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پوهندوی آصف بهاند

دهانس کریستین اندرسن
د ماشومتوب کور
()H. C. Andersen barndomshjem
لومړۍ برخه

مشهور ډنمارکی لیکوال هانس کریستین اندرسن د ۱۸۰۵م کال د اپریل په دویمه د ډنمارک د اودنسې ()Odense
په ښار کې زیږیدلی دی او وروسته له اویاوو کلونو ژوند نه ،د  ۱۸۷۵کال د اګست په څلورمه د ډنمارک په کوپنهاګن
( )københavenکې مړ شوی دی.

د ده د بیوگرافۍ په یوه برخه کې داسې

راغلي دي:

« هانس پرته له څو تلپاتې آثارو او ریښتیني شهرت نه بل هیڅ شی نه درلودل او دا آثار او شهرت یې وړیا نه وو
تر السه کړي .ده دا شهرت د ډیرو کړاونو او رنځونو له ګاللو وروسته تر السه کړی و .ډیرې نا امیدۍ او غمونه یې
وګالل ،خو دی دومره ماهر هنرمند و چې له همدې نا امیدیو او غمونو نه یې ښکال رامنځ ته کړه ،نه تمامیدونکې
ښکال او دا ښکال د ده په هر یوه اثر کې لوستونکي لیدالی شي.
د همدې له پاره ویالی شو چې هانس کریستین اندرسن د لویې شتمنۍ خاوند انسان دی .د ده شتمني د ده آثار او افکار
دي او میراث یې هغه څه دي چې د خپلو آثارو له الرې یې په ښکلې ژبه خپلو لوستونکو ته ورکوي.
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د ده آثار تر اوسه پورې په یوسلو پنځوس ( )۱۵۰ژبو ژباړل شوي دي .مخکې له مړینې نه یې له یو آهنګ جوړونکي
سره د خپل تدفین د مراسمو د موزیک په باب خبرې وکړې .هانس هغه ته داسې ویلي و:
ډیری کسان چې زما مړی به بدرګه کوي ،کوچنیان به وي .د موسیقي غږ د هغو له کوچنیو قدمونوسره هم آهنګه
جوړ کړه.
ګیورګ براندس ،د هانس له منتقدینو څخه و ،یوه ورځ یې له ده نه پوښتنه کړې وه:
داسې ورځ به وي چې د خپل ژوند داستان دې ولیکې؟
هانس په ځواب کې ورته ویلي وو:
ما هغه داستان پخوا لیکلی دی ،د هغه نوم«د مرغآوۍ بد رنګه چورګوړی» دی».
هانس د ډنمارک او نړۍ د نولسمې پیړۍ له پیژندل شوو او منل شوو لیکوالو څخه شمیرل کیږي .په ډنمارک کې د
هانس کریستین اندرسن د زیږیدو ورځ ته «د کوچنیانود کتاب نړیواله ورځ» نوم ورکړی شوی دی.

دوه کاله مخکې مې د ډنمارک او ټولې نړۍ د مشهور لیکوال ،هانس کریستن اندرسن بیو گرافي په دې موخه خپره
کړه چې ما هوډ کړی و چې د ده ځینې مشهورې کیسې پښتو ژبې ته را وژباړم .د هغه بیوگرافي مې د هانس کریستیان
اندرسن څوک و؟ تر سر لیک الندې د  ۲۰۱۵کال په جوالی کې خپره کړه.
وروسته له هغه نه د هانس د کیسو ژباړې ته کیناستم او په ترتیب سره مې دا کیسې له ډنمارکي نه پښتو ته وژباړلې
او همداسې په ترتیب سره مې خپرې هم کړې:

 ۱ــ د امپراتور نوې جامې،
 ۲ــ د هومر له مزار نه یو گل،
 ۳ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ،
 ۴ــ وړوکی کالوس او لوی کالوس،
 ۵ــ د مرغوۍ بدرنگه چورگوړی،
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دغه راز د  ۲۰۱۵م کال په جوالی کې ،د یو سفر په ترڅ کې کوپنهاگن ته ورپیښ شوم او هلته د بحر په څنډه کې،
د «سمندر وړې ښاپیرۍ» مشهورې ایښودل شوې مجسمې لیدلو ته ورغلم او له نږدې مې ولیدله ،بیا مې د دې لیدنې
گزارش د «د سمندر له وړې ښاپیرۍ سره زما لیدنه» تر سر لیک الندې ولیکه او په میډیا کې مې خپوره کړ.

د یاد گزارش په برخه کې ما داسې لیکلي وو:
«دننه په ډنمارک کې د خپلو سفرونو په لړ کې د  ۲۰۱۶کال د می له پنځمې نه د می تر اتمې پورې ،کوپنهاګن کې
وم او د لیدلو وړ هغه ځایونو ته ورغلم چې نه مې وو لیدلي :د کوپنهاګن ژوبڼ ،د فریدرګس بیرګ بڼ ،د ډنمارک د
ملکې د اوسیدو ځای شا و خوا ،د سمندر وړې ښاپیرۍ د ناستې سیمه او ...
د ډنمارک په پالزمینه کوپنهاگن ،د اوبو په څنډه کې د سمندر د وړې ښاپیرۍ د یادونو او کیسې د یاد ساتلو په خاطر
د سمندر د وړې ښاپیرۍ مجسمه جوړه شوې ده او د اوبو په څنډه کې پر یوې تیږې داسې کینول شوې ده چې،
لیدونکي یې داسې ګڼي چې وړه ښاپیرۍ همدا اوس د دې نړۍ د لیدو په خاطر له اوبو را وتلې وي .هره ورځ هم
ډنمارکیان او هم له بهره راغلي سیالنیان د وړې ښاپیرۍ لیدلو ته ورځي.
زه هم د  ۲۰۱۶کال د می میاشتې په شپږمه وتوانیدم چې لیدلو ته یې ورشم .ما ته تر نورو لیدونکو ځکه د وړې
ښاپیرۍ لیدل او مالقات مهم او په زړه پورې و ،چې ما یې کیسه په دقت سره لوستې او ژباړلې ،د مینې ټول داستان
یې را ته مالوم او د وړې ښاپیرۍ له قربانۍ او فدا کارۍ نه خبر او آګاه یم .په مینه ورغلم او ټوله تلوسه مې دا وه
چې څو شیبې په خیال کې یوازې ،د دې د ناستې د ډبرې په څنګ کې په دا بله ډبره ور سره کینم ،د زړه په باغچه
کې راز و نیاز ور سره وکړم ،د ناکامې مینې او د هغې د درد پو ښتنه ځینې وکړم او ...
د سمندر وړه ښاپیرۍ پټه خوله ،له دوه سوه کلونو را په دې خوا تر اوبو الندې مخلوقاتو او مځکې د مخ د مخلوقاتو
د برید پر کرښه ،د سمندر په څنډه کې پر یوې تیږې باندې داسې ناسته وه لکه همدا اوس چې له اوبو را وتلې وي ،د
خپلې نا کامې مینې په چورت کې وه او د دوه سوه کاله مخکې انسانانو د کړو وړو ننداره یې د اوسنیو انسانانو په
څیره کې کوله.
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د اوبو له تل نه را ختلې د سمندر وړه ښاپیرۍ یکي یوازې ناسته وه ،ځان یې یوازې او بې غمخوره ګاڼه؛ خو شاو
خوا ته یې د مځکې د مخ مخلوق زښت ډیر و چې یو په کې زه وم .ما هڅه وکړه چې څنګ ته یې ورشم او د زړه
خواله ور سره وکړم ،ور ته و وایم چې چې په دې راغلو خلکو کې ښایی تر ټولو زیات ستا د نا کامې مینې کیسه او
درد ما ته مالوم وي ،زه یې درک کوالی شم ،ستا د مینې هغه داستان تر نورو راغلو کسانو ما ته ښه مالوم دی چې
دوه سوه کاله مخکې هانس د انسانانو تر سترګو او غوږونو رسوالی و ،هغه مې لوستی دی ،د زړه په غوږونو مې
اوریدلی او درک کړی دی او خپلې مورنۍ ژبې ته مې ژباړلی هم دی».
ما په پاسنییو کرښو کې د زړه له تله د سمندر له وړې ښاپیرۍ سره د زړه خواله وکړه ،خو د سمندر وړې ښاپیرۍ
زما غږ ځکه نه اوریده چې دا په خپلې ناکامې مینې پسې په نه را ستنیدونکي سفر تللې وه او زه یوازې یوې مجسمې
ته والړ وم او ورسره غږیدم ،خو ځان مې په رښتیا د سمندر له وړې ښاپیرۍ سره احساساوه.
د لومړۍ برخې پای
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