاخوا        ډېردلته مې  -

ديخــوا اړولــې.  د برنــډې اخــر ســر پــورې يــې بــوتلم او بيــا يــې پــه مودبانــه  
  به الړ شو!لهجه وويل؛ دننه 

دننه كړكۍ نيمـه خالصـې وې، نـرى بـاد د كړكيـو نـه راننوتـه او كوټـه         
كې دننه پردې چې د يو كونج نه بل كـونج تـه اوږدې شـوې وې د سـمندر د     
اوبو په څېر څپې يې وهلې. يواځينى شى چـې پـه كوټـه كـې سـاكن و هغـه       
يو كـوچ چـې دوه جينكـۍ پـرې بـى خـاره پرتـې وې. هغـوى دواړو سـپينې          

ې اغوســتې وې. زه بايــد د يــو څــو شــېبو لپــاره والړ وى او د پــردو       جــام
اوازونه او په ديوال نښتي تصوير ننداره مې كړې وى. ټام شاتنۍ كړكـۍ  
بنده كړه.  كوټه كې ارامي شـوه، پـردې، قـالينې او دوه پيغلـې پـه ورو پـه       

  فرش راښكته شوې.
تـر سـره    هغه كشره يو څه نااشنا ماته ښكاره شـوه. هغـه پـه صـوفې سـر     

پرته وه، پرته د كـوم حركـت، زنـه يـې بـره خواتـه لكـه يـو څـه يـې چـې پـرې             
ايښي وي او نه غواړي وغورځي. هغې زه د سترګو په كونج كې وكتم خـو  
هــيڅ ځــان يــې رابانــدې پــوه نــه كــه. مــا خــو لــه ځــان ســره هغــې نــه بښــنه هــم  

  وغوښتنه تر څو زه يې مزاحم شوى نه يم.
غې د راپاڅيدو كوښـښ كـاوه، صـوفه كـې     هغه بله انجلۍ ډيزي وه، ه

كيناســته او يــوه وړه زړه راښــكونكې خنــدا يــې وكــړه، مــا هــم وخنــدل او    
  كوټې ته  وردننه شوم.

  زه د خوښۍ نه بې هوشه كيږم. -
هغې بيا وخندل، زما الس يې يوې شيبې لپاره ونيـو، زمـا پـه لـور يـې      
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يچـا پـه ليـدو    وكتل او بيا داسې لكه ماتـه چـې وايـي پـه دنيـا كـې د بـل ه       
دومره خوشاله شوې نه ده. هغې په غير مسـتقيمه توګـه ماتـه هغـه جينـۍ      
راوپيژنده چې بيكر نوميږي. ما اوريدلي و چې د ډيزي په ورو خبـرې دې  

  لپاره كوي تر څو خلك ځان خواته مايل كړي.
په هر حال د اغلې بيكر شونډې وخوځيدې او ماته يې  پخير راغلى د 

  . يو ځل بيا د معذرت ټكى زما په زړه كې تير شو.  سر په خوځولو وويل
ما يو ځل بيا ډيزي ته وكتل، هغې په خوږ او ورو غـږ زمـا نـه پوښـتنې     
كولې. دا هغه غږ و چـې غوږونـه ځـان سـره بـره ښـكته كـوي، د هغـې غـږ د          
خبــرو يــوه سلســله ده يــانې كــه وانــه وريــدل شــي نــو بيــا بــه هيڅكلــه وانــه   

ــه م    ــخ خفـ ــې مـ ــي. د هغـ ــدل شـ ــپين و،   وريـ ــته او سـ ــو ښايسـ ــده خـ علوميـ
ځليدونكې سترګې او سپينه خوله، خو د هغې په غږ كې يو شـوق پـروت   

  و، كه څوك يې پروا كوي نو په مشكله به هغه غږ هير كړاى شي.
ما هغې ته وويل چې دلته راتګ نه مخكې يو څو ورځې شيكاګو كـې  

  پاتې شوم او څومره خلكو ورته خپلې مينې راليږلې دي، 
  هغوي ما پسې خفه ول؟ هغې د خوښۍ نه وويل. -
ټول ښار بى خونده وو، ټولو خلكو د موټرو شاتني ټيرونه د خفګـان   -

  له كبله تور كړي ول او يو اوږد مهال خفګان ټول ښار په سر اخستى و.
څومره ښايسـته! راځـه چـې بيرتـه الړ شـو. ټـام!  او بيـا يـې بـې ربطـه            -

  »راځه زما ماشوم وګوره!«وويل، 
  خوښ شم. ډېرزه به  -
  هغه ويده ده. هغه درې كلنه ده. تا تر اوسه نه ده ليدلې؟ -
  نه! -
  ښه نو ته يې بايد وګورې.   -

ټام چې په كوټه كې يې په بى صبرۍ قدم واهه، زما خـواكې ودرېـد او   
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  زما په اوږه يې الس راكيښود:
  ؟نن سبا څه كې بوخت يې -
  زه د بانډ سړى يم. -
  چا سره؟ -
  ما خو د دوى  نوم ندى اوريدلې. -

  بحث پاې ته رسولو په څېر يې وويل: زه دې په دې خبره ناكراره كړم.
  ما هم په لنډه توګه ځواب وركه 
  خبر به شې. كه دلته پاتې شې. -
زه همدلته پاتې كيږم، غم مه كوه. هغه پـه يـو څـرك كـې ډيـزي تـه او         -

  دارى وركوي.بيا ماته وكتل لكه د يو څه باره كې چې خبر
  زه به د خداى كم عقل يم چې بل ځاې كې اوسيږم. -
  په دې وخت كې آغلې بيكر وويل؛  بالكل.... 
زه يې په خبره حيران شوم، دا د هغې لمړى حرف و چې د خولې نـه يـې    

راووت او په ريښتيا چې څـومره زه حيـران شـوم هغـومره هغـه هـم حيرانـه        
  وباسله او په ځاى ودريده.  شوه. هغې اسويلى وويست، ستوماني يې

زه ستړى يم، خداى خبر زه د كله نه پـه دې صـوفه پرتـه يـم؟  هغـې پـه        -
  ګيله من انداز وويل.

ماته مه ګوره!  درته مې وويل چې نن ماسپښين به الړ شو نيويـارك   -
  ته. ډيزي ورته وويل.

ه مننـــه!  هغـــې يـــو څـــو تـــازه انګـــور ميـــز دپاســـه قـــاب نـــه  ډېـــرنـــه.   -
  تل؛ زه اوس د ټريننګ په حال كې يم.راواخيس

  كوربه ورته وويل:
ته بالكل په ټريننګ كې يې. ټام خپـل ګـيالس پـه ميـز كيښـود: هغـه        -

  څه چې تا تر سره كړي زما نه ډېر لرې  دي.
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ما بيكر ته وكتل چې هغې به كوم داسې كار كـړى وي، هغـې تـه كتلـو     
بدن درلود،ه لكه تـر   نه مې خوند اخيسته.  نرۍ وه، وړې سينې او راوتلى

اوسه د هيڅ كوم سړي السونو نه وي لمس كـړي، خپـل بـدن يـې د اوږو نـه      
شاته غورځولو و، لكه د عسـكري ښـوونځي زده كـونكي پـه څېـر، چـې د       
هر چا توجه يې ځانته راجزبوله. د هغې خړ رنګه سترګو يو ځل بيا زمـا پـه   

ښايسـته مـخ كـې    لور وكتل خو دا ځل مودبانه او د يـو څـو پوښـتنو سـره،     
يې د خفګان نښې هـم ښـكاريدې. ماتـه داسـې ښـكاره شـوه چـې مـا پخـوا          

  چيرته ليدلې ده او يا مې ددې كوم انځور ليدلى دى.
  ته په غربي جزيره كې اوسيږې؟، زه هلته څوك پيژنم. -
  زه هلته هيڅوك... -
  ته بايد ګيټس بي وپيژنې. -
  ښتل.ډيزي ځان پوهول غو “ګيټس بي! كوم ګيټس بي؟ -

ډۍ لپـاره اواز   وړاندې تر دې چې زه ووايم هغه زما ګاونډي دى، د ډو
وشو. ټام پـه غيـر طبيعـي ډول زمـا پـه اوږه الس كيښـود او زه يـې لـه ځـان          
سـره روان كــړم. هغــوى دواړو  الســونه يــو د بـل پــه كونــاټو ايښــي او مــونږ   

وه، ورپسې ګالبي رنګه برنډې ته الړو. د برنډې مخـه د لمـر غورځيدوتـه    
  په ميز باندې  د څلور شمعو رڼا نري باد څپانده كولې.

دا شمعې ولې ايښـي دي؟ ډيـزي نيوكـه وكـړه او پـه خپلـو ګوتـو يـې          -
  مړې كړې. 

په راتلونكې دوه اونيو كې به د كال اوږده ورځ وي. هغې په خوښـۍ   -
ــه انتظــار كــوئ او بيــا       ــا تاســو د كــال اوږدې ورځــې ت ــه وكتــل؛ آي ــو ت ټول

يې؟ زه خو يې انتظار كوم او چې تيـره شـي بيـا ورپسـې خفـه      ورپسې خفه 
  يم.

مونږ بايد يو پالن جوړ كړو. بيكـر اسـويلې وكښ، پـه ميـز كيناسـته       -
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  داسې لكه د خوب تيارى چې نيسي
سمه ده، څنګه پالن به جوړ كړو؟ خلك څنګه پـالن جـوړوي؟ ډيـزي     -

تـر دې چـې    زما په لور داسې وكتل چې د خوښي رايه بـه وركـړم، وړانـدې   
  زه ځواب وركړم، د هغې سترګې به خپلې وړې ګوتې شوې.

  وګوره! ژوبل شوه. -
  مونږ ټولو وروكتل، د ګوتې بند يې شين او تور شوى و.

دا تا ژوبل كړه، ټام! زه پوهيږم چـې تـا داسـې نـه غوښـتل خـو ژوبلـه         -
دې كړه، دا هغه څـه و چـې مـا د يـو غـټ سـړي سـره واده كولـو نـه تـر السـه            

  ، يو غټ، لوى وحشي سړي نه...كړل
بد لګيږي، كـه څـه هـم پـه ټوكـو كـې وي.        ډېردا د وحشي لفظ په ما  -«

  ټام د خبرو منځ كې راټوپ كړل.
  وحشي... ډيزي بيا تكرار كه. -

كله كله به ډيزي او بيكر په يو ځـاى خبـره كولـه، دا بـه د هغـوى طنزيـه       
ايسته سترګو په څيـر  خبرو يوه بيلګه وه چې د هغوى د سپينو جامو او ښ

يوه نمونه وه. هغـوى دواړو زه او ټـام پـه خپلـه مودبانـه سـاعت تيـرۍ كـې         
شريك كړي وو.  په دې پوهيدلې چې لږه شېبه وروسته به ډوډۍ وخـوړل  
شي او دا ماښامنۍ به پاې ته ورسيږي. دا ځـاى د غـرب نـه بيخـي بيـل و،      

  زر پاى ته رسيده.  ډېردلته به ماښام شېبه په شېبه 
ما د موضوع بدلولو لپاره د پرمختګ باره كې خبرې شـروع كـړې خـو    
ټــام پكــې ځــان راځــاى كــړ او د څــومره كتــابونو نومونــه يــې واخيســتل او  
لګيا شو. د هغې په خبرو كې بې ځايه داليـل تـر سـترګو كيـدل. پـه همـدې       
وخت كې د ټيليفون غږ راغى، د مزدورانو مشـر دننـه الړ تـر څـو ټيليفـون      

  كړي، ډيزي زما په لور راكږه شوه:ته ځواب ور
زه به درته يو كورنې راز ووايم، د مزدورانو د مشر د پوزې بـاره كـې    -



  

  

 

 
 

 13  يواځې شوى

  دى، غواړې چې پوه شې؟
  زه خو راغلى يم چې ستا خبرې واورم! -
ښه نو دا د مزدورانو مشر چې و په نيويارك كې يـې د نقـرې پـاكولو     -

لو دنـده يـې لرلـه. هغـې بـه      كار كاوه چې دوه سـوه كسـانو تـه د نقـرې پـاكو     
  سهار نه تر ماښامه  كار كاوه، تر دې چې پوزه يې پكې داسې شوه.

يوه شيبه وروسته لمر د هغې ځليدونكي مخ ته مخه ښه وويل. د هغې 
غږ زه مجبورولم تر څو بې ساه اخستلو د هغې خبرو ته غوږ شم. د لمـر رڼـا   

يګر كې يو ماشوم د لوبـو  د هغې د مخ نه داسې په نه زړه روانه وه لكه ماز
  كوڅې نه وروسته خپل كورته روان وي. 

د مزدورانو مشر دننه  راغى او ټام ته يې په غوږ كې څه وويل، ټـام لـږ   
غوندې نا خوښى شـو، خپلـه څـوكۍ يـې پـه زوره شـاته كـړه او پرتـه د څـه          
ويلو دننه الړ. د ټام نه شتون لكه ډيزي چې ناخوښه كړه، ډيزي زما په لـور  

  ږه شوه، د هغې غږ لكه سندره چې وايي، راته وويل:راك
ه خوښه يم چې ته دلته راغلى يې. تا ماته يو ګالب... يـو پـه زړه   ډېرزه  -

  پورې ګالب راياد كړ، همداسې نده؟
  هغې بيكر ته د تاييد لپاره وكتل.

  يو په زړه پورې ګالب؟ -
د فكـر كولـو   دا خو سمه نه وه، زه هيڅ د ګالب په څېر نه وم. هغې پرته 

دا وويل، د هغې په بدن كې يو نا كراره خوځښـت رامنځتـه شـوى و، لكـه     
زړه  يې چې غوښتل  بهر راووځي او هغه پټې خبرې ټولې ووايـي. بيـا يـې    

  ناڅاپه السپاك په ميز كيښود او دننه الړه.
ما او بيكر يو بل ته په سترګو كې وكتل، ما څه ويلو تـه ځـان تيـار كـړ     

  شش...----رۍ په توګه په شونډو ګوته كيښوده، خو هغې د خبردا
يو ورو غوندې پس پسك دننه نـه اوريـدل كيـده او بيكـر دروازې تـه      
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  غوږ ورنږدې كړ تر څو څه واوري.
  هغه ګيټس بي چې تا نوم واخسته، هغه زما ګاونډي دى. -«
  ته خبرې مه كوه، زه دا خبرې واورم، چې څه شوي؟ -
  وښتلولې څه خبره ده؟ما ترې وپ -
حيرانـه   .ته دا وايې چې نه يې خبر؟ ما فكر كاوه چـې ټـول بـه خبـر وي     -
  شوه
  !زه نه يم خبر -
  ټام نيويارك كې يوې ښځې سره الره لري. -
ښځې سره الره لري؟ ما د ځان پوهولو لپاره خبـره تكـرار كـړه، بيكـر      -

يواځې سر وخوځاوه. ما غوښتل چې ځان پوه كړم خـو د بوټـانو ټـك ټـك     
  غوى دواړه راووتل.  سره ه
  ډيزي مكرجنه ژړا پيل كړه.  داسې وخت نه شي تېريدې؟ -

  د يو څو شېبو لپاره مې بهر ته كتل:
عشقي موسم دى او يوه سندره ويونكي مرغۍ مـې هـم وليـده،     ډېر  -
   خوږ غږ يې و، عشقي وو كنه ټام! ډېر
كــه  ؛ هغــې پــه ناخوښــۍ دا وويــل، بيــا يــې اوږده كــړه   » ډېــر عشــقي -

  وډۍ نه وروسته رڼا وه نو الړ به شو د آسونو ځاى ته.ډ
دننه نه يو ځل بيا د ټيليفون زنګ راغى، ډيزي سـر د نـا پـه خوځولـو د     
ټام د آسـونو خبـره هـم پـاى تـه ورسـيده، اصـال ټـولې خبـرې تيـت شـوې. د            
پنځه دقيقو لپاره د شمعې لمبې پـه حركـت وې او مـا هـم د شـمعې پـه رڼـا        

. زه نه پوهيدم چې ډيـزي او ټـام د څـه بـاره كـې      كې سترګې خښې كړې وې
  فكر كوي. د څو شيبو لپاره حاالت د پوښتنو نه ډك ول. 

د آسونو خبره بې موخې منځ ته راغلې وه او بيا ځلـې يـاده هـم نـه شـوه.      
ټام او بيكر پاڅيدل او كتابتون ته روان شـول. ډيـزي هـم پاڅيـده او زه هـم      



  

  

 

 
 

 15  يواځې شوى

نه تېر بهرنۍ برنډې ته ورسيدو. پـه   ورپسې ورروان شوم. د څو دهليزونو
توره تياره كې چې د لرې نه يواځې رڼا ښكاريده، په لرګينه څوكۍ څنـګ  

  په څنګ كېناستو. 
هغې خپل مخ دواړه السونو كې ونيـو، د هغـې پـه مـخ كـې ځـورونكي       
احساسات ښكاريدل، ما فكر وكړ چې د وړې لور باره كې ترېنـه پوښـتنه   

  نه ګڼله؟وكړم خو بيا مې مناسبه و
هغې ناڅاپه وويل:  مونږ يو بـل ډېـر نـه پيژنـو كنـه، نيـك؟. كـه څـه هـم          

  نږدې خپلوان يو خو ته زما واده ته رانغلې.
  زه د جګړې نه نه وم ستون شوى. -
. دا خبره دې منم خو زه ډېره ستونزه كې وم او په هر چـا بـې بـاوري وم    -

ونه ويـل. د هغـې د    د هغې خفګان پر ځاى و، زه منتظر وم خو هغې نور څه
  لور نه پرته بل راسره د خبرو كولو لپاره نه و.

  “لور به دې خبرې كوي، او ګرځي راګرځي كه نه؟ -
هو!  هغې ماته وكتل،يوه خبره درته وكم نيك! ته خبر يې چـې هغـه    -

  پيدا شوې وه ما څه ويل، غواړې درته ووايم؟
  .مهرباني!.ولې نه -
اعت نه وو پوره او خداى خبر ټـام چيرتـه   د هغې د پيدا كيدو ال يو س -

زه د ډېرو ګـډو وډو سـوچونو سـره راپاڅيـدم او نرسـې راتـه وويـل چـې          .و
انجلۍ پيدا شوې، ما سـر كيښـود او ښـه مـې وژړل. مـا ويـل سـمه ده چـې         
انجلۍ ده، هغه به هم يوه كـم عقلـه وي. كـم عقلـې جـونې هسـې هـم پـه دې         

عقله! هـر څـوك هـم دا فكـر كـوي      دنيا كې ډېرې دي، يوه وړه ښايسته كم 
پـــر مختللـــي خلـــك هـــم.  د هغـــې ســـترګې راډكـــې شـــوې. د   ډېـــراو هغـــه 

 ناخوښۍ خندا يې وكړه؛  زه څومره مغلقه يم، خدايه زه څومره مغلقه يم!

د هغې غږ مات غوندې شو، زه يې اړ كړم تر څو خپل پام ترې بل ځـاى  
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يـو چـل غونـدې ښـكاره      ته يونسم. زه يې نا كراره كړم او دا ماښامنې ماتـه 
ــه       ــر څــو زمــا احساســات پكــې راوپــاروي. زه انتظــار وم، هغــې مات شــو ت
وكتل، د هغې په مخ كې هماغه د پيغلتوب غرور پټ و. په داسې يوه راز 

  نه ډكه ټولنه كې هغې خپل او د ټام شتون فرضي ګڼل.
په توره كوټه كې سور رنګه څراغونه لګيدلي، ټام او بيكر د يـو كـوچ   

اړه څنډو ناست او بيكر ورته په لوړ غږ ناول لوسـته. پـه كوټـه كـې د     په دو
هغې غږ انګازې كولې داسې لكه څوك چې سندرې زمزمـه كـوي. د سـرو    
څراغونو رڼا د ټام په بوټانو كې ځليدله او د بيكـر د خـزان د پـاڼو پـه څيـر      
زيړ ويښتان يې روښانه كړي وو، د هـرې ورقـې پـه ختميـدو يـې پـه خپلـو        

ګوتو ورقه بـل لـورې تـه اړولـه. كلـه چـې مـونږ راننوتـو د خپـل چـپ           نازكو 
  الس په اشاره يې مونږ ته د چپ  وويل.

په راتلونكې كې به جريان ولري. دا يې وويـل او مجلـه يـې د ميـز پـه       -
  سر وغورځوله. خپل السونه يې د زنګنونو په سر كيښودل او پاڅيده.

  شي او ويده به شي.او اوس به دا ښه انجلۍ الړه  لس بجې دي -
  جورډن بيكر به سبا ته په ټورنمنټ كې لوبيږيږ ډيزي وويل. -
  ښه...ته جوړډن بيكر يې؟ -

زه اوس پوه شوم چې هغه ماتـه څنګـه اشـنا ښـكاريده. مـا د هغـې بـاره        
ى كيسې اوريدلې وې، په دې كې بى خونده او بحراني كيسې هم ډېركې 

  وې خو ماته يوه هم نه وه ياده.
  “په!!  هغې په نرم غږ وويل. ما اته بجې راپاڅوه!ښه ش -
  كه ته پاڅيږې نو! -
  بالكل پاڅيږم! ښه شپه ښاغلې نيك كيروې، بل وخت بيا ګورو! -
بالكل به ورسره وګورې!.  ډيزي د هغې خبره تاييد كړه. فكر كوم يـو   -

 واده تيار كړو، دلته بيا كله كله راځه، زه غواړم تاسو دواړه پـه زوره سـره  
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يو ځاى كړم. تاسو دواړو به كاټني پسخانه كې بند كړم او يوه كښتۍ كې 
  به مو سمندر كې خوشې كړم، بس دغه شان ساعت تيري به وكړو.

بيكر زينو ته په ختو كې وه. شيبه  . ښه شپه، ما خو هيڅ   وانه وريدل -
  وروسته ټام وويل.

  .ريښىه ښه انجلۍ ده، هغوى بايد دلته يواځې نه وه پډېرهغه «
  ډيزي په پوښتنيز ډول وويل.» چا بايد نه وه پريښې؟ -
  !د هغې كورنۍ -
د هغې كورنۍ كې يوه سل كلنـه تـرور ده، خـو ځـه نيـك بـه يـې خيـال         «

هغـه بـه ټـول اوړى د رخصـتۍ پـه ورځـو كـې         ساتي كنه، كه څنګـه نيـك؟  
  دلته راځي.

 زه فكــر كــوم كــور كــې اوســيدل بــه ورتــه ښــه وي.  ټــام او ډيــزي يــوې   -
  شيبې لپاره د سترګو په كونج كې يو بل ته وكتل.  

  هغه د نيويارك ده؟ ما زر وپوښتل -
هغــه د ليــوز ويلــي ده. زمــونږ دواړو ماشــومتوب يــو ځــاى تيــر شــوى  -

  دى، زمونږ ښايسته ماشومتوب...
  تاسو دواړو خو برنډه كې زړه خواله سره وكړه. ټام وويل. -
زي ماتـه وكتـل، مـا بـه پكـې څـه       ريښتيا! زما خو څه نه يـاديږي.  ډيـ   -

ــر       ويلــي و. يــو څــو شــيبې وروســته مــې د تلــو تكــل وكــړ. هغــوى راســره ت
  دروازې راووتل، ما خپل موټر چاالن كړ، ډيزي په تادۍ راغږ كړ:

  لږ ودريږه! -
ما نه هيـر شـوي و چـې تانـه پوښـتنه وكـړم، مـونږ اوريـدلي و چـې تـا            -

  ړه. كوژده كړې ده. ټام هم د هغې خبره تاييد ك
  هو مونږ درې كسانو نه اوريدلې دي، دا بايد سم خبر وي. -

زه پوهيدم چې دوي ولې دا خبـرې كـوي. ختـيځ تـه راتلـو سـره دا خبـره        
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ماپورې تړل شوى وه. ما داسې انګيرله چې زما په راتلو به ډيزي غيږ كـې  
ماشوم او خوشاله زما مخې ته راشي، او ټام خو نيويارك كې نورو ښـځو  

  درلوده. سره الره
ګرمي نيمايي ته رسيدلې وه، د هغوي كور نه راووتم. د الرې په سـر د  
پټرولو پمپ سرو او شنو څراغونو روښانه كړى و. كله چـې خپـل ځـاى تـه     
ــه مــوټر تمځــاى كــې        ــي كــور پ ورســيدم، مــوټر مــې د خپــل وړوكــي كراي
ودراوه او بهر راووتم. د يوې شيبې لپاره د كور مخې چمن كې ناسـت وم.  

د خپـل زور ازمـاوه، ونـو هـم خپـل مقاومـت ښـوده خـو تـر مـنځ يـې پـاڼو             با
چغې سورې وهلې. زه يواځې نه وم. پنځوس شپيته متره لرې د ګاونډي د 
بنګلې په كوټه كـې يـو كـس والړ و. پـه ځيـر مـې ورتـه وكتـل، خپـل دواړه          
ــه      ــداز ن ــو ننباســلي وو. د هغــه د دريــدو ان الســونه يــې د پطلــون پــه جيبون

  دله چې همدا ګيټس بي وي. داسې ايسي
ما غوښتل هغې ته ورغږ كړم. آغلې بيكر د ډوډۍ پر مهال د هغې نـوم  
اخيستى و، ما غوښتل ځان ورسره معرفي كړم. خو ما ورغـږ نـه كـړ. هغـې     
جيب نه السونه راوويستل او د تورو اوبو په لور يې اشاره وكـړه، زه تـرې   

د هغـې پـه اشـاره اوبـو تـه       لرې وم خو زه پوهيدم چې هغه ريږديـده. مـا هـم   
وكتل خو د يو شين څراغ پرته چې د اوبو هغه بلـه خـوا و، نـور هـيڅ نـه تـر       
سترګو كيدل. ما يو ځل بيا ګيټس بي ته وكتل، خـو هغـه تللـى و او زه يـو     

  ځل بيا د شور نه ډكه تياره كې يواځې پاتې شوم.
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  دوهم څپركى
  
  

د رېل پټلـۍ او خـام سـرك    د نيويارك او غربي جزيرې تر منځ الره كې 
د پخوا زمانو انځورونـه راښـودل. دا سـيمه تقريبـا ټولـه تشـه وه. دې تـه د        

په ريښتيا هم لكه يو صنعتي ځمكه، د بټيو لوګـو نـه    .ايرو دره ويل كېده
ډكه، هـر ځـاى كنـدې او نـه ختميـدونكې د ايـرو او لوګـو نـه ډكـه هـوا وه.           

ورانـو بـه پـه ګرانـه يـو بـل       مزددوړو او ستړيا نـه ډك مخونـه يـې وو، چـې     
پيژندل او په خپلو كارونو به بوخت ول. په خـوا كـې تيريـدونكو مسـافرو     
به تر نيم ساعته د ايـرو درې زړه بوږنـونكې سـيمې ننـداره كولـه. دلتـه يـو        
وړوكى د ريل تمځاى هم و، په همدې ځاى كې مى د ټام او د هغه ياره هـم  

  ليدلې وه.
څه ويلي و خو ما بيا نه غوښـتل   ډېرره كې كه څه هم ټام ماته  د هغې با

چې ورسره وګورم. يو ماسپښين  له ټام سره په ريل موټر كې نيويـارك تـه   
روان شوم. د ايرو درې ته په رارسېدو سره يې پـه روانـه كـې ريـل مـوټر نـه       

  ټوپ كړه.
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  .راځه راپسې، زه غواړم زما جينۍ سره وګورې -
ي خـو د يكشـنبې ماسپښـين    ما فكر كاوه چې يو ښه ځاى تـه مـې بـوځ   

  و، بل څه پالن مې نه درلود، كه نه ټام سره زه چيرته راتلم. 
زه ورپسې شاته روان وم، د ريل پټليو نه لږ لرې د سپينو كټارو نـه ور  
تېر شو، هلته يو ودانۍ وه، چاپيره ترى د زيړو خښتو وړوكـى ديـوال هـم    

شـپه بـه خـالص و، يـو     و، د درې دوكانونو نه يو د هوټل دپاره و چې ټولـه  
ــرل او        ــوټرو پي ــى ويلســن، د م ــراج ( جــورج ب ــوټرو ګ ــم د م خــالي و او دري
پلورل)، زه ټام پسې همدلته ورننـوتم. دننـه مـاحول ډېـر ګـډوډ و، يـو زوړ       
فورډ موټر په كونج كې والړ و چې دوړو يې رنګ ورك كړى و. په دې كـې  

موښــل. هغــه د اپارتمــان څښــتن دفتــر نــه راووت، خپــل الســونه يــې ســره  
سپين، كمزورى، بى پروا او يو څه ښايسته و. هغې مونږ وليـدو، راروان  

  شو، آبي سترګې يې له ورايه ځليدې.
سالم ويلسن، كاروبار څنګه دې؟ ټام ورته خوشالۍ نه په اوږه الس  -

  كيښود.
ــوټر خرڅــوې؟     - ــدې م ــه رابان ــوالى، كل ويلســن لكــه   شــكايت نشــم ك

  قناعت چې يې تر السه نه كړ.
  راتلونكې اونۍ ته، زما سړي پرې كار كوي. -
  كار يې ډېر ورو ندى روان؟ دا ولې؟ -
نا هغه سسـت نـدې، كـه تـه داسـې فكـر كـوې نـو زه بـه يـې پـه بـل چـا               -

  وپلورم. ټام ورته په ارامه ځواب وركه.
زمــا د خبــرې مقصــد دا نــه و، مــا يــواځې غوښــتل ووايــم... ويلســن د   -

ږ همداسـې پسـې ورك شـو او ټـام ګـراج      خبرې صفايي وركوله، د هغې غـ 
كې هاخوا ديخوا كتل. لږه شيبه وروسته زينو كې د ټك ټك غږ سره يـوه  
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ديرش كلنه ښځه راښكاره شوه، هغه لږه چاغـه وه، تـوربخن لبـاس يـې پـر      
ــن و، خــو ښايســته ښــكاريده او    ــرت ــرۍ     ډې ــه وه. هغــې ن ــاز هــم راروان ــه ن پ

يره شوه لكه هيڅـوك چـې نـه    موسكا وكړه، د خپل خاوند خوا  نه داسې ت
وي والړ، ټام سره يې د الس ستړي مشي وكـړه، پـه سـترګو كـې يـې ورتـه       
وكتل. ما سره يې هم په دوه ګوتو ستړي مشي وكړه او راكتـل يـې هـم نـه،     
په خپلو شونډو يې ژبه تيره كړه او بيا يې خپل خاوند تـه وكتـل، پـه نرمـه     

  لهجه يې ورته وويل:
  و څوك خو پرې كيني.څوكۍ خو راوړه، چې ي -
هو ولې نه. ويلسن خبره واوريده او رهي شو، د ويلسن ښـځه ټـام تـه     -

  ورنږدې شوه.
ټـام  ! زه غواړم درسره وګـورم، زمـونږ پسـې بـل ريـل مـوټر كـې راځـه         -

  ورته په غوږ كې وويل.
ــورج       ! ســمه ده - ــې ج ــه دې ك ــده، پ ــرې ودري هغــې ســر وخوځــاوه او ل

  ه شو.ويلسن هم دوه څوكيو سره راښكار
د جــواليي څلورمــه نيټــه وه، مــونږ ورتــه النــدې پــه ســرك والړ وو، يــو 

  ماشوم ريل پټلۍ باندې ناهيلى ناست و، پيشو يې غيږ كې نيولې وه.
  ډارونكى ځاى دى كنه؟ -
  .بد ځاى دى ډېر -
  هغې ته دا ښه ده چې دا ځاى پريږدي. -
  ولې د هغې خاوند څه اعتراض نلري؟ -
چې ميرمن يـې نيويـارك تـه خپلـې خـور كـره        ويلسن؟ هغه فكر كوي -

  ځي. هغه بيړا دى، بيچاره په دې هم نه دې خبر چې هغه ژوندى دى.
زه، ټام او د هغي جينـۍ درې واړه نيويـارك تـه روان شـوو، د ويلسـن      
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ښځې نرى تنګ كارټني لباس په تن و چې پلن كوناټي او د بـدن هـر انـدام    
و اخبار او يوه رنګينه مجله هـم  پكې له ورايه ښكاريده. سټيشن كې يې ي

ــبوى هــم           ــو څــه خوش ــريم او ي ــې آيــس ك ــه ي ــل دوكــان ن راواخېســته، او ب
  راواخېسته. 

زه غواړم ددې سپيانو نه هم يو واخلم، زه غواړم يو ځـان سـره كورتـه     -
  خوند كوي. ډېريوسم، يو وړوكې كوكرى، 

  زوړ سړي ټول سپى په پنجره كې بند كړي وو.
  آغلې ويلسن ورنه وپوښتل كومې نمونې لرې؟ -
  هره نمونه  راسره شته، ستاسو كوم پكار دى، آغلې؟ -
  زه غواړم پوليسي سپې واخلم، زه پوهيږم هغه نه لرې. -

زوړ سړي پنجرې ته په ځير وكتل، الس يې ورننويسته او يـو كـوكرى   
  يې د څټ نه راونيو.

  دا خو پوليسي ندى. ټام وويل. -
ې پـه څېـر بـه وي. زوړ سـړي پـه نـاهيلۍ       نه پوليسـي نـدى خـو د همغـ     -

  ځواب وركه.  
ــن      - ــې ويلسـ ــو دى؟ آغلـ ــه څـ ــته دى. دا پـ ــومره ښايسـ ــم څـ ــتيا هـ ريښـ

  وپوښتل.
سړي په خوښۍ ځواب وركه. آغلـې  “همدا سپى؟ دا په لس ډالره دى. -

ــې          ــا ي ــه بي ــه الس ووه ــې ورت ــال ي ــه م ــوكرى واخېســته، پ ــرى ك ويلســن ت
  وپوښتل.

  دا نر دى كه ښځه؟ -
  ې؟ دا خو نر دى. سړي وويل.دا سپ -
بس مردار سپى دى، دا واخله پيسـى او لـس دانـې پـرې نـور واخلـه.         -
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  ټام يې خبرې ورختمې كړې. لږ وړاندې چې الړ ما  وويل،  
  صبر وكړئ، زه همدلته ښكته كيږم. -
نه، ته دلته نه شې ښكته كيداى. د مارټـل زړه بـه خفـه شـي كـه څنګـه        -

  مارټل؟
هغه هم اپارتمـان تـه    ،لې خور كيټرين ته ټيليفون كړىاووه...، ما خپ -

  راځي، هغه خو مې تا لپاره راغوښتې ده.  مارټل د مشورې په څېر وويل.
ټام په خپلـه خبـره كلـك والړ و، زه    “...خوښ شوى وم خو ډېرښه زه به  -

ــه، وړه      ــان و، وړه كوټــ ــدې اپارتمــ ــه غونــ ــره الړم، عجيبــ ــور ورســ مجبــ
ب او هر څه تنګ تنګ. په دې ځـاى كـې مـې پـه     اشفزخانه او وړوكى تشنا

خپل ژوند دوهم ځل لپاره شـراب وڅكـل بلكـې  پـه زوره رابانـدې وڅكـل       
شول، ما بيا هم كوښښ وكه تر څو له دې ځاى نه الړ شم خو ټام او كيټرين 
پرينښودم. ټام خو اغلې ويلسن( مارټل) سـره بلـې كـوټې تـه الړ، كيټـرين      

ه اوږه يـې الس كيښـود، يـوه پښـه يـې زمـا       راسره خواكې كيناسته، زما پ
  غيږ كې كيښوده.

  ته هم غربي جزيره كې اوسيږې؟ -
  هو! -
ښه... يوه مياشت وړاندې هلته يو محفل ته تللې وم، هغـه محفـل يـو     -

  سړي جوړ كړى و، ګيټس بې نوميده، ته يې پيژنې؟
  هو، زما ګاونډي دى. -
څه خپلـوان دى، ځكـه   ښه، خلك وايې د كايسر جرمني وراره  يا بل  -

  دومره ډېرې پيسې لري.
  ريښتيا... -

هغې سر وخوځاوه. كوټه د لوګو نه ډكه وه. هر ځـاى د شـرابو بوتلونـه،    
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يو نيم كس به ته بل به راننوته، بيا هغـه څـه وشـول چـې كيـدونكې ول. كـه       
څوك يې د ژوند خوند بـولي او كـه څـوك يـې د لـوې ګنـاه پـه څيـر ارزوي.          

  ټام او اغلې ويلسن غږونه رالوړ شول. نيمه شپه وه، د
  زه به يې نوم اخلم، ډيزي...ډيزي...ډيزي... -

ټام د غوسې نه په سوك ورته پوزه ووهلـه، هـر ځـاى وينـې پرتـې وې،      
اغلې ويلسن بد رد ويل. زما شـپه همداسـې پـه بـې خـوبۍ تېـره شـوه. بهـر         

  راووتم او د څلورو بجو ريل ته كيناستم.
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  دريم څپركې
  
  
ګرمــۍ پــه شــپو كــې د ګاونــډي د كــور نــه د تيــزې موســيقۍ غږونــه     د

راتلل. د هغې د كور په شنو چمنونو كې انجونې، هلكان، سـړي او ښـځې   
د پتنګــانو پــه څيــرد شــمپين شــرابو بوتلونــه  پــه الس كــې نيــولي وو تلــل   
راتلل.د ماسپښين مهال كې به ځينې ميلمنو د سمندر غاړو كې يـو نفـري   

څوك به د ساحل په غاړه لمر ته په شګو سر چپه پراته كښتۍ ځغلولې او 
ــنبې او          ــۍ ش ــول. د ګرم ــې ك ــه ي ــه غوښــتل هغ ــا څ ــر چ ــډه دا چــې ه وو، لن
يكشنبې رخصتيو ورځو كې به دا محفل د سـهار د نهـو نـه پيـل تـر نيمـې       
شپې پورې دوام موند. د دوشنبې په سهار به اضـافي صـفاكاران راوبلـل    

رۍ ترميم، د چمنونو نه چټلي صفا كړي، شول تر څو د تېرې شپې ورانكا
لنډا دا چې دا كور يو ځـل بيـاد پخـوا پـه څيـر صـفا او د راتلـونكې اونـۍ         

  ميلمنو ته تيار وي.
د هرې جمعې ورځ به پنځه غټ كارټنه نارنجان او ليمـوان د نيويـارك   
نــه راوړل كېــدل او دوشــنبه بــه همدغــه د نارنجــانو او ليموانــو پوســتكو    
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ته پراته وو. هلته داسې يو ماشين و چې د يوې بټنې په  ي د كور مخېډېر
فشار كولو سره به يې يواځې نيم ساعت كې تر دوه سوه ليموانو نه جـوس  
جوړاوه او دا بټن تر دوه سوه ځلـه ډېـر د اشـپزانو د مشـر لـه خـوا كيكـاږل        

  كيده.
هــر دوه اونــۍ وروســته بــه يــو ډلــه خلــك د كــافي انــدازه رنــګ ډبــو،     

نو سره راتلل تر څو د ګيټس بې كرسمس ونه پرې سـينګار  رنګينه څراغو
  كړي.

د محفل پر مهال به د ميزونو پـه سـر هـر رنګـه خـواړه، نيمـه پـخ شـوې         
سورخي غوښه، د فيلمرغ غوښې نه نيولې تر رنګينه سـالدونو پـورې هـر    
څه ايښودل شوي وو، خلكو به په خپله خوښـه هـر څـه راخيسـتالى شـوو.      

ى ميلمانـه بــه  ډېـر ډلــې تـه ځـانګړى شــوى و،    منځنـى صـالون د موسـيقۍ   
پيغلې وې چې د شرابو ګيالسونه به يې الس كې نيولي و، يوې بلـې خـوا   

  تلل.  
شاوخوا اووه بجې د موسيقۍ ډله راورسـيده، ورسـره شـپيلۍ، واړه    
غټ ډولونـه، دوه درې قسـمه سـتارونه او د سـندرو لپـاره هـر رنګـه االت         

لمبلـو نـه وروسـته پـه زينـو بـره روان        موجود و.ځينې نور د سـمندر غـاړې  
وو،  تر څو جامې بدلې كړي، نويو ميلمنو خپل موټر پارك كول. هر ځـاى  
خنــداګانې او د مســتۍ چغــې وهــل كيــدې. بهــر چمــن كــې ميزونــو بانــدې  
رنګارنګ ميوې ايښودل شوې وې، هلك او جينۍ چې پـه لمـړي ځـل بـه     

بـل سـره خبـرې كـولې او     يې يو بل همدلته ليدل، په يو كونج كې ناست يو 
  خنداګانې به يې كولې.

د لمر پرېوتـو سـره څراغونـه ورو ورو روښـانه كيـدل، سـازكونكو  هـم        
نرمې سندرې پيل كړې، خنداګانې پسـې زياتيـدې. خلـك ال راروان وو،    
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ټول راغلي خلك يواځې كوربه ته نه بلكې يو بل ته هم نا اشنا وو، محفل 
  نو نور شروع شوى و.
پيژندل، بې موخې يوې بلې خوا ګرځيـدم. خـو بيـا مـې      هيڅوك مې نه

هم هڅه كوله تر څو كوربه پيدا كړم. دوه درې كسانو نه مې پوښـتنه وكـړه   
خو هغوى برندې برندې راته كتل او اوږې به يې پورتـه اچـولې. چمـن كـې     
ميزونو باندې ايښودل شويو ميوو خواتـه الړم، دا يـواځينى ځـاى چيرتـه     

  موخې يا يواځې نه ښكاريدل. چې يواځې دريدل بې
زه همدلته والړ وم، چې دننه نـه آغلـې جـورډن بيكـر پـه مرمرينـو زينـو        

  كې ودريده، لږه په شا الړه او بيا يې چمن ته بې خونده نظر وكتل.
ښه راغالست به ورته ووايم كه نه، خو بيا هم يو څوك خـو مـې پيـدا     -

  كړ چې ورسره پيژنم.  
  كړ او د هغې خواته وروان شوم.  هيلو! ما په زوره ورغږ -
مــا فكــر كــاوه چــې تــه بــه همدلتــه يــې. ماتــه يــاد ول چــې تــه همدلتــه     -

اوسيږې او دلته به راځې. هغې زما الس ونيو لكه چـې وايـي كوربـه تـوب     
  دې نور زه كوم. دوه جينكۍد آغلې بيكر خواته ودريدې، ورته يې وويل:

اونـۍ كـې د ګولـف پايلوبـه     اغلې بيكـر تيـره   “وبخښه... تا ونه ګټله! -
  بايللې وه.

د جورډن بيكر نرم الس زما په الس كې و، دواړه زينو نه راښـكته او د  
ــې درې ســړي او دوه         ــوا ك ــې كيناســتو، خ ــو ك ــور الړو، څوكي ــه ل ــن پ چم
جينكۍ هم ناستې وې، دوى  د ګيټس بي باره كـې وويـل چـې ګيـټس بـى      

ې چې هغې كـوم څـوك   نه غواړي هيچا سره ستونزه ولري. يوې جينۍ ويل
وژلي. يو بل پكې ويل چې د جګړې په موده كـې د جرمنيـانو جاسـوس و،    
هر چا د ګيټس بي  باره كې خپل نظر وركاوه او د محفل په هر كونج كـې د  
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  هغې باره كې پس پسك روان و.
بيكر راته په غوږ كې وويل، ما هم دا غوښتل ځكه نـيم  “راځه ووځو. -

ږ پاڅيدو، هغې ويل راځه كوربه پيـدا كـړو.   ساعت مې هسې تېر شو. مون
هغې ويل تر اوسه يې ګيټس بـي سـره نـه دي ليـدلي، زه هـم نـور بـې صـبره         

  شوى وم.
مونږ د ګيټس بى په لټه شو، هغه برنډه كې نه و، دننه هم نه تر سـترګو  
كيــده، كتابخــانې تــه الړو، دننــه د ګــونګي ســترګو واال يــو پــوخ عمـــر         

  رله، يوه شيبه مو كتابونو كې تيره كړه. كتابخانې مشري په غاړه ل
ښه شيبه ووته، زه ال بيكر سره وم، زما سـاعت لـږ تېـر شـو، بيرتـه بهـر       
راووتو، ما هم ځان سره وړوكي ګيالس شـمپين شـراب راخيسـتي و، يـو     

  سړي راته د لرې وكتل او موسكى شو او خواته مې راغى.
ته په پنځمه فرقه  ستا څيره راته اشنا ښكاري، د جګړې په موده كې -

  كې نه وې؟ هغه ډېر په مودبانه لهجه رانه وپوښتل.
  ولې؟ هو... زه په اته ويشتم پياده ځواك كې وم. -
جون مياشتې پـورې. زه پوهيـدم چـې تـه      1918زه شپاړسم كې وم، د  -

  مې چېرته ليدلى يې.
يــوه شــېبه مــو د فرانســې ځينــو زړه بوږنونكــو ســيمو بــاره كــې خبــرې    

و كې يې راته دا هم وويل چې همدلته اوسيږي او يـو ښايسـته   وكړې. خبر
  موټر هم لري، او سهار ته يې پكې د چكر وهلو بلنه هم راكړه.  

  غواړې راسره پكې چكر ووهې؟ -
  كله؟ -
هركلــه چـــې ســـتا زړه وي، زوړيـــاره!  همــدا مهـــال مـــې تـــرې د نـــوم    -

  پوښتنه كوله چې بيكر راغله او موسكۍ شوه.
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  ر دى نو.هغې وويل.ساعت دې تي -
  مخكې نه بهتره.  ما يوځل بيا خپل نوي  ملګري ته مخ واړوه. -
دا محفــل ماتــه غيــر عــادي ښـــكاري. مــا ال تراوســه كوربــه نـــه دى         -

  ليدلى، زه هم هلته اوسيږم.
  ما خپلې جونګړې ته اشاره وكړه، 

او دا سړى، ګيـټس بـي نـوميږي ماتـه يـې بلنـه راكـړې او اوس خپلـه          -
  نشته.
  يوې شېبې لپاره هغې ماته داسې كتل لكه چې پوه شوى نه وي.د 
  زه ګيټس بي يم!  هغه ناڅاپه وويل -
  څه؟ اوه... ډېره بخښنه غواړم! ما ورپسې زر وراضافه كړه. -
ما فكر كاوه تاسو مـا پيژنـئ، زوړ يـاره! زه ويريـږم لكـه چـې يـو ښـه          -

رك كــړي و، كوربـه ثابــت نــه شــوم.  هغــه موســكى شــو، يــانې هــر څــه يــې د 
دهغې موسكا كـې چـې ډېـر كـم خلـك يـې لـري يـو راحـت بخښـونكې راز           
پروت و، چې تراوسه به مې خپل ژوند كې څلـور پنځـه ځلـه ليـدلې وي. د     
هغې عمر څه د پاسه ديرش كاله و.د هغې هره خبره د خوند او ادب نه ډكـه  
 وه. كه چيرى يې ځان راته معرفي كړى هـم نـه واى نـو كيـداى شـي زه ورنـه      
ډېر متاثره شوى واى، د خولې نه راوتلې هره خبـره يـې د احتيـاط نـه ډكـه      

  وه.
يوه شيبه تېره نه وه چې د كاركونكو مشـر راغـى او ګيـټس بـي تـه يـې       

  غوږ كې وويل:
  شيكاګو نه ټيليفون دى. -

  هغه سر لږ ټيټ كړ، بښنه يې وغوښته.
ــ       - ــاره! وبښــئ زه ل ــى شــې، زوړ ي ــه چــې مــو اړتيــا وي، ويل ږ هــر څــه ت
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  وروسته بيا راځم.
هغه چې الړ زر مې مخ بيكر ته واړوه، تر څو خپلـې حيرانتيـا بـاره كـې     
ورته ووايـم. مـا فكـر كـاوه چـې ګيـټس بـي بـه يـو چـاغ او ځـان ښـودونكى             

  سړى وي. 
  هغه څوك دى؟ ته خبره يې؟ -
  هغه بس يو سړى دى چې ګيټس بي نوميږي. -
  هغه د كوم ځاى دى؟ هغه څه كار كوي؟ -
نو تاته ښه موضوع په ګوتو درغله، يو ځلې يـې راتـه چـا ويلـې      اوس -

و چې اكسفورډ كې يـې درس ويلـى دى. هغـې دا خبـرې پـه پيكـه موسـكا        
كولې. د هغه ماضي شخصـيت ماتـه تـت غونـدې ښـكاره شـو خـو بيـا يـوه          

  شېبه كې بدل هم شو، ځكه هغه وويل.
  خو زه پرې باور نه لرم. بيكر وويل. -
  ې؟ولې باور نه كو -
زه نه يم خبره، بس زه فكر كوم چې هغه اكسفورډ ته هـيڅ تللـى نـدى.     -

هغــې پــه خپلــه خبــره ټينګــار وكــه.ددې نــه ماتــه د هغــې بلــې انجلــۍ خبــره   
راياده شوه چې ويلې يې؛  زما په فكـر څـوك يـې وژلـي.  زمـا پـه فكـر كـې         
نورې پوښـتنې هـم راوټوكيـدې. مـا بـه د ګيـټس بـي بـاره كـې دا خبـرې پـه            

منلى وى ايا  دا هـر څـه د منـل كيـدو وړ هـم و، لـږ تـر لـږه زه پـه دې           اسانۍ
خپلې نا څه تجربه ويلى شم چـې ځـوان خلـك داسـې نـه كـوي چـې د يـو نـا          

  معلوم ځاى نه راشي او په داسې ځاى كې ديره شي.
پـه هـر حـال هغـه ډېـرى سـتر محفلونـه جـوړوي. جـورډن بيكـر وويـل.             -

  هغې موضوع بدلول غوښتل.
ــه  او زمــا  - ــرداســې محفلون ــو كــې دومــره    ډې خــوښ وي، وړو محفلون
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  شخصيت ساتنه نه كيږي 
د ډول نه يو غټ ډنګ پورته شـو او ورپسـې سـندرغاړي چغـې شـروع      
كړې، ويـل يـې د ګيـټس بـي پـه غوښـتنه سـندره وايـي او بيـا يـې نـور څـه             

  وويل تر څو خلك مست كړي، سندره يې پيل كړه.
نو زينو كـې يـواځې والړ او هـرې    ما يو ځل بيا ګيټس بي وليد، مرمري

يوې ډلې ته يې بيا بيا كتل. هغه تازه ښكاريده، لنډ ويښته لكـه هـره ورځ   
يــې چــې مشــين كــوي، څيــره يــې زړه راښــكونكې وه. ماتــه خــو داســې           
ګناهګار سړى ښكاره نه شو. سندره چې ختمه شـوه، ځينـو ښـځو د سـړيو     

كـې د خوښـۍ نـه     په اوږو سرونه ايښي، ځيني جينكۍ د هلكـانو پـه غيـږ   
  بې حسه پرتې وې.

بښنه غواړم! د ګيټس بي د كاركونكو مشر ناڅاپـه زمـونږ مخـې تـه      -
  ودريده،.

آغلې بيكر! بخښـنه غـواړم، ښـاغلې ګيـټس بـي غـواړي تاسـو سـره          -
  يواځې وګوري.

  ما سره؟ بيكر په حيرانۍ وپوښتل. -
  هو آغلې! -

پــه حيرانــۍ هغـه پــه ورو پاڅيــده، ماتــه يــې وكتـل خپلــې وريځــې يــې   
پورته واچولې او سړي پسې د بنګلې په لور روانه شوه. ما وليدل د هغـې  
د شپې لباس پـر تـن و، د هغـې پـه هـر خوځښـت كـې يـوه خوښـي او خونـد           
پروت و داسې لكه ښايسته سهار كـې چـې پـه لمـړي ځـل يـې د ګولـف پـه         

  چمن باندې قدم وهل زده كړي وي.
ه الړم، شــا خــوا مــې وكتــل د زه يــواځې وم، تقريبــا دوه بجــې وې، دننــ

  ډېرو ښځو خپلو ميړونو سره النجې روانې وې. 
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ــاى         ــي او بيكــر يوځ ــټس ب ــه ګي ــه ن ــه والړ وم. دنن د كتابخــانې مخــې ت
راووتل. ګيټس بي ورته راوتو كـې څـه ويـل خـو ډلـه خلكـو ګيـټس بـي تـه          

  خداى پامانۍ لپاره نزدې راغلل او خبره يې نيمايي كې پاتې شوه.
ډله هم جورډن ته منتظر وو او غږونه يې ورته كول، تـر   د جورډن بيكر

  څو يو ځاى بيرته الړ شي. هغې ويل
څه په زړه پورې واوريدل. زه څـومره وخـت دننـه وم؟ ماتـه يـې       ډېرما  -

  غوږ كې وويل.  
  نيم ساعت، ولې؟ -
ډېر په زړه پورې خبر دى، خو زه يې درتـه نـه وايـم، ځـوروم دې پـرې.        -

  ت.هغې اسويلې وويس
مهربانې وكـه راشـه، مـا سـره وګـوره... كتابچـه...د آغلـې هـارورډ پـه           -

  نوم... د هغې بيړه وه، په نيمايي خبرو يې پوه نه شوم. 
كه څه هم ما پـه لمـړي ځـل پـه دې محفـل كـې ګـډون كـړى و، خـو زه تـر           

ه ناوخته هلته پاتى شوم. زه د ګيـټس بـي د اخرنـي ميلمنـو د جملـې نـه       ډېر
شاوخوا راټول شـوي وو. مـا وغوښـتل تـر څـو هغـې تـه         وم، كوم چې دهغه

  روښانه كړم او بښنه ترې وغواړم چې هغه ما نه و پيژندلې.
ذكر كول يې اړين نـه دي، هـيڅ خبـره نـه ده زوړ يـاره! هغـې پـه ډېـرې          -

ليوالتيا  بښنې نه منع كړم. د بيا ډاډ  راكولـو لپـاره يـې خپـل الس زمـا پـه       
  اوږه كيښود.  

ه شي، سبا سهار چكر ته  وځو. يـو ځـل بيـا د كـاركونكو     او هير دې ن -
  مشر راښكاره شو، خپله زنه يې د هغې اوږې ته نزدې كړه،

  فيالډيفيا غواړي تاسو سره خبرې وكړي، ښاغلېه! -
سمه ده، يوه دقيقه كې درځـم، هغـوي تـه ووايـه زه بيرتـه راځـم... ښـه         -
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  شپه.
  ښه شپه. -
  زوړ ياره... ښه شپه! ښه شپه. هغه موسك شو،  ښه شپه، -

زينو نه راښكته شوم، ومې كتل چې محفـل ال خـتم نـه دى. دروازې نـه     
تقريبا پنځوس متره لرې، لسګونه موټرې ګـډ وډ والړ دي، څراغونـه يـې    
روښانه دي، خلكو يو شور ماشور جوړ كړى و، د سړك غاړې لښـتي كـې   

لسـګونه   د يو نوي مـاډل مـوټر مخكـې ټيـر پـروت و او مـوټر كـوږ والړ و،       
خلك ترې راچاپير وو، د ځينو موټرچلونكو الره چې بنده وه هغه ځاى نه 
  به يې چغى وهلې او هارنډونه به يې وهل او يو غالمغال يې جوړ كړى و.

يو سړي چـې اوږده چپنـه يـې اغوسـتې وه، مـوټر نـه راښـكته شـو، پـه          
  سرك ودريد او موټر ته يې په ځير وكتل.

ې غورځيدلى. هغه خلكو ته ويـل، خلـك   وګورئ، دا خو په لښتي ك -
  موټر چلونكي ته په غوسه وو. 

كه موټر نه شې چلولې خو مه چلوه، د شـپې پـرې چـل زده كـوې. هغـه       -
  بل ويل
خودكوشي دې كوله. ښه ده چې يو ټير ترې وتلى دى. موټر چلـونكې   -
  ويل،
موټر زما دې خو ما نه چلوه. ځينـې نـور هـم خپلـو مـوټرو نـه راښـكته         -
وو، پيغلو د ډېر شرابو څښلو او اوږدو سينډلو لـه كبلـه سـم دريـدل هـم      ش

  نه شوكوالى. د موټرو هارنډونه وو چې يو بد حال يې جوړ كړى و.
پــه دې كــې يــو بــل اوقــي غونــدې راغــى، دواړه الســونه يــې پــه تشــو     

  كيښودل، ويې پوښتل؛
ــه      - ــره ده؟ تيــل پكــې خــتم شــوي دي؟ دوه درې كســانو مــوټر ت څــه خب
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ه وكړه، هغه يوځـل د مـوټر بيـل شـوي ټيـر تـه اوبيـا بـره وكتـل لكـه د           اشار
اسمان نه چې راپريوتى وي. بيا يې وويل چې موټر چاالن كړو او په شا بـه  

  يې بوځو، يو ورته وويل؛
  ټاير يې نشته نو څنګه يې شاته بوځې؟ اوقي بيا وويل. -
نـور هـم    خو ځئ يوه هڅه خو به وكړو. په دې كـې د شـور او هارنډونـه    -

زيات شوو. زه هم د صحني نه ووتم، يو ځل مى شاته وكتل، د ګيـټس بـي   
كور د سپوږمۍ په رڼا كې د محل پـه څيـر ښـكاريده، دهغـې پـه كـور كـې        
عجيبه ناڅاپي خاموشي خوره شوې وه، خپلـه زينـو كـې والړ  و او خلكـو     

  ته  يې د خداى پامانۍ لپاره السونه خوځول.
*** 

اوه. سهار وختي به كار ځـاى تـه تلـم. راسـره كـار      وخت به مې كار ك ډېر
كونكي مې هـم يـواځې پـه لمـړي نومونـو پيژنـدل. د غرمـۍ ډوډۍ بـه مـې          
هغوى سره په يـو بيروبـاري هوټـل كـې خوړلـه، څـه د غرمـې ډوډۍ وه خـو         
بس كوفته شوې غوښه، جوش كړي الوګان او قهوه به وه. جرسي ښار كې 

ړې وه خو د هغې ورور منځ كـې خنـډ   مې يوې جينۍ سره يارانه هم جوړه ك
شوى و، د جوالى په مياشت كې په رخصتۍ الړه، ما هم پړى پرې سسـت  

  كړ.
نيويــارك ښــار مــې يوڅــه خــوښ شــوى و، زه بــه اكثــره پــنځم واټ الره  
باندې پياده تلم، په الره به مې خيـال كـې يـو څـو ښـځې ځـان سـره ملګـرې         

وتم. كلـه كلـه بـه پـه خيـال      كړې او خپل تصور كې به د هغوى ژوند ته ورننـ 
كــې همــدې ښــځو پســې د هغــوي كورونــو پــورې الړم، هغــوى بــه كــور تــه   
ننوتو نه مخكې راوكتل او موسكۍ به شوې. دا هر څه زمـا د يواځيتـوب   
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ښكارندوى وې،  د نـورو كـار كونكـو هـم زمـا پـه څيـر حـال و، تـر ډېـره بـه            
پـه بهانـه لـه     هسې د كړكۍ مخې تـه والړ وو، بيـا بـه تيـر مـازيګر د ډوډۍ     

  كار ځايه راووتل او د خپل ژوند دردونكې شيبې به يې ضايع كولې.
يــو څــه وخــت لپــاره مــې جــورډن بيكــر ســره هــم نــه و ليــدلې. بيــا مــې د   
ګرمۍ نيمايي كې  وليدله. پـه لمـړي سـر كـې ماتـه ځـان داسـې غـوړه مـال          
ښكاريده، چې هغې سره يو ځاى الړ شم ځكه هغـه  د ګولـف لـوبې اتلـه وه     

و هر چا پيژندله. خو دلته يو څه نور وو، په حقيقت كې زه ميـېن نـه وم، د   ا
خلكو پر وړاندې د هغې سلوك داسې مغرور غوندې و. جـورډن بيكـر بـه    
اكثره د هوښـيارو خلكـو نـه ډډه كولـه. ځـاني بـې اعتبـاره وه. هغـې داسـې          
ــل           ــه فكــر خپ ــا پ ــاوان وي. زم ــې پكــې ت ــه شــو زغمــالى چــې د هغ ــيڅ ن ه

ښكاره كوي. دنيا والو تـه يـې خپلـې بـدغونې موسـكا سـره        احساسات نه
خپلو غوښتنو او ځان ښـودونكې بـدن تـه قناعـت  وركـاوه. خـو مـا تـه يـې          
هيڅ فرق نـه كـاوه. بـى اعتبـاري داسـې شـى نـه دى چـې يـو سـړى دې پـرې            
ښځه مالمته كړي. ما دا هر څه هغه وخت درك كړه كله چې مونږ يوځاى د 

ې موټر چالوه. په الره كې يې د مزدورانو خـواكې  يو محفل نه راتلو او هغ
موټر دومره نږدې وځغالوه چې دهغـې سـړي كـورتۍ زمـونږد مـوټر بانـټ       

  باندې ولګيده.
دا څنګه موټر چلوې؟ يا خو بايد ډېر احتياط وكړې او يا هـيڅ مـوټر    -

  ونه چلوې.
  زه احتياط كوم! -
  دا څنګه احتياط دى؟ -
  تياط كوي.ښه... نو دا نور خلك دې اح -
  دا نو څنګه خبره شوه. -
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هغـوى احتيـاط كــوي او زمـا مـوټر مخــې تـه نـه راځــي، او د يـو ټكــر         -
كيــدو لپــاره بايــد دواړه خــواوې بــې احتياطــه  و اوســي. هغــې خپلــه خبــره 

  باندې ټينګار كاوه.
  كيداى شي تا هم د ځان په څير كوم سړي سره وخت تير كړى وي. -
، بـې پـروا خلـك مـې ډېـر بـدې شـي، نـو         زه اميد لرم چې هيڅكله نـه  -

  ځكه خو ته راباندې ګران يې.
د هغې خړ رنګه سترګې په سرك وې، خـو هغـې زمـونږ دواړو اړيكـې     
ته نوم وركړ. د يوې شېبې لپاره مې فكر كاوه چې زه پـرې ميـېن شـوې يـم.     
خو زه هر كله په ارامه مغزو فكر كوم او زما دننه قـانون زمـا د خواهشـاتو    

خنډونو په څير كار كوي. په اونۍ كې يو ځل به مـې ورتـه ليكونـه    لپاره د 
  هم ليږل او الندې به مې ورته ليكل، ( په مينه... نيك)

  هر يو كس په ځان كې دننه يو حقيقي ښه والى ګوري او زما دا ؤ.
زه د ګوتو په شمېر ايماندارو خلكو د جملـې نـه يـم، تـر كـوم حـده چـې        

  ماته ځان معلوم و.
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  م څپركىڅلور
  
  
جواليي مياشت سهار نهه بجې وې، د ګيټس بي ښايسته موټر زمـا  د 

د كور په دروازه په تيزۍ راننوته او درې غږه هارنډونه يې شـروع كـړه. دا   
ــواځې دوه         ــې ي ــا ي ــه راغــى كــه څــه هــم م لمــړى ځــل و چــې هغــه زمــا خوات
م محفلونو كې برخه اخستې وه. ماته يې خپل موټر كې د چكر وهلو بلنه ه

  راكړې وه.
سهار پـه خيـر.  زوړ يـاره!  د غرمـې ډوډۍ بـه نـن ماسـره خـورې او زه          -

جـوړې شخصـيت    ېفكر كوم يو ځاى به الړ شو.  د هغه هر يو انـداز د يـو بـ   
څرګندونه كولـه. د هغـې دغـه خاصـيت پـه متـواتره توګـه د هغـې محتـاط          

ر كرارۍ په شـكل كـې پـروت و، ماتيـده. خپـل مـوټ       ېله كبله چې د ب ىخو
  كې ناست و، هغې ځاى نه يې په خوښۍ راكتل،  

هغه د موټر نه “يسته دى كنه، زوړ ياره؟ تا مخكې دا نه و ليدلى؟اښ -
هـر چـا ليـدلى و، طاليـي زيـړ رنـګ، د        ېراښكته شو، يـواځې مـا نـه بلكـ    

نكل پواسطه روښانه شوى، دواړه خواوو ته پلن شوى او اوږد شـوى اود  
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  موټر و.هر چا نظر راښكونكې پرانستى 
ره مياشــت كــې مــې ورســره څلــور پنځــه ځلــه ليــدلي و، هغــه لــږ    ېــپــه ت

مړي ځل ليدلو، هغه د نه تعريف كيـدونكې ځانګړتيـاو   وغږيده، زما په ل
څښتن و، خو وروسته زما په اند لږ تت شوى، اوس هغه يـو سـاده سـړى،    

  زما ګاونډي د يو محل څښتن و.
خپلـې خـوږې خبـرې    او بيا د زحمت نه ډك چكـر پيـل شـو، ګيـټس بـي      

پيل كړې، د خبرو په منځ كې به يې خپل ورون په څپيړه هم وهـه. هغـې پـه    
  منځ كې دا خبره راواچوله؛

ګوره زوړ ياره! زما باره كې ستا څه نظر دى؟ په هر حـال مـا غوښـتل     -
د پوښتنې ځواب ته عموميـت وركـړم، لـږ فكـر كـې شـوم. وړانـدې تـر دې         

  م.ړچې ځواب ورك
درته ځان باره كې يو څه ووايـم. زه نـه غـواړم زمـا بـاره كـې       ښه... زه به  -

كوم غلط نظر ولرې.  نو هغه لكه چې د خيالي تهمتونو نه خبر و، كوم چې 
ى وخت د هغه محفلونو پرمهال خلكو خپلو منځو كې پرې بحثونـه  ډېربه 

 كول.

پـه خـداى زه بـه درتــه ريښـتيا خبـره وكــړم، منځنـي لويـديځ كــې زه د         -
نۍ ځوى يم. اوس ټول مړه دي. بيـا امريكـا تـه راوسـتل شـوى      شتمنې كور

وم، خو خپل تعلـيم مـې اكسـفورډ كـې تـر سـره كـړ ځكـه زمـا ټـول نيكونـه            
  تعليم يافته وو. تعليم كول زمونږ د كورنۍ يو دود دى.

هغه ماته مـخ راواړوه او ويـل  يـې؛  زه پـوه شـوى وم چـې ولـې جـورډن         
ايي. هغه اكسفورډ كې تعليم كولـو  بيكر په دې باوري وه چې هغه دروغ و

ره كـړه، داسـې لكـه مخكـې يـې      ېخبره ډېره په تيزۍ وكړه او يا يې بيخي ت
هم دا خبره مزاحم شوې وه  او په دې بې باورۍ كې د هغه ټولې خبرې تيت 
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  شوې.
  يې؟ما ترې سمدالسه وپوښتل. ېد منځني لوديځ د كومې برخ -
  سن فرانسسكو. -
  ښه... -
ټـول غـړي مـړه شـوو نـو ځكـه ټولـه شـتمني ماتـه پـاتې            زما د كورنۍ -
ــول غــړي     “شــوه. د هغــې غــږ كــې ريښــتينولي وه، داســې لكــه د كــورنۍ ټ

شـيبې لپـاره شـكي شـوم      ېناڅاپي د السه وركول يې اوس هم ځوروي. يو
لكه زما پښه چې كشوي خو هغې ته يوځل كتلو سره مې قناعـت تـر السـه    

  كړ.
اجـــا پـــه څيـــر د اروپـــا پـــه ټولـــو هغـــې نـــه وروســـته زه د يـــو ځـــوان ر -

هيوادونو كې ګرځيـدم او د سـرو زرو، غـوره ډول يـاقوت، لويـو لوبـو تـه        
تلل، يو څه رسامي او دا هرڅه زما د ځان لپاره ول او كوښښ مى كـاوه تـر   

  ر كړم.ېڅو د پخوا نه راپاتې خفګان پرې ه
 د هغه په خبرو زما باور نه و، ځكه مې ځان هغه پسـې خنـدا نـه راقـابو    

  كړ.
بيا نو جګړه پيل شوه، زوړ ياره. دا نو زما لپاره يوه هوسـايي وه او د   -

زړه نه مې غوښتل چې پكې مړ شم، خو بيا ماته ښكاره شول چـې دا خپـل   
مړى بريدمن شـوم. د ارګونـا   ور كړم. جګړې ته په ورتلو سره لېخوږ ژوند ت

ــا راواخســته ا         ــې څــومره ســال وه، م ــوا ك ــونږ لي ــې چــې زم ــه ځنګــل ك و پ
همداســې پــرې مخكــې الړم، زمــونږ او دښــمن تــر مــنځ يــواځې نــيم مايــل   
فاصـله وه، هلتــه پيــاده عسـكر نــه شــو ورتـالى. هلتــه مــونږ دوه ورځــې او    

عسكر او شـپاړس ليـوس ټـوپكې وې. او كلـه      130شپې پاتې شوو، مونږ 
چې پياده ځواك راغى نو د دريو جرمني فرقو ټـول عسـكر وژل شـوي وو.    
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د تورن رتبه راكړه او هـر يـو متحـد دولتونـو ماتـه مډالونـه        نو بيا يې ماته
راكړه اوله كې د هغه خبرې راته دروغ ښكاريدې خو اوس يې راتـه خونـد   
راكاوه. هغې خپل جيب ته الس كړ او يو ګالبـي رنـګ اوسـپنيزه ټوټـه يـې      

  زما ورغوي كې كيښوده.
  دغه مډال د مونټي نګرې حكومت له خوا راكړل شوى دى. -

ــوق العــاده او اصــل       زه ح ــه ريښــتيا هــم ف يــران شــوم، دغــه شــى خــو پ
ښكاريده. ګرد چـاپيره د دايـرې پـه شـكل پـرې ليكـل شـوي ول، ( مـونټي         

  نګري نيكولس ريكس).
  هغه بل مخ يې وګوره! -
  ما ولوستل. .تورن جې ګيټس بي، د فوق العاده كارنامو لپاره -
، د اكسـفورډ د  دلته يو بل شى دى چـې زه يـې لـه ځـان سـره تـل سـاتم        -

ورځو ياداښت، چپ الس ته والړ سړي نوبـل جـايزه ترالسـه كـړې وه.دا يـو      
شميره ځوانانو سپورټي  لباس په تـن و، عكـس كـى ګيـټس      ېانځور و، ب

هم و، خو وړوكي او ځوان ښكاريده او يو د كركـټ  بيـټ يـې الس كـې      يب
  نيولى و.

كـې مـې د    اوس دا هر څـه ماتـه ريښـتيا ښـكاره شـول، د هغـې پـه كـور        
پړانګانو څرمنې ليدلې وې، المارۍ كې دننـه يـاقوت او لعلونـه يـې راتـه      

  هم ښودلي وو. د هغه زړه ناكراره او مات شوى  ښكاريده.  
هغه وويل، خپـل يادګـاري عكـس يـې     . نن در نه يوه غټه غوښتنه لرم -

  جيب كې ننويست.  
واړم زمـا  نو ما فكر وكه چې ته بايد زما بـاره كـې پـوى شـې، زه نـه غـ       -

باره كې داسـې فكـر وكـړې چـې زه هـيڅ شـى وم يـا يـم، زه د نااشـنا خلكـو           
ر خفګـان  ېـ ترمنځ راګير يم، نو ځكه كله دلتـه كلـه هلتـه، زه غـواړم خپـل ت     
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  پرې هير كړم. نن ماسپښين به زما خفګان نه خبر شې.
  غرمې ډوډۍ كې؟ -
چـايو  نا ماسپښين، زه خبر شوى يم چې ته آغلې بيكـر سـره كلـه كلـه      -

  ته وځې.
  ته دا ويل غواړې، يانې ته آغلې بيكر سره مينه لرې؟ -
نه زوړ ياره! زه ميېن نه يم. خو آغلې بيكر به تا سره د موضوع پـه اړه   -

  .خبرې وكړي
زه هيڅ پوى  نه شوم چې د (موضوع په اړه) خبرې نه د هغـه مطلـب څـه    

ددې لپـاره نـه وه   و، خو زه د ليوالتيا نه ډېر وارخطا شـوم. مـا آغلـې بيكـر     
بوتلې چې زه ورسره د ګيټس بي باره كې خبرې وكـړم. زه ډاډمـن وم چـې د    
هغې غوښتنه به په زړه پورې وي خو شيبه وروسته زه په دې پښـيمانه وم  
چې ما ولې د هغـه ګڼـه ګـوڼې كـور كـې پښـه ايښـې وه. هغـه نـور هـيڅ ونـه            

ويلســن هــم  دو كــې و، يــو نظــر مــې آغلــېېــويــل، مــونږ د ايــرو درې نــه تېر
دو كـې يـو مـوټر    ېرېوليده. موټر ډېر په سرعت روان و، د هوايي پل سره ت

ســيكل ډولــه شــى زمــونږ د مــوټر مخكينــۍ كــونج ســره يوځــاى شــو، يــو    
  و. ترافيكي پوليس پرې سپور

سمه ده زوړ ياره! سـرعت بـه لـږ كـم كـړو.  خپلـې بټـوې نـه يـې سـپين            -
پوليس هـم سـترګې ځيـر     كارت راوويست او د پوليس مخې ته يې ونيوه.

  كړې،
 ! ښه تاسو يې، بل ځل به مو پيژنم، ډېر وبخښئ، ښاغلې ګيـټس بـي   -

پوليس وار سره سر وخوځاوه، خپلـه ترافيكـي خـولۍ يـې پـه احتـرام لـږه        
  ټيټه كړه او خپله مخه  يې ونيوله.

  ما وپوښتل.“دا څه و؟ -
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 و او اوس راتـه هـر كـال د كرسـمس     ىكمشنر سـره مـې يوځـل ښـه كـړ      -
  كارت راليږي.

او د  يمړې ځـل چـې ورتـه ګـور    ود پل نه ښار داسې ښكاريده لكه په لـ 
دنيــا ښايســت همــدې ښــار كــې راټــول شــوى دى. كلــه چــې د بليــك ويلــې   

ده، مـوټروان  ېـ رېيـو ليمـو ډولـه مـوټر زمـونږ خـواكې ت       ،دوېرېجزيرې نه ت
ــان او         ــاته درې ســټايلش توري ــن و، ش ــر ت ــاس پ ــونكى لب ــوټر چل ســپين م

وه جينۍ ناسته وه. ما په زوره وخندل، هغـوى مـونږ تـه داسـې بـد      ورسره ي
  وي. يراكتل لكه د هغوى د موټر سيالي چې مو ورخرابه كړ

ــ   ــټس ب ــه وه، د ګي ــدونكې غرم ــه    يغوري ــۍ اراده وه. يوځــاى ت د غرمن
  ورننوتو،

  .ىښاغلې كيروي! دا زما ملګرې ښاغلې وولف شيم د -
هم بـل خـوا تللـى     يګيټس ب به مې وولف شيم سره خبرې وكړې.ېيوه ش

  و، بيا راغى.  
ه كړې  او بيا وسديخوا وګوره، زوړ ياره! نن سهار مې لكه چې په غ -

  يې هم هماغه موسكا وكړه.  
زه پوى  نه شوم چې تـه ولـې ماتـه د     زما راز او پټ شيان نه خوښيږي. -

 ر هر څه روښانه  نه وايې، ولې دا هر څه آغلې بيكر پورېېيو ملګري په څ
  تړې؟
اوه...داسې څه خاص خبره نشـته، آغلـې بيكـر يـوه لوبغـاړې ده او تـه        -

  پوهيږې هغه به هيڅكله داسې كوم كار ترسره نه كړي چې هغه غلط وي.
ناڅاپه يې خپل السي ساعت ته وكتل، پاڅيد، زه يې وولف شيم سره 

  پريښودم
هغه چاته زنګ وهي، راځي. وولـف شـيم دا وويـل او هغـه پسـې يـې        -
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  ته كتل.  شا
  ښه سړى دى كنه؟ ښايسته هم  او ځوان هم. -
  هو... -
  هغه... اكسفورډ كې درس ويلى. -
  ښه... -
  د اكسفورډ كالج نوم خو دې اوريدلى كنه؟ -
  هو... نوم مې اوريدلى. -
  د نړۍ نامتو كالجونو نه يو دى. -
  وپوښتل. ېګيټس بي د څه وخت راهيسې پيژنې؟ ما تر -
.  هغه په قناعت بخش ډول ځواب راكـه؛  هغـه سـره    يو څو كاله كيږي -

مې د جګړې وروسته وپيژندل او ملګـرى مـې شـو. يـو سـاعت خبـرې مـې        
ورسره كړې وې او ما پيژندلى وچې كره نسل سړى دې پيدا كړى.ما ځـان  
سره وويل؛ كه دومره دې خوښ وي، نو كور ته يې بوځه او خپلـې خـور او   

  مور سره يې معرفي كړه.
ته خيال دى، ته زما د لستوڼو تڼيو ته ګورې ما يـې تڼيـو تـه نـه     زما تا -

  كتل خو اوس يې ورته زما پام كه،
  خالص انساني غاښونو نه جوړې دي. -
  ى. ښه سوچ دې كړى د ډېر» ما له نږدې وكتل،«ښه... -
  هو... خپل لستوڼي يې بډ وهل. -
 هــو... ګيــټس بــي د ښــځو بــاره كــې ډېــر احتيــاط كــوي، هغــه د خپــل    -

ملګري ښځې ته هم نه ګوري.  په دې وخت كې ګيټس بي هـم بيرتـه راغـى.    
  ښاغلي وولف شيم خپله قهوه وڅښله او  په يوه جټكه كې پاڅيد. 

  ما خپله ډوډۍ وخوړه، تاسو دواړه ځوانان ماته اجازه راكړئ. -
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  ترې بيخونده لهجه كې وويل. يګيټس ب “څه ناوخته دى درباندې؟ -
  ر خپل السونه پورته كړه. ېعا په څښاغلي وولف شيم د د

نـه،  ېته ډېر موادبه يې او زه د يو بل نسل پورې اړه لرم. تـه همدلتـه ك   -
خپلـو لوبــو بــاره كـې وغږيــږه، پيغلــې انجـونې او... او...زمــا لپــاره، زه خــو    
پنځوس كلن يم، زه به اوس څه تاسو سـره ځـان برابـروم. مـونږ تـه يـې الس       

يې كش كړه او الړ. زه حيـران شـوم لكـه چـې مـا      راكړ، خپله نمونه يې پوزه 
  دهغه باره كې څه بد ويلې ول.  

ــه د       - ــې اوس د هغـ ــږي، دا ورځـ ــاتي كيـ ــر احساسـ ــه ډېـ ــه كلـ ــه كلـ هغـ
  احساساتي كيدو دي.

  څوك دى هغه، په هر حال، فلمي لوبغاړى دى؟ -
  نه -
  ؟ىد غاښونو ډاكټر د -
بيـا يـې   ړه شو او څوك؟ وولف شيم؟ نه هغه قمارباز دى. هغه زړه ناز -

  په ارامه پسې اوږده كړه،
  كس كړې وې.يكال نړيوالې لوبې يې ف  1919دا هغه سړى دى چې د  -
لوبې يې فيكس كړې وې؟ ما د هغه خبره تكرار كړه. زما ښه ياد شـي   -
به وروسته مې ترې بيا ېكال كې داسې څه پيښ شوي ول. يوه ش1919چې 

  وپوښتل.
  و؟  ىهغه دا كار څنګه كړ -
  بس هغه موقع نه ګټه اخستې وه. ”-
  نو بيا يى پوليس ولې نه نيسي؟ -
هوښيار سړى دى. ما  ډېرهيڅوك يې نه شي نيوالى، زوړ ياره! هغه  -

ټينګار وكه او د ډوډۍ پيسې ما وركړې، خدمتګار چې زما باقي پيسې 
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تـه   يراوړې، ما وليدل چې ټـآم بكـنن هـم د كـوټې نـه راووت. مـا ګيـټس بـ        
  وويل.
  زه ورځم يو چاته بايد سالم ووايم. -

  كله چې ټام مونږ وليدو، زمونږ خواته په تيزۍ راروان شو. 
  رته وې؟ ډيزي وارخطا وه، تا تر اوسه ټيليفون نه و كړى. ېته چ -
  دا ښاغلې ګيټس بي دى، ښاغلې ټام بكنن. -

دوى په لنـډه توګـه سـره السـونه وركـړل. د ګيـټس بـي مـخ كـې نـا اشـنا            
  راڅرګند شو. غوندې شرم

رته وې. په هر حال، دومره لرې ډوډۍ خوړلـو تـه څنګـه راځـې؟     ېته چ -
  ټام رانه وپوښتل.

  وم. ېښاغلي ګيټس بي سره ډوډۍ خوړلو ته راغل -
  ما ګيټس بي ته وكتل خو هغه تللى و.
***  

كې  جورډن بيكر د پـالزه هوټـل پـه څـوكۍ ناسـته       1919د اكتوبر مياشت، 
  ه:خپله كيسه يې شروع كړ

د يوځاى نه بل ځاى ته پياده روانه وم، مـا تـه بـه چمـن كـې ګرځيـدو خونـد         - 
و، چې په پوخ سرك بـه اكثـره ښـويدل،    ه. ځكه زما بوټان د انګلستان نه وراكاو

د ټولو نه غټ چمن هغه وخت كې د ډيزي في په كـور كـې و، هغـه اتلـس كلنـه وه      
نـه نـامتو جينـۍ وه. سـپين     يواځې دوه كاله مانـه مشـره وه. د ليـوز ويلـې د ټولـو      

لباس يې پر تن و، يو سپين سپورټي موټر يـې هـم درلـود، پـه ټولـه ورځ كـې يـو        
ټيليفون زنګ راغلى و، يو څو هيجـاني ځـوان افسـران  د كيمـپ نـه راغلـي وو.       

  هغوى غوښتنه كړې وه تر څو ډيزي سره په يواځې وګوري.
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ټر د سـرك غـاړه   دم، د هغـې سـپين سـپورټي مـو    ېـ رېكله چې د هغې كور نه ت
كې والړ و او هغه يو تورن جنرال سره موټر كې ناسـته وه چـې مـا ال تراوسـه نـه و      
ليدلى. د يو بل خبـرو كـې داسـې ورك وو چـې ماتـه يـې هـيڅ پـام نـه و تـر څـو زه            

  پنځه فوټه ورنږدې شوم.  
  سالم جورډن، مهرباني وكه راځه!  هغې ناڅاپي وويل، - 

ځكـه د هغـې ټولـو همزولـو كـې مـا نـه        هغې غوښتل مـا سـره خبـرې وكـړي،     
نـو زه   ې،ره متاثره وه. هغې ما نه وپوښتل كه ريډ كـراس سـره كـار كـول غـواړ     ېډ

يــې كــار ورســموالى شــم. هغــې مــا ســره خبــرې كــولې او ښــاغلې افســر د ډيــزي   
  خولې ته كتل.

آفسر ورته په داسې انداز كـې كتـل چـې هـره پيغلـه غـواړي يـو څـوك ورتـه          
هم عاشقانه غوندې چاپيريال ښـكاره شـو، ځكـه تـر اوسـه      داسې وګوري. ما ته 

و چــې بيـا مــې تــر څلــورو كــالو   يمـې هغــه صــحنه يــاده ده. د هغـې نــوم ګيــټس بــ  
پورې ونه ليد. كه څه هم ما هغه شپه محفل كې وليد خو ما فكـر نـه كـاوه چـې دا     

  دې هماغه سړى وي.  
ۍ هـم كـړې   و، راتلـونكې كـال لپـاره مـې څلـور رسـام      كـال   1919دا مهال نو 

ى وخـت ډيـزې سـره نـه     ډېـر وې او ټورنمنټ كې مې هم برخه اخستې وه، نو ما به 
ليدل. د هغې باره كې وحشي افواګـانې خپرېـدې، د ژمـي يـوه شـپه ډيـزي خپـل        
ســامانو نــه ټولــول تــر څــو نيويــارك تــه الړه شــي او خپــل ميــين افســر تــه خــداى  

تر څـو اونيـو پـورې يـې      پاماني ووايي، مور يې پرينښوده چې الړه شي، خو بيا
د كور هيڅ غړي سره خبرې نه وې كړې. بيا يې افسـر سـره ونـه كتـل او پـه سـيمه       
كې هم هاغه ځوانان پاتې ول كوم چې د عسكرۍ جوګـه نـه وو او هسـې خوشـې     

  ګرځيدل.
ر خوشـاله.  ېـ خو راتلونكې مني پورې بيرته خوشاله شوه، لكه د پخـوا پـه څ  
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وريــدل چــې نيــو اورليــون كــې يــو چــا ســره  د جګــړې اوربنــد نــه وروســته مــې وا
كوژده كړې،  خو بيا د يـې د جـون پـه مياشـت كـې د شـيكاګو نـه ټـآم بكـنن سـره           

ډولۍ پسـې سـلګونه خلـك خپلـو شخصـي مـوټرو كـې راغلـي          واده وكړ. هغې 
و. د واده نـه يـوه    وو او واده لپاره يې د ملباك پـه نـوم د يـو هوټـل هـال هـم نيـولى       

بكنن د ملغلـرو يـو هـار چـې درې سـوه پنځـوس زره ډالـره        ورځ وړاندې ورته ټام 
  ارزښت يې درلود، ډيزي ته وركړ.

زه د ناوې ملګرې وم، واده خلكو ته ډوډۍ وركولـو نـه نـيم سـاعت وړانـدې      
ر ښايسـته پـه خپـل كـټ     ېـ د هغې كوټې ته ورغلم. هغه د خپل ګالبي لبـاس پـه څ  

و بـل الس كـې يـو خـط     خـوده پرتـه وه. هغـې يـو الس كـې د شـرابو بوتـل ا        ېكې ب
  نيولى و. هغې په ورو وويل،

 ډېـر  ېماته مباركي راكړه، تر اوسه مې شراب نه دي څښـلي، خـو اوس تـر    - 
  خوند اخلم.

 ېڅه خبره ده؟ ډيزي...زه ويريدلې وم او زه ويلى شـم چـې مـا تـر اوسـه داسـ       - 
ناســته او د غــاړې هــار يــې وشــكوه او د   ېجينــۍ نــه وه ليــدلې. هغــه كــټ كــې ك  

  و دانې په فرش تيت شوې،  ملغلر
دا الندې ويسه، د چـا چـې وي همغـې تـه يـې وركـړه او ورتـه ووايـه ډيـزي           - 

خپله پريكـړه بدلـه كـړه... ډيـزي خپلـه پريكـړه بدلـه كـړه. هغـې پـه ژړا پيـل وكـړ،             
هغې ژړل او پسې ژړل يې. زه ووتم او د هغې د مور مـزدوره مـې پيـدا كـړه. مـونږ      

غه مـو پـه يخـو اوبـو ولمبولـه. هغـې د ماشـومانو پـه         دواړو دروازه بنده كړه او ه
ر ال خط الس كې نيولى و، خـط يـې ځـان سـره تشـناب تـه هـم يـوړ او د لمبلـو          ېڅ

وخت كې يې الس كې كلـك نيـولى او زبيښـل شـوى و، هغـې هغـه وخـت خپـل         
ــور د       ــو ســره ټــوټې شــوى دى او ن مــوټې خــالص كــړ چــې پــوى  شــوه خــط د اوب

  لوستو وړ ندى.  
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هيڅ ونه ويل، يو څه يـخ مـو د هغـې پـه تنـدي كيښـود او كـالي         خو هغې نور
مو ورته بدل كړل. نيم ساعت وروسته كوټې نه راووتو، د ملغلـرو هـار يـې غـاړه     

  ښه نوره پاى ته رسيدلې وه.ېكې پروت او پ
راتلونكى سهار پنځه بجې يې ټآم بكنن سره واده وكړ، پرته د كـومې لـړزې   

  ې مياشتينى سفر پيل كړ.نه، جنوبي سمندر خواته يې در
كله چې بيرته راغلل نو مـا هغـوى دواړه پـه سـانتا بـاربره كـې وليـدل. مـا تـر          
اوسه داسې ښځه نده ليدلې چې خپل خاوند سره داسې چلند كـوي، كـه چيرتـه    
به هغه د كوټې نه هم بهر وتلو نـو هغـه بـه بـې كـراره كيـده او پوښـتل بـه يـې؛ ټـام           

  كوټې ته راننوت نو دهغې حالت به همداسې و. چيرته الړ؟ تر هغې چې به ټام
ډيزي به په شګو كې ناسته او ټام به ورته غيږ كې سر ايښى و، ډيـزي بـه يـې    
  سترګې موښلې او هغې ته به يې په خوښۍ كتل. دا وخت د اګست مياشت وه.
راتلونكى اپريل  ډيزې وړه لـور وزيږولـه او يـو كـال دپـاره فرانسـې تـه الړل.        

ينــز او بيــا وروســته ډې ويلــي كــې هــم وليــدل، بيــا وروســته         دوى مــې بيــا ك 
شيكاګو ته راغلل. لكه څنګه چې ته خبر يې ډيزې شـيكاګو كـې ډېـره مشـهوره     
وه. كــه څــه هــم هلتــه شــتمن او وحشــي ځوانــان ول خــو ډيــزې پكــې خپــل عــزت    

ه ګټـوره وي چـې د شـاوخوا    ډېـر وساته دا ځكه چې ډيزي شـراب نـه څښـل او دا    
ې څوك شراب ونه څښي. او ډيزې هم كوم هلـك سـره يارانـه نـه     شرابيانو منځ ك
  وه جوړه كړې.

نو دادى شپږ اونۍ وړاندې  يې د ډېرو كلونو وروسته د ګيـټس بـي نـوم  يـو     
ځل بيا واوريده. هغـه وخـت چـې مـا درنـه د ګيـټس بـي پوښـتنه وكـړه، تاتـه يـاد            

كـوټې تـه    پيژنې؟ كله چـې تـه الړې، ډيـزې زمـا     يشي؟ غربي جزيره كې ګيټس ب
  راغلې وه، زه يې له خوبه پاڅولې وم او ما نه يې پوښتلي ول.

باره كې خبرې كـولې؟ زه نيمـه ويـده وم. هغـې خپـل       يتاسو د كوم ګيټس ب - 
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 ينااشنا غږ كې داسې څه ويـل لكـه پـه دې نـوم سـړى يـې چـې پيژنـده. ګيـټس بـ          
ورسـره  هماغه افسر و چې پنځه كاله وړاندې  يې دهغې پـه سـپورټې مـوټر كـې     

  خوا په خوا ليدلي و.
كله چـې جـورډن بيكـر كيسـه واورولـه نـو مـونږ پـالزه هوټـل نـه نـيم سـاعت             
وړاندې راوتلي وو. لمر هم يواځې د جګو ودانيـو پـه څوكـو كـې ښـكاريده او د      

  ر،ېماشومانو غږونه لكه په چمن كې د چيمچارانو په څ
  عجيبه تصادف و. ما وويل ډېردا خو  - 
  ادفي نه دي.خو دا هر څه تص - 
  ولې نه. - 
دا كـــور ځكـــه اخســـتى چـــې ډيـــزې مخـــامخ د اوبـــو هاغـــاړه  يګيـــټس بـــ - 

  اوسيږي.
دا يــواځې ســتوري نــه ول چــې هغــې خپلــې هيلــې او غوښــتنې ورښــوولې،   
هغه زما مخې ته يوځل بيا ژوندى راغـى، هغـه غـواړي پـوه شـي، كـه تـه چيرتـه         

هلتــه  يبيــا ګيــټس بــډيــزي تــه خپــل كــور كــې د چــايو يــا ډوډۍ بلنــه وركــړې او  
  درشي.

ددې غوښتنې محبوبيت زه ډېر حيران كړم. هغې پنځـه كالـه انتظـار كـړى و     
او يوه بنګله يې اخستې وه. چيرته چـې هغـې غوښـتل د سـتورو رڼـا د تصـادفي       

  ر وويني او يو وخت هغه د يو نا اشنا باغ ته الړ شي،ېپتنګانو په څ
لـي ول تـر څـو د هغـه دومـره وړوكـې       آيا دا اړينه وه چې تا ماته دا هـر څـه وي   - 

  عرض پوره كړم.
هغه ويريدلى دى، هغه ډېر انتظار كړى دى، هغه فكر كاوه چـې تـه بـه يـې      - 

  ونه منې.
  ذهن كې مې يوه بله پوښتنه وزيږيده،  
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  هغې ولې تاته ونه ويل تر څو دا كار وكړې؟ - 
... يـې. نـو ځكـه    ىهغه غواړي چې خپل كـور وروښـايي او تـه د هغـه ګاونـډ      - 

مړنى كـس  وبيا يې خلكو نه پوښتنې شروع كړې كه څوك ډيزې وپيژنـي او زه لـ  
وم چې هغه وموندلم. ما ورته هماغه وخت وړانديز وكړ چـې زه بـه يـې نيويـارك     

  كې كوم هوټل ته بوځم او ته هم هلته راشه. هغه راته ويل
مـا  زه نه غواړم هغه هوټل كې وګورم، زه غواړم همدلته نږدې يـې وګـورم ز   - 

د كور خوا كې.كله چې مـې ورتـه وويـل چـې تـه د ټـام ملګـرى يـې او ډيـزي سـتا           
خپلوانه ده نو هغه خپله نظريه بدله كړه. هغه ټام دومره خـاص نـه پيژنـي، كـه څـه      
هم هغه به هر وخت د شيكاګو اخبار ددې لپاره اخسته كـه چيـرى پكـې د ډيـزې     

 نوم راڅرګند شي.

دو، مـا خپـل الس د هغـې د    ېـ رېالندې ت نور ما ښام شوى و، د يو وړوكي پل
شا نه راچاپېر كه او د ماښام ډوډۍ مې ورتـه وويـل، نـور مـا د ډيـزي او ګيـټس       

باره كې فكر نه كاوه، دا پاك، نرم، محـدود شـخص چـې جهـاني شـكاكيت       يب
  سره تړاو لري، كوم شخصيت چې اوس مهال يې مال زما په مړوند راګيره ده.  

د كــې څــه ولــري.؟ زمــا پــه غــوږ كــې پــس پســك   او ډيــزي بايــد خپــل ژونــ - 
  وويل،  
  سره وګوري؟ يايا هغه غواړي ګيټس ب - 
نـه غـواړي هغـه خبـره شـي. بـس تـه ورتـه د          يهغه ال نـده خبـره، او ګيـټس بـ     - 

  چايو لپاره بلنه وركړه.
ر شـوو، هغـې زمـا السـونه كلكـول. د هغـې خفـه،        ېـ مونږ د ګڼو ونو خواكې ت

اغله نو زه ورته نور هـم نـږدې شـوم، دا ځلـې د     ستړې او كركې څيره كې مسكا ر
  مخ په لور...
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 م څپركېپنځ

 

په هغه شپه چې كله غربي جزيرې ته راغلـم، د لـرې مـې وليـدل داسـې      
راته ښكاره شوه چـې كـور مـې اور اخسـتى دى، دوه بجـې بـه وې، د ټـاپو        

وې. پـه كـونج كـې     هماغه كونج نه د څراغونو شغلې تـر سـركه رارسـيدلې   
كور دى، د سر نـه تـر بـيخ پـورې يـو       يراتاو شوم چې ومې ليدل د ګيټس ب

مړي ځل ليـدو مـې داسـې وانګيرلـه لكـه چـې بيـا كـوم         وسپين پړق و. په ل
محفل جوړ دى، يا پكې خلك پټ پټونى كـوي او ټـول كـور د لوبـو لپـاره      

چـې د ونـو   تيار شوى دى. خو هلته هـيڅ كـوم غـږ نـه و. هلتـه يـواځې بـاد و        
ســره يــې ډغــرې وهلــې. كلــه چــې زه ټيكســي خپلځــاى تــه رارســولم، ومــې  
ليدل چې ګيټس زما په لور راروان دى، خداى خبر د كله نه به يې زما الره 

  څارله. 
  وښانه ښكاري. ما ورته وويل.ر ستا كور خو ډير -
ريښتيا...؟ هغه خپلې سترګې بنګلې ته واړولې؛ ما خو پكې يو څـو   -
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  كتل، راځه الړ شو كاني جزيرې ته، زوړياره! زما موټر كې.كوټو ته 
  ر ناوخته دى.ېډ -
نو بيا راځه يوه شيبه خپل حوض كـې والمبـو. پـه ټـول اوړي كـې مـې        -

  پكې نه دي لمبلي.
  زه ځم ويده كيږم! -
  سمه ده. -

به وروسـته مـې   ېهغه منتظر و، ماته يې  په ځپونكي نظر وكتل. يوه ش
  ورته وويل،

لـې بيكـر سـره خبـرې وكــړې، سـبا تـه ډيـزي تـه زنـګ وهــم او د          مـا اغ  -
  چايو لپاره ورته بلنه وركوم.

پروايې وويـل:  زه نـه غـواړم تاتـه كومـه       ېاوه... ښه خبره ده! هغه په ب -
  ستونزه جوړه شي.

  كومه ورځ تا لپاره غوره ده؟ -
زه نـه غـواړم تاتـه كومـه      ”هره ورځ چې ستا خوښه وي. هغه بيا وويـل  -
  نزه جوړه شي.ستو
  سبا نه بله ورځ څنګه ده؟ -

به فكر وكړ، بيا يې بې ميله وويل:  زه غـواړم د كـور مخـې    ېهغه يوه ش
  چمن دې برابر كړم.

  مونږ دواړو د چمن وښو ته وكتل.  
  يوه بله وړه خبره هم ده. هغه زړه نا زړه وويل. -
  ولې؟  كه ته غواړې يو څو ورځې وروسته به يې راوغواړم. -
  ه... دا خبره نه ده. هغه اللهانده غوندې ښكاريده؛او -
ما فكر كاوه...دلته ماته وګوره... زوړ يـاره! تـه ډېـرې پيسـې نـه ګټـې        -
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  كنه؟
  په اوريدو لږ ډاډمن شو. ېدومره نه.  ددې خبر -
ما هم دا فكر كاوه، بخښنه غواړم، ته خو ګورې كنـه، زه يـو وړوكـى     -

نه، نو ما فكر كاوه چې ته هسې هم غوندې تجارت كوم، ته خو پوهيږې ك
  ونه خرڅوې كنه، زوړ ياره! ډېرې پيسې نه ګټې...ته بانډ

  بس خپله هڅه كوم. -
ښه... دا به ستا لپاره ګټوره وي او ستا وخت به هـم كـم مصـرفيږي او     -

  ې وي، دا به زما او ستا ترمنځ وي.ډېرپيسې به هم 
ندې دا مذاكره زما د زه اوس پوه شوم، د مختلفو حاالتو تر سيورې ال

ډول د يـو خـدمت پـه     ي، خو دا وړانديز په ښـكاره  وژوند يو بحران څرګند
  بدل كې و. ما سره هم بله الره نه وه نو د هغه خبرې مې ورپرې كړې.

زما السونه ډك دي، زه درنه ډېر منندوى يم. خـو زه د خپـل كـار پرتـه      -
  نور څه نشم كوالى.

  ته وولف شيم سره تجارت شروع كړه.زه درته داسې نه وايم چې  -
ما هغه په دې وپوهوه چې خپلې خبرې نه نه اوړم. هغـه تـر ډېـره منتظـر     

به وروسـته  ېواو هيله من و چې زه به بيا خبرې شـروع كـړم، خـو بيـا لـږه شـ      
  مجبور شو او په نه زړه كور ته روان شو.  

 هغه ماسخوتن زما سر لږ غونـدې سـپك شـو او لـږ خوشـاله هـم وم. زه      
فكر كوم كوټې ته راننوتو سره پـه ډوب خـوب ويـده شـوى وم. نـو زه نـه يـم        
خبــر چــې ګيــټس بــه كــاني جزيــرې تــه تللــى و او كــه هماغســې والړ بــه يــې  

  دخپل كور كوټو ته كتل. 
راتلونكې سهار وختي مې دفتر نه ډيزي تـه ټيليفـون وكـړ او هغـې تـه      

  مې د چايو بلنه وركړه.
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  ا هغې ته خبردارى وركړ.ټام ځان سره مه راوله.  م -
  څه...؟ -
  م ځان سره مه راوله.اټ -
  ټام څوك دى؟ هغې په معصومه لهجه وويل. -

هغه ورځ ډېر تيز باران و، تقريبا د غرمې يوولس بجې بـه وې چـې ډلـه    
سړي زما انګړ ته چې باراني كوټونه يې اغوستي وو راننوتل، ګيټس بـي  

ــې   ــاران ورپسـ ــې او لـــس دولـــس مزدوركـ ــ ،مخكـ ــه  ګيـ ــو تـ ــي خلكـ ټس بـ
الرښوونه وكړه تر څو واښه وريبـي او د چمـن خواوشـا سـيمې صـفا كـړي.       

له خوا د چايو اړونـد   يهغه بيرته الړ. ماسپښين دوه بجې وې، د ګيټس ب
ــه زوره       ــته دروازه پـ ــاعت وروسـ ــو سـ ــول. يـ ــي راوړل شـ ــميره لوښـ ــى شـ بـ

وړين ټوكر نه جوړه دريشـي، نقـره يـي شـرټ،      يپرانستل شوه او ګيټس ب
طاليــي نيكټــايي غــاړه كــې، تــرور دننــه راننــوت. د هغــه رنــګ ســـپين          

  تښتيدلى و او په مخ كې يې د بې خوبۍ نښې له ورايه ښكاريدې،
  هر څه خو سم دي كنه؟ هغه زر وپوښتل. -
  هو، ستا خلكو ښه كار كړى دى. چمن يې هم ښه برابر كړى دى. -
هغه د كړكۍ نه   كوم چمن؟ هغه زر وپوښتل...  ښه... ستا د كور چمن. -

  بهر وكتل، خو هغه ته په كتلو راته داسې څرګنديدله چې هيڅ نه ګوري.
ډېر ښه ښكاري. هغه بيا په نا اړونده توګه وويل؛ يو اخبار كـې ويـل    -

شوي چې كيداى شـي بـاران تـر څلـورو بجـو ودريـږي، تـا هـر څـه تـر السـه            
لوښو خـونې تـه    كړي؟ د چايو لپاره خو ټول لوازم پوره دي كنه؟ هغه مې د

بوته. بيا مونږ يوځاى د خوړو دوكان ته الړو او هغې نه مـو ليمـوي كيـك    
  راواخيست.

  دا به بس وي كنه؟ ما وپوښتل. -
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  هو ډېر دى... ډېر ښه دى... زوړ ياره! -
تــر درې نيمــو پــورې بــاران  يــو څــه ورو شــوى و، خــو بيــا هــم نــري نــري 

پـه كـراره    يوو. ګيـټس بـ    ر د ځمكې په لـور راروان ېڅاڅكي د پرخې په څ
به وروسته به يـې د كړكـۍ نـه بهـر كتـل. اخـر لـه ځايـه         ېنه شو كيناستى. ش

  پاڅيد او ماته يې په غير عادي لهجه كې وويل:
  زه ځم نور... -
  ولې...؟ -
هغه خپل السي ساعت تـه  ناوخته شو. ډېرچايو ته هيڅوك نه راځي.  -

  وكتل.  
  زه ټوله ورځ انتظار نشم كوالى. -
  .رې ديېځان نه ساده مه جوړوه. د څلورو نه خو يواځې دوه دقيقې ت -

ناسـت لكـه مـا چـې پـه زوره حصـار كـړى وي، پـه         ېهغه بيرته غمجـن ك 
همدې كې د بهر نه د موټر غږ راغى چې زما د كور انګـړ تـه راداخـل شـو،     

  مونږ دواړو خيز كړ. زه بهر ورووتم.  
شاته سيټ كـې ناسـته وه،   د لغړو ونو الندې يو موټر راروان و، ډيزي 

درې كونجه يو ډول سنبلي خولۍ يې په سر وه او د همغې ځـاى نـه ليوالـه    
  موسكۍ شوه،

د هغـې غـږ د بـاران ټـك      په ما ګرانه! په همـدې ځـاى كـې اوسـيږې؟     -
ټك سره يوځاى شو، ما هم خپـل غوږونـه ورڅـك كـړل. د زلفـو يـوه برخـه        

و تـر څـو  مـوټر نـه راښـكته      يې لمده تر زنې رارسيدلې وه. ما يـې الس ونيـ  
  كيدو كې ورسره مرسته وكړم.

ماته يې غـوږ كـې پـه ورو وويـل... نـو       ؟ ته خو په ما ميېن شوى نه يې -
  بيا ولې زه بايد يواځې راشم؟
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دا د كيسل ايكرنټ يو راز دى، خپل موټر چلونكي ته ووايه چې الړ  -
  شي او يو ساعت وروسته درپسې راشي.

  سته راشه!فرډي! يو ساعت ورو -
مـــونږ دننـــه الړو، دننـــه يـــوه درنـــده او حيرانـــونكې صـــحنه رامنځتـــه 

  كيدونكې وه.
  ښه نو... دا ډېره خندونكې خبره ده! -
  څه شى خندونكى دى؟ -

هغې مخ راواړوه، په كـې دروازه هـم وټكيـده، زه دروازې تـه ورغلـم،      
يـې   ، په شاته دروازه بيرته بهر تللى و، رنګىګورم چې ګيټس بى والړ د

مرګونى سپين تښتيدلى لكه هيڅ وينه چـې ونـه لـري. خپـل السـونه يـې د       
كوټ په جيبونو كې ننباسلي  او بـاران لونـد خيشـت كـړى دى. زه مخكـې      
هغه راپسې دهليز ته راننوت، ال يې زړه نه ښه كاوه چې كـوټې تـه ننـوځي.    

زور په زوره مې دننه وليـږه، مـا د دهليـز دروازه بنـده كـړه ځكـه بـاران بيـا         
  اخستى و. 
شيبې پورې هيڅ خبرې نـه وې شـوې بيـا مـې نـرى پـس پسـك          ېتر يو

  موخې والړ وم. زه هم دننه ورغلم.  ېواوريده، زه هم دهليز كې ب
ــ ال تــر اوســه الســونه جيــب كــې ننباســلي، ديــوالي بخــاري     يګيــټس ب

دپاسه المارۍ باندې يې ډډه وهلى والړ و. هغـې خپلـو پښـو تـه كتـل. سـر       
ه كړ تـر څـو يـو نظـر ډيـزي تـه وګـوري. المـارۍ پـه سـر ايښـودل            يې راپورت

ــو          ــه خپل ــد، پ ــدې راوغورځي ــر ســره ټكــر شــو او الن ــې س شــوې ســاعت ي
  لړزيدلو السونو يې د نيولو ناكامه كوښښ وكه.

ورو وويـل، ماتـه يـې يـو نظـر       يمونږ مخكې سره ليدلي ول. ګيټس ب -
د مات شوي سـاعت   وكتل او د هغه شونډو د خندا يوه ناكامه هڅه وكړه.
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جوړولو هڅه يې وكړه خو بيرته  په خپل سم ځاى كينښودل  شو، بيـا هغـه   
النــدې يــې الس كيښــود او نيــغ  كيناسـت، څنګــل يــې پــه صــوفه او د زنـې  

  كيناست.
  هغه وويل. . د ساعت ماتولو لپاره بخښنه غواړم -
ما ورتـه پـه احمقانـه لهجـه وويـل، زه فكـر كـوم مـونږ          . زوړ ساعت و -
ې واړه په دې باوري وو چې ساعت په ځمكه غورځيدو سره ټوټه ټوټـه  در

  شوى و.  
  ډيزي وويل. ر كلونه يو بل سره نه دي ليدليېمونږ ډ -
راتلونكې نـومبر مياشـت پنځـه كالـه پـوره كيـږي. د ګيـټس بـى غيـر           -

ارادي ځواب مونږ يـو ځـل بيـا د خاموشـۍ پـه لـور بوتلـو. زه ووتـم تـر څـو           
غلـى ناسـت و، مـا     يچاى تيار هلته ايښى و. ګيټس بـ  دوى ته چاى راوړم.
، هغې په عصبانيت كله ماتـه او كلـه ډيـزي تـه كتـل.      ېاو ډيزي خبرې كول

ښنه وغوښـته  څه ځواب نه شي ويالى نو ځكه ما بكله كله چوپتيا هم د هر
  او پاڅيدم.

  زر وپوښتل. يګيتس ب ته چيرته ځې؟ -
  زه بيرته راځم. -
ځايـه الړ شـې، تاسـره مـې كـاردى. هغـه مـا         مخكې تر دې چې لـه دې  -

پســې تــر اشــپزخانې راغــى، دروازه يــې بنــده كــړه او پــس پســك كــې يــې  
  خبرې پيل كړې:

  څه خبره ده؟ -
ته ډېره غټه سهوه كوې. هغه وويل، سر يې د نه په ډول ښي چپې لور  -

  ته اړوه، 
  دا غټه سهوه كوې، غټه سهوه. -
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يكه مرغه ما ورسـره دا هـم ورزياتـه    له ن “هيڅ خبره نده، ته شرميږې؟ -
  كړه؛ ډيزي هم شرميږي... د هغه لكه چې باور رانغى؛

  ډيزي هم شرميږي...؟ -
  څومره چې ته شرميږې، هغومره هغه هم... -
  لږ په ورو غږيږه... -
ر كارونــه مــه كــوه. مــا يــې خبــره ورپــرې كــړه:    ېــتــه د ماشــومانو پــه څ  -

ې، ډيـزي هلتـه يـواځې ناسـته     يواځې داهم نه، ته سپين سترګي تـوب كـو  
ده... هغه خپل الس اوچت كړ لكه ماته چې وايي بس دى، ماتـه يـې وكتـل    
  او د كوټې دروازه يې په احتياط پرانسته او يو ځل بيا كوټې ته ننوت. 
د  يزه د كور شا دروازه باندې بهر ووتم، په كومه دروازه چې ګيټس ب

قـابو كـې راولـي، هغـه خـو       ډيزي په راتلو وتلى و، تر څو خپل احساسات
خپل ټول ځان باران كې لوند كړى و. بـاران يـو ځـل بيـا ښـه تيـز شـوى و. زه        
الړم د خپل كور چمن كې يوې غټـې ونـې النـدې ودريـدم، د هغـه ځـاى نـه        
يواځې د ګيټس بى بنګلـه ښـكاريده. د بـاران څـآڅكي بـه د ونـو پـاڼو كـې         

  سره يو ځاى كيدل او الندې ورته زه والړ وم.
د وريځو تر منځ سر راښـكاره كـړ. د    ريبا نيم ساعت وروسته لمر هم تق

كور ته تاو شو، زه فكر كـوم چـې دې    يخوراكي توكو ډك موټر د ګيټس ب
ډېــر كــم خــوري. زه بيرتــه دننــه الړم، بــاران  يخوراكونــو نــه خپلــه ګيــټس بــ

ودريدو سره د هغوى پس پسك دهليز كې هم اوريـدل كيـده. غږونـه ورو    
اساتو سيلۍ سره تيزيدل، خو د باران ودريـدو سـره ټـول كـور     ورو د احس

وسـې لوښـي يـو بـل سـره       ېكې چوپتيا خپره وه. اشپزخانه كې مې تـر خپلـ  
ووهل او څه شور مې جوړ كړ، خو هغوى هـيڅ نـه اوريـدل. هغـوى دواړه د     
كوچ دواړو څنډو كې يو بـل تـه مخـامخ داسـې ناسـت ول لكـه د يـو چـا نـه          



  

  

 

 
 

 59  يواځې شوى

  ږي  او د شرم هغه پل اوس له مينځه تللى و.چې ازموينه اخستل كې
د ډيزي مخ د اوښكو نه ډك و او كله چې دننه ورغلم نو يو څه پـه زوره  
مې ټوخى وكه، نو پوى شول، ډيزي زر پاڅيده او د آينې مخې ته ودريده 

تـرور غونـدې    ياو دسمال باندې يې خپل اوښـكې پـاكولې. خـو ګيـټس بـ     
ليـده، پرتـه د څـه ويلـو او يـا السـونو       ښكاريده، خو پـه لفظـي ډول هغـه ځ   

  خوځولو نه يې د وياړ شغلې رابهر كيدې او دا وړه كوټه پرې ډكيدله.
هغه وويل، لكه د څو كـالو راهيسـې يـې چـې      اوه... سالم... زوړ ياره! -

راسره نه وي ليدلي، ما خو فكر وكه كيـداى شـي السـي سـتړي مشـي هـم       
  راسره وكړي. 

  باران خو ودريدلى دى. -
ودريدلې؟ كله چې هغه پوه شو چې زه د څه باره كې غږيږم نو پام يې  -

ــاالتو         ــوا ح ــه د ه ــوتي دي. هغ ــم رانن ــه ه ــوټې ت ــر وړانګــې ك شــو چــې د لم
  ر وويل، ډيزي ته يې مخ واړوه،ېپيژندونكي په څ

  ته دې باره كې څه فكر كوې؟ باران خو ودريدلى. -
ان او درد نـه ډك و. د  .  د هغې ستونى د خفګـ جىه خوشاله يم، ډېرزه  -

  ډول وويل. ډېرې خوښۍ نه يې په غير ارادي 
زه غواړم چې ته او ډيزي زما كور ته راشئ، زه غواړم ډيـزي تـه خپـل     -

  كور وښايم.
  په ريښتيا غواړې چې زه هم درشم؟ -
  د زړه نه يې وايم، زوړ ياره! -

چـې   ډيزي بره الړه تر څو خپل مخ پريمينځي. زما ډېر وروسته پام شـو 
هلتــه بــه ځــان پــاك هــم نــه وي. مــا او ګيــټس بــى النــدې چمــن كــې د هغــې    

  انتظار كاوه.
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  »زما كور خو ښايسته ښكاري كنه، وګوره! لكه څراغ ښكاري.«
ــ  ــر      يګيــټس ب ــه ريښــتيا ډې ــق وم، كــور پ ــل او زه هــم ورســره مواف ووي

  ښايسته ښكاريده.
  هغه  خپل كور ته بيا بيا كتل.  “هو...ښايسته دى. -
ې مې درې كالو كې دومره پيسې تـر السـه كـړې تـر څـو پـرې دا       يواځ -

  كور واخلم.
  ما فكر كاوه تاته دا دومره پيسې د ميراث نه پاتې دي. -
وې، زوړ يـاره! خـو مـا ټـولې پيسـې د جګـړې لـه وجـې لـه           ېماته پات -

  السه وركړې. د جګړې له ويرې... هغه وويل.
وايي، كله چې ماورنه  زه فكر كوم هغه په مشكله پوهيده چې هغه څه

  وپوښتل چې څه كاروبار كوي نو د هغه ځواب په زغرده لهجه كې و.
چـې خپـل ځـواب تـه فكـر       دې دا زما شخصي چارې دي.  وړانـدې تـر   -

  وكړي چې دا يو ښه ځواب نه و،
اوه... زه  د ډېــرو شــيانو ســوداګري كــوم.  هغــه تــه د خپلــې بــدځوابۍ    -

  احساس وشو،  
درملــو ســوداګري كولــه، بيــا وروســته د تيلــو  مړي ســر كــې مــې دولــ -

كاروبار او اوس يو هم نه كوم. هغه ماته په ځير كتـل چـې ګنـي خفـه شـوى      
  نه وي. 
زه فكر كوم ته د هغـه شـپې بـاره كـې خبـرې وكـې، مـا چـې درتـه كـوم            -

ــه       ــه ن ــزي دنن ــر دې چــې زه ځــواب وركــړم، ډي ــدې ت ــديز كــړى و؟ وړان وړان
  ورايه د لمر په رڼا كې پړقيدې. راووته. د هغې د كميس تڼۍ له

  دا غټ ځاى؟ ډيزي په ژړغوني غږ كې وويل. -
  ستا خوښ شو؟ -
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  ډېر مې خوښ شو، خو زه نه پوهيږم ته پكې څنګه يواځې اوسيږې؟ -
زه يې تل په زړه پورې خلكو نـه ډك سـاتم. شـپه او ورځ، هغـه خلـك       -

  چې په زړه پورې كارونه كوي. لمانځونكي خلك...
دې چې بنګلې ته لنډ ورننوځو، مـونږ د النـدې سـرك د الرې    پر ځاى د

ــاتې وه.         ــه پ ــه حيران ــم د خوښــۍ ن ــزي ه ــو، ډي ــه ورغل ــه دروازه دنن د شــا پ
مرمرينو زينو پورې ورسيدو، د مرغيو پرته بل كوم غږ نه اوريـدل كيـده.   
ما فكر كاوه چې دلته دننه د هرې صوفې او ميز شاته ميلمانه ناست دي، 

ر شـو. مـونږ   ېـ قوماندې الندې ټول غلـي وي تـر څـو مـونږ ت    د يوې ځانګړې 
، هــره خونــه د ګالبــو او ســنبلي  ېبــره الړو، پــر لــه پســې د خــوب خــونې  و 

وريښــمو او پــه تــازه نــوي ګالنــو ســينګار شــوې وي. بيــا ورپســې د كــالو   
بــدلولو خــونې، تشــنابونو كــې دننــه وړې كــوټې چــې د ينــي نــاروغ خلــك  

غه د يوې شيبې لپـاره هـم ډيـزي نـه مـخ      پكې خپل ورزش هم كوالى شي. ه
هــر څـه ددې جوګـه كــړي و تـر څـو د هغــې      ينـه اړوه. زمـا پـه فكــر ګيـټس بـ     

ښايســته ســترګې پــرې ډكــې شــي او تقريبــا هــر څــه د ډيــزي د خوښــۍ وړ    
  وګرځيدل.
لكه د پخوا يې چې دا هرڅه پالن كړي وو. هغه ډېر خوشاله  يګيټس ب

چــې رســيدونكى وي اود  خپــل بريښــېده، لكــه د ډېــرو كلونــو مــوخې تــه  
بـره روان،هغـې    يهدف تر السه كونكى وي. ډيزي هملتـه والړه، ګيـټس بـ   

يـوه يـوه    ،ويل لنـدن كـې يـو كـس لـري چـې د هـر موسـم جـامې ورتـه ليـږي           
المارۍ به يې خالصوله او هغې نه يې شرټونه، دريشي، نكټايانې چـې د  

المارۍ شـروع شـوې،    هر يو لپاره بيله بيله المارۍ وه. بيا د ښځو د جامو
بنډل به يې راخېسته او يو يو به يې الندې ډيـزي پـه لـور غورځـاوه. ډيـزي      
هم د خندا نه شنه وه او د يو يو رانيولو هڅه به يې كوله، اخـر النـدې ځـاى    
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  د كالو نه ډك شو او ډيزي پرې سر كيښود او په ژړا شوه.
ســه مــې دا څــومره ښــكلي كــالي دي، زه ډېــره خفــه كيــږم ځكــه تــر او   -

  داسې ښآيسته كالي نه دي ليدلي.
د كور ليدو نـه وروسـته بهـر راووتـو، تـر څـو راتـه چمنونـه او د لمبلـو          
حوض او نوي موسـمي ګلونـه راوښـيى.  زمـونږ راوتلـو سـره بـاران شـروع         

  شو.  
كه دا لړه نه وي نو ستا كور د همدې ځـاى نـه ښـكاري، ستاسـو كـور       -

  وويل. يب مخې ته تل يو شين څراغ بل وي. ګيټس
د تيـرې   يناڅاپه ډيزي خپل مړوند د هغې نه راچاپير كړ خـو ګيـټس بـ   

خبرې باره كې سوچ كاوه، لكه د هغه شين څراغ ارزښت ورتـه د تـل لپـاره    
بې ارزښته شوى وي. هغـه يـوه الره چـې دوى دواړه يـې سـره جـال كـړي وو        

  ترمنځ يواځې اوبه او يو شين څراغ پروت و. ىاوس د دو
د ماشـومتوب انځـور ځوړنـد     يوا الړم، هاخوا د ګيـټس بـ  زه ترې هاخ

و، د بيړۍ تفريحې لباس يې پر تن و. هغه خپل سر شاته بې پروا نيولې و. 
  هغه وخت تقريبا اتلس كلن ښكاريده، ډيزي وويل.

زما ډېر خوښ شو، ستا دا پيكى! تا خو ماته نه وو ويلـي چـې تـا يـو      -
  اره كې...؟وخت پيكې هم درلود او د تفريح بيړۍ ب

ې سـپينې ورقـې   ډېـر زر وويل، ستا باره كې  يدلته وګوره! ګيټس ب -
تورې شوې دي. دوي خوا په خوا والړ انځور ته كتل. مـا غوښـتل الجـورد    

خپلـه   يباره كې ترې وپوښتم. په دې كې د ټيليفون زنګ راغى، ګيـټس بـ  
  غوږى  پورته كړ،

نه شم كـوالى دې بـاره    هو... ښه... زه اوس خبرې نشم كوالى... زه اوس -
كې خبرې وكړم... ما ورته ويلي و يو وړوكى ښارګوټى...هغه بايد پوه شـي  
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چې وړوكى ښارګوټى څه مطلب لري... ښه، نـو هغـه زمـونږ نـدى پكـار كـه       
  “ډيټرايټ د هغه نظر وي، د وړوكي ښارګوټي...

  هغه غوږې كيښود.  
ران اوس هــم دلتـه راشــه، زر... ډيــزي كړكــۍ كــې والړه، ويــل يــې؛ بــا  -

وريږي. تياره د غرب خواته ډېره ده  او دلته سمندر دپاسـه ځګـن وريځـې    
  ګالبي او طاليي ښكاري.

  ورته په ورو وويل، يهلته وګوره...ګيټس ب -
زه غـواړم هغــه ګالبــي وريځــې راونيســم او تــا پكــې ونغــاړم... ډيــزي   -
  وويل.

ريـده. خـو   ما غوښتل چې الړ شم خو هغوى دواړو زما خبره هيڅ وانه و
ــاره        ــوالي لپ ــا شــتون د هغــوى يواځي ــې دا و چــې زم ــل ي ــداى شــي دلي كي

  قناعت بخش و.
ــپ          - ــاغلى كل ــل؛  ښ ــى ووي ــټس ب ــړو؟ ګي ــه وك ــور څ ــې ن ــوهيږم چ زه پ

هغه د كوټې نه ووت، پونګ  “سپرنګر به راولم چې مونږ ته پيانو وغږوي
  .ته يې غږ كړل تر څو كلپ سپرنګر راوغواړي، هغه يوه شيبه كې راغى

ستا د تمريناتو مزاحم شوي خو نه يـو؟ ډيـزي پـه مودبانـه لهجـه كـې        -
  وپوښتل. ېتر

  زه ويده وم... زه ويده وم، خو اوس راپاڅيدم. -
  د هغه خبرې ورپرې كړې. يكلپ سپرنګر به پيانو وغږوي.  ګيټس ب -
  “زه ښه پيانو نه شم غږوالى. ډېر وخت كيږي تمرين  مې نه دى كړى... -
يې يـو ځـل بيـا خبـرې ورپـرې كـړې. هغـه         يالړ شو.  ګيټس بالندې به  -

يوه بټنه كيكاږلـه، خـړې كړكـۍ څراغونـو بنديـدو سـره روښـانه شـوې، د         
  موسيقۍ كوټه كې پيانو سره خواكې يوه ډيوه هم بله وه. يګيټس ب
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هغه  اورلګيد راواخست او د ډيزي لپاره يې پرې سګرټ بل كړ او پـه  
ــو كــونج كــې ورســره خــواكې كين     اســت. د كــوټې فــرش بانــدې يــواځې     ي

بانــدينۍ رڼــا انعكــاس كــاوه. كلــه چــې كلــپ ســپرنګر پيــانو غــږول شــروع 
  په لټه شو،   يكړل، شيبه وروسته په ناخوښۍ د ګيټس ب

ــه شــم       - ــه ګــورې، مــا درتــه وويــل چــې زه ن ګــوره زمــا تمــرين نشــته، ت
  غږوالى. زما تمرين...

په دريـم ځـل خبـره خولـه      ورته يډېرې خبرې مه كوه... غږوه... ګيټس ب -
  كې وچه كړه.

تـه د خـداى پامـانۍ لپـاره وويـل، د هغـه پـه مـخ          يكله چې ما ګيټس ب
كې مې د وارخطايې نښې وليدې اګر چې يو شكمن پركالتوب د هغې په 
خوشبينه څيره كې راڅرګنـد شـو. تقريبـا تـر پنځـه كـالو، د ډيـزي خوبونـه         

د  يوه  او يــا د ګيــټس بــنيمګــړي پــاتي شــوي وو. دا د هغــې غلطــي هــم نــه 
يــې د خپلــو نوښــتګرو جــذبو تــر مــنځ  يســتر ژونــد وهمونــه وو، ګيــټس بــ

  دو پكې ورزياتيدل.  ېرېغورځولى و چې  د وخت په ت
هيڅ كوم اور يا تازه والى ددې چلينج نه شي وركوالى چې د يـو سـړي   
اروايي زړه تر كومه حده زيرمې ساتلى شي. ما چـې كلـه هغـه تـه وكتـل لـږ       

ن برابر كړى و. د ډيزې الس يې كلك نيولى و، لكه ډيزي چې ورتـه  مې ځا
  غوږ كې څه وايي او د احساساتو ډك زړه يې د هغه په لور كوږ شوى وي.
هغوى دواړو زه هير كړى وم، خو ډيزي بره وكتل او الس يې راكـړ خـو   

زه بيخــي نــه پيژنــدم. مــا يــو ځــل بيــا هغــوى تــه او هغــوى ماتــه   يګيــټس بــ
ا زه د كوټې نه راووتم او الندې مرمرينو زينو كې باران ته يوه وكتل. او بي

  مې هملته ځانته پريښودل.   ىبه ودريدم او هغوېش



  

  

 

 
 

 65  يواځې شوى

  
  
  

  شپږم څپركې
  
  

جيمز ګيټز يې خپـل اصـلي نـوم و. هغـه خپـل نـوم اووه لـس كلنـۍ كـې          
بدل كـړى و. هغـه وخـت يـې د خپـل مسـلك شـروعات وكـړه  كلـه چـې ډان           

سـره د سـمندر طوفـاني اوبـو تـر مـنځ راګيـر         كوډي د خپلې تفريحي بيړۍ
شوى و، هغه وخت جيمز ګيټز د ساحل په خواكې د خپل شليدلي جرسـي  

.  شـو   ييده. ريښتيا هغه وخت يـې نـوم ګيـټس بـ    او د لمبلو لباس كې ګرځ
هغه يوه كښتۍ له چا نـه پـور كـړې وه او كرايـه بـه يـې وركولـه. پـه هماغـه          
ماسپښين كې يې ډان كوډي د سمندري طوفان نه ژغورلى و. د هغـه مـور   
او پــالر پرديــو پټيــو كــې كــار كــوه، خــو دهغــه خيــاالتو دا هرڅــه نــه شــول   

  ې هم نه شول قبلوالى.زغمالى او خپل مور او پالر ي
يـو كـال كـې جنـوبي سـاحل ســويرير ډنـډ پـورې ورسـيده  او بيـا پنځــه          
كالو پورې ډان كوډي سره پـاتې شـو. ډان كـوډي پنځـوس كلـن ميلـونر او       

د بيړۍ په راشپيل ناست او بره د  يعياش سړى و. يوه ورځ ځوان ګيټس ب
پـوه   بيړۍ عرشي ته ګوري، هغه ډان كـوډي تـه موسـك شـو، هغـه پـه دې      
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شوى وچـې هغـه چاتـه هـم وګـوري نـو پـه هغـه سـړي بيـا ګرانيـږي. يـو څـو              
ورځې وروسته يې ورته نوې آبـي رنګـه كـورتۍ، شـپږ جـوړه پتلونونـه او       

  كښتۍ خولۍ  واخستل. 
  خپل دهليز كې والړ او دهغه كيسې كولې، هغه ويل، يګيټس ب

ه د يـو  هغه ما ته هر څه رازده كړي وو، څنګه كالي واغوندم  او څنګـ  -
  ر عمل او خبرې وكړم.ېښاغلي په څ
ته دا ټولې پيسې ډان كوډي نـه پـه ميـراث پـاتې شـوې وې.       يګيټس ب

هاغه وخت كې تقريبا پنځه ويشت زره ډالره كيدل، خو هغې پيسـې وانـه   
خســتې، د امريكــا هــر اخبــار همــدا ســر خــط جــوړ كــړى و او مختلفــې          

  پيسې د كومه راغلې. سره دا دومره يافواګانې يې خپرولې. چې ګيټس ب
هغه ماته دا هر څه ډېر وروسته وويل. دهغې لنـډه دمـه چـې د اسـويلي     
ويستلو يا د غلط فهمۍ لرې كولو لپاره فكر كـاوه. مـا تـر ې ګټـه اخسـته      

 مړنيو افواګانو باره كې مې فكر كاوه چې يو يې هم سم نه ول.واو د هغه ل

***  
م ځوراوه. نـو ځكـه د شـنبې    په څرګند ډول د ډيزي بهر ته يواځې تلل ټا

محفل كې ډيزي سره ټام هم راښكاره شو. كيـداى شـي    يورځې د ګيټس ب
د هغــه شــتون پــه دې محفــل كــې فشــار راوړونكــى ثابــت شــو. دا ځــل بيــا    
هماغه خلك يا هماغه شان خلك دې محفل ته راغلي ول. خو ماته يـې دا  

سـره روږدى  ر خونـد نـه راكـاوه او يـا كيـداى شـي زه ور      ېـ ځل د پخوا پـه څ 
شوى وم او يا كيداى شي چې ما ورته د ډيزي د سـترګو لـه مخـې كتـل او     

  دا په ثابت ډول خفه كونكي  وي چې يو څوك د بل په نظر ګورې.
ر راورســيدل او مــونږ د ســلګونو خلكــو تــر مــنځ      ېــهغــوى مــازيګر ت 
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  ګرځيدو، ډيزي خوښۍ نه وويل،  
  ،  دا څومره خوند كوي.  هغې غلي غوندې ماته وويل -
كه ته غواړې ما ښكل كړې، ماسخوتن هر مهال غـږ كـوالى شـې، زه     -

  تياره يم. يواځې زما نوم واخله.
  ورته وړانديز وكړ. يخوا او شا وګوره!  ګيټس ب - 
  زه ګورم، ډېر حيرانونكى چاپيريال دى... -
ــه        - ــدلى وي دلت ــوم دې اوري ــواځې ن ــه كــوالى شــې د هغــه چــا چــې ي ت

  وګورې.
  ترګو  ورو كتل، ويې ويل،ټام په مغروره س

مونږ ډېر نه ګرځو. او حقيقت خو دا دى چـې زه خـو دلتـه هيڅـوك نـه       -
  پيژنم.
ــ   - د شــفتالو ونــې النــدې   يكيــداى شــي هغــه ښــځه وپيژنــې...ګيټس ب

ــزي دواړو وروكتــل، غيــر حقيقــي       ــام او ډي ــور اشــاره وكــړه، ټ ــه ل ښــځو پ
و يــې بــاور احساسـات ورســره مــل و تــر څـو د فلــم نــامتو ســتورې پـه ليــدل   

  راشي.
  هغه ډېره ښايسته ده. ډيزي وويل.  -
يـو نـامتو ډايركټـر دى.     ىاو هغه كـس چـې خـوا كـې ورسـره ناسـت د       -

  هغوى ټولو ته وروپيژندل. يګيټس ب
يوه شيبه زړه نا زړه شـو بيـا يـې     بكنن... ېدا ښاغلى بكنن... او دا آغل -

  وويل: ښاغلى بكنن د پولو لوبغاړى دى...
  ، زه نه يم.ټام نيوكه وكړه.اوه... نه -

په دې خبره ؛  د پولو لوبغاړى.  ټام تـه ډېـر    يخو حقيقت كې د ګيټس ب
  خوند وركړ.  
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 ډېـر ما تر اوسه دومره فلمي لوبغاړي نه وو ليدلي. زما هغه سړى هـم   -
  خوښ دى، څه نوميږي؟ ډيزي وويل.

هغــه هــم وروپيژنــده او دا يــې ورتــه وويــل چــې هغــه د فلــم    يګيــټس بــ
  ليدونكى هم دى.تو

  ر نه ښكارم.  ټام په خوښۍ وويل.ېزه كه څه هم د پولو لوبغاړي په څ -
او ډيزي نڅا كوله، هغه مې تـر اوسـه پـه نڅـا نـه وو ليـدلي.        يګيټس ب

بيا هغوى زما كور ته الړل او هملته تـر نـيم سـاعته زينـو كـې ناسـت وو. د       
ړ وم. هغـې ويـل   ډيزي په غوښتنه زه هملته باغ كې د څوكيدار غوندې وال

كه چيرته سيالب يـا اور يـا بـل څـه خـدايي افـت راشـي چـې لـه مخكـې نـه            
  .ېمونږ ته خبر راكړ

  ټام هم راښكاره شو، مونږ ماښامنۍ ډوډۍ باندې ناست وو.  
خفه كيږئ خو نه چې زه هلته نورو خلكو سره ډوډۍ وخـورم، هغـوى    -

  ډېر مزاحيه سړي دي.
ــان   ۍ وويــل؛ او كــه چيرتــه د كــومې  مــا وويــل: ورځــه... ډيــزي پــه مهرب

  انجلۍ نه د كور پته اخلې نو ماسره يو وړوكى غوندې پنسل شته.
اخيرنى ځاى چې زما ياد شي زه ډيزي سـره والړ وم، د فلـم ډايركټـر او    
نور فلمي لوبغاړي ال اوس هـم د شـفتالو ونـې النـدې ناسـت وو. زه هملتـه       

ټرو تـه منتظـر ول،   مخكينو زينو كې ناست وم. زمـا ملګـري هـم خپلـو مـو     
د جـامو   يماسره يو ځـاى كيناسـتل. بهـر تيـاره خپـره شـوې وه. د ګيـټس بـ        

  يو سيورى وليد، ورپسې بل سيورى... ېاغوستلو خونه كې م
؟ په هر حال  ټام پوښتنه وكړه.. ماته خـو  ىڅوك د يهسې دا ګيټس ب -

  كوم غټ قاچاقبر ښكاري.
  وپوښتل. ېدا دې چيرته واوريدل؟ ما تر -
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ا نه مې نه دي اوريدلي. مـا تـه داسـې ښـكاري. دا ټـول نـوي شـتمن        چ -
  شوي خلك ټول غير قانوني كارونه كوي، ته خو پوهيږې.

  هغې ډله كې نه دى.ما په لنډ ډول ورته وويل. يګيټس ب -
بې لپاره غلـى و. پـه والړه سـتړى غونـدې شـو، يـوې       ېهغه هم د يوې ش

  رنجار كوه.  بلې خواته كږيده، د پښو الندې وړو تيږو ك
و هڅــو جذبــه وي چــې دا ژوي يــې ســره   ډېــرښــه، بيــا كيــداى شــي د   -

  راټول كړي دي.
  يو نري شمال د ډيزي پوستين كالر ورپاوه.  

  لږ تر لږه د هغه خلكو نه خو ښه دى كوم چې مونږ پيژنو. ډيزي وويل.  -
  ته خو خوشاله نه ښكارې... -
  زه خوشاله وم. -

    ټام وخندل او ماته يې وكتل.
ستا د ډيزي مخ ته پام و چې هغه جينۍ ورته ويـل  پـه يخـو اوبـو دې      -
  لمبوم.
ډېرى خلك چې دلته راځي، هغـوي تـه بلنـه نـه وركـول كيـږي، هغـې         -

بس په خپـل زړه دلتـه راځـي او     ىجينۍ ته هم بلنه نه وه وركړل شوې. هغو
  دومره موادبه دى  چې هغوى باندې نيوكه هم نه كوي. يګيټس ب
اړم چې پوه شم چې هغه څوك دى او هغه څه كوي؟ ټام ټينګـار  زه غو -

  او زه فكر كوم چې زر به ترينه ځان خبر هم كړم.وكړ.... 
هغـه درمـل    ډيـزي ځـواب وركـه.     ؛  زه يې درتـه همـدا اوس ويلـى شـم     -
و درملځايونو څښتن دى. هغه هر څـه خپلـه جـوړ    ډېرد  ېلري، بلك هځايون

  كړي دي.
  و.  ليمو موټر راښكاره ش
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  ښه شپه، نيك! ډيزي وويل. -
راتـه ويلـي و چـې     يه هملته پاتې شـوم، ګيـټس بـ   ډېرپه هماغه شپه تر 

همدلتــه اوســم تــر څــو هغــه وزګــار شــي. زه هــم بــاغ كــې ورتــه كيناســتم. د    
حوض لمبلو غويمنډ هم پاى ته رسيدلى. كله چې هغـه زينـو كـې راښـكته     

  كيده، سترګې يې ځليدونكې او ستړې ښكاريدې.
  هغې محفل خوښ نه شو؟د -
  بالكل يې خوښ شو. -
ر نـه  ېـ د هغې خوښ نه شـو. هغـه ټينګـار وكـه،  د هغـې دلتـه سـاعت ت        -

  شو. هغه غلى و او ما د هغې نه ختميدونكي خفګان باره كې فكر كاوه.
  ځان د هغې نه ډېر لرې محسوسوم. د هغې پوهول به ډېر ګران شي. -
  ته د نڅا باره كې خبرې كوې؟ -
زوړ ياره! نڅا ضروري نه ده.هغه ددې نه كم نه غوښـتل تـر څـو     نڅا؟”-

مـا تـا سـره هيڅكلـه مينـه نـه ده        ”ډيزي الړه شي او ټام ته په ځغرده ووايـي 
ر كړي كلونه د خپل ژوند نـه وتـوږي او   ېډيزي بايد هغې سره څلور ت “كړې

په همدې يوه جمله هر څه ورختم كړي. او لږ څه نور يـې هـم زړه غوښـتل او    
ويلـي تـه د    ه دا چې كله ټام سـره معاملـه ختمـه كـړي، يـو ځـل بيـا ليـوز        هغ

ډيزي كور ته الړ شي او هلته ورسره واده وكړي. لكه اوس وخت چې پنځه 
  كاله وړاندې وي او هيڅ هم نه وي شوي. 

هغه به پوه نه شي.هغه هڅه كوي چې يو څه ځـان پـوه كـړي، مـونږ پـه       -
  ...ساعتونو ساعتونو ناست وو او

  هغې خبرې نيمايي شوې، همداسې بره او ښكته يې قدم وهه. د 
ته ماضي نه شـې  ؛ ما جرآت وكړ .. ما به هغې نه ډېر څه نه ول غوښتي -

  تكرارولى.
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سـترګې يـې ډكـې شـوې.  ولـې نـه... ماضـي         ماضي نه شم تكرارولى؟ -
ر جوړ كـړم. هغـه بـه يـې ګـوري.      ېتكراريداى شي... زه به هر څه د پخوا په څ

  پل سر خوځاوه.هغه خ
روتنـې يـې   ېرې شـوې ت ېـ هغه به د ماضي باره كې ډېر غږيده او يو څه ت

ژونـد د همـاغې    هبيرته سمول غوښتل. هغه ډيزي سره مينه كـړې وه. د هغـ  
ورځې نه ګـډوډ شـوى و. او كـه هغـه يـو ځـل بيـا د سـره پيـل وكـړي او ورو           

  ورو راروان شي نو ورته به خنډين ځاى معلوم شي...
شپه وه، يو ماښام په سرك روان و، د ونـو   يكاله وړاندې د من... پنځه 

زيړو پاڼو ټول سرك لړلى و او دوى  هغه ځـاى تـه الړل چيرتـه چـې ونـې او      
پاڼې نه وې او سرك د سپوږمۍ رڼا كې ښكاريده، هغوى هملته يو بل تـه  

  مخامخ پرته د څه ويلو ودريدل.
د ډيـزي مـخ تـه كتـل.      د هغه زړه درزا به پسې زياتيده، كلـه چـې بـه يـې    

هغه پوهيده كه هغه جينۍ يـې مچـو كـړې وى. هغـه انتظـار كـړى و. شـيبه        
وروسته يې مچو كړې وه، د هغـې سـرې شـونډو جنګولـو سـره لكـه د ګـل        

  ر پرانستل شي او مجسم كول پاى ته ورسيږي.ېغوټۍ په څ
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  اووم څپركې
  
  

شنبې پـه   پر وړاندې پوښتنې هله راپورته شوې كله چې د يد ګيټس ب
شپه د هغې كور كې هيڅ كوم څراغ روښانه نه شـو، مـا ليـدل چـې ډلـه ډلـه       

به وروسـته بـه   ېكسان خپلو موټرو كې د هغه د كور مخې ته ودريدل او شـ 
دل، زه حيران وم چې هغه به ناروغ وي كه څنګـه؟ د  ېپه ناهيلۍ بيرته ستن

نكـارې غونـدې   هغه كور ته الړم. يو نا اشنا ناظر دروازې ته راغـى  او ورا 
  څيره يې درلوده، ماته يې په بدګمانۍ وكتل.

  ناروغ دى؟ يښاغلې ګيتس بي -
  ه!ينه...لږ ځنډ وروسته يې وويل؛ ښاغل -
 ىليدلى، هغه ته ووايه چـې ښـاغل   ىهغه مې ډېرې  ورځې كيږي نه د -

  كيرووي راغلى و.
  يې وپوښتل. يشډل غوندې انداز ك “څوك؟ -
  كيرووي... -
  ه ده، زه به ورته ووايم.  په زوره يې دروازه بنده كړه.كيرووي، سم -
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ــ     ــه ويلــي ول چــې ګيــټس ب ــۍ   يزمــا ښــځينه كــاروكونكې مات ــوه اون ي
وړانــدې خپــل ټــول كــاروكونكي شــړلي او پــه ځــاى يــې نــور راوســتي دي. 
خــواړه راوړونكــي هلــك ويلــي و چــې هغــوى اوس خــوراكي شــيان هــم نــه 

  اخلي.  
  يفون وكړټيل يراتلونكې ورځ راته ګيټس ب

  چيرته روان يې؟ ما ترې وپوښتل. -
  نه... زوړ ياره! -
  ما اوريدلي تا ټول كاركونكي شړلي؟ -
زما داسې كسان پكار دي چې اوازي نه خپروي او د كور خبـرې بهـر    -

نه وباسي، ډيـزي بـه كلـه كلـه ماسپښـيني دلتـه راتلـه..  ښـه نـو دا كـاروان           
  و. ى سراى د ډيزي له خوا رد شو

  ښه... -
د كـومې جينـۍ    ياوس خبره تر رسنيو هم رسيدلې وه. چـې ګيـټس بـ    -

ــزي        ــګ وهلــى و. ډي ــه زن ــه غوښــتنه مات ــزي پ ــري. هغــه د ډي ســره اړيكــي ل
غواړي كه كوالى شې سبا غرمې ډوډۍ ته راشئ. آغلې بيكر به هم راشي. 
نيم ساعت وروسته ډيزي خپله هم زنګ ووهه تر څو پوه شي چې زه ورځـم  

روان وو. خــو زمـا بــاور نـه شـي چــې دومـره زر هغــوى دا      يــو څـه خـو   .كـه نـه  
ره ېيې ت يصحنه رامنځته كړي. په ځانګړې توګه هغه صحنه چې ګيټس ب

  شپه يادونه كړې وه.
راتلونكې ورځ ډېره ګرمـه وه. پـه يقينـي توګـه لكـه د اوړي اخـري ورځ       

  وي. 
و د ټام بكنن د كور په دهليز كې نـرى بـاد لګيـده. دننـه كوټـه هـم يخـه ا       

تياره وه. ډيزي او جورډن په يو اوږد كوچ باندې پرتې وې لكـه د نقـره يـي    
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  ر، سپين كميسونه يې د پكي باد هاخوا ديخوا كول.ېمجسمو په څ
  مونږ خو خوځيدى نه شو... هغوى  دواړو په يوه خوله وويل. -
ما وپوښتل،  ښاغلى تومس بكنن، هغه د پولو لوبغاړى چيرته دى؟ -

  ټ او دروند اواز دهليز كې واوريدل شو.  په همدې كې يو غ
د سرې قالينې منځ كې ودريد او په ليواله نظر يې ځير ځير  يګيټس ب

ــوږه او زړه       ــې خـ ــوه، د هغـ ــدا شـ ــه خنـ ــل او پـ ــه وكتـ ــې تـ ــزي هغـ ــل. ډيـ كتـ
  راښكونكې خندا.

  چې ټام ټيليفون كې خپلې يارې سره خبـرې كـوي.   يداسې د ېانګاز -
يې غوږ كې وويل. مونږ چپ وو، د ټام غږ هـر   جورډن رانږدې شوه او ماته 

  ځاى كې اوريدل كيده.  
سمه ده، زه درباندې خپـل مـوټر نـه خرڅـوم... مـا تاتـه هـيڅ ژبـه نـه ده           -

ډيـزي    دركړې... كه ته ماته داسې د ډوډۍ په وخت كې مزاحمت كوې نو...
بيا پرې شكمنه وه، ما ورته وويل چې ريښتيا هم يو كس سره يـې د مـوټر   

ايښى و، د كوټې دروازه يې پرانسـته او پـه چټكـۍ     ىعامله ده. ټام غوږم
  كوټې ته راننوت.

ــ   - ــټس ب ــه ناخوښــۍ د      !يښــاغلې ګي ــل غــټ غوښــين الس پ ــه خپ هغ
  په لور وراوږد كړ. يګيټس ب
  زه ډېر خوښ شوم چې تاسو مې وليدئ...نيك... -
  ډيزي وويل.  . مونږ ته يوه يخه نوشابه تياره كړه -

سره ټام ووت تر څو نوشابه راوړي. ډيزي چټكـه پاڅيـده    همدې خبرى
ــور راټيــټ كــړ او      ياو د ګيــټس بــ ــه ل خواتــه الړه، د هغــه ســر يــې د ځــان پ

  شونډو نه يې ورته مچو واخسته. 
  ته پوهيږې چې زه تاسره مينه لرم. هغې په ورو وويل. -
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ر كـړي چـې دلتـه يـوه بلـه انجلـۍ هـم شـته!  جـورډن وويـل،           ېتا خو ه -
  په شكمن ډول شاوخوا وكتل، ډيزي
  خو ته هم نيك نه مچو واخله! -
  څومره بى شرمه يې... -
ــه بيرتـــه الړه او كـــوچ بانـــدې    - زه هـــيڅ پـــروا نلـــرم. ډيـــزي وويـــل. هغـ

ناسته لكه هيڅ يې چې نه وي كړي. په همدې وخـت كـې نرسـې يـوه وړه     ېك
  ماشومه انجلۍ الس نه نيولې كوټې ته راننوته. 

ډيــزي زمزمــه يــې ډول وويــل او خپــل غيــږ يــې         څــومره ښايســته!  -
  پرانسته،

  راشه خپلې مور ته، ته راباندې ډېره ګرانه يې. -
ماشومې د نرس الس پريښود او د  مور غيږې ته ورغلـه، زه اوګيـټس   

ماشـومې تـه    يورټيټ شو او وړې سره مو ستړي مشي وكړه. ګيـټس بـ   يب
ړانـدې ددې ماشـومې   په حيرانۍ كتل او زه فكـر نـه كـوم چـې د هغـه پـه و      

  شتون  د باور وړ و.
ما خو ډوډۍ نه مخكې كالي بـدل كـړه. ماشـومې پـه خوښـۍ مـور تـه         -
  وويل.
ځكه چې ستا مور غوښتل چې تا ټولو ته وښايي، ته يـو خـوب يـې...     -

  “ته يو وړوكى ښايسته خوب...
ماشوم په معصومه لهجه وويل ؛ جورډن خاله هم سپين كـالي   “هو... -

  اغوستي.
 يتاته د خپلې مور ملګري ګران دي؟ ډيزي په همدې خبـره ګيـټس بـ    -

  ته فكر نه كوې چې هغوي ډېر ښايسته دي.ته وكتل،...
  پالر مې چيرته دې؟  -
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ر ښـكاري، ددې  ېـ ر نه ښكاري كنـه! هغـه زمـا پـه څ    ېهغه د پالر په څ -
ويښته او مخ ماته تللي دي. ډيـزي بيرتـه خپـل كـوچ كـې كيناسـته، نرسـه        

  خې ته شوه او د ماشومې الس يې ونيو.بيا رام
  .راځه... پامې -
باسليقې ماشوم د نرسې الس نيـولى، پـه بـې     !په مخه دې ښه ګرانې -

ميله نظر يې شاته كتل او الړه. همدې وخت كې ټام راستون شـو. د شـرابو   
ــ       ــټس ب ــه ډك وو. ګي ــو ن ــور ګيالســونه د واورو ټوټ ــره څل ــل س ــل  يبوت خپ

  ګيالس ترې واخست.
  هغه وويل. ريښتيا هم يخ دى.په  -

  مونږ په دمه دمه يو ګيالس وڅښل.
ټـام پـه اجتمـاعي    . ما يو ځاى كـې لوسـتي و چـې لمرهركـال ګرميـږي      -

ډول وويل؛ كه همداسې وي نو ډېر زر بـه ځمكـه لمـر كـې وروغـورځيږي،      
به ېلـږه شـ    يوه شيبه، دا خو سرچپه ده، لمر هم هر كال خپل حرارت كموي.

  .  وروسته يې وويل
نه ونيو،  غواړم دا ځايونـه درتـه     د الس يهغه ګيټس ب! راځه بهر ته -

زه هم ورپسې ووتم. يـو جالـه وان پـه ورو ورو د اوبـو خواتـه روان        وښايم.
  همغې ته كتل، هغې د اوبو نه هاخوا اشاره وكړه. يو. ګيټس ب

  زما كور بيخي تاسو ته مخامخ دى. -
واړو هماغـه خـوا وكتـل. بيـا ټـام      ښه نو ته هلتـه اوسـيږې؟مونږ درې    -
  وويل.

د خوړلو خـونې كـې مـو د غرمـې ډوډۍ وخـوړه، د ګرمـۍ لـه كبلـه يـې          
  ټولې پردې پرتې وې تر څو بهر نه ګرمه هوا رانشي.

او بيــا بلـــه ورځ او بيـــا   نــن ماسپښـــين مـــو څــه اراده ده، څـــه كـــوو؟   -
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  راتلونكو لس كالو پورې؟
يـو ځـل بيـا شـروع كيـږي.        دا څنګه خبـرې كـوې، ژونـد خـو د منـي نـه       -

  جورډن وويل.
خو اوس ډېره ګرمي ده.  ډيزي وويـل؛ هـر څـه ګـډوډ دي، راځـئ ټـول        -

د سترګو كونج كـې هغـې تـه     يښار ته الړ شو. ډيزي ټينګار وكړ، ګيټس ب
  وكتل.  
  ډيزي وويل. “اوه... ته ډېر ښايسته ښكارې -

كتـل.  د هغوى سترګې سـره بيـا وجنګيـدې او يـو بـل تـه يـې همداسـې         
  به وروسته ډيزي خپلې سترګې ټيټې كړې. ېش

  ته هميشه ډېر ښايسته ښكارې. ډيزي بيا خپله خبره تكرار كړه. -
چې تاسره مينه لرم او ټام پـه خپلـو سـترګو ليـدلي      ،هغې ورته ويلي و

او كلــه  يوو. ټـام حيــران و، د هغـه  خولــه وازه پــاتې وه. هغـه كلــه ګيـټس بــ    
  وروسته يې چې پيژندلې وي.  ډيزي ته كتل لكه د ډېر وخت

سمه ده... زه تيار يم چـې ښـار تـه الړ شـو. راځـئ، ټـول ښـار تـه ځو.ټـام           -
  وويل

او كلــه خپلـې ميرمنـې تـه كتــل.     يهغـه پاڅيـد، هغـه بيــا كلـه ګيـټس بـ      
  هغوى يو هم  نه خوځيدل.

هغه لږ عصباني غونـدې شـو،  څـه خبـره ده؟ كـه ښـار تـه         “راځئ كنه! -
ځــو. د هغـه الســونه ريږديــدل، د ځـان قــابو كولــو    ځـئ خــو راوالړ شـئ چــې  

  لپاره يې د شرابو ګيالس راواخيست. د ډيزي غږ سره ټول راپورته شول.  
همـدا اوس ځــو؟ او پــه داسـې حــال كــې؟ دومـره وخــت خــو يـو چــا تــه       -

  ر وويل.ېوركړئ چې يو سګرټ وڅكي. ډيزي د نيوكې په څ
  ډوډۍ نه وروسته خو ټولو سګرټ وڅكوه. -
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... راځئ خوند واخلئ، اوس ډېـره ګرمـي ده. ډيـزي وويـل خـو ټـام       اوه -
  ځواب ورنكړ.

تلو لپاره ځان چمتـو كـړي او    چېهغوى دواړه بره الړل  “راځه جورډن -
  مونږ درې واړه الندې د هغوې په انتظار ودريدو. ډيزي د بره نه اواز وكړ

  د څښلو لپار بايد يو څه راواخلو. -
  راواخلم. ټام دا وويل او دننه الړ. زه به الړ شم ويسكي به -

  زر ماته مخ راواړوه، يګيټس ب
  زه خو دې كور كې هيڅ نه شم ويالى، زوړ ياره! -
  هغه ډېره بې احتياطه غږيږي، د هغه خبرې...ما زړه نا زړه وويل.   -
  د هغه خبرې د پيسو نه ډكې دي. هغه ناڅاپه وويل. -

ه شـوى. دا د پيسـو خبـره وه...    خبره نو داسې وه.زه به هيڅكله نـه وم پـو  
  په لوړو ماڼيو كې د چا لور...يوه طاليي انجلۍ.

ــړى و،          ــاو ك ــې ت ــه ك ــوه ټوټ ــې ي ــل ي ــري  بوت ــو ليټ ــه راووت. ي ــام بيرت ټ
ورپسې ډيزي او جورډن تنګ د ګرمۍ كالي او يوه نرۍ بى لستوڼو چپنـه  

  يې په لوڅو مټو راخوره كړې وه.
وړانـديز وكـړ. هغـه پـه خپـل       يبـ  زما په موټر كې بـه الړ شـو!  ګيـټس    -

  راوه،ېشين رنګه او لمر ګرم كړي څرمني سيټونو باندې الس ت
  دا مې بايد سيوري ته ودرولى و. -
  دا د كمپنۍ نه همداسې جوړ دى؟ -
  هو... -
  ته راشه زما موټر وچلوه او زه به ستا موټر كې ښار ته الړ شم. -

  لپاره بې خونده و. يدا وړانديز ګيټس ب
  فكر نه كوم دومره تيل به پكې وي. هغه نيوكه وكړه. زه -
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او دي پكې... ټام په زيږه لهجه وويل. هغه د تيلو ستن ته وكتل؛  ډېر -
د هغه په غيـر منطقـي    . كه تيل پكې ختم شي بيا به يې يو ځاى كى ودروو

دليل ټول يوه شيبه غلي وو. ډيزي ټام ته كتل چې تندى  يې تريو نيـولى و  
يبه غوندې څيره يې جوړه كړې وه. په دې وخت كې هغه نا اشـنا  او يوه عج

  مخې ته تيريده ډيزي ته يې وويل، يښكاريده. هغه د ګيټس ب
موټر خواته روانـه كـړه.    يهغه يې  له ځان سره د ګيټس ب راځه ډيزي! -

ــه بــوځم..  هغــه د مــوټر دروازه      راځــه پــه دې نمايشــي مــوټر كــې دې ښــار ت
  ځان د هغې د السونو دايرې نه رابيل كړخالصه كړه، ډيزي خپل 

تا سره به موټر كې نيك او جورډن الړ شي، مونږ درپسې سـتا مـوټر    -
خواتـه روانـه شـوه،     يكې درځو. د ټام دوه كسـي مـوټر و، هغـه د ګيـټس بـ     

  هغه يې د كورتۍ راونيو.
موټر كې كيناستو، ټام مـوټر چـاالن كـړ     يزه، جورډن او ټام د ګيټس ب

نه يې يو تريخ غږ پورته كړ، د موټر شاته يـوه شـنه دوړه جـوړه     او د ټيرونو
  شوه او په سرعت روان شو. 

  تاسو دا وليدل؟ ټام وپوښتل. -
  څه شى؟ -

هغه ماته په ځير وكتل، چې زه او جورډن بايد په دې هرڅـه پـوه شـوي    
  وو.
تاسو څه فكر كوئ، زه غول يم. همداسې نه ده؟ هغـه وويـل؛ كيـداى     -

و زه يو بل اړخ هم لرم چې كلـه كلـه ماتـه وايـي چـې زه بايـد څـه        شي زه يم خ
هغـه لـږ تـم شـو او بيـا       “وكړم كيداى شي تاسو باور ونه كړئ خو ساينس...

  لګيا شو،  
ما ددې ستاسو ملګـري بـاره كـې تحقيقـات كـړي دي، كـه چيرتـه زه         -
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  ژور تللى وم. ډېرخبر وم زه به 
ــو      ىســتا مطلــب دا د  - ــه يــو بــزرګ يــې؟ ج رډن پــه ټوكــو تــرې   چــې ت

  وپوښتل.
  يو بزرګ؟څه شى؟ مونږ دواړو وخندل هغه مونږ ته وكتل؛  -
  باره كې. يد ګيټس ب -
باره كې؟ نه ما خو داسې نه دي ويلي، ما خو ويـل چـې مـا     يګيټس ب -

  ر ژوند باره كې پوره څيړنه كړې ده.ېد هغه د ت
رډن جـو  . او ته بـه پـوه شـوى يـې چـې هغـه اكسـفورډ كـې درس ويلـى          -

  لكه د هغه خبرې سره چې كومك كوي.
  اكسفورډ كې درس ويلى؟ خوشې چټي لګيا دى! -
  .هغه خو دا ثابتوي چې اكسفورډ كې يې درس ويلى -
اكسفورډ، نوى مكسيكو يـا كـوم بـل ځـاى. هغـه كبرجنـه لهجـه كـې          -

  وويل.  
واوره ټام! كه ته چيرته ځان پـه هغـه بـره ګڼـې نـو بيـا دې ولـې غرمـې          -

  جورډن وپوښتل. بلنه وركړې وه؟ ډوډۍ ته
زه يــې څــه كــوم، ډيــزي راغوښــتى و، زمــونږ د واده نــه وړانــدې يــې      -

  ورسره پيژندل، خداى خبر چيرته...
  بې غلي وو.  ېو، تر يوې شې واړو طبيعت سم نه زمونږ در

  دومره تيل دي چې مونږ ښار ته ورسوي. ټام وويل. -
چوه، زه نه غواړم الره كـې  خو دلته نيزدې يو پمپ شته، تيل پكې وا -

تيل خالص كړي او زه دې ګرمـۍ كـې ځـان پـوخ كـړم.  ټـام پـه زوره بريـك         
  باندې پښه كيښوده او موټر د ويلسن په نوم ګراج ته ورننوت.

راشه تيل واچوه، ته څه فكر كوې مونږ دلته د څه لپاره والړ يو، چې  -
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  دې منظرې نه خوند واخلو؟
شـپه نـاروغ وم. ويلسـن پرتـه د خوځيـدو نـه       زه ناروغ يـم، بيګـا ټولـه     -
  وويل.
  ولې څه خبره ده؟ -
  زه بس خراب يم. -
ښه، زه درسره  مرسته كوم، په ټيليفون كې خو ښه غږيدې. ټام ورتـه   -

وويــل. ويلســن پــه ډېــره مشــكله لــه ځايــه پاڅيــد، پــه زوره زوره يــې ســاه     
ــانك  ــخ شــي       ۍاخســته. د ټ ــې م ــا كــې ي ــر رڼ ــې پرانســت، د لم ــوخ ي ن ســر پ

  ښكاريده.  
زما مطلب دا نه و چې ستا د غرمې ډوډۍ پـه مهـال مزاحمـت وكـړم،      -

سخت ضـرورت دى، مـا فكـر كـاوه چـې تـه خپـل زوړ         ډېرخو پيسو ته مې 
  موټر راباندې خرڅ كړې.

  ټام ورته وويل.   “دغه موټر دې خوښ دى؟ تيره اونۍ مې اخستى. -
  ويلسن وويل. “ښايسته زيړ موټر دى -
  ؟ا يې خلېغواړې چې و -
زړه خو مې غواړي، خو زه بايد په نورو موټرو  بانـدې پيسـې السـته     -

راوړم، بيا يې اخستلى شم.  ويلسن بـى خونـده موسـكا وكـړه. پيسـې دې      
  څنګه داسې عاجل پكار وې؟

ر كړ. غـواړم نـور لـه دې ځايـه الړ شـم. زه      ېوخت مې دې ځاى كې ت ډېر -
  او زما ميرمن غواړو غرب خواته الړ شو.

  ټام ناڅاپي وويل.ستا ميرمن هم ځي؟  -
ــا وه...      - ــدې خــوا لګي ــو را پ ــه ډډه    “هغــه خــو د لســو كلون ــه پمــپ ت هغ

ووهله؛  او اوس به راسره ځي كه زړه يې ښه وي كه بد. زه يـې لـه ځـان سـره     
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  بيايم.
  ټام ترې په زيږه لهجه وپوښتل. زه ستا څومره پور وړى يم؟ -
  ځكه مې تاته د موټر لپاره ويلي و.ځايه الړ شم  ېزه غواړم له د  -
  ستا څومره پوروړى يم؟ -
  شل ډالره! -

بى رحمه تود باد زما مخ راسيزه. ويلسن لكه په دې چې پوه شـوى وي   
ښځه يې بل چا سره يارانه  لري او ددې خبر اوريدو سره ناروغه شـوى هـم   

نـدې د  و. ما ويلسن او بيا ټام تـه وكتـل، ټـام هـم لـږ تـر لـږه نـيم سـاعت وړا         
خپلې ميرمنې يارانې باره كې خبر شوى و. زه په دې پوه شوم چـې د سـړيو   
ترمنځ هيڅ توپير نشته، لياقت يا مسابقه كې، همـدومره بنسـټيز او ژور   

  لكه يو روغ او ناروغ.
هغه مـوټر بـه درتـه دركـړم، سـبا ماسپښـين بـه يـې درتـه راوليږم.ټـام            -

ټل ويلسن موټر ته پـه غـور سـره    ورته وويل. ما د ګراج نه بهر وكتل او مار
كتل لكه هغه هيڅ نه پوهيږي يا ناخبره دى چې څوك ورته ګـوري، يـو بـل    

  پسې يې احساسات په مخ كې څرګنديدل. 
د هغې احساسات ماته اشنا ښكاريدل لكه ما چې نورو ښـځو كـې هـم    
ليدلي وي خو د مارټل ويلسن پـه څيـره كـې بـې مـوخي ښـكاريده تـر هغـه         

ره پرتـه وه. زه  ېـ ه شوم، د هغې پـه سـترګو كـې كينـه كښـه و     وخته چې زه پو
ر مغزو كې بله ګډوډي نشته. كله ېخو وايم چې د ساده خيال ګډوډۍ په څ

چې مونږ بيرته روان شو، د ټام احساسات هـم لـه ويـري او حفګـان نـه ډك      
و. د هغې ميرمن يوه ساعت وړاندې خونـدي وه، خـو اوس د هغـې د قـابو     

ي لـه السـه وتـل او د مارټـل ويلسـن دا ځـاى پريښـودل،        نه وتلې وه. د ډيـز 
دغې غريـزي شـعور هغـه مجبـور كـړى و تـر څـو خپـل احساسـات پـه غيـر            
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  مستقيمه توګه د موټر سرعت باندې راقابو كړي.
هغـه د پنځلســمې كــوڅې غــټ فلمونــه ډېــر ښايســته دي. د نيويــارك   -

هلتـه  ماسپښين مې ډېر خوښيږي كله چې ټول خلـك پـه كورونـو ننـوځي.     
څه احساس كونكي غوندې شته، لكه د ونې الندې ناست او پخې ميوې 

  ستا په السونو كې راپريوځي.
احساس كونكې لفظ ټام نورهم ناراحته كـړ. وړانـدې تـر دې چـې هغـه      
كومه نيوكه وكړي، يوه دوه نفري موټر تم ځاى ته راورسيده، ډيزي مـونږ  

  ته اشاره وكړه
  كم خوا ځو؟ هغې وپوښتل. -
  لم كتلو ته به الړ شو.ف -
ه ګرمي ده، تاسو الړ شئ، مونږ به همدلته خواوشا ګرځـو بيـا بـه    ډېر -

  تاسو سره وګورو. ډيزي وويل. 
ټـام پـه بـى صـبرۍ وويـل. يـو غـټ        . د الرې په سر بحث نـه شـو كـوالى    -

مـا پسـې راځـئ، د پـالزې      ”ر شـو،  ېـ ټرك تريخ هارڼ سره زمـونږ خـواكې ت  
به بيا بيا د هغو موټر پسې شا ليد هېنداره كې  ټام . مخې سنټرل پارك ته

كتل، هغوى كه د بيړو بار يا ترافيكي اشارې شـاته پـاتې شـول نـو ټـام بـه       
هم ورو ورو كيده تـر څـو هغـوي بيرتـه راښـكاره شـي،  زمـا پـه خيـال هغـه           

ه چټكــۍ النــديني ســرك بانــدې  ډېــرداســې فكــر كــاوه چــې هغــوى بــه پــه   
  ه السه وركړي.ووځي او د تل لپاره به ډيزي ل

 ېخو هغوي ونه تښتيدل. مـونږ پـالزه هوټـل تـه ورسـيدو. اوږدې او بـ      
ــده مبــاحثې مــونږ تــر دې كــوټي راورســولو، كــه څــه هــم مــا د داســې       خون
حاالتو نه ډډه كوله. زما لوند نيكر هم داسې د مار په څير زما په ورونونـو  

پسـې پـه    تاو شوى و، بيا بيا مې بره كش كوه اود خولـو څـاڅكې يـو د بـل    
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نوبتي ډول زما په مال كې سره مسابقې كولې. دا وړانديز د ډيـزي لـه خـوا    
وو چې پنځه تشنابونه به  كرايه كړو او په يخو اوبو به والمبو. هر يـو بيـل   
بيل د هغې دا نظر بې ځايه وګڼه. مونږ ټولو په يو ځاى د هوټل منشي سـره  

  .  ېد خونو او تشنابونو كرايه كولو خبرې كول
ه ښـه غټـه وه او اوس تقريبـا څلـور بجـې وې، د كړكيـو پرانسـتلو        كوټ

سره اوس هم د باندې نه تود باد راننوته. ډيزي د آينې په لور الړه، مونږ ته 
  يې شاه كړه او خپلو ويښتو كې يې ګوتې وهلى،

  ډيزي پرته شاته  دكتلو وويل. . هغه بله كړكۍ هم پرانيزه -
  نورې كړكۍ نشته. -
  يا ټيليفون وكړئ چې اضافي كړكۍ...ښه... نو ب -
ټام په بـى صـبرۍ وويـل؛     . خبره يواځې د ګرمۍ نه ځان خالصول دي -

او همدا تا لس چنـده حـاالت خـراب كړه.هغـه د كپـړې نـه د ويسـكي بوتـل         
  راوويست او د ميز په سر يې كيښود.

همـدا تـا غوښـتل چـې ښـار تـه        ولې يې يواځې نه پريږدې، زوړ ياره! -
  راشو كنه!

يـوه كتابچـه د ميـز پـه      يد يوې شيبې لپاره چوپتيا خپره وه، ګيټس بـ 
  سر وغورځوله.  

  دا ستا هغه، څرګندونې دي كنه؟ ټام وويل. -
  څه شى دى؟ -
  دا ټول ستا (زوړ ياره) معاملې، دا دې د كومه كړي؟ -
دلتـه وګـوره ټـام!  ډيــزي وويـل، آينـې نـه يــې مـخ راوګرځـاوه. كـه تــه           -

ونه كوې نو زه پكې څه نه وايـم، زنـګ ووهـه او يـو     چيرته شخصي څرګند
  څه يخ راوغواړه.
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ټام غوږې پورته كړ تر څو زنګ ووهي. النـدې صـالون كـې د سـيل غـږ      
  اوريدل كيده.

فكر وكړئ دې ګرمـۍ كـې څـوك واده كـوي؟ جـورډن غمجنـه لهجـه         -
  كې وويل.

ما هم د جون په نيمايي كې واده كړى و. يو څوك خو پكې بـى هوښـه    -
  وى و، څوك و هغه؟ ټام!ش

  بايلكس.  ټام په لنډه ځواب وركه. -
ــه      - ــده او هغـ ــيالكس نوميـ ــه بـ ــايلكس و كـ ــي، بـ ــړى بايلكوسـ ــو سـ يـ

  كارټنونه جوړول، هغه لكه چې د بايلوكسۍ ټينيسي و.
او هغوي بيا زمونږ كور ته راوستى و. جورډن وويل؛ ځكه زمـا كـور    -

درې اونيو پورې زمـونږ كـره    هملته كليسا سره خوا كې و. او هغه سړى تر
ديره و. تر څو مې ورته پالر وويل چې بايد الړ شي. په كومه ورځ چې هغـه  
تلو پالر مې هم مړ شو. يوه شيبه وروسـته يـې بيـا وويـل؛  د دواړو پيښـو      

  تر منځ څه اړيكه نه وه.
  ما هم  د بيلوكسي په نوم يو كس پيژنده، هغه د ممفس و!ما وويل. -
ــو  - ــوه     هغــه يــې خپل ــه ي ــده. هغــه مات ــه كــورنۍ پيژن ان و. مــا دهغــه ټول

  المونيې د ګولف ډنډه هم راكړې ده، اوس هم راسره شته.
الندې صـالون كـې موسـيقي پاتـه رسـيدلې وه، لكـه مراسـم چـې پيـل          
شوې وي. وار په وار د كړكۍ د الرې د خلكـو تيـز غږونـه اوريـدل كيـدل،      

  م زياتى شوې.يا...يا...يا...او د يو ډنګ سره چغې نورې ه
مونږ نور بوډاګـان كيـږو، كـه مـونږ ځوانـان واى نـو مـونږ بـه هـم نڅـا            -

  شروع كړې وه. ډيزي وويل.
  بايلكس دې ياد دى؟ او تا هغه څه پيژنده ټام!جورډن وپوښتل. -
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هغه د فكـر كولـو هڅـه كولـه، مـا هغـه نـه پيژنـده، هغـه د           “بايلكس؟ -
  ډيزي ملګرى و.

ورپــرې كــړه؛  مـا هغــه مخكـې هــيڅ نــه و    جـورډن يــې خبـره  هغـه نــه و.   -
او هغـه ويـل چـې تـا پيژنـي.       ليدلې، هغه خپل شخصي موټر كې راغلى  و

هغه هم ليوزويلي كې رالوى شوى و. جورډن مسكۍ شـوه؛ هغـې ماتـه دا    
  ما او ټام زر يو بل ته وكتل.هم ويلي و چې ستاسو د ټولګي نماينده هم و.

 ينماينده نه درلود، هسې ګيټس باوله خبره خو دا وه چې مونږ هيڅ  -
  ؟ىما اوريدلي چې تا اكسفورډ كې درس ويل

  نه... -
  يې. ىآه...هو، زه پوهيږم چې ته اكسفورډ ته تلل -
  هو زه هلته تللى يم. -

  لنډ ځنډ چوپتيا رامنځته شوه او بيا د ټام دروند غږ؛
ى ته به هغه مهال اكسفورډ ته تللى وې چې بايلكس نيو هيون ته تللـ  -
  و.

يو بل ځنډ رامنځته شو، خدمتګار دروازه وټكولـه او د يـخ سـره دننـه     
راننوت او د څو شـيبو چوپتيـا د خـدمتګار د مننـې پـه لفـظ سـره پـاى تـه          

  ورسيده. دا لړزونكي جزيات بايد روښانه شوي واى.
  وويل. يګيټس ب . ما درته ويلي و چې زه هلته تللى وم -
  اړم چې پوه شم چې كله؟ما ستا خبره واوريده خو زه غو -
كــال كــې يــواځې د پنځــه مياشــتو لپــاره هلتــه تللــى وم، نــو  1919پــه  -

  ځكه په اسانۍ چاته نه وايم چې ما هلته درس ويلى دى.
دهغـه دروغ مـنځ تـه راغلـل.      يټام شاوخوا وكتل لكه مونږ ته چـې وايـ  

  ته وكتل. يټولو ګيټس ب



  

  

 

 
 

 87  يواځې شوى

دا موقع وركـړل شـوې    اوربند نه وروسته يو څو افسرانو ته ېد جګړ -
وه چــې د فرانســې او انګلســتان پــه هــر پوهنتــون كــې درس ويلــى شــي.ما  
غوښتل چې پاڅم او هغه يو څو څپيړې كش كړم چـې ولـې يـې ماتـه دروغ     

خونـده   ېويلي و، خو اوس مې د هغه په خبرو لږ لږ باور راغلى و. ډيـزي بـ  
  موسكا وكړه او د ميز خواته الړه.

هغې امر وكړ؛ زه به درته لږ شراب يخ كړم تـر  “!ويسكي پرانيزه، ټام -
  څو ځان درته دومره كم عقل ښكاره نشي...

نــه يـوه بلــه پوښــتنه هــم لــرم. ټــام   ييـوه دقيقــه، زه د ښــاغلي ګيــټس بــ  -
  وويل.
  مودبانه لهجه كې وويل. يكوالى شې...ګيټس ب -
  دا ته زما كور كې د څه خنډ  رامنځته كولو هڅه كوې؟ -
تـه ولـې نانـدرې    ق نـه كـوي.  ډيـزي پـه مايوسـۍ وويـل،       هغه هيڅ فـر  -

  رامنځته كوې، مهرباني وكړئ لږ ځان قابو كړئ.
ځان قابو كړم؟ټام يې خبره تكـرار كـړه؛  زه فكـر كـوم چـې يـوه ګوښـه         -

ځاى كې كينم او ښاغلى هيڅ شـى، د هـيڅ ځـاى نـه راغلـى زه پريـږدم چـې        
يرتـه زمـا نـه دا طمـع كـوې      زما ميرمنې سره يارانه جوړه كړي... ښـه... كـه چ  

نــن ســبا خلــك پــه كــورني ژونــد او كــورني رواجونــو بانــدى ملنــډې    نــو...
وهي، بيـا كيـداى شـي داسـې وخـت راشـي چـې توريـان او سـپين بـه سـره            

  خپلو كې ودونه وكړي.
هغه خپلې بى مانا خبـرې وكـړې او خپـل ځـان يـې د تمـدن پـر وړانـدې         

  خنډ ځاى كې يواځې وموند.  
  ږ ټول سپين يو. جورډن پس پسك وكړ.دلته خو مون -
ــه         - ــم ن ــه ه ــم، زه غــټ محفلون ــه ي ــره مشــهور ن ــې زه دوم ــوهيږم چ زه پ

  

  

 

 
 

 88  يواځې شوى

جوړوم، زه فكر كوم چې ته د خپل كور نه د خوږ شپول جوړ كړه چې يو څه 
  ملګري پيدا كړې. په دې متمدنه نړۍ كې.

ه وو. كلـه چـې هغـه خبـره پيـل      وسـ ټـول پـه غ   ېه وم، بلكوسزه ډېر په غ
ر ايسـتلو لپـاره مسـكا هـم كولـه، د بـدغونۍ نـه تـر         ېنو ما به د هغه ت كوله

  چاالكۍ پورې يې دا ليږدونه بشپړه كړه.
شروع وكړه، خـو ډيـزي    يګيټس بزه به درته يوه خبره وكړم زوړياره! -

  د هغې په منظور پوى شوه.  
خبــرې  يوســۍ د ګيــټس بــ  ېهغــې پــه بــ  مهربــاني وكــړئ، مــه كــوئ.  -

راځئ ټول بيرته كور ته الړ شو، مونږ ولې كور ته نه  ىورپرې كړې؛ خير د
  ځو؟
  زه پاڅيدم؛  راځه ټام! څوك خو څه نه څكي؟. دا خو ډېره ښه خبره ده -
  ماته خپله څه ووايي. يزه غواړم پوه شم چې ګيټس ب -
ــ      - ــري. ګيــټس ب ــه ل ــه ن ــا ســره    يســتا ښــځه تاســره مين ــل؛  هغــې ت ووي

  ما سره ده. هيڅكله مينه نه ده كړې، د هغې مينه
  ته ليونى شوى يې...ټام يو دم وويل. -

  ګيټس بى راپاڅيده او په تازه جوش سره يې وويل.
هغې صرف ددې  هغې تا سره هيڅكله مينه نه ده كړې، تا واوريدل؟ -

لپاره تا سره واده كړى و چې هغه وخـت كـې زه غريـب وم. ماتـه پـه انتظـار       
د هغـې زړه كـې زمـا پرتـه بـل       روتنـه وه، خـو  ېستړې شوې وه. دا يوه غټـه ت 
  هيچا ته مينه شتون نه لري.

او  يپه دې وخت كې ما او جورډن وغوښتل چې الړ شو، خو ګيـټس بـ  
ټام په دې ټينګار وكړ چې بايد پاتې شو. ځكه هغوى يو سـره هـم د پټولـو    
لپاره څه نه و او مونږ ته يې ددې هر څه باره كې د پوهيـدو لپـاره ځـانګړى    
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  د هغوى احساساتو نه خبر شو.و او  ىحق راكړ
ډيــزي! تــه كينــه! د ټــام غــږ نــور هــم را ډډ شــو.  څــه خــو شــته دى، زه     -

  غواړم  دهر څه باره كې پوه شم.
ما درته هر څه وويل، د پنځـو كلونـو راهيسـې دا كيسـه روانـه ده او       -

  ورته وويل. يته هيڅ نه يې خبر.  ګيټس ب
  ټام ناڅاپه ډيزي ته وكتل.

  پنځه كلونو راهيسې ګورې؟ ته دې سره د -
ګــورم ورســره نــه او نــه مــونږ يــو بــل ســره ليــدلي، خــو پــه دې دومــره      -

  وختونو كې مونږ يو بل سره په زړونو كې مينه كړې ده. 
ام د السونو ګوتې سره يـو بـل كـې ننباسـلې او پـه      اوه...دا هرڅه دي..ټ -

  څوكۍ كيناست.
نـه شـم ويلـى چـې څـه       ته ليونى يـې، زه د تيـرو پنځـه كلونـو بـاره كـې       -

شوي. ځكه هغه وخت خو ما ډيزي نـه پيژنـده. خـو لعنـت دې پـر مـا وي كـه        
، ىاو مـا پريښـى و   ىچيري ما ته د هغې سره يو مايل نيږدې هـم ليـدلى و  

خو دا ټول لعنتي دروغ دي. ډيـزي هماغـه مهـال هـم مـا سـره مينـه درلـوده         
  .كله چې مونږ واده وكړ او اوس هم راسره مينه لري

  خپل سر خوځاوه. يه... ګيټس بن -
هغې به تاسره مينـه كـړې وي... خـو سـتونزه دلتـه دا ده چـې هغـه كلـه          -

كله د خپلو كم عقلـو خيـالونو پـه جـال كـې راګيـره او نـه پـوهيږي چـې څـه           
كوي. هغه په ځيركتيا سـره خوځـاوه؛ او نـور څـه پـاتي، زه هـم ډيـزي سـره         

و ځان نه به مې كمعقل جـوړوه خـو   ه مينه لرم.، كله كله به ترې لرې تلم اډېر
  زه هميشه بيرته ورغلى يم، زما په زړه كې تل مې ورسره مينه كړې ده.

ډيــزي وويــل، د هغــې غــږ لړزيــدونكې و، هغــې  تاســو پــاتې كيږئ.... -
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  وكتل.  ماته 
  ته پوهيږې مونږ ولې شيكاګو پريښود؟ -

  الړ او ډيزي سره خواكې ودريد يګيټس ب
ورسـيدل، اوس هـيڅ فــرق نـه كـوي، ريښــتيا     ډيـزي، هـر څـه پــاى تـه      -

ورته ووايه چې تا ورسره هيڅكله مينـه نـده كـړې او دا هرڅـه د تـل  لپـاره       
  صفا كړه. هغه په غال نظر ټام ته وكتل.

  ولې... څنګه ورسره مينه كولى شم، په ممكنه توګه؟ -
ګيـټس بـى ورتـه    “دا ووايه چـې تـا ورسـره هيڅكلـه مينـه نـه ده كـړې.        -

زړه نا زړه كيده، هغې كله ما ته او كلـه جـورډن تـه د عـرض پـه      وويل، هغه 
څير كتل او بيا ورتـه معلومـه شـوه چـې هغـه څـه كـوي او كـه څـه هـم هغـې            
هيڅكله داسـې څـه لپـاره نـه تيـارى او نـه تكـل درلـود، خـو اوس اوبـه لـه            

  ورښه تيرې وې. 
  ما هغې سره هيڅكله مينه نده كړې...هغې بې مينې  ځواب وركړ.   -
 ېټــام ســترګې ډكــې شــوې او زر يــې تــر      د اپيوالنې كــې هــم نــه؟  كــ-

  وپوښتل.
  نا... -

  الندې سالون نه درز غوبل غږونه اوريدل كيده.  
هغه ورځ هم نا چې پنج بال نه مې په غيږ كې راوسـتې وې تـر څـو دې     -

  بوټان وچ پاتې شي.د ټام په غږ كې يوه غښتلې نرمي پرته وه؛ ډيزي...؟
ډيزي لهجه ارامه وه او هغـه مخكينـۍ كينـه پكـې       دداسې مه كوه... -

... د هغــې الســونه رپيــدل، جــىتــه وكتــل؛  واخلــه  ينــه وه. هغــې ګيــټس بــ 
  ته يې سګرټ ونيو، دهغه د الس نه سګرټ په ځمكه پريوت، يګيټس ب
ته ډېر څه غواړې، زه درسره اوس مينه لرم، دا تا لپاره بس نـدي؟ زه   -
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شم كوالى.ډيزي  په ژړغوني غږ وويل؛  ما  د پخوا باره كې هيڅ مرسته نه
  هغه سره هم مينه كړې ده، خو زه تا سره هم مينه لرم.

  لكه سربداله چې شي، يګيټس ب
  ته ما سره...هم لرې؟ هغه يې خبره تكرار كړه. -
كيداى شـي دا هـم دروغ وي. ټـام پـه وحشـي لهجـه كـې وويـل؛  هغـه           -

ړ. ولـې؟ دا ځكـه چـې زمـا او     ددې هم نـه وه خبـره چـې تـه ژونـدى  يـې كـه مـ        
ډيزي تر منځ څه شته چې تـه بـه هيڅكلـه پـوه نشـې، داسـې څـه چـې مـونږ          

اوضـاع خرابـه    يدواړه يې هيڅكله نه شو هيـروالى. دې خبـرو د ګيـټس بـ    
  كړه،
زه غواړم ډيزي سره يواځې خبرې وكړم. هغه ټينګار وكه؛ هغـه اوس   -

  ډېره وارخطا ده.
نه شم ويالى چې مـا ټـام سـره مينـه نـه       كه يواځې هم شم بيا هم داسې -

  ډيزي په زړه سوى غږ كې وويل. ده كړې، دا به غټ دروغ وي.
  ټام يې خبره تاييد كړه. ! ريښتيا هم دا به غلطه وي -

  هغې خپل خاوند ته مخ واړوه، 
  كه چيرته دا تاته څه فرق كوي.-
  .اتمهرومرو! ماته فرق كوي او دې نه وروسته به دې ال ډېر خيال س -
وويل، د هغه په غږ كـې وارخطـايي    يګيټس ب “ته پوه نه شوې، ټام! -
  ته به ددې نه وروسته د هغې خيال نه ساتې، زه يم كنه. وه، 
ټام سترګې رابرګې كړې او په خندا شـو، هغـې   ته به يې خيال ساتې؟ -

  اوس ځان قابو كې راوستى و.
  او دا نو ولې...؟ -
  ځكه ډيزي تا پريږدي... -
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  يات...چټ -
په لور وركوږ شو؛  داسـې هـم نـه     يهغه ما نه پريږدې! ټام د ګيټس ب -

  .شي كيداى، ځكه د هغې په ګوته ګوتمۍ زما په نوم ده
، راځـئ كـور تـه الړ    ىزه نور نشم زغمالى، ډيزي په ژړا شـوه، خيـر د  -
  شو.
دا تــه يــې څــوك، پــه هــر حــال؟ ټــام د خبــرو مــنځ تــه راودانګــل؛ بــس    -

يم يو معمولي ناظر يې. تر اوسه چې زه خبـر يـم. مـا سـتا     هماغه د وولف ش
  .باره كې يو څه تحقيقات كړي دي، سبا نه نور تحقيقات هم كوم

  وويل. يروه، زوړ ياره! ګيټس بېهمدې كې ساعت ت -
هغـه مـونږ تـه     “زه خبر شوى يم چې ستا هغه ګودامونه د څه لپاره دي -

  راكتل
ې يو څه ځايونه پـه كرايـه كـړي    دې او وولف شيم دلته او شيكاګو ك -

دي او په غير قانوني توګه پكـې شـرابونه خرڅـوي. دا خـو يـې ال ډېـره وړه       
  مړي ځل مې قمار خانه كې وكته.وخبره ده. په ل

موآدبـه لهجـه كـې وويـل؛  زه      يګيټس بـ  او دا خبره د څه باره كې وه؟ -
  فكر كوم ستا ملګرى والټر جيسن به هم خفه وي چې هلته رانغلې.

تا هغه پريښود او هغې  او تا هغه كمين كې پرېښود، همداسى نده؟ -
ره كــړه، خدايــه! د والټــر ښــېرې تــا ېــيــوه مياشــت نيوجرســي زنــدان كــې ت

  پسې شه.
  و پيسو شوقي و، زوړ ياره!ډېرهغه مونږ ته د هيڅ ښې نه و، د  -
غلـى   يماته نور (زوړ ياره) ونه واى.  ټام پرې ورچغـه كـړه، ګيـټس بـ     -
  و.    والړ
والټر ته هم ځان سره زندان ته كش كوالى شـوې خـو وولـف شـيم يـې       -



  

  

 

 
 

 93  يواځې شوى

خولــه وربنــده كــړه. دغــه پــټ تجارتونــه خــو دې وړه خبــره ده، خــو تــه اوس   
  داسې كارونه كوې چې والټر يې ماته هم نه شي ويالى.
، كله ټام او كلـه  يزما ډيزي ته پام شو، چې په وارخطايې كله ګيټس ب

  جورډن ته ګوري.
د ډيزي خواته ورغى، هغې سره يې په هيجاني توګه خبرې   يټس بګي

كولې، ددې ټولو خبرو نه يې انكار كاوه او ځان يې ورته سپيناوه. خـو پـه   
ــه او د         ــه ســالح وغورځول ــه خپل ــو هغ ــوه، ن ــر غورځ ــي اث ــې ال منف ــزي ي ډي

مړ خوب جګـړه هـم پـاى تـه ورسـيده،       يماسپښين تيريدو سره د ګيټس ب
ې د حس كيدو امكان يې نه درلـود، خپلـول غوښـتل، پـه     هغه د هغه څه چ

  نه زړه يې ال مقابله كوله، په يوې نوې هيلې سره...
  ټام! زه نور وس نلرم. ىخير د -

د ډيزي ويرونكو سترګو ويل چې هر تصميم او هر تشويش چـې هغـې   
  درلود، اوس له منځه تللى و.

پـه خوښـۍ وويـل    موټر كې كور ته ځـئ.  ټـام    يتاسو دواړه د ګيټس ب -
او لكه يو غټ جنګ چې يې ګټلى وي؛  ورځئ، هغه بـه تـا نـه ځـوروي، زه     

  نور ختم شوى دى. ېفكر كوم هغه په ځان غره وړوكى غوندې ناز ي
ر ېـ ووت، پرتـه د څـه ويلـو. لكـه د بالګـانو پـه څ       يډيزي پسې ګيټس ب

  زمونږ نه وتښتيدل.
ماغســې بنــد يـوه شــيبه وروســته ټــام پاڅيــد او د ويسـكي بوتــل يــې ه  

  بيرته ټوټه كې تاووه،  
  غواړې خو نه؟... جورډن...؟ نيك...؟ -

  ما ځواب ورنكړ.
  نيك؟ -
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  څه...؟ -
  غواړې؟ -
  نه... هسې زما راياد شول چې نن زما كليزه وه. -
  كليزه دې مبارك شه. -

زه ديرش كلن وم، زما په وړاندې ويرونكې او د بدشګون ډكـه لسـيزه   
بجې وې چې ټام سـره د هغـه مـوټر كـې زه او جـورډن      پيل شوه. تقريبا اووه 

كيناستو او د غربى جزيرې په لور روان شو. ټام په ځان ډېـر ويـاړي، هغـه    
خوشاله دى او د خبرو منځ كې خاندي هم. د انسـان خواخـوږي هـم يـو حـد      
لري او زمونږ دخواخوږۍ اندازه هم پـوره شـوې وه او مخكينـى بحـث مـو      

ريښود. ديرش كلن، د يـواځي والـي يـوه لسـيزه،      هماغه د رڼا په ښار كې پ
يــو مجــرد ســړي تــه د پوهولــو لپــاره همــدومره بــس وي. خــو اوس ماســره    
خواكې جورډن وه، هغه د ډيزي پـه څيـر نـه وه. هغـه ډېـره هوښـياره وه چـې         

دو سره له ځان سره وساتي. كله چې مونږ ېرېخوبونه د وخت په ت ير شوېت
 پركاله ستړى مخ زما په اوږو پروت و. دو، د هغې ېرېد تور پل نه ت

*** 

ځوان عبراني مايكل چې د ايرو درې په يو قهوې دوكـان كـې يـې كـار     
كاوه، هغه د صحنې شاهدي ويله. هغه چې كلـه د جـورج ويلسـن دفتـر تـه      
راغلى و نو هغه ناروغ پروت و. مايكل ورته ويلي ول چې الړ شـي او ارام  

ويلسن نه منله ويل يـې چـې كـار بـه يـې      وكړي يا ځان ډاكټر ته وښايي خو 
  خراب شي. 

مـا خپلــه ښـځه بــره كوټـه كــې بنـدي كــړې ده. هغـه بــه سـبا نــه بلــه ورځ        -
پـورې هملتــه وي، ترڅـو مــونږ لــه دې ځايـه الړ شــو. ويلسـن خپــل ملګــري     
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مايكــل تــه ويلــي ول. مايكــل حيــران و، هغــوى د څلــورو كلونــو راهيســې  
  ګاونډيان ول.

د هغه كسانو د ډلې نـه و چـې ټولـه ورځ بـه پـه       په عمومي توګه ويلسن
چوكۍ ناست و، خلكو او موټرو ته به يې كتل. كلـه چـې بـه ورتـه چـا كـوم       
نصيحت كوه نو بې خونده خندا به يې ورته كوله. هغه د خپلې ښځې سړى 

  و، د خپل ځان سړى نه و.
په طبيعې ډول مايكل ترې پوښتلي ول چې څه شوي خـو د ويلسـن پـه    

و چې ولې يـې ورنـه داسـې پوښـتنه كـړې ده. يـو څـو         ىك راغلهغې هم ش
نور مزدوران چې دننه راغلل نو مايكل هم د موقع نـه ګټـه اخيسـتې وه او    
تللى و. يو څو شـيبې وروسـته د اووه بجـو نـه تيـرې وې، د خلكـو دخـولې        
  خبر شو چې ښځې سره يې شور راخستى و. د ښځې غږونه يې بهر راتلل.

ځاى مې الندې وغورځوه، ما ووهـه، تـه مردارخـور    ما ووهه، له دې  -
بې غيرته انسان...يوه شيبه وروسـته آغلـى ويلسـن تيـارې تـه راوتلـې وه،       
يو موټر يې لرې ليدلى او پيژندلى يې و، هغې ته يې السونه رپـول تـر څـو    
ودريږي او خبرې ورسره وكړي. خو وړاندې تر دې چې خاوند يې دروازې 

  موټر الندې شوې وه.نه راووځي ميرمن يې د 
مړي جينـايي  ومايكل ويل د موټر رنـګ يـې سـم نـه دى ليـدلى، خـو  لـ       

پوليس ته يې وويل چې شايد شـين رنـګ يـې درلـود. او يـو بـل مـوټر چـې         
نيويارك ته روان و، خپل موټر يې غاړې ته كړ او د مارټل ويلسـن خواتـه   

ټول بدن يـې  راغى، د هغې ژوند په بې رحمۍ له مينځه تللى و. مخ او نور 
ــ    مړي وپــه وينــو او خــاورو كــې ورك شــوى و. مايكــل او مــوټر چلــونكى ل

  كسان ول چې د پيښې ځاى ته رسيدلي وو، دهغې خوله وازه پاتې وه.
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***  
 يهغه لږ ورو شو، الره هم بنده نه وه خـو مـونږ ورنـږدې شـو. د خلكـو بـ      

 سده او مړاوې څيرو ليدلو سـره ټـام مجبـوره شـو چـې لـه مـوټره ورښـكته        
  شي.  
  راځئ چې وګورو، يواځې ګورو يې. -

؛ اوه ن شو، ډېر خلك والړ ول، دننه نه مونږ د ويلسن ګراج په لور روا
  زما خدايه... غږونه راتلل.  

ټـام هيجـاني وپوښـتل. هغـه د     “لكه چې څه پيښـه رامنځتـه شـوې ده.    -
ــه        ــړه، زه او جــورډن ورپســې دنن ــه الره جــوړه ك ــنځ كــې ځانت ــه خلكــو م ډل

  ننه يو زيړ څراغ تته رڼا جوړه كړې وه.ورغلو، د
آغلــى ويلســن كمپلــه كــې او بيــا يــو څــادر كــې تــاوه شــوې ديــوال ســره  
خواكې په ميز پرته وه. ټام چـې مـونږ تـه يـې شـاه وه، وركـوږ شـو. خـواكې         
پوليس سره يوه كتابچه وه چې شايد ياداښتونه يې اخستل. ويلسـن لـرې   

ه والړ پـه اوږه ورتـه السـونه ږدي    والړ او ژړل يې، يو څو كسان ترې چاپير
او ډاډ وركوي، خو ويلسن نه څه ليدل او نـه څـه اوريـدل، هغـه بـس هـم دا       

ټام سر راپورته كړ او ګراج كې يې شـاوخوا  .چغې وهلې؛ اوه...زما...خدايه
  كتل.  
  ته څه غواړې ملګريه؟ پوليس، ټام نه وپوښتل. -
  څه شوي؟ زه غواړم پوه شم. -
  و مړه شوه.يو موټر ووهله ا -
  په هماغه ساعت مړه شوه؟ټام يې خبره تكرار كړه. -
  ښځې سرك ته منډه كړه، د سپي زوى موټر هم ونه دراه. -
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وې، يو موټر راروان او بل روان و.  مايكـل پـوليس    ېهلته دوه موټر -
  ته وويل.

  چيرته روان و؟ پوليس وپوښتل. -
پـه لـور اشـاره كولـه خـو      مړي  ه خپله الره روان و.  هغه سړي د هر يو پ -

السونه يې بيرته نيمايي كې راستانه كړل؟ هغې رامنډه كړه او هغـه مـوټر   
چې نيويارك نـه راروان و، د هغـه مـوټر مخـې تـه ورغلـه، زمـا پـه خيـال د          

  كې و. 60،70موټر سرعت 
  ددې ځاى نوم څه شى دى؟ پوليس وپوښتل. -
  نوم يې راته نه راځې. -

  ې ودريد.يو باسليقه تور سړى خواك
  و او نوى هم و. هغه موټر زيړ رنګ و، غټ زيړ موټر -
  ټكر دې خپله وليد؟پوليس ترې وپوښتل. -
.خو هغه موټر زما مخې ته راغى، هلته يې سرعت زيات شـوى و.  .نه. -

  اتيا نوي كې روان و.
  دلته راشه او نوم دې راته ووايه. -

  يو څه خبرې دننه ويلسن هم واوريدې.
پوښتنه وكړئ چې كوم ډول مـوټر و، زه پـوهيږم چـې كـوم     تاسو مانه  -

ډول موټر و. هغه ټـام تـه وكتـل، هغـه زر د  ويلسـن خواتـه راغـى او د هغـه         
  مخې ته ودريد او د مټه يې ونيو.

  لږ ځان قابو كه... ويلسن، ټام ته په ځير ځير كتل. -
 واوره! ټام ورته ويل، هغه يې لـږ ولـړزاوه؛  زه همـدا اوس نيويـارك     -

نه راغلم، ما درته هماغه موټر راوسته، ما چې درسره خبـره كـړې وه. هغـه    
زيړ موټر، كوم چـې ماسـره ماسپښـين و، هغـه زمـا نـه و، پـوى شـوې؟ مـا          
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  هغه موټر ماسپښين نه ديخوا نه  دى كتلى.
يواځې زه او تورى دومره نږدې وو چې د هغه خبرې مو واوريدې، خـو  

  د پوليس هم لږ شك راغى.
  ره ده؟ پوليس وپوښتلڅه خب -
.ټام، پوليس ته سر ورواړوه خو ويلسن يې ال السونو ىمې د ىملګر -

كې نيولى و. دا وايي چې هغـه مـوټر پيژني...غـټ زيـړ مـوټر و. پـوليس پـه        
  شكي سترګه ټام ته وكتل.

  او ستا موټر كوم قسم رنګ لري؟ -
  دوه كسي موټر دى. يزما خو آب -
راغلو. ماورته وويل،يو كس چـې مـونږ   مونږ همدا اوس نيويارك نه  -

پسې راروان و، زما خبره تاييد كړه. ويلسن يې لكه د ماشوم راپورتـه كـړ   
  ټام هغه دفتر ته ننويست، په څوكۍ يې كيناوه او بيرته راووت

يو كس ورشئ او ورسره كينئ. دوه كسه مجبوره او پـه نـه زړه كـوټې     -
او زما خواته راغى او راته يې ته ورغلل. ټام هغوى پسې دروازه بنده كړه 

  وويل؛ راځه چې ځو.
ټام له صحنې ځـاى نـه پـه ورو راووت، خـو د  پيښـې ځـاى پنـاه كيـدو         
وروسته په سرعت روان شو. شيبه كې سترګې ډكې شـوې او سـترګې يـې    

  ،  ېموښل
  څه بيغيرته انسان، لږ خو به دې موټر ودرولى و. -

*** 

او دوهـم منـزل تـه يـې وكتـل،       ټام موټر كور كې ګراج مخـې تـه ودراوه  
  دوه كړكۍ له ورايه ښكاريدې،
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ډيزي كورته راغلې ده. هغه وويل. كله چې مـونږ كورتـه راورسـيدو،     -
هغه وويل؛ ما بايد تر كوره رسولى وى، نيك! نن شپه مونږ هـيڅ نـه شـو    
كوالى. د هغه خبرو كې بدلون ښكاريده، هغـه جـدي و.  زه بـه چاتـه ووايـم      

كسي راوغواړي او تا تر كـوره ورسـوي  او دلتـه انتظارنـه     چې تاته يوه ټي
ښه ده، ته او جورډن الړ شئ كه اشپزخانه كې مو څـه لګيـدل، هغـه د كـور     

  دروازه خالصه كړه
  راځه دننه. -
نــه خيــر ويســې. خــو زه بــه ډېــر خــوښ شــم كــه د ټيكســي غــم دې راتــه   -

  كې راكړلوخوړه. زه بهر انتظار كوم. جورډن خپل السونه زما السونو 
  راځه دننه ځو، نيك! -
  ...نه، مننه -

زه لږ ناروغ غونـدې وم، مـا غوښـتل يـواځې واوسـم، خـو جـورډن يـوه         
  شيبه نوره هم تم شوه،

 تر اوسه خو ال نهه نيمې بجې دي. هغې وويل. -

په ما دې لعنت وي چې زه دې بيا دننه الړ شم، ما پـه يـوه ورځ كـې ډېـر     
ريځ كې جورډن هم شامله شـوه. مـا يـوه شـيبه     څه وليدل  او ناڅاپه په دې د

خپــل ســر الســونو كــې نيــولى ګــنګس ناســت وم، بيــا مــې واوريــدل چــې د  
كــاركونكو مشــر يــو چاتــه د ټيكســي لپــاره زنــګ وهــي. جــورډن هــم تريــو  

دننــه الړه، زه د  دروازې پــه لــور روان شــوم، هملتــه بــه ټيكســي تــه    ىتنــد
  انتظار وباسم.  

تللـى چـې خپـل نـوم مـې واوريـده او ورسـره         زه شل متره هم لـرې نـه وم  
د بوټو د منځ نه راووت، زه بايد هغه وخت ډېر حيران شـوى وم.   يګيټس ب

  خو د سپوږمۍ په رڼا كې مې يواځې د هغه ګالبي دريشي ته پام شو. 
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  ته څه كوې دلته؟ ما وپوښتل. -
  بس هم دلته والړ وم زوړ ياره! -

ا بايد فكر كړى واى چې هغـه بـه   سپك كار دى. م ډېرپه يو نظر خو دا 
دا كور ولوټي خو زه د ګناهګارو څيرو په ليـدلو عـادي وم، لكـه د وولـف     

  شيم څيره
پــه الره كــې خــو څــه ســتونزه نــه وه پيښــه شــوې؟ شــيبه وروســته يــې    -

  وپوښتل.
  هو...هغه زړه نا زړه كيده. -
  نه و؟   ىڅوك خو پكې مړ شو -
  هو... -
ي ته ويلي و. ما همدا فكر كـاوه. او دا ښـه   ما همدا فكر كاوه، ما ډيز -

وي چې ټكان يو دمي راشي.  هغه داسې لګيـا و لكـه يـواځې چـې د ډيـزي      
  خبرې فرق كوي.

زه غربي جزيري ته په بل سرك تللـى وم او خپـل مـوټر مـې ګـراج كـې        -
پريښود. زه فكر نه كوم كه مونږ چا ليدلي يـو. خـو زه ډاډمـن يـم چـې مـونږ       

  چا نه يو ليدلي.
هـم ورتـه    ېه مـ وسـ ه غډېـر بـد شـو او    ډېـر په دې وخت كې مې تـرې زړه  

  ې نه ورته غلى والړ وم. وسراغله، د ډېرې غ
  هغه ښځه څوك وه؟ هغه وپوښتل. -
ــود، دا       - ــه ګــراج درل ــې هملت ــد ي ــل ويلســن و، خاون ــوم مارټ د هغــې ن

  شيطاني پيښه څنګه رامنځته شوه؟
اشـــترنګ تـــاو  مـــا غوښـــتل چـــې هغـــې نـــه اشـــترنګ... مـــا غوښـــتل -

  كړم.خبره يې منځ كې پرې شوه او ماته حقيقت راڅرګند شو.
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  موټر ډيزي چلوه...؟ -
همممم... هو. يوه شيبه وروسته يې وويـل؛  خـو زه بـه وايـم چـې مـوټر        -

ما چالوه، ته خو خبر يې چى مونږ نيويارك نه راتلو نو هغه ډېره هيجـاني  
يـې مـاغزه لـږ پـه ارامـه شـي،       وه او هغې فكر كاوه چې موټر چلولو سره به 

خو هغـه ښـځه يـو ناڅاپـه زمـونږ مخـې تـه راغلـه، دا هرڅـه يـوه شـيبه كـې             
رامنځته شول، ماته داسې ښكاريده لكه هغې چې مونږ ته اشاره كوله او 

مړى  ډيزي موټر د ښـځې نـه بـچ او د    وهغې مونږ سره خبرې كول غوښتل. ل
وارخطاۍ نـه بيرتـه د هغـې     مخامخ راروان موټر په لور تاو كړ او بيا يې د

په لور اشترنګ ووهه. تر څـو چـې زمـا الس اشـترنګ تـه رسـيده نـو ښـځه         
  مې په هوا وليده، زما په فكر هماغه شيبه كې وژل شوې وه.

  هغه په مينځ دوه شوې وه. -
ماته يې مه يادوه، زوړ يـاره! هغـه ټكـان وخـوړ؛  مـا غوښـتل د ټكـر         -

كـړ، خـو ګټـه يـې نـه وه، لـه هغـې         مخه ونيسم، نو السي بريك مې راكـش 
وروسته زه خپله مـوټر تـه كيناسـتم، هغـه بـه سـبا پـورې ښـه شـي، بـس زه           
همدلته انتظار كوم او ګورم كه چيرې ورته ټام د نن ماسپښين بحـث بـاره   
كې څه كم عقلي كوي نو زه به يې مخـه ونيسـم. هغـې خپـل ځـان كوټـه كـې        

ما هغې ته ويلـي چـې څـراغ    بند كړى دى. كه چيرى ټام څه حماقت كوي نو 
  روښانه او بيا مړ كړه.

  هغه به ورته هيڅ هم ونه وايي. ما ورته وويل. -
  زه په هغې باور نه لرم، زوړ ياره! -
  ته به تر كومه انتظار كوې؟ -
  ټوله شپه كه ضرورت وي، تر هغه مهال به هغوى ويده شوي هم وي. -

بر شي چې موټر ډيزي يوه نوي خبره مې ذهن ته راغله، كه چيرې ټام خ
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چلوه، هغه به فكر كوي چې دواړه خبرې څـه تـړاو لـري، هغـه د هرڅـه بـاره       
وكتـل، يـواځې دوه خونـو كـې      كې فكر كوالى شي. ما د ډيـزي كـور تـه ور   

  څراغونه بل ول.
ته صبر وكه زه ګورم چې څه خو شته نه...  ما د كړكيو نه غلـي وكتـل،    -

و لكه درې مياشتې وړانـدې چـې   برنډه كې هماغسې څراغونه لګيدلي و
زه ډوډۍ لپــاره رابلــل شــوى وم... اشــپز خانــه كــې ډيــزي او ټــام يــو بــل تــه    
مخــامخ ناســت وو، تــر مــنځ ميــز بانــدې يــخ ســوركړى چــرګ او دوه بوتلــه  
شراب ايښي وو. يو ځل به ورته ډيزي بره وكتل، ټام ورته خبـرې كـولې او   

  هغې ورته سر خوځاوه.
ل، هغوى د چرګ او يا د شرابو نه هـيڅ نـه و   هغوى خوشاله نه ښكاريد

خوړلي او دواړه خفه هم نـه ښـكاريدل. كلـه چـې برنـډې نـه راښـكته شـوم،         
  هملته والړ انتظار كاوه. يبهر نه مې د ټكسي غږ واوريده او ګيټس ب

  كراره وپوښتل. ېهر څه خو سم دي؟هغه ب -
ړ شــې او لــږ ښــه ده چــې ال ؛ هــو... هــر څــه ســم دي. مــا زړه نــا زړه وويــل -

  خوب وكړې.
  هغه سر خوځاوه.

زه همدلته انتظار كوم تر څو ډيزي په ارامـه خـوب وكـړي... ښـه شـپه       -
  زوړ ياره!

هغــې خپــل الســونه كــورتۍ جيــب كــې ننباســل او يــو ځــل بيــا د بوټــو    
ترمنځ پټ ودريد او په ځير ځير يې كوټې ته كتـل. زه مجبـوره شـوم، هغـه     

ا كـې پريښـود، هغـه د څـه انتظاركـاوه      مې هملته د سپوږمۍ په سپينه رڼ
  او څه شي ته يې كتل...
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  ىم څپركتا
  
  

ماټوله شپه خوب ونه شو كړاى. زه لږ ناروغ هم وم، كـه سـترګه  بـه مـې     
پټه شوه نو وحشـي او ويرونكـي خوبونـه بـه مـې ليـدل. سـهار سـپيده داغ         

او د  مهال  د موټر غږ اوريدو سره له ځايه پورته شوم، كالي مـې بـدل كـړل   
. مــا غوښــتل د ىكــور تــه روان شــوم، زه پــوه شــوم چــې همغــه د يګيــټس بــ

سهار كيدو نه وړاندې ورسره وګورم او د يو څه باره كې خبردارى وركـړم  
  ناوخته شي.   ډېرځكه د سهار رارسيدو پورې به 

د هغه كورته ورننـوتم، بانـدينۍ دروازه خالصـه وه. دننـه الړم، دهليـز      
ى ځوړنـد والړ و، لكـه ټولـه شـپه چـې يـې خـوب نـه         كې المارۍ ته ډډه وهل

  وي كړى.
زه تـر څلـورو بجـو هملتـه      ....هغـه پـه مـړاوي غـږ وويـل     . هيڅ ونه شول -

والړ وم، بيا هغه كړكۍ ته راغله، يـوه شـيبه والړه وه او بيـا يـې څـراغ مـړ       
  كړ.

د هغې كـور ماتـه هيڅكلـه دومـره سـتر نـه وښـكاره شـوى، پـه هماغـه           
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ټ څكولو لپاره يوې كوټې ته الړو. خو اوس هر ځاى سهار چې مونږ سګر
ګردونه پراته ول او كوټه ګردجنه وه لكه د څو ورځو راهيسې چې صفايي 

  نه وي شوې.
ــه بايــد دا ځــاى پريــږدې  - ــه وويــل.... دا ښــكاره خبــره ده چــې    . ت ماورت

  هغوي به ستا موټر تعقيب كړى وي.
  اوس دا ځاى پريږدم؟ زوړ ياره! -
  لپاره اټالنټيك يا مونټيريل ته الړ شه.يوې اونۍ  -

هغــه زمــا خبــرې بــاره كــې هــيڅ فكــر ونــه كــړ، هغــه ډيــزي نــه شــوه              
هغـه يـوه    پريښودى، تر څو هغه پوه شي چـې ډيـزي بـه څـه پريكـړه وكـړي.      

اخيري هيله راټينګه كړې وه  او ما هغه يواځې نـه شـو پريښـودى. دا هغـه     
ن كوډي سره د يوځاى كيـدو  سهار و چې هغه ماته د خپلې ځوانۍ او د ډا

كيســه كــړې وه.دا كيســه يــې راتــه ځكــه كولــه چــې هغــه د ټــام پــر وړانــدې   
دښمنۍ كې ماتې خوړلې وه. زما په فكر هغه اوس په هر څه اعتراف كړى 

  و، پرته د څه پټ ساتلو خو هغه ډيزي سره خبرې كول غوښتل.
مړنۍ ښايســته جينــۍ وه، پــه مختلفــو  وډيــزي د هغــه پــه ژونــد كــې لــ  

ناڅرګنــدو اســـتعدادونو درلودلـــو ســـره هغـــه د هـــر چـــا ســـره اړيكـــې نـــه  
درلــودې. د هغـــه د زړه يـــواځينۍ غوښــتونكې انجلـــۍ وه. هغـــه د ډيـــزي   

مړي ځل د څه نورو افسـرانو سـره د ټـايلر كيمـپ نـه تللـى و او       وكورته په ل
بيا وروسته به يواځې ورتلو. هغه ډېر خوښ بريښېده، هغه ال تر اوسـه پـه   

كې نه و پاتې شوى. هلتـه يـو پـوخ راز پـروت و، يـو څـو كـوټې        داسې كور 
بره د اوسيدو لپاره ښايسته او يخې وې او يو څه په زړه پورې كړنـې بـه د   
همغــې كوټــو مخــې دهليزونــو كــې تــر ســره كيــدې، كلــه چــې بــه ډيــزې او    

كور كې يواځې پاتې شول، هغې ته يې هـم ډېـر خونـد وركـاوه،      يګيټس ب
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م ډيزي خوښيده، نو ځكه د همدې افسر په زړه كـې د  و نورو سړيو هډېرد 
  ارزښت نور هم زيات شوى و.ډيزي لپاره 

خو هغه پوهيده چې د ډيزي په كور كې د هغه شـتون تصـادفي و، خـو    
لپـاره د آينـده زمانـت چـا وركـاوه، هغـه دا مهـال يـو          يبيا هم جى ګيټس بـ 

هــر  پــه دريشــي لګيــدلې ســتوري او نښــې تــش الســى ځــوان و چــې د هغــه
د هماغـه مهـال نـه دوخـت نـه       يمهال ترې اخيستل كيداى شوې. ګيټس بـ 

ګټه اخستل پيل كړي ول، هغه څه يې چې كوالى شول تر السه يې كړه. پـه  
  بى مسلكۍ او په نه تجربې...  

هغه ځانته په ټيټه سترګه ونه كتل. اګر چې د هغـه شـاته يـې د كـورنۍ     
ډېـره فـوق العـاده جينـۍ ده      يو غړى هم نه و والړ، هغه پوهيـده چـې ډيـزي   

خو هغه په دې نه پوهېډه چـې يـوه فـوق العـاه جينـۍ څـه تـه وايـي؟  ډيـزي          
 ير كـړى و، خـو ګيـټس بـ    ېـ يـې ه  يخپله شتمنه كور كې وركه وه. ګيټس بـ 

  ورسره په خپلو خيالونو كې واده هم كړى و.
بـې   يكله چې دوه ورځې وړاندې هغـوى يـو بـل سـره وكتـل، ګيـټس بـ       

  جفا چې همغې كړې وي. ساه و، لكه دا
زه تاته هيڅ نشم ښووالى چې زه څومره حيران وم كله چـې زه پـه ځـان     -

پوه شوم چې ورسره مينه لرم. ما بـه كلـه كلـه دا فكـر كـاوه چـې شـايد هغـه         
مې پريږدي خـو هغـې هغـه مهـال داسـې ونكـړل، ځكـه هغـې ماسـره مينـه           

خبـره يـواځې دلتـه     لرله. هغې دا فكر كاوه چې زه به په ډېر څه پـوهيږم خـو  
وه چــې زه پــه مختلفــو شــيانو پوهيــدم...نو بيــا... خبــره تــر دې راورســيده،   
حرص مې كم شو او دهغې په مينه كې شيبه په شـيبه وردننـه كيـدم او بيـا     
مې د هيڅ شي پروا نه درلوده. د لويو كارونو كولو څه ګټه وه؟ كه ما هغـه  

  نه خوند اخسته. وخت كې هغې ته د راتلونكې باره كې خبرو كولو
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په اخري ماسپښين يې چې كله ډيزي نه خداى پامـاني اخسـته، هغـې    
سره خواكې ناست و، السـونه يـې پـرې اچـولي و، د منـي يخـه ورځ وه. پـه        
كوټه كې اور بل و، د هغې اننګي سره شوي ول. ډېـره شـيبه وروسـته هغـه     

كـې خولـه    مړوند دمه وليده او بيا توره تياره يلږه وخوځيده او د ګيټس ب
په خوله شول. هغه ماسپښين دواړه خوبوړي شول، هغوى په مياشت كـې  
هم دومره سره نه و يوځـاى شـوي او نـه يـې هـم يـو د بـل سـره دومـره خبـرې           

د هغې په اوږه سر ايښى و  او د هغـې نرمـو ګوتـو سـره      ېكړې وې. او بيا ي
  يې لوبې كولې او بيا هغه ويده شوى و.

***  
ه وجنګيـد، د اور بنـد نـه وروسـته يـې      نـ پـه ميړا  هغه په جګړه كـې ډېـر  

غوښتل چې كورته الړ شي خو د څه غلط فهمۍ له وجې هغه اكسفورډ ته 
وليږل شو. هغه خفه و، ځكه د ډيزي د خطونو نه د نـا اميـدۍ او مايوسـۍ    
بوى راتلو. ډيزي به ترې پوښتل چـې ولـې نـه شـي كـوالى كـور تـه راشـي،         

پراته ول. هغې ورسره ليـدل غوښـتل او د   ډيزي باندې هم بهرني فشارونه 
  شتون ته يې اړتيا درلوده. يګيټس ب

و سـړيو سـره كتـل ځكـه د هغـې د      ډېـر داسې وخت هم شو چې ډيزي بـه  
ترخې شيبې اخري حد ته رسـيدلې وې، چـې هماغـه پسـرلي      ييواځي وال

تـه خــط   ير و. ګيـټس بـ  ېـ كـې ټـام بكـنن راورسـيده. ټـام د يـو ښـاغلي پـه څ        
  فورډ كې ورسيد.هملته په اكس

ما ورنه وپوښتل، چې هغه خط كې څه ول چې ډيزي ته د واده پـه شـپه   
  رسيدلى و.

د جګړې ختميدو نه وروسته نشم كوالى درشم، ماتـه لـږ صـبر وكـړه      -
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  .چې ځان نه څه جوړ كړم
رڼا لږه خپره شوې وه، مونږ الندينۍ كړكۍ هم پرانسـتې وې، مرغيـو   

ال سهار وختې لږ يخ غوندې و او د ونو كې چغې شروع كړې وې. نرې شم
  ګرمۍ د ختميدو زيرى يې راكاوه.

  زه فكر نه كوم چې هغې به ټام سره مينه كړي وي. -
د كړكۍ نـه سـر راوګرځـاوه او ماتـه يـې داسـې راكتـل لكـه          يګيټس ب 

  چيلينج راكوي چې ته ترې هم انكار نه شې كوالى.
خطـا وه، هغـې ځكـه    تاته ياد شي زوړياره! پرون ماسپښين ډېره وار -

داسې خبرې وكړې چې ټام ويرولې وه. او بيا هغه هيڅ نه پوهيـده چـې څـه    
  وايي.
  هغه غمجن كيناست. 
هغې كيـداى شـي هماغـه دقيقـه ورسـره مينـه كـړي وي چـې كلـه يـې            -

  ؟واده و او هغې نه ډېره مينه ماسره لري، ته خو پوهيږې
رنډه كـې ناسـت   سهار نهه نيمې بجې وې، مونږ چاى څښلې وې، بهر ب

ره شــپه لكــه موســم بدليــدونكې شــپه وه او نــن ســهار يــې نښــې         ېــوو. ت
پخوانيـو كـاركونكو نـه و، رانـږدې      يښكاريدې، باغوان چې د ګيـټس بـ  

  شو.
! نن به حوض اوبو نه ډك كړم، پاڼې نور په رژيدو يښآغلې ګيټس ب -

  دي او بيا پيپونه بنديږي.
  .لږ وروسته يې ډك كړه -
مخ راواړوه: ته پوهيږې زوړياره! ما په دې حوض كې ماته  يګيټس ب 

  .ټول اوړى نه دي لمبلي
  ما خپل السي ساعت ته وكتل او په نه زړه پاڅيدو كې شوم.
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ما نه غوښتل چې ښار ته الړشـم  ... زما ريل ته دولس دقيقې پاتې دي -
او نه مې هم كار ته زړه كيده. يو څـه چـې زمـا زړه يـې غوښـتل چـې ګيـټس        

پرينږدم. ما نه ريل پاتې شـو او بيـا ورپسـې بـل هـم، ترڅـو مـې         يواځې يب
  ځان تلو ته برابروه.

  ما ورته وويل. . زه درته بيا زنګ وهم -
  سمه ده، زوړ ياره! -
هغه هـم ماسـره پـه زينـو كـې راښـكته       . غرمه شاوخوا دې احوال اخلم -
  شو.  
د هغــه مــا تــه  . زه فكــر كــوم ډيــزي بــه هــم ترغرمــې راتــه زنــګ ووهــي  -

  انديښنې نه په ډك نظر وكتل لكه چې زه يې خبره تاييد كړم.
  زه هم ګمان كوم... -
  .ښه، خداى پامان -

مونږ سره السونه وركړل او زه ترې روان شـوم. لـږ وړانـدې الړم، يوڅـه     
  مې راياد شول.

ټول بى كاره پرزې دي، هيڅوك پكې ستا ارزښت نه لري. مـا   ىهغو -
  .د لرې نه په چغه ورته وويل

زه تل ډېر خوشاليږم چې ما ورته داسې ويلي و، ځكه دا زما هغـه سـره   
يـواځينۍ خواخــوږي وه، د اول نــه تــر اخــره پـورې مــې دهغــه هــره خبــره رد   

مړى يې په درنښـت سـر وخوځـاوه    وراويستې ده. ل خوكړې او يا مې پكې 
او بيا دهغه په مخ كې ځالنده او پوهيدونكې موسـكا خپـره شـوه لكـه دا     

ت چې مونږ دواړه په يوه ستره ماجرا كې ښكيل وو، هغه اوس هم ټول وخ
هماغسې ښايسته لباس پر تن و، لكه ما چې نن نه درې مياشتې وړاندې 
د همــدې كــور پــه محفــل كــې ليــدلى و، زينــو كــې والړ اوخلكــو تــه يــې د    
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  خداى پامانۍ لپاره السونه رپول.
يـد د هغـې ميلمـه    ما د هغخ ميلمـه پـالنې نـه مننـه وكـړه، مـونږ ټولـو با       

  پالنې نه مننه كړې واى، هغه هملته والړ و.
خونـد وكـړ، ګيـټس     ډېـر خداى پامـان. ماورچغـه كـړه،... سـهار چـاى       -

  !يب
***  

ــه كيــده، پــه همــدې كــې       ــه مــې زړه هــم ن ــه تللــى وم، كــار ت كــار ځــاى ت
پريشانۍ وړى وم. غرمې نه لږ مخكې د ټيليفـون غـږ سـره راپورتـه شـوم،      

وچه كړه. جورډن بيكر ټيليفـون كـړى و. هغـې بـه زيـاتره        تندي نه مې خوله
وخت ماته په دې مهال زنګ وهه. په هره حال د هغې غږ اوريدو سره بـه لـږ   

يـخ شـمال د كړكـۍ خالصـولو      ييتازه شوم، لكه په ګرمه ګرمۍ كـې خـدا  
  سره راننوځي، خو دا ځل د هغې غږ وچ او زيږ معلوميده.

مـپ سـټيډ كـې يـم  او نـن ماسپښـين       ما د ډيزي كـور پريښـود، زه هي   -
سوت المپتن تـه روان يـم. دا خـو اصـولي خبـره وه چـې هغـې د ډيـزي كـور          
  پرېښى و خو دې خبرې زه وځورولم او ورپسې خبرې ال پسې غمجن كړم.

  ره شپه دې راسره سلوك سم نه و.ېت -
  دا نو بيا څه فرق كوي؟ -
  په هر حال غواړم وګورم درسره... -
  درسره وګورم.زه هم غواړم  -
فرض كه زه نن سوت المپټن ته الړه نـه شـم او نـن ماسپښـين ښـار تـه        -
  درشم.
  نا، زه فكر نه كوم چې نن ماسپښين به سم وي. -
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  ښه، نو... -
 ېمونږ يوه شيبه په همدې خبـرې وكـړ  “نن ماسپښين امكان نه لري... -

 زه پـوه نشــوم چــې مـونږ دواړو كــې چــا   ،او بيـا زمــونږ خبـرې ختمــې شــوې  
  غوږى مخكې كيښود. خو زه يې كيسه كې نه وم.

كور ته زنـګ ووهـه، خـو ټيليفـون      يڅو دقيقې وروسته مې د ګيټس ب
بوخت راته. ما درې څلور ځله هڅه وكړه. خپل مهـال ويـش مـې  وكـوت او     
درې نيمو بجو ريل كې مې د تلو اراده وكړه. بيا په خپله سپرنګي څـوكۍ  

  ، دا مهال غرمه وه.اوږد وغزيدم، ما غوښتل فكر وكړم
***  

ــر ت        ــه وي ــون پ ــپه د ښــځې د بيلت ــه ش ــو ټول ــړې  جــورج ويلســن خ ــره ك ې
تــر ســهار درې بجــو پــورې ورســره وو،  تــر هغــه مهــال لــږ غلــى   وه.ملګــري

شوى و او د زيړ موټر باره كې يې خبرې كولې. هغه همدا پوښتل چـې زيـړ   
. زمـا خدايـه...او   موټر د چا و؟. هغه د خبرو په منځ كې بيا پـه ژړا شـو: اوه..  
  زما خدايه... مايكل يې د فكر بدلولو لپاره ورته وويل:

ــا        - ــه! زم ــوه شــيبه كين ــه، ي ــو د واده كيده؟راشــه دلت څــومره وخــت م
  پوښتنې ته ځواب راكه، د واده دې څومره وخت كيده؟

  دولس كاله... -
ماشومان دې درلودل؟ جورج! سم كينه، مـا درنـه پوښـتنه كـړې ده،      -

  ه كه نا؟بچي دې شت
خو هغه يې په خبرو سر نه خالصوه. جسد ال تـر اوسـه هملتـه پـروت و.     

  مايكل مجبوره شو، خواته ورغى، ورسره كيناست.
تر اوسه كومې كليسا ته تللى يې؟ جورج! يا ډېر وخت كيـږي نـه يـې     -
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تللى؟ كه كومې كليسا ته زنګ ووهم او تا لپاره يـو پـادري راوغـواړم تـر     
  وكړې، سمه ده؟څو تاته لږې خبرې 

  په دې كې د هيچا كارنشته؟ 
ته بايد كليسا ته الړ شې جورج! او بيا داسې وختونو كې تلـل اړيـن    -

وي، ولې تا كليسا كې واده نه و كړى؟ جورج، زما خبرې تـه غـوږ شـه، تـا     
  كليسا كې واده نه و كړى؟

  هغه ډېر پخوا و... -
ر راجيــګ كــړ، د هغــه خبــرو پــرې كــوم مثبــت اثــر نــه كــاوه. بيــا يــې ســ   

  سربداله غوندې ښكاريده.
  هغه روك وګوره.  ويلسن وويل او ميز ته يې اشاره وكړه، -
  وپوښتل. ېنكوم روك؟مايكل ځ -
هغه برنـى، هغـه يو.مايكـل روك خـالص كـړ. روك كـې دننـه يـو شـى           -

  ټوټه كې تاو و.
الس كې نيولى و، هغه ته يـې اشـاره وكـړه،     ى؟ مايكل هغه شىدا ش -

  ته د سر په خوځولو هو وويل.ويلسن ور
ما پرون ماسپښين پيدا كړه، زما ښځې سره وه. هغې ماته ددې بـاره   -

  كې ويل خو ما يې خبرې ته غوږ ونه نيو.
  ستا ښځې راوړى و؟ -
هغې خپلـه المـارۍ كـې ايښـى و.  مايكـل پرتـه د څـه ويلـو هغـه شـى            -

ريده. ويلسـن تــه وركـړ، د مايكــل پـه وينــا هغـه شــى درونـد غونــدې ښــكا     
  ويلسن ځان سره لګيا و:  يارانه يې ورسره وه او بيا همدې ووژله...

  چا ووژله؟ -
  ماته پته ولګيده. -
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ته ناروغ شوى يې، جـورج! تـه د فشـار النـدې يـې او تـه نـه پـوهيږې          -
  چې څه وايى. ته سهار پورې صبر وكړه...

  هغې ووژله... -
  دا خو يو ټكر وو كنه. -

خوځاوه، هغه سترګې بندې كـړې او خولـه يـې     ويلسن د نا په ويلو سر
  خالصه وه: هممم...

زه پــوهيږم چــې هيچاتــه بــد نــه رســوم، خــو چــې كلــه زه پــوه شــم بيــا      -
پوهيږم چې څه بايد وكړم. په موټر كې هماغه سـړى و، زمـا ښـځې ورسـره     

  خبرې غوښتې او هغه ونه دريد، زما د ښځې يار او قاتل...
  شي؟ستا ښځه څنګه داسې كوالى  -
  ه ژوره وه... ويلس وويل.ډېرهغه  -

***  
سهار شپږو پورې مايكل هم خپل كـور تـه تللـى و. ويلسـن هغـه وخـت       
كــې غلــى و، خــو كلــه چــې مايكــل څلــور ســاعته وروســته راپاڅيــده او د   

  ويلسن ګراج ته راغى نو جورج ويلسن تللى و.
درې ساعتونه كيدل چې ويلسن نا دركـه و. پوليسـو چـې د مايكـل لـه      

ولې يې اوريدلي و، چې ويلسن ويلي و كس به پيـدا كـوم. هغـه وتلـى و     خ
او د زيړ موټر باره كې يې پوښـتنې كـولې، بيـا ماسپښـين دوه نيمـو بجـو       

د  يپورې غربي جزيرې پـورې رسـيدلى و او هلتـه يـې د چـا نـه د ګيـټس بـ        
  نوم وپيژنده. يكور پوښتنه كړې وه. او بيا له هغې وروسته يې د ګيټس ب

***  
خپل د لمبلو لباس پـر تـن كـړ او د     ياسپښين دوه بجې وې، ګيټس بم
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مړي ځل لپاره يې غوښتل چې حوض كې والمبي. د كاركونكو مشر تـه  ول
يې ويلي و كه چا ټيليفون وكـړ نـو حـوض تـه دې يـې راوړي. لـږه شـيبه يـې         

وغورځــاوه، دكــاركونكو مشــر  حــوض تــه كتــل  او بيــا يــې پكــې ځــان ور  
ره كومك شي ځكه د هغه طبيعت سم نـه ښـكاريده،   ورته ويل تر څو ورس

د نــا پــه ويلــو ســر وخوځــاوه. نــن ورځ ټيليفــون تــه ځــواب ويــل او   هخــو هغــ
  مړيتوب و. وته خبر وركول د كاركونكو د مشر ل يګيټس ب

خپله هم باوري نه و چې ډيزي به ورته ټيليفـون   يزما په خيال  ګيټس ب
وي. كـه چيرتـه دا صـحي وي     وكړي او كيداى شي نور يې كيسه كې هم نه

نو هغې بايد دا احسـاس كـړى وى چـې د ژونـد خـوږې شـيبې يـې لـه السـه          
وركړي او د ستر قيمت پـه بدلـه كـې يـې د يـو نيمګـړي خـوب پـوره كولـو          

  باندې برباد كړ.
د كاركونكو مشـر د ډز غـږ واوريـد، هغـه وروسـته ويـل چـې د داسـې         

د او يا دا يې فكر كـى هـم   پيښې مخنيوي لپاره يې څه چمتو والى نه درلو
كـور تـه    ينه راتلل چې داسې څه بـه پيښـيږي. زه د ښـار نـه نيـغ د ګيـټس بـ       

پــوه شــوي ول او زه هــم بــاوري وم، مــونږ څلــور واړه، زه،   ىالړم. خــو هغــو
  وو. موټروان، د كاركونكو مشر او زوړ باغوان حوض سره والړ 
يوې خـوا تـازه   هلته هر څه پركاله وو، يواځې د اوبو خوځښت و چې د 

 ېاوبه حوض تـه ننـوځي او بـل سـوري كـې تـرې ووځـي، هلتـه اوبـو كـې بـ           
سكه پروت و، د هغې سيورى د اوبو په تل كې ښـكاريده، د حـوض اوبـو    
خپل رنګ بدل كړى و، كـه څـه هـم تـازه اوبـو د زړو اوبـو ځـاى نيـوه خـو ال          
 پكې سور رنګ له ورايه ښكاريده، د حوض بل سره ته په شنو وښو كې د
  ويلسن جسد هم پروت و او پيښه په هماغه شيبه  كې سر ته رسيدلې وه.
هماغه شيبه مې ورته دفتر نـه ټيليفـون كـړى و، هماغـه شـيبه ويلسـن       
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ته د حوض سـر تـه والړ و، هماغـه شـيبه ګيـټس       يتمانچه په الس ګيټس ب
د حوض نه د راوتو په حال كې و تر څو د هغه په خيال د ډيزي ټيليفـون   يب

اب ووايـي، هماغـه شـيبه ويلسـن هغـه د شـا لـه لـورې پـه چپـه اوږه           ته ځـو 
  وويشت او هماغه شيبه ويلسن تمانچه په خپل سر ږدي او ځان وژني.  

ما ټيليفون كـې د دوه ډزو غـږ هـم واوريـد، خـو بيـا ټيليفـون تـه څـوك          
رانغى، د كاركونكو مشـر وړانـدې تـر دې چـې ويلسـن تـه ځـان ورسـوي،         

  هغه خپل كار ويستى و.
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  نهم څپركې
  
  

ورپســې څــو  ېدوه كالــه وروســته مــې هماغــه ورځ او هاغــه شــپه بلكــ 
ورځې مې ډېرې ښې يادې دي. پوليس، عكاسـان او اخبـارونو واال سـړي    

كـور مخـې تـه ډلـه والړ وو. د ډېـرو رسـنيو راپورونـه اكثـره د          يد ګيټس ب
پيښـو پـورې اړونـد او ناسـم وي. كلـه چـې مايكـل شـاهدي وركولـه هغــې          

ي و چې ويلسن خپله ميرمنه باندې شكمن شوى و، خو كيټيـرين چـې   ويل
 يد ويلسن خينه وه، دهغې په وينا چـې خپلـه خـور يـې هيڅكلـه ګيـټس بـ       

ســره نــه وه ليــدلې. هغــې خپلــې اوښــكې دســمال بانــدې وچــولې. د همــدې  
څيړنو پر بنسټ دا ثابته شوې وه چې ويلسن د ډېر خفګان لـه كبلـه مغـزي    

ړى و او د سـم  اوغلـط تـوپير يـې نـه شـو كـوالى ځكـه         توازن لـه السـه وركـ   
  داسې يوه كړنه يې ترسره كړه.

په خوا كـې ډېـر يـواځې ومونـد، مـا سـره نـور         يما خپل ځان د ګيټس ب
د  يهيڅوك نه و والړ. كله چې ما غربي جزيـرې كـې رسـنيو تـه د ګيـټس بـ      

جـع  په اړوند هره پوښـتنه ماتـه را   يمرګ باره كې خبر وركړ، نو د ګيټس ب
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شوه. اوله كې زه حيران او كشمكش كـې وم، خـو كلـه چـې مـې هغـه  خپـل        
سـده پـروت وليـد، نـو شـيبه پـه شـيبه بـه مـې ځـان            ېسـاه او بـ   ېكور كې ب

  مسول ګڼه، ځكه نورهيچا پكې دلچسپي نه اخسته...
د هغه د مرګ نه يو ساعت وروسته مې  ښه په ډاډه زړه ډيزي تـه زنـګ   

غه ماسپښين خپل سامان سـره د كـوره وتـي    ووهه، خو هغې او ټام په هما
  مرګ نه هم خبر شوي او بيا تللي وي. يوو او يا كيداى شي  دګيټس ب

  هيڅ كومه پته يې نه ده پريښې؟ -
  نا... -
  څه يې ويلي كله به يبرته راستنيږي؟ -
  نا... -
ســره اړيكــه  ىڅــه معلومــات درتــه شــته چيرتــه بــه وي؟ څنګــه هغــو    -
  شم؟ ىنيول
  خبر، نشم ويالى. زه نه يم -

لپـاره څـوك نـزدې     يد ډيزي له لورې ناهيلى شوم. ما غوښتل ګيټس ب
راپيدا كړم. ما غوښتل چې دهغه كوټې ته الړ شـم چيرتـه چـې هغـه پـروت      

! تـه غـم مـه    ييو څوك درته پيدا كوم، ګيـټس بـ  دى او هغه ته ډاډ وركړم: 
  كوه، بس په ما باور ولره زه به درته څوك پيدا كړم...

اغلي وولف شيم نوم كتابچـه كـې نـه و. د كـاركونكو مشـر د هغـې       د ښ
دفتر شميره راكړې وه خو كله  مې چې دفتر ته زنګ ورووهـه، پنځـه بجـو    

  نه تيرې وې، ټيليفون ځوابولو لپاره يو څوك پيدا شو،
  ؟ېته بيا ټيليفون كو -
  ، ډېره ضروري ده...ما درې ځله وړاندې هم زنګ وهلى -
  نشته. ښئ اوس هيڅوكوب -
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زه بيا الړم كوټې ته، د يوې شيبې لپاره مې فكر كاوه چې بل څـوك بـه   
يواځې پروت دى او خبرې يې  زمـا مغـزو كـې     يداسې پيدا كړم، ګيټس ب

  تاويږي،
ما ته وګوره، زوړياره! يـو څـوك خـو راتـه پيـدا كـړه، تـه خپلـه پـوره           -

  هڅه وكړه، زه يواځې دا هرڅه نشم زغمالى.
ه پوښتنې كولې، خو زه په مات زړه بره الړم، ګيټس يو څو كسانو ما ن

ماته د خپل مور او پالر باره كـې هـم نـه و ويلـي چـې ژونـدي بـه وي كـه          يب
څنګه؟ خـو هلتـه د هغـه پـه كـور كـې هيڅـوك نـه وو، پرتـه د ډان كـوډي د           

  نه. انځور
ناظر ته يو خط وركـړ او نيويـارك تـه     يراتلونكى سهار مې د ګيټس ب

و وولف شيم ته خبر وركړي، هغه نه مـې وغوښـتل تـر څـو د     وليږه تر څ ېم
هغه كورنيو غړو باره كې راته ووايې او پرتـه د ځنـډ نـه راشـي. زه ډاډه وم     
چې هغه به اخبار كې د خبـر ليـدو سـره راشـي، هغسـې ډاډه چـې ډيـزي بـه         

او نه هـم وولـف شـيم     ىغرمې نه وړاندې زنګ ووهي، خو نه هم زنګ راغ
  رامعلوم شو.

اغلې كيرووي، دا زما د ژوند تر ټولو غټـه غميـزه او غـټ ټكـان و     ...ښ
او په حقيقت كې پرې باور هم نشـم كـوالى. داسـې احمقانـه كـار چـې هغـه        
سړي كړى دى بايد مونږ ټول ورته په فكر كـې شـو. زه اوس نشـم راتـالى،     
ځكه دلته ډېر ضروري كارونه لرم او ځان تري خالصولي نشم. كـه زمـا پـه    

څه خدمت وي بيا وروسته ويلى شې. زه نه پوهيږم چيرته يم خـو  اړوند هر 
  چې كله داسې خبر واورم بيا ډېر خفه كيږم.

  په درنښت
  مئير وولف شيم
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كله چې ماسپښـين زنـګ راغـى، سـړي وويـل چـې شـيكاګو نـه څـوك          
د  ېخبرې كوي. ما بيا هم فكر كاوه چې ډيزي به وي، خو پـه غـوږي كـې مـ    

  يو سړي اواز واوريده.
  سليګل خبرې كوم... -
  غږ نا اشنا ښكاريده.“ښه... -
  و؟ ىعجيبه خبر و كنه؟ زما زنګ درغل -
  كوم زنګ نه دى راغلى. -
ځــوان پــاركز ســتونزه كــې دى،هغــه زر زر لګيــا و،  هغــوى هغــه د          -

خرڅالو ميز خوا كې نيولى و. هغوى ته چا د نيويـارك نـه خبـر وركـړى و،     
  ته ترى څه احوال لرې...

نـه   يګيـټس بـ   ى. ما يې خبره ورپرې كړه: غوږ ونيسه، زه ښاغلهيلو.. -
  مړ شوى دى. يګيټس ب ىيم، ښاغل

  يوې شيبې لپاره هغه چپ و، بيا يې لكه چې ټيليفون بند كړى و.
***  

زما په خيال نن دريمه ورځ وه. د مينيسوټا نه د هينري ګيټز په نـوم يـو   
وي و چـې همـدا   تيلي ګـرام راورسـيد، هغـې كـې يـواځې دومـره ليكـل شـ        

  اوس درروان شوم او جنازه يې تر راتګ وځنډول شي.
و، يـو جـدي زوړ سـړى و، هغـه ډېـر بـې وسـه او         پالر  يهغه د ګيټس ب

تشويش كـې ښـكاريده، د سـپټمبر پـه معتدلـه موسـم كـې يـې غټـه چپنـه           
ــه بيــګ او چتــرۍ واخســتل، هغــه      ــا د هغــې ن ــراغوســتې وه. م ســتړى  ډې

نــه كــې كينــاوه او تــرې ووتــم تــر څــو ورتــه   ښــكاريده.  مــا  د موســيقۍ خو
خوراك لپاره څه راوړم. خو هغه هيڅ ونه خوړل، خو يو ګيالس شودې يې 
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  په رپيدلي الس واخستې. 
ما د شيكاګو اخبار كې وليدل.  هغه وويل: د شيكاګو هـر اخبـار سـر     -

  خط همدا و، ما چې وكتل بس راروان شوم.
كه ونيسم.د هغـه سـترګې لكـه    زه نه پوهيدم چې تاسو سره څنګه اړي -

  هيڅ چې نه ګوري او په پرله پسې توګه  يې كوټې ته كتل.  
  هغه سړى ليونى؟ هغه سم ليونى و... هغه وويل. -
  قهوه درته راوړم؟ ما وړانديز ورته وكړ. -
  هيڅ شى نه غواړم، زه بيخي ښه يم، ښآغلى... -
  وي. كيرو -
پـــل جيمـــي ســـره   ښـــه ښـــآغلى كيـــرووي  زه ښـــه يـــم، زه غـــواړم خ      -

ــ   ــه د مينـ ــه ورتـ ــه بـ ــه      ېوګورم...هغـ ــوټې تـ ــې كـ ــه مـ ــل، هغـ ــي ويـ ــه جيمـ نـ
ګيټز كوټې نه راووت.  ىبه وروسته ښاغلېراووتم. ش ېورننويست، زه تر

دهغــه ســترګو كــې اوښــكې ځليــدې. او كلــه يــې چــې لــوى دهليــز او لويــو   
كوټو ته كتل نو د خفګان سره سره يې يو ويـاړ هـم سـترګو كـې ښـكاريده.      

خوب خونې پورې بوته، هغه خپله چپنه وويسته، ما هغـې تـه دا هـم     ما تر
  وويل چې ستاسو راتګ ته مو هر څه ځنډولي.

  يزه نه پوهيږم چې تاسو څرنګه غواړئ؟ ښآغلې ګيټس ب -
  ښآغلې ګيټز، زما نوم دى. -
 ښآغلې ګيټز، ما فكر كـاوه چـې تاسـو بـه جسـد غربـي خواتـه  وړئ؟        -

  هغه خپل سر خوځاوه.
ــل زړه همدلتــه        د ج - ــه پــه خپ ــدا ختــيځ ســيمه خوښــه وه. هغ ــي هم يم

  اوسيدلى دى، ته زما د ځوى ملګرى وې، ښآغلى...
  هو، زما كلك ملګرى و. -
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تـه خـو پــوهيږې. هغـه خــو ال     ،هغـه بـه ډېــر غـټ راتلـونكى درلــودالى     -
مغز څښـتن و. هغـه خپلـو سـترګو كـې ګـوتې و        يځوان و، خو د ډېر غښتل

  وهلې.
پـاتې و، نـو يـو سـتر شخصـيت بـه تـرې جـوړ شـوى و.          كه هغه ژوندې -

  لو كې مهم رول لوبوالى شو.وهغه د وطن جوړ
بالكــل همداســې ده.مــا ورتــه وويــل. هغــه خــامكين روجــايي بانــدې    -

  ستړى پريوت.
مړى يـې رانـه د نـوم پوښـتنه     وپه دې شپه يو بل سړي ټيليفـون وكـړ، لـ   

  وكړه.
  كيرووي يم. زه -
  شو.. زه كلپ سپرنګر يماوه... هغه لږ په ارام  -

يـو بـل ملګـرى خـو هـم       يزه هم لږ په كراره شوم، ما ويل چې د ګيټس ب
پيدا شو، ما نه غوښـتل چـې دهغـه د جنـازې مراسـم رسـنيو سـره شـريك         
  كړم او بيرو بار رامنځته كړم، خو يو څو كسانو ته مې خپله زنګ ووهه. 

ه ووايـه چـې د   جنازه سبا درې بجې ده، همدلته په كور كې، هغه چات -
  راتلو عالقه لري... ما كلپ سپرنګر ته وويل.

اوه... سمه ده، زه خو دومره څوك نه پيژنم خو بيـا هـم. هغـه زړه نـا زړه      -
  كيده، د هغه خبرې زه يو دوه كې حيران كړم.

  كه نور څوك نه وي ته خو هرومرو راشه. -
وهلـى  ښه، زه به خپل كوشش وكړم. ما چې د كوم شي باره كـې زنـګ    -
  و...

يوه دقيقه... مايې خبره ورپرې كـړه:  تـا څـه وويـل تـه راتـالى شـې كـه          -
  نه؟
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خبره داسـې ده، اصـل كـې ريښـتيا داسـې دي چـې زه دلتـه ګرينـويچ          -
كې خلكو ته پاتې كيږم او هغوى غواړي زه ورسـره سـبا تـه اووسـم. اصـل      

ړم چـې  لې هوډ درلود، نو بيا به زه خپله هڅـه وكـ  ېكې كه چيرته هغوى د م
  آه... وكړل او د هغه خبرې مې ورنيمايي كړې.ما په زوره . درشم
مـا چـې د څـه لپـاره زنـګ وهلـى و، هلتـه زمـا يـوه جـوړه بوټـان پــاتې             -

شوي او كه يو چاته يې وركړې او ما ته يې راوليږې، ته خو پـوهيږې هغـه   
ر د ټينس لوبې بوټان دي او زه د هغې پرته ګوزاره نه شم كوالى، زما د كو

  پته ده، بي ايف...
  ما يې نوره خبره وانه وريده او ټيليفون مې پرې بند كړ.

لپاره ډېر شرمنده وم، يو كس ته خو چې مې زنګ ووهه،  يزه ګيټس ب
نو هغه ويـل چـې همداسـې ورسـره كـول پكـار و. او دا هـم مـا خپلـه سـهوه           
ګڼله چې داسې خلكو سره مې بايد اړيكه نه وى نيولى، ځكه كيداى شي 

  ښو ملګرو نه نه ول او ما بايد پيژندلي واى. يد ګيټس ب
د جنازې په سهار وختې نيويارك ته الړم تر څو وولف شيم پيدا كړم، 
خو هغه مې ونه موند. دروازه مې خالصه كړه خو هيڅوك دننه نه ول، بيـا   

  مې په تيز غږ  وويل چې څوك شته؟
ى. ښــځې هيڅــوك هــم نشــته، ښــاغلې وولــف شــيم شــيكاګو تــه تللــ    -

مړۍ خبره خو ځكه ناسمه وه چې دننه د بل سـړي غـږ هـم    ووويل، د ښځې ل
  اوريدل كيده.

مهرباني وكړئ ورته ووايې، چـې ښـاغلې كيـرووې راغلـى، ورسـره       -
  ليدل غواړي.

زه يې شيكاګونه نه شم راغوښتلى. په دې وخت كې په غلطۍ سره د  -
  ريدل شو.د هغه بلې دروازې نه واو “وولف شيم غږ: سټيال!!!
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خپل نوم دې وليكه او پـه ميـز يـې كيـږده.  ښـځې زر وويـل:  كلـه چـې          -
  زه به يې وركړم ىراغ
زه پوهيږم چې هغـه دننـه دى. هغـه زمـا مخـې تـه رانـږدې شـوه، خپـل           -

  رول،ېالسونه يې په كوناټو ت
غوږ ونيسه ځوانه! ته فكر كوې دلتـه پـه زور راغلـى يـې، مـونږ نـور        -

ه مې وويل چې شيكاګو ته تللى نو بيا شـيكاګو  ستړي شوي يو، چې درت
  ته تللى.

  نوم واخست. يما د ګيټس ب
  اوه...هغې يو ځل بيا ماته وكتل:  لږ صبر وكړه، ستا نوم څه دى؟ -

مـاير وولـف شـيم پـه جـدي ډول       ىهغه الړه، يـوه شـيبه وروسـته ښـاغل    
دروازه كـې راښــكاره شـو.خپل دفتــر تـه يــې بـوتلم، هغــه خپلـه خواخــوږي      

  ګنده كړه، ما ته يې د سيګار څښلو وړانديز وكړ.څر
مړي ځـل وليـد، يـو    وزما ذهن هماغه وختونو ته ځي چې كله مې په ل -

ځوان جګړن چې د جګړې پـه مـوده كـې يـې څـو مډالونـه هـم ترالسـه كـړي          
وو، هغه به تل يونيفورم كې ګرځيده ځكه هغه د عام لباس اخستلو لپـاره  

مې واين برينر كې وليد چې دندې تر السـه   مړي ځلوكالي نه درلودل. په ل
كولو لپاره راغلى و. هغه د څو ورځو راهيسې هيڅ نه وو خوړلي. ما ورتـه  
د ډوډۍ وړاندېز وكړ. هغه تر نيم ساعت پورې لګيا و، د څلورو ډالـرو نـه   

  يې هم ډېرخوراك وكړ
  تاسره تجارت كې شريك شوى و؟ -
  تجارت كې شريك شوم؟ هغه ما جوړ كړى. -
  ښه. -
هغه ما د نشت نه راوچت كړى، د ويالې نه مې راپورته كړى. ما هغـه   -
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وليد چې يو ښـه ځـوان دى او كلـه يـې چـې وويـل اكسـفورډ كـې يـې درس          
ويلى نو ما فكر وكړ چې ښه ځاى يې استعمالولى شم. هغـه مـې اميـريكن    
ليجن كې ورننباسه، او بيا يې الباني كـې زمـا يـو ګـاك لپـاره كـار كـاوه...        

  خو اوس هغه مړ دى. هغه يوه شيبه چپ و.
ته د هغه ډېر نږدې ملګرى وې نو زه پوهيږم نـن ماسپښـين بـه د هغـه      -

  جنازي ته راځې.
  زه غواړم چې درشم. -
  ښه، نو بيا راشه -

د هغه د پوزې ويښتان د غشو غوندې بهر راوتلي وو، هغـه خپـل سـر    
  خوځاوه. سترګې يې ډكې شوې،

  ه دې كې ځان نشم ورګډوالى.  هغه وويل.زه نشم كوالى، زه پ -
  هيڅ شي كې ځان مه ورګډوه، هر څه ختم شول. -
كله چې يو څوك ووژل شي، زه تـرې ځـان لـرې سـاتم. كلـه چـې ځـوان         -

وم، هغه مهال داسې نه وو. كه زما كوم ملګرې به مړ شو، كه هـر څنګـه بـه    
  وو زه به ورسره تر اخره والړ وم.

پلـو شخصـي وجوهـاتو لـه كبلـه نشـي كـوالى        زه پوه شوم چې هغـه د خ 
  چې جنازه كې ګډون وكړي، نو پاڅيدم.

  تا كالج لوستلى؟ -
د يوې شيبې لپاره مې فكر كوه چې څه وړانـديز كـوي خـو بيـا يـې سـر       

  وخوځآوه او ماته يې الس راكړ
س ژونـدى وي د هغــه  پريـږده چـې مـونږ دا زده كـړو تـر څــو چـې يـو كـ         -

نه د هغه د مړينې وروسـته... هغـه  وويـل: او     توب وښايو،لپاره خپل ملګر
  لدې وروسته زما قانون داسې وي چې هر څه همداسې پريږده.
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كله چې د هغه دفتر نه راسـتون شـوم، آسـمان تـورو وريځـو نيـولى و،       
غربــي جزيــرې تــه رارســيدو ســره نــرى نــرى بــاران وريــده، د كــالو بــدلولو   

دهليــز كــې هــاخوا   كــور تــه ورغلــم، ښــاغلى ګيټــز  يوروســته د ګيــټس بــ 
ديخــوا هيجــاني ګرځيــده. هغــه خپــل ځــوى كــې يــو ويــاړ ليــده  او دهغــه د  
ځــوى الســته راوړنــې پرلــه پســې توګــه زياتيــدې. هغــه غوښــتل ماتــه څــه    

  وښايي.
جيمي ماته دا انځور راليږلى و. هغه په لړزيـدا السـونو خپلـې بټـوې      -

  نه تصوير راوباسه.
  راشه وګوره. -

انځـور پـه كونجونـو كـې درزونـه او پـه السـونو         دا د كور يو انځور و،
پـه ليوالتيـا تشـريح كـاوه:  دلتـه       ډېـر ښـه خيـرن شـوى و. هغـه ماتـه انځـور       

وګوره او بيا به مې هماغه ځاى ته كتل، هغه ته دا انځور د حقيقي كور نه 
  هم ډېر حقيقي ښكاريده.

 جيمي ماته راليږلى و، زما په خيال ډېرښايسته انځور دى، ډېـر ښـه   -
  ښكاري.

  وخت كيږي نه دې وو ليدلى؟ ډېرښه ښكاري،  ډېر -
هغه دوه كاله مخكې زما خواته راغلى و او ماته يې يو كور اخسـتى   -

و، زه پكې اوس هم اوسيږم. د كله نه چې د كوره تښتيدلى و نو مونږ سـره  
بيل شوي وو خو اوس مې وليدل چې د هغه تر شا يـو دليـل پـروت و. هغـه     

  روښانه راتلونكى لري. هغه ماته ډېر سخي و.پوهيده چې يو 
هغه د څو نورو شيبو لپاره هم تصوير زما مخې تـه نيـولى و او بيـا يـې     
  د بټوې په زوړ ځاى كې كيښود، ورپسې يې يوه زړه كتابچه راوويسته.

د كتـابچې پـه مـخ پاڼـه      دا وګوره، دا يـې د ماشـومتوب كتابچـه وه.     -
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 1906، 12نـدې تـرې نيټـه، د سـپټمبر     ليكل شـوى و، ال  مهال ويش باندې 
  كال. او الندې،

  بجې 6خوب نه پاڅيدل....
  6:30-6:15ورزش....

  8:15-7:15برق درس او نور....
  (مازيګر)4:30-8:30كار....

  5:00-4:30بيس بال او لوبې....
  6:00-5:00د بالغت او انډول تمرين او څنګه ترالسه كول....

  9:00-7:00درسي اختراع....
  تحليل او ځان سمونه عمومي

 وخت نه ضايع كول -

 سګرټ څكول بند -

 هره بله ورځ المبل -

 اونۍ كې يو كتاب يا مجله لوستل -

 اونۍ كې درې ډالره سپما كول -

 پالر او مور سره ښه چلند كول -

  دا كتابچه مې هسې ګوتو ته راغله. دا مونږ ته هرڅه ښايي كنه؟ -
  بالكل هر څه ښايي. -

باره كې لګيـا و  او د كتـابچې بنـدول يـې زړه نـه غوښـتل       هغه د جيمي 
او همداسې  ى اړوله رااړوله، د كتابچې هره جمله به يې پـه زوره ويلـه او   
ماته به يې په ليواله نظر راكتل. زما په فكر هغه دا توقع درلـوده چـې زه د   

  خپلې ګټې لپاره ترې يو څه وليكم.
دلى و او مـا ورتـه د كړكـۍ    درې بجو نه مخكې ليتران وزير هم رارسي
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نه په نه زړه كتل. شيبه وروسته يو څو كاركونكي او نور خلك دهليز كـې  
ودريدل. وزير څو ځله خپل السي سـاعت تـه وكتل،هغـه د بـاران بـاره كـې       
وارخطا و، بيا مـې يـوې غـاړې تـه بـوت او د نـيم سـاعت نـور انتظـار مـې           

  نغلل.ورته وويل. خو هيڅ ګټه يې نه درلوده، هيڅوك را
تقريبا مازيګر پنځه بجې تيز نرى نرى باران وريـده. درې مـوټرې پرلـه    
پسې د كور دروازې نه دهديرې په لور روان شوو. اول تور غـټ مـوټر كـې    

پالر او ورپسـې ليمـو مـوټر كـې زه      يتابوت، ورپسې موټر كې د ګيټس ب
او وزيـــر ناســـت وو. وروســـته څلـــور پنځـــه مـــزدوران او د غربـــي جزيـــرې 

رګنـد شـووو. هـديرې تـه     رسان چـې بـاران ښـه المـده كـړي وو، راڅ      پوسته
د  يبــل مــوټر هــم راغــى، ومــې ليــدل چــې هماغــه د ګيــټس بــ رســيدو ســره 

ر سـترګو واال سـړى و، چـې درې مياشـتې مـې د      ېـ كتابخانې ګونګي په څ
د كور په كتابخانه كې ليدلى و. د هغې نه وروسته مې دا سـړى   يګيټس ب

نـه خبـر شـو، بـاران د هغـه پلنـې        ېم چـې څنګـه جنـاز   نه و ليدلى. نه پـوهيږ 
عينكې لمدې كړې وې، عينكې يې له سترګو لرې كـړې پـه يـوه ټوټـه يـې      

  قبر سم وګوري. يپاكې كړې تر څو د ګيټس ب
بـاره كـې فكـر وكـړم، خـو       يما هڅه كوله د يوې شيبې لپاره د ګيټس ب

نـه چـې ډيـزي    هغه ډېر لرې تللى و او ما صرف يادولى شو، پرته د خفګان 
  يو پيغام او نه هم يو ګل راوليږه.

هغـه سـړى خوشـبخته وي چـې  د      ”ما واوريـدل چـې يـو سـړى لګيـا و،      
ر سـترګو واال پـه   ېـ خښولو  پـه مهـال يـې بـاران وي. او بيـا د ګـونګي پـه څ       

زوره آمين وويل. د باران له كبله مونږ بيرته موټرو كې كيناسـتو. ګـونګي   
  وويل، سترګو واال راته دروازه كې

  زه كور ته نشم ننوتالى. هغه وويل. -
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  هيڅوك نشي كوالى ننوځي. -
ولې خدايه! هغه خو بايد سـلګونو سـره هلتـه تللـى واى. هغـه خپلـې        -

  عينكې له سترګو ښكته كړې او بيا يې په خپل جيبي دسمال وچې كړې.
***  

د ګيټس بى مرګ نه وروسته راته شرق ويرونكى ښكاره شو. كلـه چـې   
نه پاڼې غورځيدل پيل شول او نـري شـمال هـم د شـپې لـه خـوا پرخـه        د ونو 

  غورځوله، نو ما پريكړه وكړه چې كورته الړ شم.
يو شى اړين و چې بايد ددې ځاى تلو نـه دمخـه مـې كـړى واى، يـو بـې       
خونده او خواشينونكى كـار و. خـو مـا غوښـتل چـې هرڅـه يـو ترتيـب كـې          

ې خبرې سره وكړې. چې مـا تـه   ډېرپريږدم. ما جورډن بيكر هم وليده. مونږ 
څــه راپــيښ شــوي وو او د ګيــټس بــاره كــې مــې هــر څــه ورتــه وويــل. هغــه    

  څوكۍ كې ناسته او زما خبرو ته يې غوږ نيولى و.
هغې د ګولف لوبې لباس پر تن و، زمـا يـاد دي چـې هغـه مـې د يـو ښـه        
انځور په شكل ذهن كې ساتلې ده. د هغې زنه يو څـه راپورتـه شـوې وه، د    

  ر ول.ېغې ويښته د خزان د ونو پاڼو په څه
كله چې ما خپلې خبرې پاى ته ورسولې، نو هغې پكې پرته د څه ويلو 
وويل چې هغې يو بل سړي سره كـوژدن كـړې ده. خـو زه شـكي وم، ځكـه د      
سر په خوځولو هغې د هرچا سره چې زړه وغواړي واده كوالى شول، يـوى  

زه سهوه شوى يم، خو وروسـته   شيبې لپاره مې همدا فكر كاوه چې شايد
  پوه شوم، د خپل ځايه راپاڅيدم تر څو خداى پاماني ترې واخلم

سره له دې تا زه پريښې وم. جـورډن زر وويـل:  تـا ماسـره پـه ټيليفـون        -
څنګه خبرې كړې وې، زه اوس ستا په كيسه كـې نـه يـم، خـو دا زمـا لپـاره       
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  يوه نوې تجربه شوه او ما يو څه ګنګس كوي هم.
هغې ورزياته كړه:  مونږ چې موټر كې ناسـت وو د   ؟اوه... تاته ياد دي -

  موټر چلولو باره كې مو بحث كړى و.
  ولې، فكر نه كوم... -
تا ويلي ول چې يـو مـوټر چلـونكى هغـه وخـت خـراب وي چـې يـو بـل           -

خراب موټر چلونكي سره مخ شي! ښه، نو ما يو بـل خـراب موټرچلـونكي    
مـا فكـر كـړى چـې تـه يـو ايمانـداره او سـاده          سره وليـدل، همداسـې نـده؟   

  سړى يې  او زه فكر كوم دا ستا يو پټ وياړ دى.
مـا وويـل:  زه دروغـو ويلـو نـه پنځـه كالـه مشـر يـم.          زه ديرش كلن يم، -

  ه مې هم راتله او لږ پرې مئين هم وم. زه ترې الړم.وسهغې ځواب رانكړ. غ
***  

مې ټام وليد. هغـه د   د اكتوبر مياشت اخري ورځې وې، يو ماسپښين
پنځمې جادې په لور په قهرجنه توګه، خپل السـونه چـاك نيـولي لكـه چـا      
سره جنګ كولو لپاره روان وي، هغه يوې بلې خوا كتل. زه لږ په ورو شوم 

ر شي، هغه د سرو زرو دوكان مخـې شيشـې تـه ودريـد، تنـدى      ېهغه ت چې
پـه شـا راغـى،     يې تريو نيـولى و، چـې زه يـې شيشـيه كـې وليـدم او بيرتـه       

  الس يې راته ونيو.
  څه خبرې دي نيك! ولې الس وركولو باندې هم اعتراض لرې؟ -
  هو... ته پوهيږې زه ستا باره كې څه فكر كوم. -
يې نيك! ته بيخـي ليـونى يـې. زه نـه پـوهيږم چـې پـه         ىته ليونى شو -

  هغه زر وويل او السونه يې كورتۍ كى ننباسل.؟ تاڅه شوي
پښين تا ويلسن ته څه ويلي و؟ ما په ترخـه لهجـه تـرې    ټام! هغه ماس -
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وپوښــتل. هغــه ماتــه همداســې كتــل، او زه پوهيــدم چــې زمــا فكــر د هغــه   
وخت باره كې سم دى، زه ترې بيرته روانيدم خو هغه راوړانـدې شـو او زه   

  يې مټ نه ونيولم
ــه ريښــتيا ويلــي و، مــونږ هماغــه مهــال كــور پريښــودو او      - ماهغــه ت

تړلــي وو چــې هغــه راننــوت. مــا څــوك وروليــږه چــې ورتــه     ســامانونه مــې
ــم         ــه زه ه ــره راوخــوت. هغــه ب ــام كــور كــې نشــته، خــو هغــه ب ووايــې چــې ټ
ويشتلى وم كه ما ورته نه وو ويلي چـې هغـه زيـړ مـوټر د چـا و. هغـه جيـب        

پروا لګيا و، لږ تـم شـو.  نـو     ېكى د تمانچې په ماشه ګوته ايښې وه. هغه ب
ســتا او د ډيــزي پــه ســترګو كــې   يګيــټس بــ يلــي؟څــه وشــو كــه مــا ورتــه و

خــاورې شــيندلې وې، خــو هغــه يــو كلــك ســړى و، هغــه پــه مارټــل مــوټر    
  داسې وروخيژوه لكه يو سپى او بيا يې موټر هم ونه دراوه.

ما سره د ويلو لپاره هـيڅ نـه و، پرتـه د يـو نـا مكمـل حقيقتـه چـې هغـه          
  ريښتيا و.

ښـلو وړ وو. ټـام او   ى يا د بښلبېر هيڅوك نه شو ما هغه يا د هغې په څ
شـيان او ژونـدي راټولـوي او بيـا وروسـته       ىپروا خلك وو، دو ېډيزي ب

خپلو پيسو او بې پروايۍ ته په شا تګ كوي يا كوم څه چـې هغـوى دواړه   
  سره يوځاى ساتي او د نورو خلكو په واسطه خپله ګندګي صفا كړي...

دا ځـل مـې ورتـه ځكـه      ه بده راتـه ښـكاريده،  ډېرما هغه ته الس وركړ، 
الس وركــړى و چــې زمــا دې خبــرې تــه پــام شــوى و چــې زه يــو ماشــوم ســره  
خبرې كوم. بيا هغه د سرو زرو دوكـان تـه ننـوت ترڅـو د ملغلـرو يـوه غـاړه        

  كۍ واخلي يا كيداى شي بل څه اخلي خو زما يې پرې څه...
***  
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 كور هماغسې تش و، د هغـې واښـه هـم    يكله چې زه راوتم، د ګيټس ب
چـې كلـه    ىر ببر شوي وو. د همغې كلي يو ټكسـي چلـونك  ېزما د كور په څ
كــور ســره تيريـږي نــو يـو ځــل هــرو مـرو د كــور مخكينــۍ     يهـم د ګيــټس بـ  

دروازې سره په ورو كيږي او دننه لور ته اشاره كوي، كيداى شـي دا هغـه   
او ډيـزي لـه دې ځـاى نـه      يټيكسي واال وي چې د ټكر په شپه يې ګيټس بـ 

رې پـورې رسـولي وي او يـا كيـداى شـي دا كيسـه يـې ځـان نـه          شرقي جزيـ 
جوړه كړې وي. ما نه غوښتل چې نوره دا كيسه واورم، نوځكه ما منـع كـړ   

  او ريل نه ښكته شوم.
ره كـړه، ځكـه دهغـه د رڼـا نـه ډك او      ېـ د شنبې شپه مـى نيويـارك كـې ت   

بريښيدونكي محفلونه ما سره ملګري وو چې په اسانۍ سره مې د هغه د 
ورنه د سندرو، خنداګانو، پركالتوب چې د هغـه د بـڼ نـه اوريـدل كيـده      ك

  او خلك موټرو كې تګ راتګ اوس هم زما ذهن كې هماغسې تازه دى.
په اخرنۍ شپه چې ډاله مې د سامان نه ډكه كړې وه، زه الړم او يو ځـل  
بيا مې د هغه ستر ناكامه شوي كور ته وكتل. سپينو زينو كې يو كرغيـړن  

ــ     ى ليكــل شــو څــه لغــت   ــه خښــته ليكل ــو ماشــوم چــې پ وي. د  ىو، لكــه ي
سپوږمۍ په رڼـا كـې صـفا ښـكاريده، هغـه ليكـل مـې وران كـړل. بيـا الړم          

  به كيناستم.ېساحل خواته او په شګو كې يوه ش
زه هلته ناست او ددې زړې او نااشنا دنيا باره كې مې چرت وهه، ما د 

مړي ځل به يې د ډيزي كور وخياالتو باره كې فكر كاوه چې په ل يګيټس ب
مخې ته شين رنګه څراغ ليدلى وي، هغه د ډېر لرې ځاى نه دلته راغلى و 

پـه مشـكله    ډېـر او د هغه خوبونه ريښتيا هم دومره نږدي شوي و خـو هغـه   
  په دې ونه توانيد چې هغه راخپل او يا درك كړي. 

ه په شين څراغ باور درلود، يو ژوندى راتلونكى چې كال پـ  يګيټس ب
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ر باسي خـو بيـا ځكـه    ېكال زمونږ د مخې نه په شا روان دى. بيا هغه مونږ ت
فرق نه كوي چې سبا ته مونږ په تيـزۍ منـډه وهـو، زمـونږ السـونه ال پسـې       

  پراخوي...او بيا به يو روڼ سهار...
خو مونږ روان يو، د اوبو په مخـالف جهـت المبـو وهـو، او مـونږ پرلـه       

  پسې توګه په شا تمبوي.
  

  پاى
  

  كال 2015، 11د جوالى 
  كابل، افغانستان


