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د سر خبرې
زما د فرهنگي هلو ځلو او کارونو په لړ کې داسې هم وشول چې په ډنمارک کې مې د ژوند کولو
په موده کې دې ته پام شو چې زه باید د ډنمارکیانو او ډنمارکي ټولنې د مثبتو تجاربو ځینې برخې د
خپلو هیوادوالو د لوستلو له پاره چمتو او هغوی ته وروپیژنم .د همدې ایډیا له مخې مې د ډنمارک،
ډنمارکي ټولنې او د دوی د ځینو دودونو په باب څو مقالې ولیکلې.
بیا مې هوډ وکړ چې باید د ډنمارک او نړۍ د پیژندل شوي ادبي فرهنگي شخصیت او د کوچنیانو د
کیسو ستر لیکوال ،هانس کریستین اندرسن ،کوچنیانو ته لیکلې ځینې کیسې پښتو ژبې ته وژباړم،
نو مې دا کار پیل کړ او په لومړي سر کې مې د هانس بیوگرافي خپره کړه .د دې بیوگرافۍ په یوه
برخه کې مې لوستونکو او قلموالو ته اعالن وکړ چې زه د هانس د ځینو کیسو ژباړو ته پیل کوم.
هغه توري داسې وو:
« ...ما داسې هوډ کړی چې د ده (هانس) له آثارو نه په منتخب ډول ځینې داستاني آثار پښتو ته را
وژباړم ،څو و کوالی شم د نړیوالو ادبیاتو او ډنمارکي ادبیانو یو څو ښې بیلګې د پښتو ژبې لوستونکو
ته هم وړاندې کړم».
ما خپل کار د  ۲۰۱۵کال په جوالی کې پیل کړ ،د هرې کیسې ژباړل به مې چې پای ته ورسول،
نو مې هغه کیسه خپروله .داسې هم وشول چې په افغانستان کې د کوچنیانو د ادبیاتو اړوندو موسسو
او مینوالو یې د چاپولو ټټر وواهه ،ما هم په هغه وخت کې پنځه ژباړل شوې کیسې ورولیږلې ،خو
هغه هسې د یوې «غورې» په برید کې پاتې او هیرې کړای شوه.
زه مایوسه نه شوم او په هماغې لومړني مینې سره مې خپلې ژباړې ته او خپرولو ته یې دوام ورکړ
او اوس هم دا کار روان دی.
د دې کرښو تر لیکلو پورې مې د هانس کریستین اندرسن پنځه لس ( )۱۵کیسې له ډنمارکي ژبې نه
پښتو ژبې ته ژباړلې دي او ماخذونه مې یې د هرې کیسې په پای کې ښودلي دي.
اوس مې یې د لسو کیسو د ژباړې دا حاضره ټولگه برابره کړې ده چې «د سمندر وړه ښاپیرۍ او
نه ( )۹نورې کیسې» تر سرلیک الندې یې په افغان جرمن ویبپاڼه کې آنالین کوم .هیله ده چې د
لوستونکو ورپام شي ،هم یې خپله ولولي ،هم یې خپلو کوچنیانو ته د لوستلو سپارښت وکړي او یا یې
په ټاکلو وختونو کې میندې پلرونه ماشومانو او کوچنیانو ته ولولي.
زما داسې هوډ دی چې تر څو چې رما وس وي ،دې لړۍ ته دوام ورکوم .کله مې چې لس نورې
کیسې وژباړلې ،نو په بله ټولگه کې به یې تر بل عنوان الندې خپرې کړم .د دې کار په تر سره
کولو سره به یو خوا په پښتو ژبه کې د داسې نړیوال ادبي شخصیت آثار ولرو چې د نړۍ تقریبا ً په
ډیری ژبو باندې یې آثار ژباړل شوي دي او بل خوا به مو د کوچنیانو د ادبیاتو هیرې شوې برخې د
غنا له پاره هم یو گام پورته کړی وي.
یا ربه توفیق
پوهندوی آصف بهاند
د  ۲۰۱۸کال د جنوري پنځه ویشتمه
هیدرسلیف
ډنمارک
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د لیکوال پیژند ګلوي
هانس کریستیان اندرسن څوک و؟

()H. C. Andersen
(۱۸۰۵ــ )۱۸۷۵
مشهور ډنمارکی لیکوال هانس کریستین اندرسن د  ۱۸۰۵د اپریل په دویمه د ډنمارک د
اودنسې( )Odenseپه 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.
هانس د ډنمارک او نړۍ د نولسمې پیړۍ له پیژندل شوو او منل شوو لیکوالو څخه شمیرل کیږي .یو
شمیر ادبي څیړونکو د ده ژوند په دغو برخو ویشالی دی:
ــ کوچنیوالی،
ــ د ځوانۍ دوران او ستونزې،
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ــ ادبي ژوند او آثار،
ــ مړینه.
د هانس کریستیان اندرسن د کورنۍ په باب روایات په بیالبیلو بڼو ثبت شوي دي .نیکه یې په دې
باور و چې د دوی کورنۍ د ټولنې له لوړو طبقاتو څخه وه او په اشرافو کې یې شمیرله ،خو وروستیو
څیړنو دا ادعا رد کړې ده.
کومه بیوګرافي یې چې په کتابونو او انسایکلوپیدا کې ثبت شوې ده ،هلته داسې راغلي دي چې پالر
یې موچي و ،چې نه یې کوم استاد درلود او نه یې هم شتمني ،هر څه یې خپله زده کړي وو .پالر
یې دیرش کلن و چې مړ شو او یولس کلن هانس یې یوازې پریښود .ده ته له پالر نه په طبعي ډول
بې قراري ،لیدل ،فکر کول ،لوستل او هغه استقامت په میراث پاتې شوی و چې دی یې په پای کې
د بریالیتوب لوړو پوړیو ته ور وخیژاوه.
هانس به په کوچنیوالي کې له لرګیو څخه نانځکې جوړولې ،خپله به یې تیاتر جوړواه او له همدې
نانځکو سره به یې د شکسپیر آثار په خپله له یاده لوبول.
مور یې یوه نالوستې کلیواله ښځه وه چې په کلي کې به یې د خلکو جامې مینځلې ،ډیرې ستونزې
یې وګاللې ،خو د همدې ستونزو په ګاللو سره یې خپل زوی ته د استقامت داسې درس ورکړ چې په
راتلونکي ژوند کې هانس د دې له تجربو نه په استفادې سره پر ډیرو ستونزو الس بری پیدا کړ.
هانس په ډیرې خوارۍ سره په بیالبیلو ځایونو کې فزیکي کارونه وکړل .د خپلې بد رنګې څیرې په
خاطر به ډیر ځلې د خپلو ټولګیوالو او همکارانو د خندا او تمسخر وړ ګرځیده چې په پای کې یې د
خپل ژوند همدا داستان هم ولیکه او نوم یې ورته«د مرغاوۍ بد رنګه چورګوړی» کیښود .په داستان
کې کیسه داسې انځور شوې ده چې په کرونده کې کله چې د یوې مرغآوۍ چورګوړی له هګی نه
سر پورته کوي ،ډیر بد شکله وي ،نو ټول مرغان او څاروي ورپورې خاندې ،خو په پای کې له دې
چورګوړي نه داسې یو ښکلی او د لوړ الوت مارغه جوړیږي چې ټول ورته حیران پاتې کیږي.
هانس یو تش السی څوارلس کلن تنکی زلمی و چې کوپنهاګن ته الړ او لکه چارلي چاپلین په الرو
کوڅو کې د یوه خندونکي(مسخره) په څیر سندرې ویلې اوپیسې یې تر السه کولې ،بیا یې تیاتر کې
هم د قدم ایښودلو چانس پیدا کړ او د ښه غږ په درلودلو سره آن سلطنتي تیاتر ته هم ورغی.
څو ښونځیو ته الړ او په پای کې یې د سکندویایي ژبو تر څنګ جرمني او انګلیسي ژبې هم زده
کړې  .د خپلې مور او خپل پالر د میراث په رڼا او سیوري کې یې د ژوند د ډیرو ترخو او نا خوالو
سره له مبارزې وروسته خپله الره او خپل مسلک وټاکه :لیکل او لیکوالي.
هانس کریستیان ال دیرش کلن و چې شهرت یې تر السه کړ او د احترام وړ لیکوال په توګه وپیژندل
شو .هغه تر دې وخته پورې یو څه شعرونه ،نمایشنامې ،یونلیک ،داستانونه ،او د ټوکو ټولګه خپرې
وې.
کړې
په  ۱۸۳۵کې یې د کوچنیانو له پاره د څلورو کیسو یوه ټولګه خپره کړه او وروسته له څه لنډې
مودې نه یې یو څه نور داستاني آثار هم چاپ کړل او دې لیکلو او خپرولو ته یې لس کاله نور هم
دوام ورکړ او دې ته ورته نور داستاني آثار یې خپاره کړل چې له ډنمارک نه د باندې د ده د شهرت
سبب شول .په دې ډله کې داسې آثار هم وو چې مخکې له دې چې په ډنمارک کې خپاره شي ،په
انګلستان او جرمني کې د همدې هیوادونو په ژبو وژباړل شول او خپاره شول.
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هانس په ډیروه یوادونو کې د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو د لیکوال په ډول پیژندل کیږي ،خو حقیقت
دا دی چې د ده آثار نه یوازې د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو له پاره جالب دي ،بلکې د مشرانو له پاره
هم په زړه پورې دي او داسې یې جذبوي چې د لوستونکو زړه غواړي په پرله پسې ډول یې ولولي
او د ده د ژوند او آثارو له لوستلو وروسته هر لوستونکی په دې پوهیږي چې هانس کریستین اندرسن
د لوی او واړه له پاره لیکنې کړې دي .دی د ټولو خلکو ،ټولو نسلونو او ټولو وختونو لیکوال دی.
د هانس ژوند خپله یو اوږد او جالب داستان ته ورته دی .له ده نه چې څومره آثار پاتې دي ،د ده
فکر او استعداد ښه په کې ځلیدلی دی او دراک لوستونکي کوالی شي پوه شي چې څنګه دی د ژوند
په زینو کې قدم په قدم او پټه په پټه مخ پر وړاندې تللی دی.
حقیقت دا دی چې د ده هر داستاني اثر د ده د خپل ژوند یو ډول نمایش او ښودل دي ،هر اثر یې
چې ولوستل ش ي ،د ده د ژوند د پښې پل په کې موندل کیدای شي .ښایي داسې و ویل شي چې د ده
له پاره لیکوالي د ده د ژوند داستان بیانول دي.
کله چې دی وایي«:و،نه و ،یو هلک و ،چې ډیر بیوزلی و .پرته د تن له جامو نه یې هیڅ نه درلودل
او هغه هم نورې ورباندې وړې شوې وې  »...دا توري او جملې په نیغه د ده د ژوند د هغه وخت
انځور دی چې دی یو تش السی څوارلس کلن تنکی زلمی و چې له خپل زیږنځای اودنسې نه د
روانیږي.
لور
پر
کوپنهاګن
د ده د داستاني آثارو بله ځانګړنه دا ده چې دی کله کله نثر له داسې انځورونو ،تشبیهاتو ،استعارو
او کنایو سره لیکي ،لکه شاعران یې چې په شعر کې کاروي .وروسته له څو وارې لوستلو نه یې
سړی په ډیر تعجب سره ویالی شي :نثر او دومره تشبیهات او انځورونه .د ده له«د سمندر وړه
ښاپیرۍ» نومي داستان نه په انځورونو ښکلو څو جملو ته پاملرنه وکړئ:
« د سمندرونو واکدار کلونه پخوا خپله میرمن له السه ورکړې وه ،خو شاهي ماڼۍ یې مور اداره
کوله .هغه هوښیاره ښځه وه ،خو په خپل اشرافي توب باندې له حده ډیره نازیدله ،په خپله لکۍ باندې
یې دولس صدپونه ایښي وو ،په داسې حال کې چې اشرافیانو کوالی شول یوازې شپږ صدپونه په
خپله لکۍ پورې ونښلوي .سره له دې هم د ستاینې وړ ښځه ځکه وه چې له خپلو وړو لمسیانو ،یعنې
له وړو شهزادګیانو سره یې ډیره مینه کوله .دا شهزادګیانې شپږ وړې ښکلې سمندري ښاپیریانې وې،
چې کشرۍ یې تر ټولو ښکلې وه .د څیرې رنګ یې د سرو ګالنو پاڼو ته پاتې کیده .او سترګې یې
داسې آبي وې ،لکه د سمندر د ژورو اوبو شین والی؛ خو هغې هم لکه د سمندر د نورو اوسیدونکو
په څیر پښې نه درلودې او د وجود په پای کې یې د کب په شان یوه لکۍ درلوده».
H.C.ANDERSEN Eventyr’ 1’ D`en lille havfrue’ 1994’ Odensa’ Denmark’ s:146-147

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 و ګالل ،خو دی دومره ماهر هنر مند 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 اومیراث یې هغه څه دی 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 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 بر اندس 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.
H.C.ANDERSEN Eventyr’ 2’ D`en lille havfrue’ 1994’ Odensa’ Denmark’ s:177-197

په ډنمارک کې د هانس کریستین اندرسن د زیږیدو ورځ ته «د کوچنیانود کتاب نړیواله ورځ» نوم
ورکړی شوی دی.
د څو داستاني آثارو نومونه یې دا دي:
ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ،
ــ لوی کالوس او وړوکی کالوس،
ــ د مرغآوۍ بد رنګه چورګوړی،
ــ د امپراتور نوې جامې،
ــ د هومر له مزار نه یو ګل،
ما د  ۲۰۱۵کال په جوالی کې د هانس کریستیان اندرسن د بیوگرافي د خپرولو په ترڅ کې داسې
ویلي و چې:
ما داسې هوډ کړی چې د ده له آثارو نه په منتخب ډول ځینې داستاني آثار پښتو ته را وژباړم ،څو و
کوالی شم د نړیوالو ادبیاتو او ډنمارکي ادبیانو یو څو ښې بیلګې د پښتو ژبې لوستونکو ته هم وړاندې
کړ م .او دا کار ما تر یوې اندازې سرته ورساوه چې لس کیسې یې په دې ټولگه کې وړاندې کیږي:
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د سمندر وړه ښاپیرۍ
()Den lille havfrue

ډیر لرې ،د سمندر په زړه کې ،چیرې چې اوبه د غنمو د ګالنو له ښکلو بوټو هم ښکلې او شنې دي
او له پاکو بلورونو نه رڼې دي او دومره ژورې چې هیڅ لنګر او دروند والی یې غوچوړي ته نه
رسیږي ،د کلیسا څو برجونه که سر په سر کیښودل شي ،ایله د اوبو ژور ځای ته ورسیږي ،چیرې
چې سمندري ژوندي موجودات ژوند کوي.
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داسې یې مه انګیرئ چې د سمندر په تل کې یوازې سپینه پسته شګه پیدا کیږي ،نه! د سمندر په تل
کې حیرانونکې ونې او شنیلي وده کوي چې اندامونه او پاڼې یې دومره نازکې دي چې د اوبو تر
ټولو ورو خوځیدنه یې ښورولی شي.
ټول لوی او واړه کبان په اوبو کې د شته څانګو په منځ کې په لمبلو ،لمبلو سره ښوري او روان وي،
داسې لکه په هوا کې د مرغانو الوتل .په دغسې یو چاپیلایر کې ،د سمندر ترټولو ژور ځای کې ،د
سمندر د بادشاه ماڼۍ موقعیت لري .د دې ماڼۍ دیوالونه له مرجانو او نوک تیزه کړکۍ یې له اکربه
(کهربا) څخه جوړې شوې دي ،د ماڼۍ چت له صدپونه نه داسې جوړ شوی چې په دایمي ډول د
خالصیدو او تړل کیدو په حال کې وي .دا چت ډیر ښکلی دی ،دا ځکه چې په کې د کارول شوو
صدفو په هر پوست کې داسې رڼې مرغلرې کارول شوي دي چې یوازې د یوې ملکې د تاج وړتیا
لري.
د سمندرونو واکدار کلونه پخوا خپله میرمن له السه ورکړې وه ،خو شاهي ماڼۍ یې مور اداره کوله.
هغه هوښیاره ښځه وه ،خو په خپل اشرافي توب باندې له حده ډیره نازیدله ،په خپله لکۍ باندې یې
دولس صدپونه ایښي وو ،په داسې حال کې چې اشرافیانو کوالی شول یوازې شپږ صدپونه په خپله
لکۍ پورې ونښلوي .سره له دې هم د ستاینې وړ ښځه ځکه وه چې له خپلو وړو لمسیانو ،یعنې له
وړو شهزادګیانو سره ډیره مینه کوله .دا شهزادګیانې شپږ وړې ښکلې سمندري ښاپیریانې وې ،چې
کشرۍ یې تر ټولو ښکلې وه .د څیرې رنګ یې د سرو ګالنو پاڼو ته پاتې کیده  .او سترګې یې داسې
آبي وې ،لکه د سمندر د ژورو اوبو شین والی؛ خو هغې هم لکه د سمندر د نورو اوسیدونکو په څیر
پښې نه درلودې او د وجود په پای کې یې د کب په شان یوه لکۍ درلوده.
سمندري ښا پیریو اجازه درلوده چې ټوله ورځ د ماڼۍ په هغې سترې خونې کې لوبې وکړي چې پر
دیوالونو یې ښکلي ګالن را شنه کیدل .لویې کهربایي کړکۍ به تل خالصې وې او کبانو به کوالی
شول ماڼۍ ته داسې تګ راتګ وکړي ،لکه د مځکې په آسمان کې چې توتکۍ په مزه دیخوا ـ آخوا
او ښکته پورته الوزي .کبان له سمندري ښاپیریو سره څنګ په څنګ ګرځیدل ،د هغوی له السونو
نه یې خواړه خوړل او پریښودلې یې چې په مینه الس پرې تیر کړي.
له ماڼۍ نه د باندې ستر بڼ و چې هلته سرې اورنۍ او آبي ونې هسکې شوې وې .د دې ونو میوې
لکه زر داسې ځلیدې ،ګالن یې د اور د لمبو په څیر وو ،پاڼې او څانګې یې منظمې ښوریدې.
د سمندر په تل کې ډیرې ښې شګې وې ،بل ډول ښکلې ښکاریده .هلته تر اوبو الندې پر ټولو شیانو
د آبي رنګ یوه عجیبه پرده غوړیدلې وه .انسان داسې انګیرله چې د سمندر په تل کې نه ،بلکې په
هوا کې دی او ورنه الندې باندې شین آسمان دی .کله به چې سمندر نه ښوریده ،لمر به لکه سور ګل
داسې و چې رڼا یې شاوخوا ته خپریږي.
هرې یوې وړې شهزادګۍ په بڼ کې ځانته باغچه درلوده ،داسې چې په خپله خوښه یې کوالی شول
هغه وکیني او شنیلی په کې وکري .د هغوی له ډلې نه یوې شهزادګۍ د خپلو ګالنو باغچه د نهنګ
په ډول جوړه کړې وه او بلې شهزادګۍ بیا داسې غوښتل چې باغچه یې باید د وړې سمندري ښاپیرۍ
غوندې وي ،خو تر ټولو ځوانې سمندري ښاپیرۍ خپله باغچه د لمر په شان ګرده جوړه کړې وه او
یوازې داسې ګالن یې کرلي وو چې سره ځلیدل.
تر ټولو وړوکې سمندري ښاپیرۍ عجیبه غلې او له خپلو خیالونو سره اخته جلۍ وه .خویندو به یې
خپلې باغچې د ډوبو شوو بیړیو د پاتې شوونو په ډیرو ښکلو شیانو تزینولې(سینګارولې) ،خو دې
خپله باغچه کې چې څه درلودل یو سره ګالن وو چې د سمندر پر سر د لمر په شان ځلیدل او بل له
سپینو تیږو نه تراشلې د یوه وړوکي ښکلي هلک مرمرینه مجسمه ،چې د یوې ډوبې شوې بیړۍ له
پاتې شوونو نه ،د سمندر تل ته رسیدلې وه .وړې سمندري ښاپیرۍ د مجسمې په څنګ کې د سرو
ګالنو په شان د مجنون بید ونه کرلې وه .ونې داسې ښه وده کړې وه چې ځوانې څانګې یې له مجسمې
نه ښکته زوړندې او د سمندر د تل شګو ته رسیدې او د سمندر په تل کې یې سیوری بل ډول
ښکاریده .سم د ونو د څانګو په شان ښوریدل او دا منظر داسې ښکاریده لکه د ونې د سر څانګې او
ریښې یې چې لوبې سره کوي او یو بل ښکلوي.
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وړې شهزادګۍ له هر څه نه ډیر د پاس دنیا په باب د خپلې نیا کیسو ته ډیره لیواله وه .زړه نیا هم
اړ وه چې ټول هغه مالومات ورته واوروي چې دا یې د مځکې د مخ د کشتیانو ،ښارونو ،انسانانو
او څارویو په باب لري .وړې ښاپیرۍ فکر کاوه:
څومره ښکلې ده چې د مځکې پر مخ ګالن عطر او بوی لري ــ د سمندر په ژورو کې ګالنو هیڅکله
بوی نه درلود ــ او ځنګلونه شنه دي او کبان د څانګو په منځ کې لیدل کیږي او کوالی شي دومره
په لوړ غږ او ښکلي آواز بدلې و وایي چې ښادي بښوونکي شي.
زړې نیا الوتونکو ته کبان ویلې ،پرته له هغه یې لمسیان هیڅکله نه شوای پوهیدالی چې الوتونکي
څه شی دي ،ځکه چې هغوی هیڅکله الوتونکي نه وو لیدلي.
نیا هغوی ته ویلي وو:
« کله چې پنځه لس کلن شئ ،کوالی شئ پاس د اوبو مخې ته والړ شئ ،د سپوږمۍ تر رڼا الندې د
تیږو پر مخ کینئ او لویې کشتۍ چې له هغه ځای نه تیریږي ،وګورئ .تاسو به ښارونه او ځنګلونه
وګورئ!»
یو کال وروسته یوه خور پنځه لس کلنه شوه .د خویندو په منځ کې د عمر توپیر یو کال و ،د همدې
له پاره تر ټولو وړې خور باید پوره پنځه کاله انتظار ایستالی وای ،تر څو د سمندر له تل نه د اوبو
مخې ته راو وزي او وګوري چې مځکه څه ډول ده.
هرې یوې بلې ته وعده ورکړې وه چې کله پاس د اوبو مخې ته له تګ نه بیرته را ستنه شي ،د تر
ټولو ښو لیدلو شیانو په باب کیسې وکړي  ،ځکه چې زړه نیا هیڅکله په پوره اندازه نه وه غږیدلې
او دوی غوښتل چې په ډیرو شیانو پوه شي.
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وړه خور غلې او ُچرتي وه ،اوږده موده په کار وه چې پاس د اوبو مخې ته والړه شي ،خو یوې
خور هم د دې په اندازه د پاس نړۍ د لیدلو هیله نه درلوده .د سمندرونو وړه ښاپیرۍ به ډیرې شپې
د خالصې کړکۍ خوا ته دریده .هلته به کبانو خپلې لکۍ او وزرونه ښورول او دې به د تورو اوبو
له منځه پاس کتل ،هغې سپوږمۍ او ستوري لیدل چې د اوبو په تل کې به له تتې رڼا سره ځلیدل،
خو د اوبو په منځ کې به تر هغه لوی ښکاریدل چې موږ یې د مځکې پر مخ ګورو .کله به د وریځو
په شان یو لوی سیوری تیر شو او هغه پوهیده چې دا یا د کوم نهنګ سیوری دی او یا د کومې مسافر
وړونکې کشتۍ سیوری دی چې د دوی پر سر تیریږي .هغوی هیڅکله د دې فکر هم نه شو کوالی
چې د سمندرونو وړه او ښکلې ښاپیرۍ د سمندر په تل کې والړه ده او خپل واړه ښکلي سپین السونه
د کشتۍ الندنۍ برخې ته ورغځوي.
په دې وخت کې تر ټولو مشره خور پنځه لس کلنه شوه او اجازه یې تر السه کړه چې د اوبو سر ته
وخیژي .کله چې بیرته را ستنه شوه ،د ویلو له پاره یې په سلګونو خبرې در لودې ،خو تر ټولو
ښکلې تجربه یې دا وه چې څنګه د سپوږمۍ تر رڼا النې د غلي سمندر په څنډه کې د پستو شګو د
پاسه اوږده وغځیده او د سمندر له څنډې نه یې د لوی ښار ننداره وکړه .په ښار کې څراغونو د
سلګونو ستورو په شان سترګکونه وهل .دا هلته توانیدلې وه چې موسیقي او غږونه واوري او د
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ګاډیو او انسانانو غږ او ځوږ ته غوږ شي ،د کلیسا ګانو برجونه و ویني ،د هغوی د زنګونو ټنګهاری
واوري او تر ټولو لویه هیله یې ښار ته ننوتل و ،چې نه وه تر سره شوې.
اوه! کوچنۍ خور څنګه له اوریدلو سره عادت شوې وه! د سمندرونو وړه ښاپیرۍ به کله چې د شپې
له خوا د خالصې کړکۍ خوا ته ودریده ،د تورو اوبو له منځ نه به یې پاس وکتل او د ښار او د ښار
د غږ او ځوږ په باب یې فکر کاوه او بیا یې په ذهن کې وګرځیدل چې دا د کلیسا د زنګونو کړنګیدل
اوري.
بل کال دویمې خور اجازه پیدا کړه چې د اوبو سر ته والړه شي او هر چیرې یې چې زړه غواړي
المبو و وهي .جلۍ برابر د لمر لویدو شیبه کې له اوبو را و وته ،هغې تر ټولو ښکلې منظره ولیده.
هغې خپل د سترګو لیدلی حال داسې و وایه:
ټول آسمان داسې و لکه طال او اوره .بلې ،هغې نه شوای کوالی هغه ښکال انځور کړي ،اوره په
بیالبیلو رنګونو د دې د سر له پاسه تیریدل ،د قانسانو وحشي ډله لکه سپینه پرده ،له اورو هم ګړندۍ،
د اوبو پرسر د لمر له مخې تیره شوه .جلۍ په لمبلو ،لمبلو د لمر پر خوا وخوځیده ،خو لمر ولوید او
د سمندر او اورو رنګین ځلیدل یې له ځانه سره یوړل.

کال وروسته د دریمې خور وار راغی چې زړه وره وه .هغه په لمبلو ،لمبلو پاس والړه او هغه
سورور سین ته ورسیده چې سمندر ته ور توییده .هلته یې شنې تپې ولیدې چې تاک په کې والړ وو.
د پرتمینو ځنګلونو په منځ کې د کوم شتمن سړي ماڼۍ او کورونه ښکاریدل .هغې واوریدل چې ټول
مرغان سندرې وایي او لمر دومره تود و چې دا اړ وتله څو ځلې د نه سوځیدو له پاره ځان په اوبو
کې غوپه کړي چې خپله توده سوې څیره سړه کړي.
د سمندر ښاپیرۍ په یوه خلیج کې د انسانانو له وړو لوڅو ماشومانوسره مخامخ شوه چې منډې یې
وهلې او اوبه یې بادولې .د هغې زړه غوښتل چې له ماشومانو سره لوبې وکړي ،خو کله چې
ماشومانو هغه ولیده ،ډیر وډار شول او وتښتیدل .بیا یو وړوکی حیوان را پیدا شو ،دا یو تور سپی
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و .ښاپیرۍ مخکې له دې کله سپی نه و لیدلی .سپي په جګ غږ او قهر سره هغې ته وغپل او جلۍ
دومره وډاره شوه چې په لمبلو یې ځان بیرته سمندر ته ورساوه ،خو د ژوند تر پایه پورې یې و نه
شو کړای چې پرتمین ځنګلونه ،شنې تپې او هغه لغړ خواږه ماشومان چې پرته له لکۍ یې لمبا کوله،
هیر کړي.
څلورمه خور د نورو خویند په شان ډیره زړه وره نه وه ،هغه د نا آرامه سمندر په منځ کې و دریده،
بیا یې د هغه ځای په باب داسې کیسه وکړه:
د دې له نظره ډیر ښکلی ځای و او سړي کوالی شول خپله شاو خوا تر لرې ،لرې ځایونو پورې
وګوري .پاس سر پورې یې آسمان داسې ورته ښکاریده لکه یو لوی شیشه اي زنګ .هغه کشتیانې
چې دې لیدلې وې ډیرې لرې وې او داسې ورته ښکاره شوې وي لکه سمندري مرغان ،دولفینانو په
خوند سره ځانونه ورته پاس جګول او سترو ماهیانو له خپلو پزو نه داسې اوبه بادولې ته وا چې په
شاو خوا کې یې په سلګونو فوارې دي.
اوس د پنځمې خور وار را ورسید چې کلیزه یې په ژمي کې وه .کله چې هغه د اوبو سر ته وختله،
داسې شیان یې ولیدل چې خویندو یې په لومړي ځل نه وو لیدلي .هغې و ویل چې سمندر شین
ښکاریده او شاو خوا ته یې په اوبو کې د یخ سترې ټوټې روانې وې .هره ټوټه یې لکه مرغلره داسې
وه او لویوالی یې دومره و لکه د کلیسا برجونه چې انسانانو د مځکې پر مخ جوړ کړي وو .د یخ
ټوټو ډیرې عجیبې بڼې درلودې او داسې ځلیدلې لکه الماس .جلککۍ تر ټولو لوی یخ باندې ناسته وه.
ټول ماڼوګان د دې په لیدلو ډار شوي وو او له دې نه لرې کیدل .هغه ناسته وه او خپل اوږده ویښتان
یې باد ته نیولي وو او ماڼوګانو له ډار سره بیا هم ورته کتل.
ماښا م آسمان تورو وریځو پټ کړ ،تالنده او بریښنا پیل شوه ،د سمندر څپو د یخ ټوټې پر خپلو اوږو
وړلې او جګولې ،د یخ ټوټې د بریښنا له رڼا نه ځلیدلې ،د کشتیانو بادبانونه را ښکته کړل شول او د
کشتیو په غولیو کې ،د کشتیو پر کار کوونکو باندې وحشت حاکم و ،خو وړه سمندري ښاپیرۍ د یخ
پر روانه ټوټه غلې ناسته وه او د سمندر د آبي رنګه ماتو ځلیدونکو رڼا ګانو ننداره یې کوله.
هره نجلۍ به چې د لومړي ځل له پاره د اوبو سر ته تله ،له ټولو نوو لیدلو شیانو او ښکالوو نه به
یې خوند اخسته ،خو اوس چې نجونې غټې شوې وې ،هر چیرې یې چې غوښتل ،کوالی شول والمبي
او والړې شي ،نور یې څه شي ته ارزښت نه ورکاوه ،زړونه یې تنګیدل .وروسته له یو دوو میاشتو
نه ،له اوبو نه بهر نړۍ خپل کشش او جذبه له السه ورکوله او هغوی به ویل چې تر ټولو ښکلی
ځای تر سمندر الندې دی او دا یوازینی ځای دی چې یوه ښاپیرۍ کوالی شي ځان په کور کې و
ګڼي.
سره له دې هم پنځه واړه خویندې به ډیر ځلې د لمر پریوتو په وخت کې یو بل له السه نیولې او په
یوه کتار کې به یې سرونه له اوبو نه را ایستل .د دوی غږ ډیر ښکلی و ،د انسانو تر غږ هم زړه
وړونکی .کله به چې توفان سر را پورته کاوه او کشتیانې به د ماتیدو له خطر سره مخ کیدې ،پنځه
واړه خویندې به په لمبا ،لمبا د کشتۍ مخکینۍ برخې ته ورتلې او د سمندر د تل د ښکال په باب به
یې سندرې ویلې .هغوی له ماڼو ګانو نه غوښتل چې و نه ډار شي او د سمندر تل ته والړ شي.
انسانان د سمندري ښاپیریو د سندرو په مانا نه پوهیدل او داسې یې انګیرله چې دا توفان دی چې
سندرې وایي .له بل پلوه ماڼو ګانو هیڅکله د سمندر د الندنۍ برخې ښکال نه وه لیدلې ،دا په دې چې
کله چې کشتۍ ډوبه شي ،تر څو چې ماڼو ګان د سمندرونو د بادشاه مانۍ ته رسیږي ،ټول مړه وي.
د لمر پریواته په شیبه کې ،یو له بل سره مټه په مټه د اوبو مخ ته را وتلې ،تر ټولو کشره خور اړ
وه چې یوازې تر اوبو الندې پاتې شي .وړې خور په خواشینۍ سره د خویندو د تګ ننداره کوله او
داسې یو حالت به یې و لکه چې زړه یې غواړي وژاړي ،خو سمندري ښاپیرۍ اوښکې نه لري ،د
همدې له پاره ډیر رنځ ګالي.
وړې ښاپیرۍ به هر کله آه ایسته«کاشکې زه پنځه لس کلنه وای! پوهیږم چې باندنۍ نړۍ او هغه
انسانان چې هلته کار کوي را باندې ګران به وي!»
او په پای کې د سمندر وړه ښاپیرۍ هم پنځه لس کلنه شوه.
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نیا و ویل:
«اوس ستا په کارونو کې مداخله نه کوم ،هغسې مې دې چې خویندې سینګار کړې ،تا به هم سینګار
کړم!»

بیا زړې ملکې د سپینو سوسن ګالنو یو کړۍ پر سر ورته کیښوده چې هره پاڼه یې د مرغلرو د
نیمایي په شان وه .بیا یې اتو سمندري صدپونو ته اجازه ورکړه چې د وړې سمندري ښاپیرۍ پر لکۍ
ځانونه ونښلویو تر څو وښودل شي چې هغه یوه شهزادګۍ ده.
خو کله چې یې صدپونه د وړې سمندري ښاپیرۍ پرلکۍ نښولول ،هغې و ویل«:خوږیږم!»
زړې نیا و ویل«:انسان اړ وي چې د خپل مقام د ساتلو په خاطر ډیر دردونه وزغمي!»
د وړې سمندري ښاپیرۍ زړه ډیر غوښتل چې ګاڼې او دروند تاج له ځانه لرې کړي ،د بڼ سره ګلونه
له دې سره ښه لګیدل ،خو اوس یې د بدلولو جرآت نه درلود .بیا یې له ټولو سره مخه ښه وکړه او د
یوه حباب د سپکوالي او ظرافت په څیر د اوبو په منځ کې پاس خوا ته په لمبا سره والړه.
کله چې وړې سمندرې ښاپیرۍ خپل سر له اوبو څخه را وایسته ،لمر نوی لویدلی و ،خو اوره ال د
آسمان په څنډه کې لکه سرو ګالنو او طال غوندې ځلیدل .په ښکلي آسمان کې ماښامنی راڼه ستوري
ځانښودنه کوله .هوا نرمه او تازه وه ،سمندر هم آرام و .د اوبو پر مخ یوه کشتۍ والړه وه چې د
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وسپنې درې لوی او درانه چنګکونه یې درلودل .څنګه چې باد نه و ،نو له دریوو نه یو بادبان خالص
و.
ماڼو ګان د کشتۍ په غولي کې ناست وو .د موسیقۍ غږ او آوازونه اوریدل کیدل او کله چې هوا
نوره هم تیاره شوه ،په سلګونو واړه رنګه څراغونه ولګیدل ،داسې ښکاریده چې د بیال بیلو هیوادونو
بیرغونه په هوا کې په رپیدو دي.
وړه ښاپیرۍ په لمبا سره د کشتۍ د دریڅې په لور ورغله او هر خلې به چې د ابو حرکت دا پاس
بیوله ،کوالی یې شول له دریڅې نه د کشتۍ منځ و ګوري.

د کشتۍ کابین له داسې خلکو ډک و چې ټولو ښایسته کالي اغوستي وو .د هغو په منځ کې تر ټولو
ښکلی نارینه یو ځوان تور سترګی شهزادګی و چې ایله شپاړس کلن به و .هغه ورځ د شهزادګی
کلیزه وه .د جشن دا ټول مراسم د هغه له پاره جوړ شوي وو .ماڼوګان د کشتۍ په غولي کې ګډیدل
او کله چې ځوان شهزاده د هغوی د لیدلو له پاره راغی ،د خوشالۍ په سلګونه فشنګونه د آسمان
لوري ته وشړل شول .شپه د ورځې
په شان روښانه شو او د سمندر وړه ښاپیرۍ دومره وډاره شوه چې تر اوبو الندې یې ځان ډوب کړ،
خو ډیر ژر یې خپل سر له اوبو نه بیرته را وایسته او آسمان ته یې وکتل .داسې ښکاریده چې له پاس
نه د آسمان ټول ستوري د هغې پر سر را لویږي.
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هغې په ټول ژوند کې اور لوبه نه وه لیدلې .اور لوبه روانه وه ،فشنګونه ویشتل کیدل اوهر څه په
سمندر کې روښانه اوغلي بیا ځلي ښکاریدل .د کشتۍ غولی دومره روښانه و چې خلک او نازک
طنابونه هم لیدل کیدای شول .شهزاده څومره ځوان او ښکلی و! په هغې ښکلې شپه کې کله چې
موسیقي غږول کیده ،ځوان شهزاده خندل او ټولو سره یې الس ورکاوه.
شپه نا وخته ش وه ،خو د سمندر وړې ښاپیرۍ نه شوای کوالی چې له کشتۍ او ښکلي شهزاده نه
سترګې واړوي .رنګارنګ ډیوې مړې شوې او نور هیڅ فشنګ د آسمان په لوري و نه ویشتل شو
او د توپ کوم غږ هم نور تر غوږ نه شو ،خو د سمندر له تل نه د غورکا غږ راغی ،وړه ښاپیرۍ
د اوبو پر سر ناسته وه او له لوبو سره تاویده ،ښکته پورته تلله او کوالی یې شول چې له دریڅې نه
دننه ور وګوري .کشتۍ نوره هم پسې ګړندۍ کیده او باد بانونه یې یو په بل پسې خالص شول او په
لرې ،برخو کې به کله د برښنا پړق شو او وبه ځلیده .کلک توفان راوروان و! ماڼوکانو بادبانونه
ښکته کړل  ،لویه کشتۍ د خوځیدونکو سترو څپو په منځ کې ښکته پورته کیدله او د قهریدلي سمندر
پر مخ تاویدله .داسې ښکاریدل چې د اوبو څپې لکه تورو غرونو غوندې ځان جګوي او دکشتۍ د
باد بانونو ستنې ماتوي ،خو کشتۍ د قانس په څیر د جګو څپو په منځ کې تله او اوبو ته یې اجازه
ورکوله چې هغه پورته جګه کړي.
د سمندر د ښاپیرۍ له پاره د داسې یوې کشتۍ لیدل چې دومره چټکه روانه وي لویه بوختتیا وه ،خو
دا حالت د ماڼو ګانو له پاره جالب نه و .د کشتۍ د بدن اصلي برخې زګیروی ډوله غږ کاوه .داسې
ښکاریدل چې د کشتۍ لویې تختې د څپو تر وارونو الندې خمیږي.
نا څاپه د کشتۍ د باد بانونو ستن ماته شوه او اوبو ته ولویده .کشتۍ یوه اړخ ته کږه شوه او اوبه یې
کوټو ته ننوتې .د سمندر ښاپیرۍ پوهیدله چې کشتۍ له خطر سره مخ ده .هغه اړ وه چې ځان ته پام
وکړي ،له هغو ماتو شو لویو او وړو تختو او ماتو تیرونو نه ځان لرې وساتي چې د اوبو څپو په
حرکت راوستې وې .د یوې شیبې له پاره داسې توفان او تیاره شوه چې هغې نه شوای کوالی څه
شی وګوري ،خو کله چې بریښنا وشوه ،ټول شیان داسې روښانه شول چې ښاپیرۍ و کوالی شول
چې په کشتۍ کې ټول وپیژني .هر چا چې هر څه کوالی شول ،هغه یې کول ،په ځوان شهزاده پسې
و ګرځیده ،خو څنګه چې کشتۍ ماته شوې او دوه نیمه شوې وه ،نو وې لیدل چې شهزاده د سمندر
تل ته لویدلی دی.
لومړی خوشاله شوه او فکر یې وکړ:
هغه به د سمندر په تل کې له ما سره پاتې شي ،خو نا څاپه ور په یاد شول چې انسانان نه شي کوالی
په اوبو کې ژوند وکړي ،تر هغو چې ځوان شهزاده د پلرونو ماڼۍ ته رسیږي ،مړ به شي .ځان سره
یې و ویل:
نه ،هغه باید مړ نه شي.
پرته له دې چې ځان ته د ضرر رسیدو په باب اندیښنه وکړي ،د تالندې د غړمبا په شیبه کې د اوبو
پر مخ د روانو ماتو شوو تختو له منځه په اوبو کې ښکته الړه او بیا یې د څپو له منځ نه سر را
وایسته .په پای کې یې شهزاده په داسې حالت کې پیدا کړ چې نور یې په توفاني سمندر کې لمبا نه
شوای کوالی ،مټې او پښې یې ستړې او ښکلې سترګې یې تړل شوې وې ،که د سمندر ښاپیرۍ نه
وای ور رسیدلې ،نو مړ شوی به و .وړې ښاپیرۍ د هغه سر د اوبو د پاسه نیولی و او ځان یې څپو
ته سپارلی و چې هغوی یې هرې خوا ته وړي ،وړي دې.
سهار وختي توفان غلی شوی و ،د ماتې شوې کشتۍ یوه ټوټه هم نه لیدل کیده ،لمر له سره رنګ
سره راختلی و او د اوبو پر مخ ځلیده ،د لمر سرو وړانګو د شهزاده خړو غومبورو ته ژوند وباښه،
خو سترګې یې هماغسې تړلې وې .وړې ښاپیرۍ د هغه ښایسته اوږد تندی ښکل کړ او په نازولو،
نازولو سره یې المده ویښتان شا ته پورې وهل .هغې فکر وکړ چې شهزاده هغې مجسمې ته ورته
دی چې دا یې په خپل واړه بڼ کې لري ،بیا یې ښکل کړ او د هغه د ژوندي پاتې کیدو هیله یې وکړه.
وړه ښاپیرۍ اوس له کلکې مځکې سره مخ وه او آبي غرونه چې په څوکو کې یې سپینې واورې
داسې ځلیدې ،ته وا سپینو قانسانو هلته ځاله جوړه کړې وي ،ښکته لوري ته ،د سمندر په څنډه کې
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شین ځنګل و او دا نه پوهیده چې د ځنګله تر وړاندې کومه کلیسا ده که کومه صومعه ،هر څه چې
و ،خو هلته یوه ودانۍ وه.
په بڼ کې د لیمو او مالتې ونې هسکې شوې وې او د بڼ د لوی وره په مخ کې د ُخرما جګه ونه
والړه وه ،سمندر کې دلته داسې وړوکی خلیج جوړ و چې ډیر آرام ،خو ژور و او په داسې ژورې
درې پای ته رسیدلی و چې هلته ښایسته سپینه مینځل شوې شګه پرته وه .وړې ښاپیرۍ په لمبلو سره
شهزاده د اوبو څنډې ته یووړ او په پستې شګې باندې یې وغځاوه او هڅه یې وکړه چې سر یې له
اوبو لرې او تاوده لمر ته ونیسي.
په هغې لویې سپ ینې ودانۍ کې زنګونه وکړنګول شول او یوه ډله ځوانې نجونې بڼ ته ننوتې ،وړه
ښاپیرۍ لږ لرې د هغو تیږو شاته ورغله چې په اوبو کې یې سرونه ښکاریدل ،سر او سینه یې په
سمندر کې پټ کړل چې وړوکې څیره یې څوک و نه شي لیدالی او څار یې کاوه چې څوک به په
خوارکوټي شهزاده پسې راشې.

لږ ځنډ وروسته یوه ځوانه نجلۍ هغې خوا ته راغله ،اول داسې ښکاریدله چې ډاره شوې ده ،بیا یې
نور خلک را خبر کړل .وړې ښاپیرۍ لیدل چې شاهزاده ژوندی دی ،سترګې یې خالصې کړې ،شاو
خوا ته را ټولو شوو کسانو ته یې وخندل .وړه ښاپیرۍ چې په سمندر کې پټه وه ،شهزاده نه پوهیده
چې دی هغې ژغورلی دی ،ځکه یې موسکا ورته ونه کړه .کله چې نجونو شهزاده لویې سپینې ودانۍ
ته بوته ،وړه ښاپیرۍ ډیره خواشینې شوه او په لمبا د سمندر تل ته ،د خپل پالر ماڼۍ ته ور ستنه
شوه.
وړه ښاپیرۍ چې پخوا هم چورتي او آرامه وه ،اوس له پخوا نه هم آرامه او چورتي شوه .خویندو
یې له دې نه د ابو سر ته د لومړي ځل ختلو د لیدلو شیانو پوښتنه کوله ،خو هغې ځواب نه ورکاوه.
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څو سهاره او څو مازدیګره هغه ځای ته الړه ،چې شهزاده یې هلته پرې ایښی و .هغې ولیدل چې د
بڼ میوې پخې او ټولې شوې ،هغې ولیدل چې د لوړو غرونو پر سر واورې ویلې شوې ،خو بیا یې
شهزاده و نه لید او له پخوا نه غمجنه کور ته ستنه شوه .یوازینۍ خوښي یې په خپل وړوکي بڼ کې
د هغې مرمرینې مجسمې څنګ ته کیناستل او د هغې پر سر باندې الس تیرول و ،چې شهزاده ته ور
ته وه .هغې نور ګالنو ته پاملرنه نه کوله ،ګالنو په خپل سر وده کوله ،ټول ځایونه یې پټ کړل ،د
ګالنو څانګې او پاڼې له ونو را تاو شوې او بڼ بیخي تیاره شو.
نور چې وړې ښاپیرۍ خپل غم ونه شو زغمالی ،پیښه یې له خپلې یوې خور سره شریکه کړه .ډیر
ژر ټولې خویندې د هغې له راز نه خبرې شوې .بل چا ته یې څه و نه ویل ،خو دا راز یې یوازې
څو تنو هغو سمندري ښاپیریو ته و وایه چې له دوی سره یې نږدې اړیکې درلودې .له همدې دوستانو
نه یوې یې شهزاده پیژانده .هغې ښاپیرۍ هم د شهزاده د کلیزې جشن په کشتۍ کې لیدلی و او پوهیده
چې شهزاده چیرې دی او سیمه یې کومه یوه ده.
نورو شهزادګیانو و ویل:
«راځه وړې خورې!» السونه یې یو د بل پر اوږو ایښي وو ،په یوه اوږده کتار کې په لمبلو ،لمبلو
د اوبو سر ته ،چیرې چې د شهزاده ماڼۍ وه ،سرونه له اوبو را پورته کړل.
د شهزاده مانۍ له ژیړو سوربخونو تیږو او زینې یې له مرمرو نه جوړې شوې وې .د مانۍ په یوه
خوا کې زینې تر سمندر پورې غځیدلې وې .د مانۍ زرین ګنبدونه د آسمان په لوري اوچت شوي
وو ،د مانۍ په شا و خوا کې د والړو پایو په منځ کې داسې مرمرینې مجسمې والړې وې چې ټولې
ژوندۍ ښکاریدې.
د اوږدو روښانه کړکیو د شیشو له منځ نه ،سړي کوالی شول چې ډیر ښکلي سالونونه و ګوري چې
پر دیوالونو باندې یې وریښمینې پردې او د لوړې بیې فرشونه را زوړند وو .ټول دیوالونه په ښکلو
او لویو نقاشیو سمبال کړای شوي وو چې لیدل یې خوندور و .د سالون په منځ کې لویه فواره وه چې
اوبه یې د شیشه اي ګنبدې تر پاسنۍ برخې پورې جګیدې .د لمر وړانګې له شیشه اي ګنبدې نه په
اوبو او شنو بوټو باندې ځلیدې ،چې د فوارې په حوض کې را شنه شوي وو.
وړه ښاپیرۍ اوس پوهیده چې شهزاده چیرې ژوند کوي ،د همدې له پاره به ډیر ځلې مازدیګر او د
شپې له خوا د اوبو مخې ته راتله او دومره به یې د سمندر څنډې کې لمبل چې هیڅ خور یې تر هغه
وخته پورې جرآت نه و کړی چې داسې کار وکړي .هغه به تل د مرمرینې صوفې الندې کانال ته
ورتله چې د صوفې سیوری به ورباندې راغلی و .وړه ښاپیرۍ هلته کیناسته او ځوان شهزاده ته به
یې کتل چې دې فکر کاوه د سپوږمۍ رڼا ته یوازې ناست دی.
ډیرې شپې یې ځوان شهزاده په خپله شانداره کشتۍ کې ولید چې له موسیقي او رپانده بیرغونو سره
په اوبو کې روان وي .هغې د شنو بوټو له منځ نه په غال سره کتل او که باد ډیر ځنډ ورباندې
لګیدالی وای او چا لیدلې وای ،نو داسې ښکاریده او اټکل یې کاوه چې دا به یو قانس وي چې وزرونه
یې غوړولي دي.
هغې په شپو ،شپو د کب نیوونکو خبرې اوریدې هغوی د شهزاده په هکله ښې خبرې کولې .وړه
ښاپیري خوښه وه چې د اوبو له څپو نه یې له حاله تللی شهزاده ژغورلی د  ،هغې ور په یاد کړه
چې څه ډول یې د شهزاده سر پر خپل ټټر باندې کیښود او په څومره مینه یې ښکل کړ ،خو شهزاده
د ځان د ژغورلو په هکله په څه نه پوهیده او حتی په خپل ذهن کې د سمندر د ښاپیرۍ د یو انځور
په باب هم فکر نه شو کوالی.
د سمندر د وړې ښاپیرۍ مینه نوره هم له انسانانو سره ډیره شوه او ډیرې هیلې یې په زړه کې و
غوړیدې چې سمندر پریږدي او د انسانانو په منځ کې ژوند وکړي .هغې فکر کاوه چې د انسانانو
نړۍ د دې له دنیا نه لویه ده .انسانان کوالی شي چې له کشتۍ سره د سمندرونو د پاسه وګرځي،
لوړو آسمان څکو غرونو ته ،چې تر اورو هم جګ دي ،وخیژي ،د هغوی سیمې ډیرې سترې ،له
کروندو ډکې او په ځنګلونو پوښلې دي چې تر څو سترګې کار کوي ،تر لرو ځایو پورې غځیدلې

د سمندر وړه ښاپیرۍ

21

دي .زړ ه یې غوښتل په ډیرو شیانو پوه شي ،خو خویندو یې نه شو کوالی له دې سره ډیرو شته
پوښتنو ته ځواب ورکړي ،نو یې له زړې نیا نه و پوښتل .نیا به د مځکې مخ ته پاسنۍ نړۍ ویله ،او
همدا نیا وه چې له نورو نه یې ډیره پاسنۍ نړۍ پیژانده.
وړې ښاپیرۍ نیا و پوښتله:
«که انسانان نه ډوبیږي ،هغوی کوالی شي د تل له پاره ژوندي پاتې شي ،آیا زموږ په څیر نه
مري؟»
نیا ځواب ورکړ:
«هوکې! انسانان هم مري ،د هغوی ژوند له موږ نه هم لنډ دی .موږ کوالی شو درې سوه کاله ژوند
وکړو ،کله چې موږ مرو ،د سمندر په تل کې په حباب (ځګ) باندې بدلیږو .موږ نه شو کوالی آن
هغه څوک خښ کړو چې پر موږ ګران وي ،موږ تلپاتې روح نه لرو ،موږ په بله نړۍ کې ژوند نه
لرو .موږ د شنو بوټو غوندې یو ،چې یو وار غوڅ شي ،بیا به را شنه نه شي! خو انسانان بر عکس
تلپاتې روح لري ،وروسته له هغه چې د هغوی وجود خاورې شي ،ارواح یې روښانه آسمان ته ځي،
چیرې چې ځلیدونکي ستوري دي! همداسې چې موږ د اوبو له منځ نه را وزو ،څو د انسانانو د
اوسیدو ځای و ګورو ،انسانان هم یوې نا پیژاندې نړۍ ته ځي ،چې موږ یې هیڅکله د لیدلو چانس
نه لرو».
وړې ښاپیرۍ په خواشینۍ سره و ویل:
«موږ ولې باید تلپاتې روح و نه لرو؟ زه چمتو یم خپل ټول درې سوه کاله عمر ورکړم او یوازې
یوه ورځ انسان اوسم ،څو و کوالی شم په جنت کې د ځان له پاره یو ځای تر السه کړم».
زړې نیا و ویل:
« تا سره نه ښایي چې د دې شیانو په باب اندیښنه وکړې ،موږ د مځکې د مخ له انسانانو نه ډیر
نیکمرغه او ښه ژوند کوو».
وړې ښاپیرۍ و ویل:
« زه به مړه شم او په ځګ (حباب) به بدله شم او هیڅکله به د څپو غږ وا نه ورم ،ښایسته ګالن او
ځلیدونکی سور لمر به و نه وینم .داسې څه کوالی شم چې تلپاتې روح پیدا کړم؟»
د سمندر زړې ښاپیرۍ و ویل:
«نه! دا کار هغه وخت کیدای شي چې یو نارینه پر تا باندې داسې مین شي چې له مور پالر نه هم
ورته ګرانه شې او هغه له خپلې ټولې مینې او احساس سره تا پورې اړوند شي .کله چې هغه تا ته
الس در کوي چې د تل له پاره به تا سره وفا دار پاتې کیږي ،کشیش د هغه ښی الس د تا پر الس
ږدي ،هلته دی چې د هغه روح به ستا په تن کې ننوزي او ته به وکوالی شې چې د انسانانو په
نیکمرغیو کې شریکه شې .هغه کوالی شي چې د خپل روح د لرلو تر څنګه تا ته هم روح در وبښي؛
خو هیڅکله به داسې و نه شي .ستا دغه ماهي لکۍ چې موږ ته د سمندر په تل کې ډیره ښکلې ده ،د
مځکې پر مخ دا ښکلی شی نه دی .د مځکې پر مخ انسانان احساس نه لري .د دې له پاره چې ته
ښکلې و ګڼل شې ،ته باید دوه بد ترکیبه پایې ولري چې پښې نومیږي!»
وړې ښاپیرۍ آه و ایسته ،ټیټه شوه او په خواشینۍ سره یې خپلې لکۍ ته وکتل.
زړې نیا و ویل:
«پریږده خوشاله اوسو ،د درې سوو کلونو ژوند په اوږدو کې موږ کوالی شو د اوبو د څپو په منځ
جګ والوزوو او بیا بیرته په اوبو کې ځان وغورځوو .زه ډاډه یم چې دا وخت زموږ له پاره ښایسته
ډیر وخت دی .وروسته له هغه به په خپل مړستون کې په نیکمرغۍ سره آرام وکړو .نن شپه په ماڼۍ
کې د ګډا محفل لرو».
داسې شان او شوکت هیڅ کله هم د مځکې پر مخ نه و لیدل شوی .د ګډا د لوی تاالر دیوالونه او
چت ،له ډبلې صافې شیشې نه جوړ شوي وو .د سالون ،یو بل ته مخامخ دیوالونو باندې د ګل په شان
د صدپو په سلګونو پوښونه ایښودل شوي وو ،د چمن په څیر شنې او ښایسته ټوټې را زوړندې شوې
وې ،له هغو نه لکه له اور نه چې شنې لمبې جګیږي ،اوبو ته ورته داسې شنې وړانګې جګیدې چې
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ټول تاالر یې رڼا کاوه او له کړکیو نه د باندې داسې ځلیدې چې سمندر یې هم له رڼا سره ښایسته
کیده .شیشه ای دیوالونو ته نږدې ،بې شمیره لوی او واړه کبان په لمبلو ـ لمبلو روان وو چې ځینو
یې ارغواني فلسونه درلودل او د ځینو فلسونه بیا داسې ښکاریدل لکه چې له سپینو او سرو زرو نه
جوړ شوي وي.
د ګډا د لوی تاالر په منځ کې له اوبو ډکه مسته سوروره ویاله روانه وه چې په هغې کې د سمندر
نارینه او ښځې خپلو ښکلو سندرو ته ګډیدل .داسې غږ د نړۍ پر مخ هیڅ انسان نه درلود او د سمندر
وړې ښاپیرۍ تر ټولو ښې سندرې ویلې .کله چې هغې خپلې سندرې پای ته ورسولې ،ټولو السونه
ورته وپړکول ،ښاپیرۍ پوهیده چې دا په مځکه او سمندر کې د تر ټولو ښه غږ لرونکې ده ،ځکه یې
یوه شیبه په خپل زړه کې د خوشالۍ احساس وکړ ،خو ډیر ژر یې د پاسنۍ نړۍ خیالونو پر ذهن
باندې پرده وغوړوله .هغې نه شول کوالی چې ښکلی شهزاده او د هغه په شان د تلپاتې روح د نه
درلودلو ویر هیر کړي ،نو کله چې ټول د سندرو ویلو او مزو په حال کې وو ،پټه د پالر له ماڼۍ نه
ووته او په خپل وړوکي بڼ کې غمجنه کیناستله.
سرنی غږ راځي .وړې ښاپیرۍ له ځان سره و ویل:
هغې واوریدل چې د اوبو له منځ نه د ُ
« اوس چې شهزاده د اوبو پر مخ په سفر روان وي ،هغه څوک چې ما ته له مور پالر نه ډیر ګران
دی ،هغه څوک چې هر کله زما په ذهن او فکر کې وي ،غواړم د خپل ژوند نیکمرغي مې هغه ته
وسپارم .زه به هر څه وکړم ،تر څو شهزاده او تلپاتې روح تر السه کړم! کله مې چې خویندې د پالر
په ماڼۍ کې په ګډا سر وي ، ،سره له دې چې تل د سمندر له کوډګرې نه ډاره شوې یم ،زه به هغې
ته ورشم ،ښایي هغه له ما سره مرسته او الر ښوونه را ته وکړي».
وړه ښاپیرۍ له بڼ نه و وته او د هغه څپاند څرخاو(ګرداب) خوا ته والړه چې د هغه شا ته سحر
ګرې ژوند کاوه.
وړه ښاپیرۍ له دې نه پخوا هیڅکله دې سیمې ته نه وه راغلې .په دې سیمه کې هیڅ ډول ګیاه او ګل
وده نه کوله ،یوازې د خړو شګو یوه الر تر څپاند څرخاو پورې غځیدلې وه .څرخاو داسې و لکه د
لویې ژرندې په څرخونو کې چې اوبه ښکته پورته کیږي ،هر څه چې په الس ورتلل ،ځب ـ ځب
کول یې او په خپل ژور تل کې یې ننه ایستل .د همدې توپاني ،تاوده او څپاند ګرداو په شا کې چې
سحر ګرې خپل خوسا ډنډ ګاڼه ،د سحر ګرې کور و.
وړه ښاپیرۍ باید ور نه تیره شوې وای ،څو د کوډ ګرې د اوسیدو سیمې ته رسیدلې وای .بله الر نه
وه ،د س مندر د زړې کوډ ګرې کور ،د خوسا ډنډ شا ته ،د عجیب ځنګل په منځ کې و ،چیرې چې
ونې او بوټي د غټو ډارونکوو جسمونو په څیر چې نیمایي یې د ګیاه او نیمایي یې د څاروي په بڼه
و .دې ګیاوو د سل سرو مارانو ډاروونکې بڼه درلوده چې د سمندر له تل نه را شنې شوې وې .دې
بوټو ج ګې سریښناکه څانګې او د چنجیو په څیر پستې ګوتې درلودې .هر بوټی له ریښې تر پاسنۍ
برخې پورې د دایمي خوځیدا په حال کې و .د دې ګیاوو ګوتې به چې هر څه ته ورسیدې ،کلکې به
ور نه تاو شوې او له حرکت نه به یې غورځول.
د وړه ښاپیرۍ زړه له ډاره درزیده او په ډاریدونکې بڼه د همدې ځنګله په وره کې ودریده ،لږ پاتې
وو چې بیرته وګرځي ،خو د شهزاده او د هغه تلپاتې روح په باب یې سوچ وکړ چې دې یې تمه
درلوده ،بیا زړه وره شوه ،خپل اوږده ویښتان یې سره تاو کړل ،چوټي یې کړل او له سر نه یې په
دې موخې را تاو کړل چې بال ته ور ته سریښناک بوټي یې له ویښتانو نه را ګیره نه کړي .بیا یې
خپل السونه کلک په خپل ټټر پورې ونښلول او لکه یو تر ټولو ګړندی کب په اوبو کې ښکته الړه.
کله ،کله به بال ته ورته بد رنګه پستو سریښناکه بوټو خپلې تاویدونکې ګوتې او مټې د هغې خوا ته
ور غځولې .وړې ښاپیرۍ لیدل چې بال ته ورته سریښناکه او پستو بوټو به څنګه خپل ښکار کړي
شیان په خپلو پستو مټو سره لکه اوسپنیز بندونه کلک نیولي وو .انسانان چې په سمندر کې مړه شوي
او تر اوبو الندې شوي وو ،سپین هډوکي یې د همدې بال ته ورته ګیاوو په مټو کې بند پاتې وو .د
کشتۍ څرخونه او د ماڼو ګانو ص ندوقچې د ځمکنیو څارویوو له سکلیتونو سره د هغوی په بند کې
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وو ،همداسې یې یوه وړوکې سمندري ښاپیرۍ نیولې او خپک کړې وه .دا منظرې دې ته تر ټولو
ډیرې ډارونکې وې .په پای کې د یاد ځنګله په منځ کې له خټو او چیکړو ډک ،پراخ ځای ته ورسیده.
د خټو په منځ کې غټو او غوښنو مار ماهیانو داسې لوبې کولې ،ته وا د خپلو بد رنګه ژړو سپینو
نسونو ښودل کوي .د همدې ځای په منځ کې یو کور و چې د ډوبو شوو خلکو له هډوکو نه جوړ
شوی و .زړه سحر ګره ناسته وه او یوې چونګښې د هغې له خولې نه داسې څه شی خوړل ،لکه
انسانان چې له خپلې خولې نه کنري ته خواږه ورکوي ،زړې سحر ګرې بد رنګه مار ماهیانو ته،
چې خپل واړه چورګوړي یې بلل ،اجازه ور کوله چې د هغې په غټې ،اسفجي سینې باندې وغځیږي.
د وړې ښاپیرۍ په لیدو سره ،سحر ګرې و ویل:
«پوهیږم چې څه غواړې ،لیونتوب او ساده ګي ده! زما ښکلې شاهزادګۍ ،سره له دې هم ته کوالی
شې خپلې هیلې او غوښتنې ته ورسیږې ،خو بد مرغي به در په برخه کړي .غواړې چې له ماهي
ډوله لکۍ نه دې خالصه شې او په بدل کې یې د ونو دوې کوندې ولرې څو وکوالی شې د انسانانو
په څیر والړه شې چې شهزاده پر تا باندې مین شي او ته وکوالی شې چې هم شهزاده او هم تلپاتې
روح تر السه کړې!»
سحر ګرې په داسې شریرانه او لوړ غږ وخندل چې په غیږ کې یې ناستې چونګښې او کبان له ډار
نه الندې خټو ته و غورځیدل .سحر ګرې د خندا په څپو کې و ویل:
«په سم وخت راغلې یې ،سبا ته یې ښه وخت دی ،کله چې لمر راخیژي ،یو څه به درته وکړم ،پرته
له دې باید یو کال انتظار وباسې .زه یو شربت در ته جوړوم ،سبا سهار ،مخکې له دې چې لمر را
وخیژي ،ته به د سمندر هغې خواته الړه شې او د سمندر په څنډه کې به کینې او زما جوړ کړی
شربت به وڅښې .وروسته له هغه دې لکۍ په دوو برخو سره بیلیږي چې انسانان ورته ښکلې پونډۍ
وایي ،خو د درد(خوږ) احساس به وکړې ،داسې درد لکه چې تیره توره دې په وجود کې ننوزي.
ټول هغه انسانان چې تا و ویني ،نو وبه وایي چې ته د انسان تر ټولو هغه ښکلی ماشوم یې چې تر
نن پورې چا نه دی لیدلی! ته به داسې ځانګړي ښکلي حرکات ولرې چې هیڅ هنرمند به تا غوندې
ښکلي پر الرې باندې تګ و نه شي کړای ،خو ته چې هر قدم اوچتوې ،داسې به وي لکه پر تیره
تیغ چې روانه یې او ښایي وینه دې تویې شي .که دا ټولې ستونزې پر ځان باندې منلی شې ،زه
کوالی شم تا سره مرسته وکړم».
وړې ښاپیرۍ د شهزاده او تلپاتې روح د تر السه کولو په هیله په ریږدیدونکي غږ و ویل:
«هو!»
زړې سحر ګرې و ویل:
«خو دا په یاد ولره چې که یو ځل د انسان د وجود په څیر بدن پیدا کړې ،بیا به هیڅکله هم د سمندر
په ښاپیرۍ بدله نه شې! ته به هیڅکله و نه شې کړای چې تر اوبو الندې خپلو خویندو ته او یا هم د
خپل پالر مانۍ ته ور و ګرځې.
که ته د شهزاده په مینه کې بریالۍ نه شې او شهزاده و نه شي کړای چې ستا په خاطر خپل مور پالر
هیر او په ټوله مانا پر تا باندې داسې مین شي چې امر وکړي چې کشیش ستاسو السونه یو بل ته ور
کړي ،څو ښځه میړه شئ؛ ته به هیڅکله تلپاتې روح پیدا نه کړې .کله چې هغه له بل چا سره واده
شي ،په لومړني سهار به ته زړه ماتې شې او وجود به دې د اوبو د مخ په ځګ بدل شي».
د وړې ښاپیرۍ رنګ نه چې د مړي رنګ جوړ و ،وې ویل:
«هوکې زه یې غواړم!»
زړې ښځې و ویل:
«خو ته مجبوره یې چې ما ته څه راکړې او زه څه لږ شی نه غواړم .د ټولو هغو کسانو په منځ کې
چ ې د سمندر په تل کې ژوند کوي ،ته ښکلی غږ لرې .فکر کوم چې ته به دا غږ ځانته د شهزاده د
پام د اړولو له پاره وکاروې ،خو ته به تر ټولو خپل ښه شی ،یعنې خپل غږ ما ته را کړې .زه به په
بدل کې تا ته قیمتي شربت در کړم او خپله وینه به هم ور سره ګډه کړم ،چې هغه له دوه څنډې تورې
نه هم ال تیز او تند کړي!»
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وړې ښاپیرۍ و ویل:
«که ته زما غږ واخلې ،نور به څه را ته پاتې شې؟»
سحر ګرې و ویل:
«ښکلی وجود دې ،ښایسته تګ دې او غږیدونکې سترګې دې .په دې شیانو سره کوالی شې انساني
زړونه تر السه کړې .آیا تا خپله زړه ورتیا له السه ورکړې؟ وړه ژبه دې را وباسه! زه به هغه د
شربت د بیې په توګه در نه غوڅه کړم ،تر څو ته دا قوي معجزه ګر شربت تر السه کړې!»
وړې ښاپیرۍ ورو و ویل«:سمه ده ،ودې شي».
زړې سحر ګرې یو دیګی راوړ چې معجزه ګر شربت په کې وخوټوي او وې ویل:
«پاکوالی ښه شی دی!»
او دیګی یې په سره تاو او غوټه شویو مار ماهیانو باندې پاک کړ .بیا یې په سینه کې ځان زخمي
کړ تر څو یې تور بخونه وینه په دیګي کې تویې شي .کوم تپ چې له دیګي نه جګ شو ،داسې
عجیب شکلونه یې را منځ ته کړل چې په لیدلو یې انسان ډاریده .زړې سحر ګرې هره شیبه کوم شی
دیګي ته ور اچول .په دیګي کې له خوټیدونکو شیانو نه داسې غږ تر غوږه کیده ،لکه د تمساح چغې.
په پای کې چې شربت چمتو شو ،داسې و لکه رڼې اوبه!
زړې سحر ګرې و ویل:
«واخله!»

او په بدل کې یې د وړې ښاپیرۍ ژبه غوڅه کړه .هغه نوره ګونکۍ وه ،داسې چې نه یې خبرې
کوالی شوې او نه یې سندرې ویلی شوې.
سحر ګرې و ویل:
« زما د ځنګله په منځ کې د بیرته تګ په وخت کې ،که کومې بال یا کوم څه هڅه وکړي چې تا
ونیسي ،تا ته در کړي شربت څخه چې یوازې یو څاڅکی پرې وڅڅوي ،د هغوی مټې او ګوتې به
ټوټه ،ټوټه شي!»
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خو وړه ښاپیرۍ هیڅ کار ته اړ نه شوه ،بال ته ورته ټولو موجوداتو ،د هغې په الس کې ستورو ته
ورته ځلیدونکی شربت په لیدلو به ،په ډار سره لرې کیدل او وړه ښاپیرۍ له ځنګله ،خټو ،چیکړو او
مرګونو څپو یا ګرداو څخه را تیریدله.
نور نو وړې ښاپیرۍ کوالی شول چې د پالر ماڼۍ و ویني .د ګډا د ستر تاالر مشعلونه مړه او ټول
ویده شوي وو .وړې ښاپیرۍ غوښتل چې د تل له پاره کورنۍ پریږدي ،هغه اوس ګونګۍ شوې وه،
د دې توان یې په ځان کې نه لیده چې په هغوی پسې ورشي ،زړه یې له ډیر ویر نه په ماتیدو و .نو
په غال او په لمبلو د بڼ لوري ته ورغله او د ټولو خویندو له بڼونو نه یې یو ،یو ګل را ټول کړ ،بیا
یې په خپلو ګوتو سره په زرګونو مچکې د پالر د ماڼۍ په لوري ولیږلې او د شنو اوبو له منځ نه په
لمبا ،لمبا د اوبو مخې ته جګه شوه.
لمر ال نه و را ختلی چې د شهزاده ماڼۍ ته ورسیده .په مرمرینو زینو پاس وختله .سپوږمۍ په
ځانګړې ښکال سره ځلیده .وړې ښاپیرۍ تیز او تند شربت نه غوړپ وکړ او داسې چې یوه تیره توره
یې د وړوکي وجود له منځ نه تیریږي .وړه ښاپیرۍ له ډیر درد نه ،د مړي په څیر پر مځکه اوږده
وغځیده.
کله چ ې د لمر وړانګې پر سمندر وغوړیدې ،وړه ښاپیرۍ په سد شوه او په ټول وجود کې یې د
سوځونکي درد احساس وکړ .خو ځوان شهزاده یې په مخ کې والړ و او د سکرو په شان خپلې تورې
سترګې یې ورباندې ګنډلې وې.

ښاپیرۍ د خپل بدن الندنۍ برخې ته وکتل او وې لیدل چې لکۍ نه لري او د لکۍ په ځای دوې ښکلې
سپینې پونډۍ دي چې هره جلۍ یې لري ،خو هغه لوڅه وه او خپل لوڅ بدن یې په خپلو اوږدو ویښتانو
سره پټ کړ.
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شهزاده و پوښتله چې دا څوک ده او څنګه دلته راغلې ده .خو هغې په خواشینۍ او مینې سره خپلې
شنې (آبي) سترګې ور واړولې او نه یې شوای کوالی وغږیږي .شهزاده له السه ونیوله او ماڼۍ ته
یې بوتله او هماغسې چې د سمندر سحر ګرې ویلي و ،هر پل به یې چې جګاوه ،داسې و لکه پر
ستنو یا تیرو چړو چې روانه وي ،خو وړې ښاپیرۍ په خوښۍ سره دا رنځ او درد ګاله او شاهزاده
سره الس په الس روانه وه .شهزاده او نورو ټولو چې هغه ولیده ،حیران پاتې شول چې څنګه هغه
داسې چټکه تلالی شي.
په ماڼۍ کې یې له چیت (ګلداره ټوټه) او وریښمو نه جوړې شوې جامې ور واغوستې .هغه په ماڼۍ
کې تر ټولو ښکلې ،خو گونګۍ وه ،هغه غږیدای نه شوه .په وریښمینو جامو او ګاڼو باندې سمبال،
ښکلې مینځې را وړاندې شوې ،د شهزاده او د هغه د مور پالر له پاره یې سندرې و ویلې او یو له
بل نه یې ښې و ویلې ،شهزاده السونه ورته وپړکول او هغوی ته موسکی شو .د شهزاده دې کار
وړوکې ښاپیرۍ خواشینې کړه ځکه هغه په دې پوهیده چې یو وخت دې په خپله له هغوی نه ښې
سندرې ویلې .ښاپیرۍ له ځان سره سوچ وکړ:
«آه ،که شهزاده پوهیدی چې ما خپل غږ له ده سره د یو ځای پاتې کیدو په خاطر له السه ورکړی
دی!»
بیا مینځوو نجونو له شانداره موزیک سره په ځانګړي ښایست نڅا وکړه .د دوی په لیدلو سره وړې
ښاپیرۍ خپل وړوکي سپین مړوندونه و غوړول او د پښو د ګوتو پر څوکو ودریده او ورو یې پر
غولي باندې حرکت وکړ ،وګډیده ،داسې ګډا یې وکړه چې تر دې وخته هیڅ څوک هغسې نه و
ګډیدلي .د ګډا له هر یو حرکت سره یې ښکال نوره هم ځلیدله او سترګو یې د مینځو له غږ نه هم له
زړونو سره ښې او کاري خبرې وکړې.
ټولو خوند واخیست ،په تیره بیا شهزاده چې هغه یې الره کې موندلی ماشوم ګاڼه .د ګډا په شیبه کې،
کله چې د وړې ښاپیرۍ پښې له غولي سره نښتې ،داسې یې انګیرله چې په تیرو چړو باندې ګرځي،
خو دا بیا وګډیده او نوره هم پسې وګډیده .شهزاده وویل چې وړه ښاپیرۍ تل له ده سره پاتې شي او
هغې ته اجازه ورکړل شوه چې د شهزاده کوټې ته مخامخ پر وریښمین بالښت باندې ویده شي.
شهزاده سپارښت وکړ چې هغې ته د نارینوو په شان کالي وګنډل شي ،څو وړه ښاپیرۍ وکړای شي
د آس سورلۍ په وخت کې له هغه سره و اوسي .هغوی د معطرو ځنګلونو په منځ کې د آس په
سورلۍ وګرځیدل ،چیرې چې شنو څانګو به د دوی اوږې نازولې او وړوکو مرغانو به د تازه پاڼو
په منځ کې سندرې ویلې .وړوکې ښاپیرۍ له شهزاده سره په لوړو غرونو باندې وختله ،سره له دې
چې د وړوکې ښاپیرۍ له پښو نه وینې څڅیدې او نورو هم ولیدې ،خو هغه له خندا ډکه خوله په
شهزاده پسې روانه وه .هغوی دومره لوړ وختل چې اوره یې تر خپلو پښو الندې داسې خوځنده
ولیدل ،لکه د مرغانو مهاجرې ډلې چې نورو وطنو ته د الوت په حال کې وي.
د شپې مهال د شهزاده په ماڼۍ کې کله چې ټول ویده وو ،وړه ښاپیرۍ له سورورو مرمرینو زینو نه
د سمندر پر لوري په دې نیت والړه چې خپلې خوارکوټې درد لرونکې پښې په اوبو کې لږ څه سړې
کړي .بیا یې تر اوبو الندې خپلو خویندو په باب فکر وکړ.
یوه شپه د ښاپیرۍ خویندو غمجنې سندرې ویلې مړوندونه یې یو بل ته ورکړي وو او د اوبو مخې
ته را وختلې .وړه ښاپیرۍ د هغو خوا ته ورغله ،هغوی خپل خور وپیژاندله او ورته یې و ویل چې
د دې تګ ټولې خویندې څومره غمجنې کړې دي .وروسته له هغه به ټولې خویندې هره شپه د
ښاپیرۍ لیدلو ته راتلې او یوه شپه وړې ښاپیرۍ هلته لرې خپله نیا هم ولیدله چې کلونه ،کلونه یې
سر له اوبو نه و را ایستلی ،او هلته یې پالر د سمندرونو بادشاه تاج پر سر لیدل کیده ،هغوی خپلې
غیږې ښاپیرۍ ته پرانستې ،خو لکه د هغې د خویندو په شان یې د سمندر څنډې ته ،د را تګ زړه
نه ښه کاوه.
شهزاده ورځ تر بلې ښاپیرۍ ته ګرانیده ،خو هغه ته وړه ښاپیرۍ داسې ایسیده لکه خپل اوالد سره
چې څوک مینه کوي او هیڅ کله یې دا زړه کې نه و تیر کړي چې هغه به خپله ملکه کړي .وړه
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ښابیري باید د هغې ښځه شوې وای ،پرته له هغه وړې ښاپیرۍ نه شوای کوالی تل پاتې روح پیدا
کړي او د شهزاده واده په سبا به د اوبو د مخ په ځګ باندې بدله شوې وای.
کله به چې شهزاده وړوکې ښاپیرۍ په خپلو مټو کې ونیوله او تندی به یې ور ته ښکالوه ،د ښاپیرۍ
په سترګو کې دا خبره ځلیدله:
«آیا له نورو نه زه ډیره درته ګرانه نه یم؟»
« ولې نه! ته ما ته ډیره ګرانه یې ،ستا زړه تر ټولو مهربانه دی .تا ځان ما ته ځانګړی کړی دی او
ته هغې جلۍ ته ورته یې چې ما یو وار لیدلې او بیا به یې کله ونه وینم .زه په هغې ماتې شوې بیړۍ
کې سپور وم چې څپو څنډې ته را وایستله ،چیرې چې یوازینی مقدس معبد و .هلته ډیرو نجونو
خدمت کاوه ،له هغو نه یوې تر ټولو ځوانې زه د سمنر په څنډه کې پیدا کړم او زه یې وژغورلم او
هغه ما یوازې دوه ځلې ولیدله ،هغه په دې نړۍ کې یوازینۍ جلۍ ده چې پر ما به ګرانه وي او ته
هغې ته ورته یې ،ته زما په ذهن کې د هغې د تصویر ځایناستې یې ،هغه د مقدس معبد وه ،او له
نیکه مرغه ته د هغې پر ځای ما ته را لیږل شوې یې او موږ به هیڅ کله یو له بل نه جدا نه شو».
وړې ښاپیرۍ له ځان سره و ویل:
«افسوس چې دی نه پوهیږي ،دا زه وم چې دی مې ژغورلی دی ،هغه مې له سمندر نه ځنګله بوته،
چیرې چې عبادت ځای و ،دی مې هلته پریښود او خپله د سمندر د ځګونو شا ته پټه شوم ،تر څو
خلک راغلل او دی یې وموند .زه هغه جلۍ پیژنم چې له ما نه هم ورته ګرانه ده!»
د سمندر ښاپیرۍ د زړه له تل نه یو آه ویست ،هغې نه شوای کوالی وژاړي او له ځان سره یې فکر
وکړ:
« هغه و ویل چې هغه نجلۍ د مقدس عبادتځي ده او هیڅکله به دنیا ته بیرته را نه شي او هغوی به
بیا هیڅکله سره و نه ګوري؛ خو زه هره ورځ ور سره یم ،هغه هره ورځ ګورم ،د هغه څارنه او
ساتنه کوم ،هغه را ته ګران دی او خپل ټول ژوند مې هغه ته وقف کړی دی!»
خلکو ویل:
«ځوان شهزاده باید اوس واده وکړي ،هغه هم د ګاونډي هیواد د بادشاه له ښکلې لور سره او د همدې
له پاره هغه د یوې شاندارې مجهزې کشتۍ په برابرولو لګیا دی .خلک وایي چې شهزاده غواړي د
ګاونډي هیواد نه لیدنه وکړي او د لیدنې اصلي موخه د ګاونډي هیواد د بادشاه د لور لیدل دي ،هغه
په دې سفر کې ډیر خلک له ځان سره بیایي».
وړوکې ښاپیرۍ د دې خبرو په اوریدو سره خپل سر وښوراوه او وې خندل .هغې شهزاده له نورو
نه ښه پیژانده .شهزاده هغې ته ویلي وو:
«زه باید والړ شم ،زه باید یوه ښکلې شهزادګۍ و وینم .دا مې د پالر او مور غوښتنه ده ،خو په دې
ټینګار نه کوي چې زه دې هغه د خپلې میرمنې په نامه دلته راولم .دا نه شم کوالی چې هغه راته
ګرانه وي! هغه د تا په شان د معبد لور نه ده .که مې کومه ورځ وغوښتل چې د ژوند ملګري ځان
ته وټاکم ،هغه به ته یې ،زما له غږیدونکو سترګو سره ُګنګ الر کې موندلیه ماشومه!»
بیا یې د وړې ښاپیرۍ سره خوله ښکل کړه او خپل الس یې د هغې په اوږدو ویښتانو کې خښ کړ
او خپل سر یې د هغې زړه ته نږدې ،پر ټټر ورته کیښود ،داسې چې جلککۍ یې د انساني نیکمرغۍ
او تل پاتې روح ته د رسیدو خیالونو ته ورسوله.
کله چې د ګاونډ بادشاه هیواد ته د سفر پر الره کې دواړه د شاندارې کښتۍ په غولي کې کیناستل،
شهزاده جلککۍ ته و ویل:
«زما بې ژبې ماشومه ،ته له سمندره نه ډاریږې!»
شهزاده له ښاپیرۍ سره د توفان په باب ،د سمندر په باب ،تر اوبو الندې د عجیبو کبانو په باب او د
هغو شیانو په باب چې المبوزنو تر اوبو الندې لیدلي وو ،وغږید .وړې ښاپیرۍ د شهزاده خبرو ته
غوږ ونیو او وې خندل ،ځکه هغې تر اوبو الندې نړۍ تر نورو ټولو ښه پیژانده.
په هغې سپوږمیزې شپې کې ،پرته له یو ماڼو نه چې د کشتۍ د خوځولو له ماشین سره والړ و ،نور
ټول ویده وو ،وړه ښاپیرۍ د کشتۍ د کټارې په اړخ کې کیناسته ،د رڼو اوبو منځ ته یې په ُچرتي
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ډول کتل او د پالر د مانۍ د لیدلو خیال یې په زړه کې تیر شو ،داسې چې هلته پاس یې نیا د سپینو
زرو تاج پر سر والړه ده او الندې باندې اوبو ته ګوري .بیا یې خویندې د اوبو مخ ته راغلې او په
خواشینۍ سره یې هغې ته وکتل او خپل سپین السونه یې په نا امیدۍ د هغې خوا ته ور وغځول.
وړې ښاپیرۍ هم الس وښوراوه او ورته موسکۍ شوه .هغې غوښتل خپلو خویندو ته و وایي چې هر
څه ښه تیریږي ،خو په همدې شیبه کې د کشتۍ یو وړوکی خدمتګار راغی ،د ښاپیرۍ خویندې تر
اوبو الندې شوې او وړوکی خدمتګار داسې و انګیرله چې ګنې د اوبو پر مخ سپن والی د اوبو د سر
ځک و که څنګه.
یوه ورځ وروسته د دوی کشتۍ د ګاونډي هیواد ښکلي ښار ته په داسې حال کې و رسیده چې سرتیري
د خپلو ځلنده نیزو پر سر باندې بیرغونه په الس او د تیار سئ په حال والړ وو ،د کلیسا ګانو زنګونه
سرنیونه پو کړای شول .هره ورځ به پر له پسې میلمستیاوې ،جشنونه
کړنګیدل او د برجونو پر سرُ ،
او د ګډا محفلونه جوړیدل ،خو شهزادګۍ هلته نه وه ،هغې په مقدس معبد کې زدکړه کوله ،چیرې
چې هغې ته سلطنتي فضایل او ښیګڼې ور ښودل کیدل .او په پای کې راغله.
وړه ښاپیرۍ یې د ښکال لیدلو ته لیواله وه .کله چې یې ولیدله ،اړ شوه و وایي چې پخوا یې داسې
ښکلې نجلۍ کله نه وه لیدلې .د شهزادګۍ وجود ډیر پوست او ښکلی و او تر اوږدو بڼو الندې یې،
یوه جوړه شنې (آبي) وفا داره سترګې موسکۍ وې.
شهزاده د شهزادګۍ په لیدو سره و ویل:
« دا ته یې! دا ته وې ،کله چې زه د سمندر پر څنډه نیم ځانه پروت وم ،نو و دې ژغورلم؟!»
ناوې ،چې له شرم نه تکه سره ګرځیدلې وه ،په غیږ کې یې ونیوله او وړې ښاپیرۍ ته یې وویل:
« اوه ،اوس زه ډیر نیکمرغه یم .هغه څه چې اوس ما ته راپیښ دي ،هیڅ کله مې یې فکر هم نه
شوای کړای او ورته امید واره نه وم ،ته به زما په نیکمرغۍ خوشاله شې ،ځکه چې زه پوهیږم چې
زه له نورو نه پر تا باندې ګران یم».
وړې ښاپیرۍ د شهزاده الس ښکل کړ او داسې یې ګڼله چې د ماتې (شکست) په حال کې ده .هغه
پوهیده چې د شهزاده له واده نه یوه ورځ وروسته به یې مرګ را ورسیږي او د سمندر په ځګ به
بدله شي.
د کلیسا زنګونه وکړنګیدل ،سواره جارچیان په واټونو کې روان او د شهزاده د نامزدۍ خبر یې خلکو
ته رساوه .په ټولو تاخچو کې یې ،د سپینو زرو په قیمتي لوښو کې خوشبویه ډیوې ولګولې ،کشیشان
ښکته پورته تلل او په هوا کې یې خوشبویه عطرونه شیندل .ناوې او زوم الس په الس روان او لوی
کشیش (اسقف) هغوی ته د خیر دعا کوله .وړوکې ښاپیرۍ په وریښمینو جامو او ګاڼو سمبال ،د ناوې
د کمیس شاتنۍ برخه ور سره نیولې وه ،خو نه یې غوږنو د موسیقي غږ اوریده او نه یې سترګو
مقدس مراسم لیدل .هغې د خپل ژوند د وروستۍ شپې او ټولو هغو شیانو په باب فکر کاوه چې په
دې دنیا کې یې له السه ورکړي وو.
ناوې او زوم هماغه شپه د شهزاده په کشتۍ کې سپاره شول ،ټوپونه وغړمبیدل او بیرغونه جګ
کړای شول .د کشتي په غولي کې یوه بخملي کیږدۍ چې طال هم په کې کارول شوې وه ،ودرول
شوه .په هغې سړه او آرامه شپه کې ناوې او زوم باید پر ډیرو پستو بالښتونو ویده شوي وای.
باد په جګو کړای شوو باد بانونو کې سره تاو را تاو شو او کشتۍ د راڼه سمندر پر مخ ،ورو روانه
شوه.
کله چې د لمر لویدو وخت شو او هوا تیاره شوه ،رنګین څراغونه بل کړای شول ،ماڼو ګان د کشتۍ
په غولي کې په ګډا شول .وړې ښاپیرۍ ته هغه ورځ ور په زړه شوه چې دې د لومړي ځل له پاره
سر له اوبو را هسک کړی و او د خوښۍ همداسې یو مجلس یې لیدلی و .هغه په ګډا تاو شوه او په
نخرو سره یې د توتکۍ په شان وزرونه داسې خالص کړل ،لکه څوک چې ورپسې وي .ټولو د
خوښۍ غږونه وایستل او السونه یې ور ته وپړکول .هغه هیڅکله داسې ښکلې نه وه ګډیدلې .حالت
یې داسې و ،لکه تیرې چړې یې چې په پښو کې ننوزي ،خو هغه ځکه نه ورباندې پوهیدله چې په
زړه کې پر ځای شوی درد ،له ټولو دردونو نه لوی او ژور و .د سمندر وړه ښاپیرۍ پوهیده چې دا
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به هغه وروستۍ شپه وي ،چې دا شهزاده ګوري ،پرته له دې چې شهزاده ور باندې پوه شي یا فکر
وکړي ،د سمندر ښاپیرۍ خپل ښکلی غږ له السه ورکړ ،خپل کور او کلی یې پریښود ،هره ورځ بې
پایه رنځ او خپګان ور په برخه شوی و.
دا وروستۍ شپه وه چې د سمندر ښاپیرۍ او شهزاده یوه هوا تنفس کوله ،دا وروستۍ شپه وه چې دې
کوالی شول ژور سمندر او د آسمان ستورو ته وګوري .بې خیالونو او پرته له کوم فکره یوه اوږده
شپه یې په مخ کې وه ،ځکه چې دې کوم انساني روح نه درلود او نه وه توانیدلې چې هغه تر السه
کړي.
د کشتۍ په غولي کې تر نیمو شپو پورې د خوښیو او خوندونو محفل روان و او د وړې ښاپیرۍ
زړه ،سره له دې چې د مرګ د ویر کوربه و ،وګډیده او وې خندل .بیا شهزاده خپله ناوې ښکل کړه
او نجلککۍ هم د هغه تور ښکلي ویښتان ونازول او مټې تر مټې  ،پرتمینې کیږدۍ ته ننوتل.
په کښتۍ کې کراره کراري شوه .یوازې د کشتۍ ماڼو ،د کشتۍ له ِجلب سره والړ و .وړې ښاپیرۍ
خپل سپین مړوندونه د کشتۍ پر کټارې ایښي وو او د سپیده داغ په تمه یې د ختیځ پر لوري کتل.
هغه پوهیده چې د لمر لومړنۍ وړانګې به یې و وژني .هماغه شیبه کې یې ولیدل چې خویندو یې له
سمندر نه سرونه را وایستل ،هغوی هم رنګ الوتې او وارخطا وې .باد نور د هغوی ښکلي او اوږدو
ویښتان نه شوای لوبوالی ،ځکه چې د هغوی ویښتان غوڅ کړای شوي وو .خویندو وویل:
« موږ خپل ویښتان د سمندر سحر ګرې ته ورکړل ،څو هغه له تا سره دا مرسته وکړي چې ته نن
شپه مړه نه شې! دا هغه چاړه ده چې زړې سحر ګرې موږ ته راکړې .وګوره چې څومره تیره ده،
مخکې له دې چې لمر را وخیژي ،ته باید دا چاړه د شهزاده په زړه کې ور ننباسې ،کله چې د هغه
توده وینه ستا په پښو باندې در تویې شي ،پښې به دې بیرته د ماهي په لکۍ بدلې شي او بیرته به د
سمندر ښاپیرۍ در نه جوړه شي .مخکې له دې چې مړه شې او د سمندر د مالګینو اوبو په ځک بدله
شې ،وبه کړای شې چې د اوبو په تل کې له موږ سره درې سوه کاله خپل ژوند وغځوې.
بیړه وکړه! مخکې له دې چې لمر را وخیژي ،یا ته یا شهزاده یو باید ومري ،بیړه وکړه .زړه نیا مو
ډیره غمجنه ده ،هماغسې چې د سمندر د سحر ګرې بیاتي زموږ ویښتان غوڅ کړل ،دې هم خپل
سپین ویښتان بایلودل .شهزاده و وژنه او زموږ خوا ته بیرته را وګرځه ،بیړه وکړه! ګوره! آیا ته په
آسمان کې هغه سره پټاره نه ګورې؟ څو شیبې وروسته لمر را خیژي او ته به ومرې!»
خویندو یې یو عجیب آه ویست او د څپو په منځ کې ښکته الړې.
وړې ښاپیرۍ د خیمې ارغواني پرده یوې خوا ته کړه او وې لیدل چې ښکلې ناوې خپل سر د شهزاده
پر سینه باندې ایښی دی او غلې ویده ده .وړه ښاپیرۍ ور ټیټه شوه او د شهزاده تندی یې ښکل کړ،
بیا را وګرځیده او د آسمان لوري ته یې وکتل ،هغې خوا ته چې روښنایي پسې ډیریده .وړه ښاپیرۍ
د تیرې چړې خوا ته ورغله او بیا یې شهزاده ته وکتل چې په خوب کې وښورید او د ناوې نوم یې
په ژبه راوړ ،شهزادګۍ په خپلو خوبونو او خیالونو کې ډوبه وه.
کله چې وړې ښاپیرۍ د چړې الستی کیښکوده ،وریږدیده او چاړه یې د سمندر منځ ته وغورځوله،
هلته چې چاړه وغورځول شوه ،څپې سرې شوې او داسې وې لکه د وینو څاڅکي .وړې ښاپیرۍ یو
ځل بیا په تتو سترګو شهزاده ته وکتل او ځان یې له کښتۍ نه سمندر ته و غورځاوه او داسې یې و
انګیرله چې وجود یې په ځګ بدلیږي.
لمر د ختیځ له لوري سر له سمندر نه را جګ کړ .تودې او پستې وړانګې یې د سړو او مړو ځګونو
د پاسه خپرې شوې ،خو وړې ښاپیرۍ ته د مړینې احساس نه و پیدا شوی .هغې ځلیدونکی لمر او
په سلوګونو نور ښکلي ژوي ولیدل چې د دې د سر د پاسه الوتل .هغې کوالی شول چې د الوتونکو
ژوو له منځ نه د کښتۍ سپین باد بانونه او په آسمان کې سره اوره و ویني .د هغوی غږ د یوې میلودي
په شان و ،داسې مقدس او سپیڅلی چې د هیڅ ډول انساني غوږونو هغه نه شو اوریدالی او د هیڅ
یوه انسان سترګو د هغه بڼه لیدالی نه شوه .هغوی پرته له وزرونو کوالی شول په هوا کې و ښوري.
د سمندر ښاپیرۍ ښه وکتل او وې لیدل چې دا هم د مځکې نه د پاس برخې د هغو عالي او مکرمو
موجوداتو په څیر داسې توان لري چې کوالی شي ښه پاس والړه شي.

د سمندر وړه ښاپیرۍ

30

وړې ښاپیرۍ له ځان سره و ویل:
«زه چیرې یم؟»
د دې غږ هم لکه د لوړې دنیا د نورو موجوداتو په څیر داسې ښکلی ،مقدس او پاک و چې د مځکنۍ
موسیقي هیڅ ډول دستګاه هغه نه شوای منعکس کوالی.
د پاس دنیا مکرمو موجوداتو ښاپیرۍ ته داسې و ویل:
«د هوا له نجونو سره».
او بیا یې پسې داسې و ویل:
«د سمندر ښاپیرۍ تل پاتې روح نه لري او هیڅ کله یې لرالی هم نه شي ،خو په هغه صورت کې
یې لرالی شي چې انساني مینه تر السه کړي! د تل پاتې ژوند د تر السه کولو بخت په نورو پورې
تړلی دی .د آسمان نجونې هم تلپاتې روح نه لري ،خو کوالی شي د یوه ښه کار په تر سره کولو
سره هغه تر السه کړي .موږ تودو سیمو ته الوزو ،هغو ځایونو ته چې تباه کوونکې توده هوا خلک
وژني .موږ به هلته ساړه بادونه وچلوو ،موږ به په هوا کې د ګالنو خوشبویه وږمه خپره کړو ،تازه
او ژوند بښوونکې هوا به هلته خپره کړو .که درې سوه کاله په مینې ښه کارونه تر سره کړو ،بیا نو
کوالی شو تل پاتې روح تر السه کړو او په انساني نیکمرغیو کې د برخو خاوند شو.
تا خوارکوټې ښاپیرۍ ،زموږ په شان ،د زړه له کومې دغه هڅه کړې ده ،تا ډیر رنځ ګاللی او زغم
دې کړی دی ،تر څو د آسمان د ارواحو منځ ته رسیدلې یې او اوس کوالی شې چې د درې سوو
کالونو په اوږدو کې ،د ښو کارونو په کولو سره تلپاتې روح و مومې».
وړې ښاپیرۍ خپل راڼه مړوندونه د خدای په لورې ور جګ کړل او د لومړي ځل له پاره یې احساس
کړه چې له ست رګو نه یې اوښکې تویږي .بیا له کښتۍ نه غږ را ته .هغې لیدل چې شهزاده او ناوې
یې ،په دې پسې ګرځي او په خواشینۍ سره د اوبو را وتونکو ځګونو ته ګوري ،داسې چې هغوی
انګیرله چې وړې ښاپیرۍ ځان د سیند په څپو کې ډوب کړی دی .وړه ښاپیرۍ پرته له دې چې ولیدل
شي ،د ناوې تندی ښکل کړ او شهزاده ته یې وخندل او د هوا له نورو نجونو سره ،د ښکلو تیریدونکو
وریځو منځ ته ور ننوته.
وړې ښاپیرۍ و ویل:
«د درې سوو کلونو په اوږدو کې به د خدای وطن ته ور ننوزو».
د پاس دنیا له مکرمو موجوداتو نه یوه داسې وویل:
«کیدای شي ژر به هلته اوسو .موږ پرته له دې چې ولیدل شوو ،په هغو کورونو کې خوځیدونکي
یو چې هلته ماشومان ژوند کوي او هره ورځ چې موږ داسې یو ښه ماشوم پیدا کوو چې خپلې میندې
او پلرونه خوشالوي او د هغوی د مینې وړ وي ،خدای یو کال زموږ د آزموینې له مودې نه را
کموي .ماشوم نه پوهیـږي چې موږ کله کوټې ته ور ننوزو او کله چې موږ په خوښۍ سره هغوی ته
خاندو ،له هغو درې سوو کلونو نه یو کال را کمیږي ،خو که په کوم کور کې کوم بد او جنجالي
ماشوم وي ،باید له غم نه اوښکې تویې کړو او هر څاڅکی اوښکه زموږ د آزموینې موده یوه ورځ
اوږدوي».
پای
منبع:
H.C.Andersen Eventyr,1,fra s.145-192,Odnsa,Denmark,1994.
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د هومر له مزار نه یو ګل
()En rose fra Homers grav

شرقي شعرونه له سره ګل سره د بلبل د مینې له غږ ونو ډک دي .د شپې په آرامتیا کې ،د ستورو په
رڼا روښانه شوو شپو کې ،وړوکي الوتونکي خپلې عاشقانه سندرې همداسې یو ګل ته غږولې.
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ازمیر ښار ته نږدې ،تر جګو چنارونو الندې سوداګرو په مالونو بار اوښان خوشې کړل .ستړو
اوښانو څنګه چې پښې په مقدسه مځکه کیښودې ،خپلې اوږدې غاړې یې په غرور سره جګې ونیولې.
په همدې ځای کې ما له غوړیدلو سرو ګالنو ډک یو بوټی ولید.
پاس د ونو د څانګو په منځ کې وحشي کوکوشتکې الوتلې او وزرونه یې د لمر د وړانګو تر رڼا
الندې داسې ځلیدلې لکه مرغلرې.
د غوړیدلو سرو ګالنو په بوټي کې یو ګل تر نورو ډیر ښکلی ښکاریده او بلبل له خوښۍ او مینې نه
هغه ته سندرې ویلې ،خو سور ګل غلی و او پر خپلو پاڼو یې د زړه سوي په دود ،د شبنم په اندازه
یو څاڅکی هم نه لوریده.
سره ګل ځان هغې څانګې ته چې دی پورې نښتی و ،ور خم کړ او له ځان سره یې و ویل:

« دلته یو ستر شاعر ویده دی .زما ښه بوی به د ده د مړستون چار چاپیر له خپل وږم نه ډک کړي
او کله چې باد ما ورژوي ،پاڼې به مې د ده پر مزار پریوزي .هغه شاعر چې «الیاد» یې هست
کړ .له هغې خاورې نه چې زه راغلی یم ،بیرته ورځم ،زه یو ګل یم د هومر له مزار نه ،زه له دې
تقدس سره ،څنګه کوالی شم د یو عادي بلبل له پاره وغوړیږم!»
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او بلبل دومره غاړې وکړې ،تر څو ومړ.
له بارونو ډک د اوښانو کاروان د تورو غالمانو په ملتیا له هغه ځای څخه د تیریدو په حال کې و .د
کاروان د اوښبنو یوه وړوکي هلک د نغمه غږونکي بلبل مړی د ستر هومر په هدیره کې خاورو ته
وسپاره او سور ګل باد ورژاوه.
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د لمر لویدو په مهال سره ګل خپلې غوړیدلې پاڼې بیرته وتړلې او ویده شو .په خوب کې یې ولیدل
چې په یوه ښکلې لمرینه ورځ کې د درناوي د پر ځای کولو له پاره یوه ډله فرانسوی نارینه ګان د
هومر پر مزار را ټول شوي وو .د دوی په منځ کې داسې یو تن هم و چې له شمال نه ،د شمال د
سپوږمۍ او رڼاوو له سیمې نه راغلی و .هغه و چې ګل یې را ټول کړ ،د خپل کتاب د پاڼو په منځ
کې یې کیښود او هغه یې خپل وطن ته ،د نړۍ بلې برخې ته یووړ .سور ګل له غمه د هغه د کتاب
د پاڼو په منځ کې مړاوی شو ،خو ځوان پر له پسې ګل خپلو میلمنو ته ور ښوده او ویل یې:
«دلته یو سور ګل دی د هومر له مزار څخه».

وروسته له دې خیال نه ،سور ګل له خوب نه راویښ شو .سهارنۍ وږمې وښوراوه او له پاڼو څخه
یې یو څاڅکی پرخه د هومر او بلبل پر هدیرې ولویده .لمر راوخوت ،ورځ راو رسیده او ګل له
پخوا نه ډیر ښکلی په توده آسیایي سیمه کې وغوړید .د ګامونو ښکالو یې تر غوږ شوه ،نا آشنا
فرانسویان را روان وو ،له هغوی سره د شمال له سیمې نه یو شاعر ،هغه ډله خلک چې ده یې خوب
لیدلی و.
شاعر سور ګل را ټول کړ ،ژوندی او تازه ګل یې ښکل کړ او هغه یې له ځان سره د شمال د رڼا او
سپوږمۍ سیمې ته یووړ.
د سره ګل وجود ،د «الیاد» د پاڼو په منځ کې داسې شو لکه مومیایي شوی چې وي ،داسې لکه
خوب ،ګل د ځوان شاعر غږ اوریده چې کتاب پرانیزي او خپلو میلمنو ته وایي:
«دلته یو سور ګل دی ،د هومر له مزار نه!»
پای
منبع:
H.C.ANDERSEN، Eventyr، 2,fra s، 77-80، 1994-Odensa-Denmark
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د ایلۍ بد رنګه چورګوړی
()Den grimme ælling

اوړی و ،په کلي کې هر څه ډیر ښکلي وو .غنمو رنګ اړولی و ،وربشئ شنې وې ،په چمنونو کې
واښه له خیال نه دانګې وانګې پراته وو ،ډینګان (لک لک) په خپلو اوږدو سرو لینګیو والړ او په
مصري ژبه یې خبرې کولې ،هغه ژبه چې له مور نه یې زده کړې وه .د چمنونو او شنو جلګو
شاوخوا کې لوی ځنګلونه والړ وو او د ځنګلونو په منځ کې ژور سیندونه وو.
هوکې ،په کلي کې هر څه ښکلي وو! د لمر تر وړانګو الندې د یوه شتمن (ارباب) کور و چې چار
چاپیره یو ژور خندک ور نه را تاو و .د کور له دیوالونو نه د اوبو تر څنډې پورې د بابا آدم د بوټي
(ډنمارکي کلمه) پاڼې شنې شوې وې او دومره جګې شوې وې چې واړه ماشومان یې تر پاڼو الندې
دریدالی شول .دا ځای داسې ګڼ و لکه وحشي ځنګل.
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هلته یوه بتکه په خپله ځاله کې ناسته وه او له هګۍ نه د خپل بچي راوتلو ته سترګې په الره وه .ډیر
انتظار ستړې کړې وه ،خو د بچي د را وتلو پته نه لګیده .نورې بتکې د دې په غم کې نه وې چې
راشې دې سترګې په الرې ایلۍ ته د بوټو تر پاڼو الندې سندرې وبولي ،هغوی کرار د اوبو پر سر
روانې وې.
په پای کې هګۍ پر له پسې ماتیدلې .غږ شو کړاغ ،کړاغ او ټولې هګۍ ژوندۍ شوې او چورګوړو
خپل سرونه د باندې را ویستل.
بتکې و ویل:
«قُت ،قُت!»
د وړو چورګوړو یوازینی کار چې زده و دا و چې د جیک ،جیک نری غږ وباسي او تر شنو پاڼو
الندې هرې خوا ته وګوري .مور یې اجازه ورکړه ،څومره چې یې زړونه غواړي ،ودې ګوري
ځکه چې شین رنګ سترګو ته ګټه لري.
د بتکې چورګوړو وویل:
«دنیا څومره لویه ده!»
او اوس دوی په داسې ځای کې وو چې له پخواني ځای سره یې ډیر توپیر درلود ،دوی پخوا د هګیوو
په منځ کې ویده وو.
د چورګوړو مور وویل:
«داسې فکر مه کوئ چې ټوله نړۍ همدا ده .دنیا د یوې اوږدې الرې په شان د بڼ هغه لوري ته هم
غځیدلې ده ،آن د کشیش تر ښونځي پورې ،خو زه تر اوسه هلته نه یم تللې! زه هیله لرم چې تاسې
هم همدلته پاتې شئ!»
بیا له ځایه جګه شوه پښو الندې یې وکتل او وې ویل:
«نه ،تر اوسه ټول له هګیوو نه دي را وتلي ،لویه هګۍ تر اوسه ځای پر ځای ده ،څومره نور وخت
به ولګیږي ،نوره ستړې یم!»
او بیا پر هګۍ کیناسته.
زړه بتکه یې چې لیدلو ته راغلې وه ،وویل:
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«ښه ،اوضاع څنګه ده؟»
بتکه په داسې حال کې چې پر هګۍ ناسته وه ،وویل:
«دې یوې هګۍ سره لکه یوه پیړۍ وخت پسې اوږدیږي ،حتی نه شي کیدای چې سورۍ شي ،هغوی
ته وګوره ،دا تر ټولو ښکلي چورګوړي دي چې تر اوسه پورې ما لیدلي دي! هغوی ټول خپل پالر
ته پاتې کیږي ،هغه نا ولی هیڅکله زما لیدلو ته نه راځي!»
زړې بتکې وویل:
« پریږده چې دا روغه هګۍ یو ځلې وګورم .دا د فیل مرغ هګۍ ده .ما ته هم یو ځلې همداسې را
پیښه شوې وه ،ته نه پوهیږې چې زه چورګوړو سره څومره په تکلیف شوم! هغوی له اوبو نه ډیر
ویریدل ،نه مې شول کوالی چې هغوی د باندې وباسم .پر له پسې مې قُت ،قُت او تق ،تق کول ،خو
ګټه یې نه کوله .پریږده چې وې ګورم .بلې! بیخي د فیل مرغ هګۍ ده .دا همدلته پریږده او نورو
ماشومانو ته لمبل ورزده کړه».
بتکې و ویل:
«لږ به نوره هم ورباندې کینم ،ډیر وخت شو چې دلته ناسته یم ،کوالی شم لږه نوره هم ور باندې
کینم».
زړې بتکې وویل:
«څنګه دې زړه غواړي ».او نوره په خپله مخه والړه.
او په پای کې لویه هګۍ هم ماته شوه .څنګه چې چورګوړی له هګۍ نه را ووت ،وې ویل:
«پیپ! پیپ!» ډیر غټ او بد شکله چور ګوړی و.

بتکې هغه ته وکتل او وې ویل:
« عجیب ډارونکی غټ چورګوړی دی! یو زره هم دا نورو ته نه پاتې کیږي .حتمي به د فیل مرغ
چورګوړی وي .ښه ډیر ښه ،ډیر ژر به پوه شم! باید اوبو ته الړ شي ،حتی که اړ شم په لغته یې هم
اوبو ته غورځوم!»
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یوه ورځ وروسته ډیره ښه هوا وه .د اوبو په اړخ کې پر لویو پاڼو باندې لمر ځلیده .بتکه له خپلو
ټولو چورګوړو سره د ډنډ د اوبو په لوري وخوځیده .سړپ شو او مور اوبو ته ور ګډه شوه او وې
ویل:
ُ
«قُت! قت!
او چورګوړو یو په بل پسې ځانونه اوبو ته ور وغورځول .اوبه یې سر پورې ورسیدې ،خو بیا نیغ
پاس راغلل ،خپلې پښې یې خوځولې او په ښایسته ډول د اوبو پر سر مخ پر وړاندې والړل ،او بد
شکله خړ چورګوړی هم له نورو سره په لمبلو ،لمبلو روان و.
بتکې له ځان سره و ویل:
«نه ،دا فیل مرغ نه دی .وګورئ خپلې پښې څومره ښې کاروي! څنګه ځان نیغ د اوبو پر سر ساتي!
زما خپل ښکلی چورګوړی دی! که ښه ورته ولیدل شي ،دومره بد رنګه هم نه دی.
قُت! قُت!
اوس له ما سره راځئ ،تاسو یوې دنیا ته بیایم او د بتکو بڼ کې مو نورو ته ور پیژنم ،خو هر کله
به ما ته نږدې اوسئ چې څوک مو پښو الندې نه کړي .پیشکې ته مو هم پام وي!»
او بیا د بتکو بڼ ته ورغلل.

هلته ډارونکي غږونه وو .دوو کورنیو د مار ماهي پر سر باندې دعوا کوله ،خو په پای کې یوې
پیشکې هغه تر السه کړ او وتښتیده.
څنګه چې د چورګوړو مور هم د ماهي د ککرې په فکر کې وه ،نو خپله ټونګه یې و څټله او وې
ویل:
«وګورې! د دنیا کار دغسې دی!»
بیا یې خبره داسې وغځوله:
«وښورئ ،پښې مو و خوځوئ ،داسې یې و ښیئ چې کوالی شئ د بتکې غږ ایستالی شئ ،خپله
غاړه هغې مشرې بتکې ته ټیټه کړئ! هغه د دې ځای تر ټولو ښه موجود دی! هغه اسپانوۍ وینه
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لري ،د همدې له پاره هغه غټه او درنه ده .تاسو وګورئ ،هغه سره جنډه یې چې په پښو پورې تړلې
ده ،د ځانګړیتوب نښه یې ده ،دا نښه څوک نه شي ور نه اخستالی ،دا هغه څه دي چې هغه له نورو
خلکو او نورو څارویو جال کوي! غږ وباسئ! ګوتې مو مه خوشې کوئ! یو روزل شوی چورګوړی
لکه خپل مور او پالر خپلې پښې یو له بل نه لږ لرې نیسي! اوس مو خپله غاړه ټیټه ونیسئ او و
وایئ :قُت!»
چورګوړو هم هماغه کار وکړ چې ورته ویل شوی و .نورې بتکې چې هلته را ټولې شوې وې کتل
یې او په لوړ غږ یې ویل:
« وګورئ! لکه چې تر اوسه پورې موږ ډیر لږ وو ،اوس به موږ یوه ډله شو .وګورئ هغه بل
چورګوړی څه ډول دی! نور هغه نه شو زغمالی!» یوه بتکه والوتله او د یوې بلې غاړه یې په غاښ
کړه.
د چورګوړو مور نارې کړې:
«خوشې یې کړئ ،هغه څه نه دي کړي!»
په غاښ کوونکې بتکې و ویل:
«نه ،هغه ډیر غټ او عجیب شی دی ،باید رټل شي!»
مشرې بتکې چې سره جنډه یې په پښه پورې تړلې وه  ،وویل:
«دا بتکه ښایسته بچیان لري ،پرته له دا یوه نه ،نور ټول یو له بل نه ښکلي دي .دې به هم چانس نه
درلود ،ډیره خواشینونکې ده چې بیرته یې نه شي سموالی!»
د چورګوړو مور وویل:
«دا چې یو چورګوړی نورو غوندې ښایسته نه دی ،اوس څه نه شو کوالی ،خو ښه خوی او عادت
لري په اوبو کې تالی شي او حتی له نورو نه ښه ،فکر کوم د لوییدو په لړ کې ښکلی شوی هم دی،
ډیر به یې وجود غټ هم نه شي .کله چې په هګۍ کې و ،ډیر اوږد و ،د همدې له پاره یې و نه شو
کړای چې یوه ښه بڼه ولري!»
کله چې د چورګوړو مور دا خبرې کولې ،د بد شکله چورګوړي غاړه یې پاکوله او اضافي بڼکې یې
ښکته تویولې او داسې یې زیاته کړه:
«له دې ن ه پرته ډیره مهمه نه ده ،ځکه چې هغه یو نارینه چورګوړی دی .فکر کوم چې هغه به په
پوره اندازه قوي شي چې ځان ښه وځلوي!»
مشرې بتکې وویل:
« نور چورګوړي زړه وړونکي دي ،داسې یې و انګیرئ چې خپل کور مو دی ،که مو د مار ماهي
ککره پیدا کړه ،کوالی شئ ما ته یې راوړئ!»
همداسې و لکه خپل کور کې چې وي.
خو دا چورګوړی چې له ټولو نه وروسته له هګۍ نه راوتلی و او لږ بد شکله هم و ،نورو بتکو،
چرګو او چرګانو به په ټونګه باندې سکونډه ،ټیله کاوه به یې او مسخرې به یې ور پورې کولې او
ټولو به ویل:
«ډیر غټ دی!»
یو بل فیل مرغ چې فکر یې کاوه چې کوم اوسپنیز شی په پښو دنیا ته راغلی دی او ځان یې امپراتور
ګاڼه ،ځان یې لکه بادي کشتۍ پړسولی و ،نیغ د بد رنګه چورګوړي خوا ته ورغی او دومره و ټقیده
چې رنګ یې تک سور شو! خوارکوټی بد رنګه چورګوړی نه پوهیده چې چیرې والړ شي او چیرې
ودریږي .ډیر غمجن و ،ځکه چې بد رنګه و او په کرونده کې د ټولو د خندا وړ.
لومړۍ ورځ دغسې تیره شوه او وروسته له هغه نوره پسې بد تره شوه .بد رنګه چورګوړی هر چا
ټیله کاوه حتی خپل خویندې ورونه هم ور سره ښه نه وو او تل به یې ویل:
«بد قواره مرغآوۍ ،کاشکې پیشکې ته په الس ورغلی وای!» مور به یې ویل:
«کاشکې ته نه وای!»
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نورو چورګوړو به سکونډه ،مرغانو به په ټونګه باندې واهه او هغې نجلۍ به چې څارویو ته خواړه
اچول ،دې ته به یې لغته ورکوله.

یوه ورځ چې خپلې سترګې یې تړلې وې ،منډه یې کړه او د دیوال د لرګیو له سر نه داسې والوت
چې د بوټو په منځ کې یې نور واړه الوتونکي له ډار نه هوا ته والوزول او له ځان سره یې وویل:
«د دې له پاره چې زه ډیر بد شکله یم!»
هغه الړ او داسې یوه ډنډ ته ورسید چې هلته وحشي بتکو ژوند کاوه .ډیر ستړی ستومانه و ،ټوله
شپه هلته ویده شو.
سبا سهار ته ،کله چې وحشي بتکې راغلې ،خپل نوي ملګري ته یې وکتل او وې پوښته:
«ته څه شی یې؟»
ښکلې بتکې شاو خوا کتل ،تر څو یې کوالی شول درناوی یې وکړ.
وحشي بتکو وویل:
« ته په رښتیا بد رنګه یې! خو موږ ته مهمه نه ده تر ،هغو چې تا زموږ په کورنۍ کې واده نه وي
کړی!»
خوارکوټی چورګوړی! هغه ال د واده په باب فکر هم نه و کړی ،یوازې دې بسنه کوله چې هغه
پریښودل شي چې د بوټو په منځ کې پاتې شي او د ډنډ له اوبو نه لږ وڅښي.
هغه دوې ورځې هلته پاتې شو ،او بیا دوه نارینه وحشي زاڼې راغلې ،هغوی هم څه موده وړاندې له
هګۍ نه راوتلي وو ،له همدې کبله تر و تازه او په ځان باندې ډاډه ښکاریدل.
هغوی وویل:
«ګوره انډیواله ،ته سره له دې چې بد رنګه یې ،خو په موږ به ګران یې! خوښه دې ده چې یو مهاجر
الوتونکي اوسې او له موږ سره والوزې؟
دلته نږدې یو بل ډنډ دی ،هلته څه نورې ښایسته زړه وړونکې وحشي زاڼې ژوند کوي ،ټولې ښځینه
دي ،کوالی شي قُت ،قُت وکړي! ته کوالی شې په همدې بده قواره خپل بخت هلته وآزمیې!»
«بِنګ! بِنګ!»
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نا څاپه د ډزو غږ شو او د دوو وحشي زاڼو مړي د نیزار په منځ کې ولویدل او د ډنډ له اوبو سره
وینې ګډې شوې.
«بِنګ! بِنګ!»
نورې ډزې هم وشوې او ټولې وحشي زاڼې د نیزار له منځ نه والوتلې او بیا هم د ډزو غږ شو .دا
غټ ښکار و ،ټول ښکاریان د ډنډ شاو خوا ته را ټول شوي وو ،حتی ځینې ښکاریان د ونو په څانګو
کې ناست وو او سم د نیزار له پاسه را زوړند وو.

د ونو په منځ کې شین لوګی خپور ش و او د اوبو د پاسه معلق ودرید .د خټو او چیکړو په منځ کې د
ښکاري سپیو د تګ شړپهاری شو او د ډنډ په منځ کې ټول والړ بوټي له هر لوري وښوریدل.
خوارکوټي وړوکي چورګوړي ته بد ډارونکی حالت پیښ و .سر یې را واړاوه چې وزره الندې یې
پټ کړي ،خو نا څاپه یې خوا ته یو غټ سپی ،له اوږدې را وتلې ژبې او رډو ډاروونکو سترګو سره
ودرید .سپي مخامخ چورګوړي ته خپل اوربوز ټیټ کړ او خپل تیره غاښونه یې ور وښودل او پرته
له دې چې چورګوړي ته څه و وایي ،ځان یې و ښوراوه ،له ځان نه یې اوبه و څنډلې او په خپله مخه والړ.

چورګوړي ژوره سا واخسته او وې ویل:
« خدایه شکر! زه دومره بد شکله یم چې سپی هم نه غواړي ما په غاښ کړي!» چورګوړی پرته له
غږ ځوږ نه هلته غلی پاتې شو ،خو په ډنډ کې ټوپکو پر له پسې ډزې کولې او کارتوسو چغې وهلې.
ډیره ورځ واوښته ،څو هر څه غلي شول ،خو خوارکوټي چورګوړي نه شوای کوالی چې د باندې
را و وزي .څو ساعته وروسته یې شا و خواته وکتل .وروسته په ډیره بیړه په تند باد کې له ډنډ نه
ووت او د کروندې او چمنونو په لوري وتښتید.
بیا یوه واړه کلیوالي بیوزلي کور ته ورسید .کور ډیر بیوزلی او فقیر و ،چورګوړي نه شوای کوالی
فیصله وکړي چې کوم خوا والړ شي ،نو یو چیرې ودرید .تند باد ډیر په عذاب کړی و ،دی اړ وت
چې په خپله لکۍ کیني ،څو ځان ونیوالی شي .هوا نوره هم پسې خرابیده .نا څاپه یې له ودانۍ نه
یوه را لویدلي نل ته پام شو چې دروازه یې نیم کښه نیولې ده او کیدای شي له نیم کښه دروازې نه د
ناستې کوټې ته ور ننوزي او چورګوړي دا کار وکړ.
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په کور کې یوې زړې ښځې له یوې پیشکې او یوې چرګې سره ژوند کاوه .ښځې پیشکې ته د
«زویه!» په نامه غږ کاوه .پیشي کوالی شول خپله مال چنګه کړي او وخریږي ،که یې په شا باندې
چا الس تیر کړی وای ،ویښتانو یې رڼا هم کوله .چرګې لنډې پښې درلودې ،د همدې له پاره یې
«ښایسته چرګه» ور ته ویلې .ښې هګۍ یې اچولې او زړې بوډۍ لکه خپل اوالد مینه ورسره کوله.
سبا سهار وختي د ټولو د بتکې چورګوړي ته پام شو ،پیشي خرهاری ورته پیل کړ او چرګې د قُد،
قُد غږ و ایسته.
زړې ښځې شا و خوا ته وکتل او وې ویل:
«څه خبره ده ،څه پیښ دي؟»
د زړې ښځې سترګو سم لیدل نه شوای کوالی ،نو یې د یوې چاقې بتکې خیال پرې وکړ او وې ویل:
«که نارینه نه وي ،نو کوالی شم چې وروسته له دې د بتکې هګۍ هم ولرم ،باید وې آزمایم!»
درې اونۍ یې د بتکې چورکوړی د آزمویلو له پاره وساته ،خو کومه هګۍ یې وا نه چوله.
پیشي د کور نارینه و او چرګه د کور میرمن .هغوی په دې عادت شوي وو چې و وایي:
«موږ او دنیا!»
هغوی داسې انګیرله چې دوی د دنیا نیمه برخه دي ،هغه هم د دنیا ډیره ښه نیمه برخه! د بتکې
چورګوړي فکر وکړ چې دا خبره باید بله مانا هم ولري ،خو څه یې و نه ویل.
چرګې پوښتنه ځینې وکړه:
«کوالی شې هګۍ واچوې؟»
ــ «نه!»
ــ «سمه ده ،نو خوله دې وتړه!»
پیشکې و پوښته:
«کوالی شې شا دې چنګه کړې ،وخریږې او یا دې له ویښتانو بریښنا راوزي؟»
ــ «نه!»
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ــ «ډیر ښه ،کله چې پوه خلک غږیدل ،ته څه مه وایه!»
د چورګوړي وضعیت ډیر خراب شو او یوې څنډې ته کیناست .لږ څه وروسته د تازه هوا او د لمر
د رڼایي شوق پرې ولګید او په اوبو کې د ورګډیدو عجب شوق ور ته پیدا شو او په پای کې یې و
نه شو کړای خوله پټه ونیسي او نا چار یې چرګې ته ووایي.
چرګې و پوښته:
«څه در پیښ دي؟
کوم کار نه لرې ،د همدې له پاره دې داسې خیالونه په سر کې پیدا کیږي .یا څو هګۍ واچوه او یا
لږ وخریږه ،ټول فکرونه دې له سره ورکیږي!»
چورګوړي وویل:
« خو په اوبو کې تلل ښکلي دي! ډیر ښکلي وي چې سر دې خم ونیسې او په اوبو کې ځان ښکته
وغورځوې!»
چرګې وویل:
«هوکې ،ډیر خوند بښونکی دی! ته لیونۍ شوې یې!
پیشکه وپوښته ،تر هغو چې زه پوهیږم ،هغه تر ټولو هوښیار موجود دی .وګوره ،د هغې خوښیږي
چې لمبا وکړي یا په اوبو کې ځان ښکته و غورځوي؟ زه څه نه وایم ،ورشه ته خپله له دې زړې
ښځې نه ،د کور له خاوندې څخه پوښتنه وکړه!
په ټوله دنیا کې له هغې نه هوښیار څوک نه شته .ته فکر کوې د هغې خوښیږي چې د ډنډ په اوبو
کې والمبي او یا خپل سر تر اوبو الندې کړي؟»
چورګوړي و ویل:
«تاسو زما په مقصد پوه نه شوئ!»
ــ «بلې ،که موږ ستا په مقصد پوه نه شو ،څوک کوالی شي تا درک کړي؟
غواړم پوه شم چې ته خو به له دې پیشکې او زړې ښځې نه ډیره هوښیار نه یې ،د خپل ځان په هکله
څه نه وایم! ه
لکه نخرې مه کوه!
له خپل خالق نه د ټولو هغو ښیګڼو په خاطر مننه وکړه چې ستا په حق کې یې کړې دي!
آیا یوې تودې کوټې ته رانغلې او داسې دوستان دې نه لرل چې یو څه ورنه زده کړې؟
که څه هم ته کودن یې ،له تا سره دوستي په زړه پورې نه ده ،خو کوالی شې پر ما باندې باور
وکړې! زه ستا ښیګڼه غواړم ،زه تا ته ځیږې خبرې کوم ،په همداسې یو حالت سړی کوالی شي خپل
حقیقي دوستان وپیژني! اوس نو ګوره ،هڅه وکړه چې یا هګۍ واچوې ،یا خریدل زده کړه او یا به
دې له ویښتانو بریښنا والړیږي!»
چورګوړي وویل:
«فکر کوم چې زه باید د باندې لویې دنیا ته و وزم!»
چرګې وویل:
«هوکې ،ته کوالی شې!»
دغسې چورګوړی الړ ،د اوبو پر مخ یې لمبا وکړه ،ځان یې تر اوبو الندې کړ ،خو د بد رنګۍ په
خاطر یې ،نورو څارویو چندان خیال ورباندې را نه وړ.
منی راورسید ،د ځنګله د ونو پاڼې زیړې او قهوه یي شوې ،باد د پاڼو په منځ کې تاو را تاو شو او
هغوی یې په ګډا سر کړې .پاس هوا ډیره سړه ښکاریده ،داسې مالومیده چې د اوریها وریځ ده ،د
دیوال پر سر د ایښودل شوو اغزیو او لرګیو پر سر کارغه ناست و او له سړو نه یې کړاغ ،کړاغ
غږونه ایستل! داس ې اوره او هوا که د چا په فکر کې هم راغلې وای ،ساړه یې کیدل! خوارکوټي
چورګوړی ډیر بد حالت درلود.
یوه ورځ له لمر لویدو وروسته د بوټو له منځ نه یوه ډله ښکلي الوتونکي را ووتل.
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چورګوړي هیڅکله داسې ښکلی مرغان نه وو لیدلي .بڼکې یې سپینې او ځلیدونکې وې او جګې
ښکلې غاړې یې درلودې .دا مرغان قو(قانس) نومیدل ،نا آشنا غږونه یې ایستل ،خپل ښکلي اوږده
وزرونه به یې غوړول ،له سړو سیمو نه به تودو هیوادونو او پراخو سیندونو ته الوتل .هغوی جګ
الوت کاوه ،دومره جګ چې بد رنګه چورګوړی ورته هک پک پاتې و.
چورګوړی لکه څرخ په اوبو کې تاو شو ،خپله غاړه یې هوا ته د هغوی پر لوري ورجګه کړه،
داسې یو اوږد او عجیب غږ یې و ایسته چې خپله هم وډار شو .هغه نه شو کوالی چې دا ښکلي او
نیکمرغه الوتونکي هیر کړي .څنګه چې هغوی له سترګو پناه شول ،ده په اوبو کې غوټه ووهله .کله
چې بیرته د اوبو سر ته راغی ،ځان بیخي بدل ورته ښکاریده .دی نه پوهیده چې هغه الوتونکي څه
نومیدل ،په کوم لوري والوتل ،سره له دې چې پخوا له دې هیڅ څوک ورباندې ګران نه وو ،خو دوی
یې په زړه کې ځای نیولی و او هغوی ته یې کومه رخه په زړه کې نه وه .څه وشول چې ده ته داسې
یو ښکلی خیال پیدا شو؟ دی به ډیر خوشاله شوی وای که نورو بتکو له ده سره لږ کوزاره کړې
وای ،خوارکوټی بد رنګه موجود.
ژمی سوړ شو ،ډیر سوړ .چور ګوړی مجبور و چې والمبي او پرینږدي چې اوبه بیخي یخ و وهي،
خو هغه سوری چې دی به له هغه نه اوبو ته و ورننوت ،سړو به ،ورځ تر بلې وړکی کاوه،
چو رګوړی اړ و چې هر شیبه ور شي او د سوري د اوبو د بیخي یخ وهلو مخنیوی وکړي .په پای
کې بې سده شو او یخ و واهه.
یوه ورځ وروسته سهار یو بزګر له هغه ځای نه تیریده ،چورګوړی یې ولید ،په خپله کڼاوه یې یخ
مات کړ او هغه یې کور ته ،خپلې ښځې ته ور ووړ او هلته وړوکی مرغه بیرته را ژوندی شو.
ماشومانوغوښتل له هغه سره لوبې وکړي ،خو چورګوړي فکر کاوه چې هغوی دی زوروي ،په ډار
سره د شودو کټوې ته ولوید ،کټوه یې واړوله او شودې د ناستې په کوټه کې چپه شوې.
ښځې السونه جګ کړل ،په هوا کې یې یو په بل و وهل او چیغه یې کړه ،د همدې چیغو په سبب
چورګوړی د غوړیو خیګ ته ور والوت او له هغه ځای نه د وړو کندو ته ورغی او بیا پاس خوا ته
والوت .خوارکوټی به څه ډول ښکاریده .ښځې چغې کړې او اورنیونکی (آتشګیر) په الس او منډې
یې ورپسې وهلې.
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کوچنیانو په لوړ آواز سره خندل یو پر بل لویدل او هڅه یې کوله چې هغه ونیسي .ښه و چې ور
خالص و او چورګوړي په ډیرې خوارۍ سره ځان د باندې و ایسته ،د نوې اوریدلې واورې د پاسه
یې منډې کړه ،ځان یې د بوټو منځ ته ورساوه ،ولوید او بیسده شو.
په سخت ژمي کې چې کومه بد مرغي او سختي په چورګوړي باندې راغله ،که یوازې په هغو
وغږیږو ،کیسه یوې غمیزې غوندې کیږي .چورګوړی په ډنډ کې د نیزار په منځ کې اوږد غځیدلی
و چې تود لمر راوخوت ،ښکلی پسرلی را رسیدلی و او نورو مرغانو سندرې پیل کړې.
د بتکې بچې نا څاپه خپل وزرونه جګ کړل ،وزرونه یې له پخوا نه قوی شوی و او د ده بدن یې
ښه جګوالی شو .بیا نو پوه شو چې په یوه ستر بڼ کې دی .د مڼو د ونو غوټۍ غوړیدلې دي او د
هغو ګالنو خوږ بوی را ته چې په بڼ کې له جګو څانګو نه را تویې شوي وو.
اوه ،دا ځای څومره ښکلی و ،تاند لکه پسرلی! په همدې وخت کې له مخامخ ځنګلګوټي نه درې
ښکلي قو(قانسان) را ووتل ،خپل وزرونه یې وغوړول او په آسانتیا سره پر اوبو ور خوشې شول .د
بتکې بچې هغه پرتمین الوتونکي وپیژندل او عجیب ویرې یې زړه ته الر وموندله.
له ځان سره یې وویل:
«زه به د دې شاهانه مرغانو خوا ته ور والوزم ،هغوی به ما د دوی خواته د ورتګ د جرآت په پار
او زما د بد رنګوالي په خاطر ،د مرګ تر بریده په ټونګه باندې ووهي! هیڅ ارزښت نه لري! چې
بتکې مې په غاښ کوي ،چرګان مې په ټونګو باندې وهي ،چرګ ساتونکې جلۍ مې په لغته و وهي
او د ژمي له سړو نه زوریږم ،ښه ده چې د دوی له خوا مړ شم .بیا د اوبو منځ ته والوت او د پرتمینو
الوتونکو خوا ته په لمبا ورغی .الوتونکو د ده په لیدلو سره وزرونه وښورول .خوارکوټي وویل:

«ما دې و وژنئ!» خپل سر یې د اوبو په لوري خم کړ او مرګ ته سترګې په الره شو.
خو هغه د رڼو اوبو په منځ کې څه ولیدل؟
هغه ځان ته مخامخ خپل ځان ولید چې دی نور یو بد قواره تور ،خړ او معمولي الوتونکی نه و ،هغه
خپله یو قانس (قو) و.
تاسو خپله یو قانس یاستئ ،دا مهمه نه ده چې تاسو د بتکو په یوه کرونده کې دنیا ته راغلي اوسئ،
مهمه دا ده چې تاسو د قانس (قو) بچی اوسئ!
په الوتونکي باندې چې څومره سختۍ او بد بختۍ تیرې شوې وې ،له هغه نه یې د خوشالۍ احساس
کاوه .هغه اوس کوالی شول چې له ورته راغلو نیکمرغیو او ښکال نه مننه وکړي .غټ قانسان یې
شا و خوا ته تاویدل او په خپلو ټونګو یې دی نازاوه.
څو ماشومان بڼ ته راغلل ،ډوډۍ او دانې یې اوبو ته واچولې ،تر ټولو واړه یې نارې کړې«:یو نوی قانس راغلی!»
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او نورو ماشومانو هم د خوشالۍ غږونه و ایستل:
«هوکې ،یو نوی قانس راغلی!»
ماشومانو السونه وپړقول او په یوه دایره کې وګډیدل او په خپلو میندو پلرونو پسې یې منډې کړې.
کیک او ډوډۍ د اوبو منځ ته ور ولویدل او ټولو وویل:
«نوی قانس تر ټولو ښکلی دی! ډیر ځوان او ډیر ښکلی دی!»
او مشرانو قانسانو هغه ته درناوی وکړ.
دې جریان سره هغه لږ و شرمیده ،خپل سر یې تر وزرونو الندې کړ او نه پوهیده چې څه وکړي.
هغه ډیر نیکمرغه و ،خو تر اوسه مغرور نه و ،ځکه چې یو مهربانه زړه هیڅ کله نه مغروریږي.
هغه فکر کاوه چې له ده پخوا څنګه کرکه کیده او څنګه دی تحقیریده او اوس ټولو ویل چې دی تر
ټولو الوتونکو ښکلی دی.
ګالنو خپلې څانګې د هغه له پاره د اوبو خوا ته ور ښکته کولې او لمر دومره له تودوخې او مینې
سره ځلیده چې هغه هم خپل وزرونه یو بل سره وټپول ،خپله نرۍ غاړه یې جګه کړه او د زړه له
کومې نه یې د خوښۍ نارې سر کړې:
«کله چې زه د ایلې یو بد رنګه چورګوړی وم ،هیڅکله مې د داسې نیکمرغۍ خوب نه لیده!»

پای
منبع:
H.C.ANDERSEN, ،Eventyr,2, (Den grimme ælling(,Odensa, Denmark,
1994, pp 177-197.
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وړوکی کالوس او لوی کالوس
)(Lille Claus og stor Claus

و ،نه و ،دوه نارینه ګان وو چې دواړو سره ورته نومونه درلودل .دواړو په یوه ښار کې ژوند کاوه
او دواړه کالوس نومیدل .یوه څلور آسان درلودل او بل دا یو آس .د دې له پاره چې د دوی توپیر
سره شوی وي ،د یو آس خاوند ته یې کوچنی کالوس او د څلورو آسانو خاوند ته یې لوی کالوس
ویل .اوس به یې و ګورو چې څنګه دا پیښ شوي وو ،ځکه دا یوه ریښتینې کیسه ده.
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واړه کالوس باید ټوله اونۍ له خپل یوه آس سره د لوی کالوس له پاره د هغه مځکه کولبه کړې وای،
خو لوی کالوس بیا باید یوازې یوه ورځ ،هغه هم په یکشنبې باندې له خپلو څلور واړو آسانو سره د
واړه کالوس مرستې ته ورغلی وای.
یوه ورځ واړه کالوس په خپل زړه کې داسې تیره کړه چې کاشکې ټول آسان د ده وای .ده په خیالونو
کې هر څه خپل کړي وو .خپله قمچینه یې په هوا کې شړقوله او پر پنځو واړو آسانو یې حکمونه
کول.
یوه ورځ چې لمر ښایسته ځلیده ،د کلیسا ټول زنګونه کړنګیدل ،خلکو جشني ښکلې جامې په تن کړې
وې ،د مذهبي دُعا ګانو کتابونونه یې په تخرګو کې نیولي وو او د کشیش د موعظو د اوریدو له پاره
د کلیسا پر لوري روان وو؛ وړوکی کالوس یې ولید چې پنځو آسونو سره قمچینه په الس کولبه کوي
او په ډیرې خوښۍ سره په لوړ آواز چغې وهي او وایې:
«هه ،زما ټولو آسونو!»

په دې وخت کې لوی کالوس ورته وویل:
«ته نه شې کوالی داسې ووایي ،ځکه چې یوازې یو آس ستا دی»
وړوکي کالوس د لوی کالوس په خبره غوږ ونه ګراوه ،لکه چې هیڅ اوریدلې یې هم نه وي .بیا یې
چې کلیسا ته تلونکي خلک له څنګه تیریدل ،په لوړ غږ سره یې نارې کړې:
«هه ،زما ټولو آسونو!»
لوی کالوس بیرته ورغبرګه کړه:
« زه تا نه غوښتنه کوم چې غلی شه ،که دې یو ځلې بیا داسې وویل ،د آس تندي به دې داسې سوټی
ووهم چې ځای پر ځای مړ شي».
وړوکي کالوس ورته وویل:
«زه به نور داسې و نه وایم!»؛
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خو کله چې بیا یوې ډلې خلکو په الره کې د تیریدو په وخت کې ده ته د درناوي په دود السونه و
ښورول او سهار په خیر یې ورته وویل ،ده داسې و انګیرله ،کله چې زه په پنځو آسونو کولبه کوم،
نو ډیر مهم څوک به یم؛ نو هغه په ځان غره او ویاړمن شو او پرته له دې چې په خپلو کړو باندې
پوه شي ،له خندا سره یو ځای یې له قمچینې نه شړق ویست او په چغې سره یې وویل:
« هه ،زما ټولو آسونو!»
لوی کالوس په قهر ورته وویل:
« زه به ستا د آس غم وخورم!»
له دې سره سم یې سوټی را واخست او د وړوکي کالوس آس ته یې پرتندي باندې داسې کلک ګوزار
ورکړ چې آس ځای پر ځای ولوید او مړ شو.

وړوکي کالوس نارې کړې:
«آخ ،نور لکه چې له آس نه خالص شوم!»
وړوکی کالوس پر ډاګ کیناست او ژړا یې پیل کړه .وروسته یې بیا آس له پوسته کړ ،څرمن یې باد
ته د وچیدو په خاطر وځړوله ،کله چې څرمن ښه وچه شوه ،بیا یې په یوه خلطه کې واچوله ،خلطه
یې په شا کړه او ښار ته و خوځید ،څو څرمن خرڅه کړي.
د وړوکي کالوس اوږد مزل په مخکې و ،دی باید د لوی او تیاره ځنګله له منځ نه تیر شوی وای.
هوا زښته ډیره خرابه او ډارونکې شوه .بده ال دا چې ده ،الره هم ورکه کړه او مخکې له دې چې
ځان سمې الرې ته سیخ کړې ،لمر هم پریوت ،نور نو دومره نا وخته شوې وه ،چې نه ښار ته تالی
شو او نه هم کلي ته بیرته ګرځیدلی شو.
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د الرې اړخ ته یو لوی شخصي کور موقعیت درلود .د کور کړکیو ته له بهر نه نیول شوي لرګین
سایوانونه تړلي وو او د سایوانونو د لرګیو له چولو(سوري) نه رڼا ښکاریده .وړوکي کالوس په زړه
کې غوټه کړه چې دلته به د شپې تیرولو اجازه تر السه کړي .په همدې هیله وړاندې ورغی او ور
یې وټکاوه .د بزګر میرمن ور پرانست .چې څنګه یې د هغه غوښتنه واوریده ،ورته وې ویل چې په
خپله مخه والړ شي .ځکه چې میړه یې په کور کې نه شته او د میړه د نه شتون په صورت کې دا نه
شي کوالی یوه پردي ناپیژاندي کس ته په کور کې ځای ورکړي.
وړوکي کالوس وویل:
«خی زه باید د باندې څملم».
او د بزګر میرمنې ور وتاړه.
وړوکي کالوس شاو خوا وکتل .کور ته نږدې ،یوې جونګړې غوندې ،د وچو وښو یوه لویه درمند
ته ورته «کووټه» ایښې وه .د وچو وښو او کور ترمنځ یو سرپناه غوندې ځای جوړ شوی و چې
آوار بام یې درلود .وړوکي کالس د کوډلې بام ته کتل او له ځان سره یې ویل:
«دا خو سمه بستره ده ،زه به پرې د پاسه اوږد وغځیږم ،ځکه یې وویل :ګمان نه کوم چې مرغان
به مې په عذاب کړي».
د کور د بام پر سر د لګ لګو ځاله وه.
وړوکی کالوس د کوډلې بام ته ورجګ شو چې ځان ځای پر ځای کړي .آړخ په اړخ کیده چې ځان
آرامه کړي .چیرې چې دی اوږد غځیلدلی و ،څنګه چې د کور لمر ګرځونکې کړکۍ خالصې وې،
له هغه ځای نه یې د کور د میلمستون (سالون) منځ لیدالی شو.
هلته لوی میز جوړ کړای شوی و .د میز پر سر د خوراک او څښاک له پاره رنګارنګ نعمتونه
ایښودل شوي وو .له شرابو او کبابو سره یو ځای یو غټ لوښی (دیش) کبان هم ایښودل شوي وو.
نور هیڅ څوک نه و ،د میز یوې څنډې ته د بزګر میرمن او د میز بلې څنډې ته د کلیسا کار کونکی
یا د کشیش مرستیال ناست و .کله چې د بزګر میرمن د کلیسا د کار کونکي جام له شرابو ډکاوه ،نو
هغه هم ماهیان په مزې سره ځکه خوړل چې ماهیان یې ډیر خوښیدل.
کله چې واړه کالوس د خوړلو او څکلو دا منظره ولیدله ،نو په زړه کې یې داسې وګرځیدل:
«کاشکې زه هم بلل شوی وای!»
خپل سر یې د کړکۍ لوري ته ور نږدې کړ ،خدایه پر میز څومره ښکلی کیک ایښی و ،داسې کیک
مې په هیڅ ځای کې نه و لیدلی ،دا خو یوه لویه میلمستیا وه.
لږ وروسته یې یو غږ واورید چې څوک په منډه را روان دی ،مخ یې ور واړاوه ،که ګوري چې
پخپله بزګر و چې کور ته را روان و.
بزګر ښه سړی و ،خو یوه عجیبه ناروغي یې درلوده ،هغه دا مرض درلود چې د کلیسا د کار کونکي
یا د کشیش د مرستیال د څیرې د لیدلو توان یې نه درلود ،د هغه په تش لیدلو به یې قهر را پاریده .د
همدې دلیل له مخې د کلیسا کار کونکی یا د کشیش مرستیال په داسې ورځ د بزګر د میرمنې لیدلو
ته راغلی و چې پوهیده بزګر په کور کې نه شته .د بزګر میرمنې هم د خپل میلمه له پاره تر ټولو
خوندور خواړه پاخه کړې وو.
کله چې د بزګر میرمن او د هغه میلمه پوه شول چې بزګر کور ته را روان دی ،دوی دواړه ښه
وارخطا شول .د بزګر میرمن د کلیسا کار کونکي ته وویل چې ځان ټیټ کړي او د کوټې په اړخ کې
په ایښی لوی صندوق کې ځان پټ کړي .سړي هم ومنله ،ځکه هغه پوهیده چې بزګر یې د لیدلو زغم
نه لري.
ښځې ډیر ژر ټول خواړه او شراب په داش کې پټ کړل او که یې د میز پر سر پرې ایښي وای،
خامخا یې میړه پوښتنه ځینې کوله چې دا دومره خواړه او شراب د چا له پاره.
وړوکي کالوس چې په داش کې د خوړو پټیدل ولیدل ،زګیروی یې وکړ(وۍ )...بزګر د هغه د
زګیروي غږ واورید ،نو پوښتنه یې وکړه:
«پاس څوک دي؟»
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کله یې چې وړوکی کالوس د بام پر سر ولید ،ورته وې ویل چې راښکته شي او ورنه یې وپوښتل:
«هلته پاس څه کوې ،دننه کور ته راشه».
واړه کالوس کیسه ورته تیره کړه چې ده څنګه په ځنګله کې الر غلطه کړې وه او له بزګر نه یې
هیله وکړه چې په کور کې د شپې د تیرولو اجازه ورکړي .بزګر ور ته وویل:
«هوکې ،ته کوالی شې دلته شپه تیره کړې ،ډیر ښه راغلې ،خو پریږده چې لومړی یو څه وخوروو».
د بزګر میرمنې په ډیر درناوي سره هغوی ته سالم وکړ ،د ډوډۍ میز یې جوړ کړ او یوه غټه کاسه
شوروا یې مخ کې ورته کیښوده .څنګه چې بزګر وږی و ،ښه په اشتها یې خوراک کاوه ،خو د
وړوکي کالوس ټول فکر د کبانو او کیک خوا ته غځیدلی و چې په داش کې پټ کړای شوي وو.
تر میز الندې د واړه کالوس له پښو سره هغه توبره ایښې وه چې ده له کور نه د خپل آس پوستکې
په کې راوړی و او د خرڅالو له پاره یې له ځان سره ښار ته ووړ .د ده شوروا نه خوښیده ،نو خپله
پښه یې پر توبره کیښوده ،پوستکي نه غږ جګ شو .بزګر میز الندې وکتل او وې ویل:
«دا څه شی دي؟»
واړه کالوس خپلې توبرې ته مخ واړاوه او د غلي کیدو یې ورته وویل:
« هِس ،هشش»...؛
خو بیا یې هم په هماغې شیبې کې پر توبرې باندې پښه کیښوده او د وچ پوستکي غږ له پخوا نه نور
هم لوړ شو .بزګر بیا پوښتنه ځینې وکړه:
«ته په خپله توبره کې څه شی لرې؟»
واړه کالوس ورته وویل:
«دا یو کوډګر دی ،ما ته وایي چې شوروا څه کوئ ،ما تاسې ته په خپل جادو سره کباب ،کبان او
کیک برابر کړی دی!»
بزګر په حیرانتیا سره وویل:
«څه دې و وې!»
او د داش خوا ته یې ورمنډې کړې .د داش ور یې پرانست ،په داش کې یې ښځې مزه داره خواړه
پټ کړي وو .بزګر په رښتیا ومنله چې دا خواړه جادوګر دوی ته برابر کړي دي .د بزګر میرمن
پرته له دې چې څه ووایي ،په پټه خوله یې خواړه د میز پر سر کیښودل.
واړه کالوس څو مړۍ وکړې او بیا یې پښه پر خپلې توبرې باندې ور کیښوده چې د وچ پوستکی
غږ جګ شي .بزګر بیا په ډیرې مینې سره پوښتنه وکړه:
«بیا کوډګر څه وایي؟»
واړه کالوس وویل:
« هغه وایي چې ما تاسو ته درې بوتله شراب هم برابر کړي دي ،چې د داش په یوه څنډه کې ایښي
دي».
د بزګر خوارکوټې میرمنې چې شراب پټ کړي وو ،اړ وتله چې پټ کړي بوتلونه را واخلي او دوی
ته یې کیږدي .واړه کالوس او بزګرهم یو د بل د روغتیا په هیله جامونه جګ کړل او ډیر ژر خوشاله
او نشه شول .په همدې وخت کې بزګر د واړه کالوس د توبرې په فکر کې شو چې څومره ښه ده
چې سړی یو جادوګر ولري!
بزګر پوښتنه وکړه:
« ته فکر کوې چې دا به شیطان باندې جادو وکړای شي؟ اوس چې زه ښه یم ،بده نه را باندې لګي
چې و وینم چې شیطان څه ډول څیره لري».
واړه کالوس وویل:
«ولې نه ،کوډګر ته چې زه هر څه و وایم ،هغه را ته کوي ،همداسې نه ده؟»
او بیا یې خپله پښه پر توبرې باندې کیښکودله چې غږ وکړي ،بیا یې بزګر ته مخ ور واړاوه او په
خندا یې ور ته وویل:
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«وا دې نه وریدل چې هوکې یې و ویلې؟ خو شیطان داسې ځیږه او بده څیره لري چې په لیدلو نه
ارزي».
بزګر وویل:
«زه نه ډاریږم».
او بیا یې پو ښتنه وکړه:
«هغه به څنګه ډارونکي او څومره وحشتناکه وي؟»
واړه کالوس وویل:
«هغه د کلیسا کارکونکي یا د کشیش مرستیال ته ورته دی!»
بزګر را تاو شو:
« اوف ...دا خو له هغه څه هم بد دی چې ما یې فکر کاوه .باید په زغرده و وایم چې د کلیسا د
کارکونکي یا د کشیش د مرستیال څیره نه شم لیدالی .خو اوس چې پوهیږم چې یوازې شیطان ته
ګورم ،کیدای شي لیدل یې وزغمم .اوس یې د لیدلو زړورتیا لرم ،خو پرې نه ږدې چې را نږدې شي».

وړوکي کالوس وویل:
«زه به خپل کوډ ګر و پوښتم».
واړه کالوس بیا خپله پښه پر توبرې باندې کیښکودله او بیا یې خپل سر داسې کوږ کړ لکه د چا
خبرې ته چې غوږ نیسي.
بزګر پوښتنه وکړه:
«هغه څه وایي؟»
وړوکي کالوس په ځواب کې ورته وویل:
«هغه وایي چې که موږ د کوټې په څنډه کې د ایښي صندوق سر خالص کړو ،نو شیطان به د دوو
پښو پر سر ناست په کې وګورو ،خو باید د صندوق سر ډیر خالص کړای نه شي چې شیطان و نه
تښتي».
بزګر د صندوق په لوري ورغی ،خپلې میرمنې او کالوس ته یې وویل:
«کله چې زه صندوق خالصوم ،د هغه په ټینګولو کې له ما سره مرسته وکړئ».
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د کشیش مرستیال له ډاره ریږدیده .بزګر څنګه چې د صندوق سر لږ بیرته کړ او سترګې یې پر ده
ولګیدې ،جګ والوت ،چیغه یې کړه او د صندوق سر یې بیرته کیښود او وې ویل:
« آه ،هغه مې ولید ،هغه بیخي زموږ د کلیسا د کشیش مرستیال غوندې دی ،عجیبه ډارونکې څیره
لري!»
د داسې یو څه له لیدلو نه وروسته سړی باید شراب وڅښي .واړه کالوس او بزګر د شپې تر نا وخته
پورې جامونه پر سر اړول او په پای کې بزګر وویل:
« ته باید دا کوډګر پر ما خرڅ کړې ،په بدل کې یې چې هر څه غواړې ،و وایه ،هوکې زه به همدا
اوس تا ته یوه ډکه پیمانه پیسې درکړم».
واړه کالوس وویل:
«نه ،زه داسې نه شم کوالی .ته خپله اټکل وکړه چې زه له دې کوډګر نه څومره استفاده کوالی شم».
بزګر ټینګار وکړ:
«خو زه د زړه له کومې هغه غواړم».
او دومره ټینګار یې وکړ چې په پای کې کالوس د ورکړې رضایت وښود.
واړه کالوس وویل:
«زه دا نه شم هیروالی چې تا ما ته د شپې تیرولو له پاره ځای راکړ ،ته کوالی شې چې دا کوډګر
د یو پیمانه پیسو په بدل کې واخلې ،خو باید پیمانه تر خولې پورې له پیسو ډکه وي».
بزګر ور غبرګه کړه:
«حتما ً به پیمانه تر خولې پورې ډکه کړم ،خو دا صندوق به ته له ځان سره وړې ،زه نه غواړم چې
نور دا صندوق یو ساعت هم په خپل کور کې و ساتم ،څوک څه پوهیږي ،اوس به هم شیطان په کې
ناست وي».
وړوکي کالوس توبره ،چې د آس وچ پوستکی په کې و ،بزګر ته ورکړه او په بدل کې یې نه یوازې
یوه ډکه پیمانه پیسې واخیستې ،ور سره یې یو صنوق او یوه السي کراچۍ هم تر السه کړل او د
خدای په امانۍ په ویلو سره ،په خپله مخه والړ.
د ځنګله په خوا کې ژور رود روان و .دا رود دومره توند روان و چې چا نه شوای کوالی چې په
مخالف لوري په کې په لمبلو سره حرکت وکړي ،خو له رود نه باید تیر شوی وای او د تیریدو له
پاره د رود پر سر یو پُل جوړ کړای شوی و .کله چې وړوکی کالوس د پله منځوۍ برخې ته ورسید،
په داسې لوړ غږ ــ چې د صندوق په منځ کې د کشیش پټ شوي مرستیال اوریده ــ له ځان سره و
ویل:
« د دې بیکاره صندوق د وړلو ګټه به څه وي؟ داسې دروند دی لکه له تیږو چې ډک وي ،ډیر یې
ستړی کړم ،پوهیږم چې څه ور باندې وکړم ،صندوق به سیند به وغورځوم ،که اوبو تر کور پورې
را ته ورساوه ،ډیر به ښه شي او کنه ،هیڅ مهمه نه ده».
بیا یې صندوق ته الس کړ او داسې یې ټکان ورکړ چې ته وا له السي کراچۍ نه یې اخلي او اوبو
ته یې غورځوي .د کلیسا کار کونکي د صندوق له منځ نه چغه کړه:
« نه ،ودریږه! پرې مې ږده چې د باندې را و وزم! هیله کوم ،پرېمیـږده چې د باندې را و وزم!»
واړه کالوس په یوې چغې سره داسې وښوده چې دی ډار شوی دی او وې ویل:
« اوه دا څه دي ،د صندوق په منځ کې خو شیطان دی ،ښه به دا وي چې اوبو ته یې وغورځوم چې
ډوب شي».
د کلیسا کار کونکي په لوړ آواز غږ وکړ:
« نه! نه! که مې پریږدې چې د باندې را و وزم ،زه به تا ته یوه ډکه پیمانه پیسې درکړم!»
واړه کالوس و ویل:
«دا سمه خبره ده!» او د صندوق ور یې پرانست .د کشیش مرستیال له صندوق نه را ووت او
صندوق یې سیند ته ور وغورځاوه او دواړه د کلیسا د کار کونکي د کور پر خوا رهي شول او په
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خپل کور کې یې کالوس ته د پیسو ډکه پیمانه ورکړه .اوس وړوکی کالوس له یو کراچۍ پیسو سره
د خپل کور پرخوا روان و.
واړه کالوس راوړې پیسې د خپل کور په غولي و غوړولې او وې ویل:
«د آس په بدل کې ښې پیسې په الس راغلې!»
او بیا یې پسې وویل:
«څومره ډیرې دي ،که لوی کالوس پوه شي چې زه د خپل آس له درکه څومره شتمن شوی یم ،سودا
به یي شي ،زه نه ورته وایم ،پریږده چې خپله پوه شي».
څو شیبې وروسته یې یو هلک د لوی کالوس کور ته ور ولیږه او هیله یې ور نه وکړه چې که کوالی
شي خپله د غلو دانو د پیمانه کولو لوښی امانت ورکړي .لوی کالوس له ځان سره وویل:
«حیران یم ،دا پیمانه د څه له پاره غواړي!»
د دې له پاره چې د ده د کار په راز باندې پوه شي ،د پیمانې په الندنۍ برخې باندې یې لږ قیر
وسوالوه .دې کار هوښیارتیا غوښته او کله یې چې پیمانه بیرته راوړه ،په الندنۍ برخې پورې یې د
سپـینو زرو دوې سکې نښتې وې.
لوی کالوس چیغه کړه:
«څه ،یعنې څه!»
او په ډیره بیړه یې د واړه کالوس د کور پر لوري منډې کړې .کله یې چې وړوکی کالوس د خپلو
سکو په منځ کې ولید ،په ال لوړ غږ یې نارې کړې:
«دا ټولې پیسې دې له کوم خای نه تر السه کړې؟»
ــ «اوه ،د آس له څرمنې ،پرون ماښام مې هغه خرڅ کړ».
ــ «په ریښتیا ښې پیسې دې اخیستې دي»،
لوی کالوس دا وویل او په بیړه د خپل کور په لوري رهي شو .تبر یې را واخست او خپل څلور
واړه آسان یې ووژل ،بیا یې هغه له پوسته کړل او د آسانو له پوستکو سره د ښار په لوري رهي
شو.
لوی کالوس ښار په ښار وګرځید او په کوڅو کې یې نارې وهلې:
د خرڅالو له پاره څرمن ،څرمن د خرڅالو له پاره! څوک غواړي څرمن واخلي؟»
ټول موچیان او د څرمنو کاروباریان له خپلو دکانونو نه د باندې را ووتل چې د څرمنو د بیې پوښتنه
وکړي .هغه ورته وویل:
«د هرې څرمنې بیه یوه ډکه پیمانه سکې».
ټولو په یوه غږ سره نارې کړې:
«ته لیونی یې! ته فکر کوې چې موږ پیسې په پیمانې شمیرو؟»
خو لوی کالوس نارې وهلې:
«څرمن د خرڅالو له پاره ،د خرڅالو له پاره څرمن!» که چا به د بیې پوښتنه کوله ،ده به بیا په
ځواب کې ویل:
«یوه ډکه پیمانه سکې».
موچیانو او د څرمنو کاروباریانو نارې کړې:
«دی غواړي چې په موږ ریشخند و وهي».
ډیر خلک ور نه را تاو شول ،موچیانو او د څرمنو کاروباریانو خپلې تسمې او نور چرمي شیان پسې
را واخستل او د لوی کالوس په وهلو یې پیل وکړ:
وهه چې نه وهې! د څرمنو یو کار و باري نارې وهلې:
«اوس به داسې څرمن در وښیو چې خوند در کړي!»
ټولو نارې وهلې:
«له ښاره و وزه!»
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د لوی کالوس له پاره تر ټولو ښه الر دا وه چې په بیړه له ښار نه ووزي .هغه په ټول ژوند کې
داسې نه و وهل شوی.
کله چې لوی کالوس بیرته کورته ورسید ،له ځان سره یې وویل:
«زه به له واړه کالوس سره ګورم ،د همدې له پاره به یې و وژنم».
کله چې لوی کالوس په ښار کې و ،بده پیښه وشوه ،د واړه کالوس نیا مړه شوه .سره له دې چې د
واړه کالوس نیا یوه عصبي ،نا مهربانه او خطرناکه ښخه وه ،خودی ډیر ورباندې خپه شو او داسې
یې وانګیرله چې که نیا په خپله توده بستره کې کیږدي ،بیرته به را ژوندۍ شي .ځکه یې پریښوده
چې ټوله شپه هغه د کالوس په بستره کې پاتې شي او له دې کار سره خپله کالوس اړ و چې پر
چوکۍ د پاسه ویده شي.
دا لومړی ځل نه و چې وړوکی کالوس اړ کیده چې پر چوکۍ د پاسه ویده شي ،خو له دې سره یې
هم خوب و نه شو کړای .دی ویښ و چې لوی کالوس کوټې ته را ننوت او د پښو په څوکه ورو،
ورو د ده د کټ خوا ته ورغی .لوی کالوس فکر کاوه چې وړوکی کالس پر خیل ځای ویده دی.
لوی کالوس په خپل ټول زور سره تبر د واړه کالوس د نیا پر تندي باندې ور حواله کړ او ورسره
جوخت یې وویل:
«نو ګوره ،نور ته نه شې کوالی چې داسې ریشخند ووهې!» او ایسته خپل کور ته والړ.
واړه کالوس له ځان سره وویل:
«څه بد او خطرناکه سړی دی ،غوښتل یې ما ووژني ،که نیا مړه نه وای ،هغه به ده وژلې وای».
د هغې ورځې په سبا ،سهار وختي ،واړه کالوس د خپلې نیا د یکشنبې د ورځې نوې او ښې جامې
خپلې نیا ته ور واغوستې ،بیا یې د ګاونډي آس وغوښت ،ګاډۍ یې ورپسې وتړله او خپله مړه نیا یې
د ګاډۍ په شاتني سیټ کې ،په ناستې داسې وتړله چې د ګاډۍ د حرکت په وخت کې له ګاډۍ نه و
نه لویږي ،بیا یې د ځنګله په لوري حرکت وکړ .څنګه چې له لمر خاته سره سم یوې مسافر خانې
ته ورسید ،نو له ځان سره یې وویل:
«ښه به وي چې همدلته ودریږم او څه شی وخورم».
دلته ښه لویه مسافر خانه وه او خاوند یې هم ښه شتمن او مهربانه سړی و ،خو داسې تند خویه انسان
و ،لکه په وینه او ځان کې یې چې د مرچو او تنباکو تُندي ګډه وي .د مسافر خانې خاوند واړه کالوس
ته و ویل:
«سهار په خیر ،په دې شنه سهار کې مو څه ښه کالي اغوستي دي».
واړه کالوس په ځواب کې ورته وویل:
« زه مې له زړې نیا سره د ښار خوا ته ځم ،هغه په ګاډۍ کې ناسته ده ،ومې نه شوای کړای چې
هغه دلته د ننه راولم ،کوالی شې چې د لږې سلنې یو ګیالس شراب ورته ور وړې ،خو لږ لوړ غږ
پرې وکړه چې د هغې غوږونه درانده دي».
د مسافر خانې څښتن وویل:
«هو ،کوالی شم».
د مسافر خانې څښتن یو غټ ګیالس مشروب واچول او مړې نیا ته یې ور وړل او له درناوي سره
یې په لوړ غږ وویل:
«مهرباني وکړئ ،دا ستاسو د زوی له خوا یو ګیالس مشروب».
خو مړه ښځه غلې ناسته وه او هیڅ یې هم و نه ویل .د مسافر خانې څښتن بیا وویل:
«تاسو نه اورئ؟ مهرباني وکړئ ،مشروب ستاسو د زوی له خوا!»
هغه څو کوالی شول په لوړ غږ یې بیا هماغه توري ورته تکرار کړل ،خو زړه ښځه کراره ناسته
وه او مخامخ یې سترګې ګنډلې وې .په پای کې د مسافر خانې د څښتن حوصله خالصه شوه او د
شرابو ګیالس یې مخ ته ور وشینده .بیچاره ښځه چې له پزې نه یې د شرابو څاڅکي الندې څڅیدل،
شا خوا ته ولویده ،دا ځکه چې واړه کالوس هغه ټینګه نه وه تړلې.
واړه کالوس د مسافر خانې له وره نه پرې چیغه کړه:
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«څه دې وکړل؟ ولې دې زما نیا و وژله؟»
له دروازې نه یې را خیز کړل او د مسافر خانې د څښتن یخن یې ټینګ ونیو او ورته وې ویل:
«د تندي ټپ ته یې و ګوره!»
د مسافر خانې څښتن نارې کړې:
« اوه! دا څه بد مرغي ده».
السونه یې سره ومروړل او واړه کالوس ته یې وویل:
«دا ټول زما د بد چلن او تند خوی په خاطر وشول! ګرانه وړوکیه کالوسه! زه به تا ته یوه ډکه پیمانه
سکې درکړم او نیا به دې لکه خپله نیا په درناوي سره خښه کړم ،خو ته د دې پیښې په باب پټه خوله
ونیسه ،که ته څه ووایې ،خلک به له ما سره ډیر بد چلن وکړي او له ما نه به بیزاره شي ،دا موضوع
ما ته ډیره مهمه ده».
په دې ډول وړوکي کالوس یوه بله پیمانه سکې هم تر السه کړې او د مسافر خانې څښتن هماغسې
چې ویلي وو ،نیا داسې ور ته خښه کړه ،لکه خپله نیا یې چې وي.
وړوکی کالوس کور ته له رسیدو سره سم ،یو هلک د لوی کالوس کور ته ور ولیږه چې د هغه د
پیسو پیمانه په امانت ورنه راوړي.
لوی کالوس څنګه چې د وړوکي کالوس زوی ولید ،چیغې یې کړې:
«څه شی دي؟ هغه خو ما نه ده وژلې! زه باید خپله وګورم چې څه پیښ دي او د پیسو پیمانه په الس
د واړه کالوس کور ته ورغی».
کله یې چې هلته دومره ډیرې پیسې ولیدې ،له حیرانتیا نه یې سترګې بوټې را و وتې او وې پوښتل:
«دا دومره پیسې دې له کومه کړې؟»
دا زما خپلې نه دي ،دا زما د نیا دي چې تا و وژله ،ما هم د هغې مړی په یوه ډکه پیمانه پیسو باندې
خرڅ کړ».
لوی کالوس وویل:
«تا ښې پیسې تر السه کړې دي!»
په بیړې سره د کور پر لور وخوځید ،کور کې یې تبر را واخیست او په بیړه یې خپله زړه نیا ووژله،
بیا یې د هغې خوارکوټې مړی په ګاډۍ کې کیښود او د ښار پر لوري وخوځید .کله چې ښار ته
ورسید ،په بیړه یې د درملتون د کارونکي د اوسیدلو ځای پیدا کړ او ورته وې ویل چې غواړي یو
مړی په پیسو واخلي.
دارو پلورونکي پوښتنه ځینې وکړه:
«مړی څوک دی او له کوم ځای نه دې پیدا کړ؟»
لوی کالوس ورته وویل:
«دا زما نیا ده! ما هغه د دې له پاره ووژله چې مړی یې په یوه پیمانه پیسو خرڅ کړم».
دارو پلورونکي وویل:
« خدای دې موږ وساتي! ته پوهیږې چې څه وایې ،که دې بیا دغسې وویل ،ځان به برباد کړې».
بیا یې ورته وویل چې انسان وژنه هغه لوی ُجرم دی چې د ډیرو نا ولو انسانانو په الس تر سره
کیدای شي او جزا یې هم ډیره سخته ده .لوی کالوس سخت وډار شو ،له درملتون نه یې په یوه منډه
ځان خپلې ګاډۍ ته ورساوه او آسونه یې چار نال د کور په لوري وخوځول .هیڅ چا څه ورته و نه
ویل ،پرې یې ښوده چې په خپله مخه والړ شي ،ځکه ټولو فکر کاوه چې دی لیونی شوی دی.
لوی کالوس چې له ښار نه د کور پر لوري روان و ،له ځان سره یې ویل:
«ته یې باید ځواب ووایې ،ته باید تاوان ورکړې وړوکیه کالوسه».
کله چې خپل کور ته ورسید ،همدا خبرې یې بیا تکرار کړې او یو لویه بوجۍ یې له ځان سره
واخیسته او د واړه کالوس په لوري ورغی .کله چې یې سترګې ور باندې ولګیدې ،ورته وې ویل:
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« تا بیا په ما ریشخند وواهه ،لومړی مې آسونه او بیا مې خپله نیا و وژله ،دا ټول ستا له السه ،دا
ستا ګناه ده .نور نه شې کوالی پر ما ریشخند و وهې!» بیا یې وړوکی کالوس را ونیو او په بوجۍ
کې یې واچاوه
بوجۍ یې په اوږه کړه او په لوړ غږ یې ورته و ویل:
«دا دی ځم چې په رود کې دې واچوم چې ډوب شې!»
له کور نه تر روده پورې اوږده الره وه ،د الرې په اوږدو کې بوجۍ ورباندې درنده شوه .رود ته د
تللو الر د کلیسا له اړخه تیره شوې وه ،لوی کالوس د کلیسا د ځانګړي ساز غږ او د خلکو آواز چې
ساز سره یې سندرې ویلې ،واورید .له ځان سره یې وویل مخکې له دې چې وړاندې والړ شم ،ښه
به وي چې په ډاډه زړه یو دوه مذهبي سندرې واورم ،ټول خلک په کلیسا کې دي ،هسې هم وړوکی
کالوس له بوجۍ څخه وتلی نه شي .نو یې بوجۍ د کلیسا د دروازې په څنګ کې کیښوده او خپله
کلیسا ته ننوت.
واړه کالوس د ننه په بوجۍ کې له یو آه سره وویل:
«آخ زه خوارکوټی! آخ زه خوارکوټی!»
هر څومره یې چې ځان وښوراوه را وښوراوه ،وې نه شو کړای چې د بوجۍ تړلې خوله خالصه
کړي .په همدې شیبه کې له هغه ځای نه یو سپین ږیری پاده وان لکړه په الس له خپلې پادې سره
تیریده .یوه غوا د واړه کالوس په بوجۍ ولګیده او بوجۍ په بل مخ شوه.
واړه کالوس نارې کړې:
« آخ زه خوارکوټی! زه خو ډیر ځوان یم ،مګر باید جنت ته والړ شم».
زاړه پاده وان وویل:
«ما بیچاره و ګوره ،زه یو بوډا سړی یم ،خو نه شم کوالی چې جنت ته والړ شم».
واړه کالوس نارې کړې:
«بوجۍ خالصه کړه او زما پر ځای بوجۍ ته را ننوزه ،بیا نو مخامخ جنت ته ځې!»
پاده وان وویل:
«دا خو سمه خبره ده ،زه هم همداسې غواړم».
هغه د بوجۍ خوله خالصه کړه ،وړوکی کالوس په بیړه را ووت ،پاده وان بوجۍ ته د ور ننوتو په
وخت کې وویل:
«زما پادې ته دې پام وي ».واړه کالوس هو وویل او د بوجۍ خوله یې کلکه وتړله ،باده یې مخ کې
واچوله او وخوځید.
شیبه وروسته لوی کالوس له کلیسا را ووت ،نو یې بوجۍ پر اوږه کړه .که ګوري چې بوجۍ له پخوا
نه سپکه ده ،هک حیران شو .څنګه چې زوړ پاده وان د واړه کالوس په نیمایي وزن درلود ،نو له
ځان سره یې وویل:
«اوس د دې بوجۍ وړل څومره آسانه دي ،د یوې مذهبي سندرې اوریدلو مې روحیه څومره پیاوړې
کړه».
لوی کالوس نیغ د سیند په لوري ورغی .رود ژور او ښه لوی و .بوجۍ یې له زاړه پاده وان سره
اوبو ته و غورځوله ،هغه فکر کاوه چې وړوکی کالوس په بوجۍ کې دی او په اوبو کې ډوبیږي،
نو ور پسې یې نارې کړې:
«ته نور په ما ریشخند نه شې وهلی!»
ایسته کور ته روان شو .کور ته روان و چې په څلور الرې کې یې وړوکی کالوس له پادې سره
ولید ،په حیرانتیا سره یې چغې کړې:
«څه ،څه شی! ته مې نه یې ډوب کړی؟»
واړه کالوس ورته وویل:
«ولې نه ،تا لږ شیبه مخکې دریاب ته و غورځولم».
لوی کالوس له هغه نه پوښتنه وکړه:
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«بیا نو دا لویه پاده تا له کومه کړه؟»
واړه کالوس ورته وویل:
«زه به ټوله کیسه درته وکړم .دا د سیند پاده ده ،لومړی خو زه باید له تا نه مننه وکړم چې زه دې
ډوب کړم ،ګوره اوس زه لوړ شوم ،زما وضعه څومره ښه ده ،سم شتمن شوم .کله دې چې له پله نه
الندې غورځولم ،زه سخت ډار شوی وم .کله چې سړو اوبو ته ولویدم ،باد مې په غوږ کې شکیلي
غږول ،زه د سیند الندنۍ برخې ته ورسیدم ،خو ژوبل نه شوم ،ځکه چې په تر ټولو پستو او ښکلو
وښو ور ولویدلم .بیا نو د بوجۍ خوله د سمندر یوې تر ټولو ښکلې ښاپیرۍ خالصه کړه .د هغې
ټولې جامې سپینې وې ،خو پر سر یې یو شین تاج ایښی و .هغې زما الس په الس کې نیولی و او
پوښتنه یې را نه وکړه:
«ته وړوکی کالوس نه یې؟»
کله چې ما د هو په دود سر وښوراوه ،را ته وې ویل:
«دلته د غواوو یوه پاده ده ،چې ستا خپله ده او یو میل پاس ،د واټ پر سر ،یوه بله لویه همداسې پاده
چې ما درکړه ،هم ستا په انتظار ده».
زه فکر کوم ،څوک چې تر اوبو الندې ژوند کوي ،ویالې او سیندونه داسې دي لکه واټونه چې د تګ
را تګ په خاطر له هغو نه استفاده کوي .هغوی له خپلو کورونو نه لرې ،تر سمندرونو الندې ،ویالې
او سیندونه تعقیبوي ،تر څو داسې ځای ته ورسیږي چې ډیر ژور نه وي .تر اوبو الندې په ژورو
ځایونو کې ښایسته ګالن او ډیر تازه واښه شنه کیږي .کله چې دې پر سر د پاسه ماهیان تیریږي را
تیریږي ،سړی یې داسې انګیري لکه چې په آسمان کې مرغان الوزي ،خلک یې ډیر مهربانه او
څاروي یې ښه آباد او چاق دي».
لوی کالوس پوښتنه ځینې وکړه:
«نو بیا د څه له پاره بیرته د مځکې مخ ته راغلې؟ که زه ستا پر ځای وای ،داسې ښکلی ځای به مې
نه و پرې ایښی».
واړه کالوس ورته وویل:
«ښه! زه چې یم ډیر هوښیار یم .ما تا ته وویل چې د سمندر ښاپیرۍ ما ته وویل چې پاس د الرې په
اړخ کې د غواوو بله پاده ما ته والړه ده.
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د الرې له اړخ نه مقصد د دریاب څنګ ته ځای و او زه هیله لرم چې هغه پاده و ګورم .ته پوهیږې
چې دریاب څنګه سره تاویږي را تاویږي او چټک روان وي ،په داسې حال کې چې الر د مځکې
پر مخ سمه نیغه وي .د همدې له پاره ما فکر وکړ چې که د دریاب پر ځای پر مځکې باندې له واټ
نه استفاده وکړم ،ژر به ورسیږم او یو څه الر به مې هم لنډه کړې وي».
لوی کالوس ورته وویل«:ته یو نیکمرغه سړی یې ،څه فکر کوې :که زه دریاب ته وغورځول شم،
ما ته به هم کومه پاده راکړل شي؟»
واړه کالوس ور ته و ویل:
«بلې ،زه خو وایم چې و ،خو څنګه چې ته ډیر دروند یې ،زه دې نه شم جګوالی ،که ته کومه
بوجۍ پیدا کړې او خپله ور ننوزې ،نو زه به دې بیا په خوشالتیا سره اوبو ته ور وغورځوم».
لوی کالوس و ویل «:تا نه مننه کوم ،خو که الندې مې کومه پاده تر السه نه شوه ،کله چې بیرته
راغلم داسې به دې وډبوم چې په خیال کې دې هم نه وي ګرځیدلي».
کله چې دواړه د رود پر خوا روان وو ،واړه کالوس ورته وویل:
«اوه ،نه! داسې خطر ناکه مه اوسه!»
کله چې ابو ته نږدې شول ،څارویو له تندې نه د اوبو پر خوا منډې کړې .واړه کالوس وویل:
«ګوره څنګه هڅه کوي سیند ته ځانونه ورسوي ،هغوی غواړي تر اوبو الندې بیا خپل کور ته والړ
شي».
لوی کالوس نارې کړې:
«هغوی څه کوې ،ما سره مرسته وکړه ،که نه همدا اوس به دې وډبوم!»
یوه لویه بوجۍ ،چې د یوه غوایي پر شا پرته وه ،را وایې خیسته ،د پله سر ته ورغی او بیا یې و
ویل«:یوه لویه تیږه راوړه او له ما سره یې په بوجۍ کې کیږده چې ښه په اوبو کې ښکته والړ شم».
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واړه کالوس ورته وویل:
«د هغه په باب فکر مه کوه!»
واړه کالوس یوه غټه تیږه پیدا کړه او په بوجۍ کې یې له لوی کالوس سره کیښوده او څومره یې
چې کوالی شول د بوجۍ خوله یې کلکه وتړله او بیا یې بوجۍ د پله له سره دریاب ته ِور وغورځوله.
لوی کالوس دریاب ته ور ولوید او نیغ د اوبو ښکتنۍ برخې ته والړ.
واړه کالوس وویل:
«ډاریږم چې هغه به خپله پاده پیدا نه شي کړای!»
او بیا خپل هست او بود سره د کور پر لوري وخوځید.
پای
منبع:
H.C.Andersen Eventyr,1,fra s.23_48,Odnsa,Denmark,1994.
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له گوگړو سره وړوکې نجلۍ
()SVOVLSTIKKERNE

د کال د وروستۍ ورځې ماښام و او نوی کال هم را روان و .تیاره په غوړیدو وه ،واوره وریده ،هوا
په ډارونکې بڼه سړه وه .په همداسې سړو او همداسې تیاره کې یوه وړه بیوزلې نجلۍ بې له ژمنیو
جامو او بوټو کوڅې ته ووته او سر گردانه روانه شوه.
کله چې له کوره راوتله ،داسې یوه جوړه زاړه سوري ،سوري بوټان یې په پښو وو چې له موره ور
ته پاتې وو او مور یې د ژوند تر پایه کارولي وو .دا بوټان یې په پښو کې دومره لوی وو چې د تگ
په وخت کې کړپیدل ،له دې سره یې هم د نجلۍ پښې یو څه ورتودې کړې وې .خو کله چې نجلۍ
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غوښتل په بیړه د دوو لویو گاډیو له منځ نه تیره شي ،بوټونه یې له پښو ووتل او لرې ولویدل ،یو
بوټ هیڅ پیدا نه شو او بل بوټ یوه هلک د دې له پاره وتښتاوه چې بیا کله غټ شي او خدای کوم
ماشوم ورکړي ،بیا به د هغه له پاره زانگو ترې جوړه کړي.
جلۍ پرته له بوټو لوڅې پښې روانه وه او پښې یې له ډیرو سړو نه تکې شنې او سرې اوښتې وې.
د جامو د پاسه یې چې د شیانو د ایښودلو له پاره د لوی جب لرونکي څه اغوستي و ،د هغه په جب
کې یې د گوگړو څو کوتۍ ایښې وې او یو کوتی گوگړ یې په الس کې نیولی و ،خو په ټوله ورځ
کې چا ال یوه کوتۍ هم نه وه ور نه پیرودلې او حتی یوه نیمکه یې هم نه وه تر السه کړې .خوارکوټې
جلۍ وږې وه او له سړو داسې ریږدیدله چې د درد او بدمرغۍ ژوندی تصویر گڼل کیده.

اوږده زرین ویښتان یې چې پر غاړه باندې کړۍ ،کړۍ را خپاره وو ،د واورو دانو سپین کړي وو،
خو نجلۍ د دې شیانو په باب فکر هم نه کاوه.
د کورونو له کړکیو نه د څراغونو وړانگې د باندې را وتلې او کوڅه د سرو کړو مرغاویوو په
ښکلي بوی ډکه وه .د نوي کال شپه وه او اورلگیت خرڅونکې نجلۍ هم یوازې د همدې شپې په باب
فکر کاوه.
د کوڅې په یوه برخه کې دوه کورونه داسې سره څنگ په څنگ جوړ شوي وو چې د یوه کور یوه
برخه لږ وړاندې را وتلې وه او د یوه پناهځي په ډول یو ځای په کې جوړ شوی و .جلککۍ چې ډیره
ستړې شوې وه ،په دې پناهځي کې داسې کیناسته چې دواړه پښې یې د تنې النې پټې شوې.
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ساړه یې کیدل ،سوچ یې وکړ چې کور ته الړه شي ،خو پښیمانه په دې شوه چې د اورلگیت یو کوتی
یې هم نه و خرڅ کړی ،که کور ته دغسې تللې وای ،پالر به یې ښه په مړه خیټه وهلې وای او کور
هم لکه د باندې ځای سوړ او تیاره و.
په کور کې هم نه کومه توشکه وه او نه هم کومه بړستن چې پر ځان یې اچولې وای .د کور دیوالونه
او دروازه سوري ،سوري وو ،له سوریو نه باد لکه سندرې چې وایي ،پر کور یرغل کاوه .سره له
دې چې سوري په زړو شیانو یو څه بند کړای شوي وو ،خو بیا هم ساړه باد د کور منځ ته الره کوله
او کور یې سړاوه.
د نجلۍ واړه السونه سړو کرخت کړي وو ،څومره به ښه وای چې یوه پلته یې لگولې وای او خپل
السونه یې ورباندې تاوده کړي وای .یوه پلته یې را وایسته ،پر ښوی دیوال یې راکاږله ،پلته شغ
ولگیده ،داسې وړه شغله یې درلوده ،لکه د وړې شمعې .جلککۍ خپل واړه نازک السونه د تودیدو
له پاره ورته ونیول.
د سترگو رپ او خیال کې یې ځان د یوې داسې تودې ،لویې او ښکلې بخارۍ په اړخ کې احساس
کړ چې برونزي پایي یې درلودې او په زړه پورې اور په کې داسې بلیده چې شنې شغلې یې لکه د
الوتونکو مرغانو د وزرونو په څیر خوځیدې او پورته تللې ،هغې و انگیرله چې توده او په زړه
پورې کوټه له شنو الوتونکو مرغانو ډکه ده .غوښتل یې خپلې پښې د دې له پاره وغځوي چې تودې
شي ،خو د پلتې اور مړ شو .خوارکوټې نجلۍ د خیال نه را په خود شوه ،له دې سره توده بخارۍ هم
ورکه شوه ،که گوري په الس کې یې سوې پلته ده او بس ،نو پوه شوه چې دا یو تش خیال و.
بله پلته یې را وایسته او وېلگوله.
کله چې د پلتې رڼا پر دیواله ولویده ،د جلۍ په نظر له دیوال نه نازکه پرده جوړه شوه او دې ولیدل
چې د تاالر په منځ کې یو میز ایښودل شوی او لکه سپینه واروره یو دسترخوان ورباندې غوړول
شوی او د دستر خوان پر سر نازک چیني لوښي لیدل کیدل ،د سرې کړې مرغاوۍ نس په نورو
خوراکي توکو ډک کړای شوی و او زړه وړونکی بوی ورنه جگیده.
سره کړې مرغاوۍ چې په نس کې یې چاړه او پنجه ټومبل شوي وو ،نا څاپه له لوښي نه د باندې
خیز کړل او په گوډو قدمونو یې د کوټې له منځ نه ځان جلۍ ته ور ورساوه ،جلۍ په ډیرې خوښۍ
سره الس ور وغځاوه چې را وایېخلي ،خو ناڅاپه یې لگولې پیلته مړه شوه او د خوارکوټې نجلۍ په
مخ کې یوازې یو ډبل ډیوال و او بس.
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بله پلته یې ولگوله او بیا یې په خیال کې ولیدل چې د کرسمس تر ښکلې ونې الندې ناسته ده .دا ونه
تر هغې ونې ډیره لویه ،ښکلې او ځلیدونکې وه چې دې د تیر کال د کرسمس په جشن کې د یوه
شتمن سوداگر د کړکۍ او دروازې له شانه لیدلې وه چې بیشمیره شمونه یې په شنو څانگو کې بل
کړای شوي وو ،شاوخوا ځایونه یې روښانه کړي وو او بیشمیره رنگینې پټۍ او تارونه په کې را
ځړیدل چې دې د دکانونواو مغازو د شیشو په شا کې لیدلي وو ،وړوکې خوارکوټې نجلۍ خپل وړوکی
الس د هغو په لوري ور ِوغځاوه ...پلته مړه شوه او په ونه کې د لگیدلو شمونو شغلې پورته الړې
او نورې هم پورته الړې ،دومره پورته چې آسمان ته ورسیدې او خوارکوټې نجلۍ ولیدل چې له
ټولو ډیوو نه ځلیدونکي ستوري جوړ شول .نا څاپه یو ستوری الندې را ولوید او په آسمان کې یې
یوه اوږده نوراني کرښه وایسته .نجلۍ له ځان سره سوچ وکړ:
اوه! یو بل تن ومړ.
نیا یې چې دا ډیره ورباندې گرانه وه ،کله چې ژوندۍ وه ،دا یې ورته ویلي وو چې:
کله چې یو ستوری له آسمان څخه را لویږي ،یو تن خدای ته ورځي.
جلککۍ له سړو نه په کرختو السونو بله پلته پر ښوی دیوال راکش کړه ،بیا ټول ځایونه روښانه شول
او جلۍ خپله نیا ولیده ،نیا یې په مهربانه او نوراني څیرې ورته کتل .نجلکۍ په جگ آواز سره ورغږ کړل:

نیا جانې! ما هم در سره بوزه!
پوهیږم چې ته هم د دې پلتې له مړه کیدو سره لکه د بخارۍ تود اور ،د کرسمس ونه او سرې کړې
مرغاوۍ غوندې ځې او ما یوازې پریږدې.
نیا یې له خندا ډکه خولگۍ ،ورو ـ ورو لرې کیدله ،جلۍ ور چغې کړلې:
نیا جانې مه ځه ...مه ځه!...
جلۍ په ډیره بیړه ،په کوتۍ کې ټولې پلتې را وایستلې او وې لگولې ،غوښتل یې چې د پلتو په
روښانولو سره نیا راستنه کړي .پلتې په داسې حیرانونکې بڼه وځلیدې او ټول ځایونه یې لکه د ورځ
په څیر رڼا کړه چې جلۍ ال په خوب کې هم نه وې لیدلې .هغې خپله نیا هیڅکله داسې ښکلې او داسې
آرامه نه وه لیدلې .نیا خپله لمسۍ په دواړو السونو پورته کړه،
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دواړه هوا ته پورته شوې ،پاس او ال پاس الړلې او هلته ورسیدې چې نه ساړه وو او نه لوږه ،نه
وهل وو او نه هم در به دري ..اوس هغوی له خدای سره وې.
سبا سهار په سهارنۍ سړې هوا کې ،د خوارکۍ جلۍ پر شونډو پسته موسکا خپره وه ،د کوڅې په
څنډه کې یې یوه دیوال ته ډډه لگولې وه ،هغه د زاړه کال په وروستۍ شپه کې یخ وهلې وه.

د نوي کال په لومړۍ ورځ کې لمر د هغې وړې جلۍ پر بې حرکته او ساړه مړي ځلیده چې له
سوځیدلو پلتو سره هلته ناسته وه .الرویان چې په ګړندیتوب سره هلته تیریدل ،د هغې په لیدلو سره
یې سرونه ښورول او ویل یې:
خوارکوټې نجلۍ!
غوښتل یې ځان تود کړي.
خو هغوی کې هیڅ یوه هم دا سوچ نه شو کوالی چې وړې نجلۍ څه ښکلي شیان ولیدل او په څه
پرتم له خپلې نیا سره د نوي کال د خوشالتیا هرکلي ته ورغلې وه.
پای
H.C.ANDERSEN, EN EVENTYRLIG DIGTER,2004, 96-97-98 S
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شاهزادگۍ او نخود
()Prinsessen På ærten

و ،نه و ،یو شهزاده و .هغه غوښتل چې ځانته یوه شهزادگۍ پیدا کړي او واده ورسره وکړي ،خو په
دې شرط چې هغه په رښتیا یوه شهزادگۍ وي .په همدې موخه یې د نړۍ چارچاپیره یو اوږد سفر
پیل کړ.
شهزاده په خپلو گڼو سفرونو کې ،له بیالبیلو کورنیو سره ولیدل ،خو د یوې کورنۍ لور یې هم خوښه
نه شوه چې د خپلې میرمنې په توگه یې انتخاب کړي ،نو نا امیده او خواشینی بیرته خپل وطن ،کور
او کاله ته ستون شو.
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په یوه توفاني ماخوستن کې چې سخت وحشتناکه باران او تاالنده وه ،بریښنا به هر شیبه آسمان رڼا
کاوه؛ د ځوان شهزاده پالر ،یعنې شاه واوریدل چې څوک د ښار دروازه ور ټکوي .زوړ شاه ورغی
چې دروازه خالصه کړي .کله یې چې ور پرانست ،که گوري چې یوه شهزادگۍ والړه ده او باران
داسې لمده کړې ده چې له ویښتانو ،پزې او ټول ځان نه یې اوبه ښکته پر بوټانو ورڅڅیدې ،خو هغې
و ویل چې دا یوه ریښتینې شهزادگۍ ده.
زړې ملکې له ځان سره و ویل:
«موږ به ډیر ژر پوه شو»،
خو په ژبه یې څه و نه ویل .زړه ملکه د خوب کوټې ته ننوته او د خوب له تخت نه یې د خوب ټول
توکي لرې کړل او د خوب پر تش تخت یې یو نخود کیښود او د نخود پر سر یې شل توشکې کیښودې
او د توشکو پر سر یې ،له بڼکو جوړې شل بړستنې واچولې.

نوې شهزادگۍ باید پر دې تخت باندې خوب کړی وای.
سبا سهار یې چې له شهزادگۍ پوښتنه وکړه چې د شپې دې خوب څنگه و ،هغې په ځواب کې وویل:
«اوه ،په خواشینۍ سره مې ټوله شپه سترگې سره ورنغلې ،ډیره ډارونکې وه ،خدازده چې په بستره
کې څه شی و ،دومره پوه شوم چې کوم کلک شی و چې زما ټول بدن یې تور او شین راواړاوه.
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څنگه چې شهزادگۍ د شلو توشکو او شلو بړستو د پاسه ،بیا هم د یو نخود شته والي باندې پوه شوې
وه ،اوس نو ټول پوهیدل چې هغه یوه ریښتینې شهزادگۍ ده ،یوازې یوه ریښتینې شهزادگۍ کوالی
شي دومره نازدانه او تنکۍ و اوسي.
شهزاده هغه ومنله او واده یې ورسره وکړ ،ځکه هغه په دې پوهیده چې له یوې رښتینې شهزادگۍ
سره واده کوي .هغه نخود یې د هنرونو په موزیم کې د ښودلو له پاره کیښود او تر اوسه هم هلته
ایښودل شوی دی ،چې تر اوسه چا ښورولی هم نه دی.
گوره! دا یوه ریښتیانۍ کیسه وه!
پای
منبع:
H.C.Andersen Eventyr,1,fra s. 49-52,Odnsa,Denmark,1994.
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بلبل
()Nattergalen

څنگه چې پوهیږئ په چین کې ،امپراتور چینایی دی او ټول هغه شیان چې لري لکه دربار او خلک،
هغه هم د چین دي .دا کیسه ډیر کلونه پخوا پیښه شوې وه په همدې سبب ،مخکې له دې چې هیره
شي ،ښایي چې یو ځل بیا وویل شي.
د امپراتور ماڼۍ ډیره ښکلې او پرتمینه وه .په دې ماڼۍ کې ډیره شیشه یا چیني کارول شوې وه او
ډیر خرڅ پرې شوی و ،ځکه یې د ماتیدو امکان ډیر و ،تر دې پورې چې هر چا باید پام کړی وای
چې الس یې په څه شي و نه لگیـږي او دا کار ډیر ستونځمن و.
د ماڼۍ بڼ له ښکلو گالنو ډک و او تر ټولو ښکلو او جالبو گالنو په څانگو کې یې له سپینو زرو
جوړ گونگړي (زنگونه) ځړولي وو او داسې غږونه ورنه جگیدل چې انسان نه شول کوالی چې
پرته له لیدلو او هغو ته پرته له پام کولو ،ور نه تیر شي.
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هوکې ،د امپراتور په ماڼۍ کې هر څه په ډیرې ځیرکتیا سمبال شوي وو .بڼ دومره لوی و چې د
بڼوالو مشر ال نه پوهیده چې د بڼ پای چیرې دی .که چا په بڼ کې چکر وهلی ،په پای کې یوه ډیر
ښکلي گڼ ځنگله ته ،چې لوړې ونې یې لرلې او یوه ژور سین ته رسیده .ځنگل تر سین پورې
غځیدلی و ،داسې ژور اوبرنگی سین چ ې لویو کښتیو هم کوالی شول چې د ونو تر څانگو الندې
حرکت وکړي.
هلته یو بلبل ژوند کاوه چې ډیرې ښې غاړې یې کولې ،دومره ښې سندرې یې ویلې چې کب نیونکی
یې له کب نیولو ایستلی و.
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خوار کب نیونکی به چې هره شپه راغی چې جال د کب نیولو له پاره سین ته واچوي او کبان ونیسي،
کله به یې چې د بلبل غږ واورید ،غلی به ودرید او ویل به یې:
«ښاغلیه خدایه ،دا څومره ښکلې غاړې کوي».؛
خو نه یې شوای کوالی چې د ډیر وخت له پاره د بلبل غږ ته ،غوږ کیږدي .ده د خپل کار په خاطر
ژر بلبل هیراوه؛ خو بله شپه به یې چې بیا د بلبل غږ واوریده ،بیا به یې د تیرې شپې خبره تکرار
کړه:
«ښاغلیه خدایه ،دا څومره ښکلې غاړې کوي».
د امپراتور ځای ته به له گردې نړۍ څخه مسافر راتلل ،تر څو د هغه د ماڼۍ او بڼ ستاینه وکړي،
خو کله به یې چې د بلبل غږ واوریده ،ټولو به ویل چې د بلبل غږ له هر څه نه ښکلی دی .کله به
چې مسافر بیرته خپل هیواد ته ستانه شول ،نو د امپراتور د ښار ،ماڼۍ او بڼ په باب به یې ډیر
کتابونه لیکل ،خو بلبل به یې هم هیر نه و او تل به یې د کتاب په لومړنیو کرښو کې د بلبل یادونې
کولې او هغوی چې شاعران وو ،د هغه بلبل په توصیف کې به یې ښکلي شعرونه ویل ،چې د ژور
سمندر په اړخ کې په ځنگله کې اوسیده.
دا کتابونه به په نړۍ کې گردچاپیره ،الس په الس کیدل.
داسې هم وشول چې یو کتاب امپراتور ته هم په الس ورغی .امپراتور پر خپله زرینه چوکۍ کیناست
او پر له پسې لوستل یې پیل کړل.

د لوستلو په ترڅ کې به یې چې د خپل ښار ،ماڼۍ او بڼ ستاینه تر سترگو شوه ،نو به یې د تایید په
نښه سر ښوراوه؛ خو نا څاپه دې جملې ته ورسید:
« خو د بلبل غږ تر ټولو ښکلی دی!»
امپراتور و ویل:
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«څه ،څه شی ،بلبل! زه خو هغه نه پیژنم! آیا زما د واکمنۍ په سیمه کې ،په همدې بڼ کې داسې یو
الوتونکی شته؟ ما هیڅ کله داسې څه نه دي اوریدلي! دا به داسې څه وي چې یوازې باید په کتابونو
کې ولوستل شي»
امپراتور د دربار ر ٔیس راوغوښت .هغه یو شتمن او عزتمن سړی و .که له هغه سره د ده له مقام نه
کوم ټیټ شخص خبرې کړې وای یا یې کومه پوښتنه ځینې کړې وای ،یوازې یې ور ته ویل «پ»
او «پ» هیڅ مانا نه درلوده.
امپراتور و ویل:
« په دې کتاب کې لیکل شوي دي چې په دې بڼ کې کوم الوتونکی دی چې بلبل نومیږي .خلک یې
داسې انگیري چې زما د واکمنۍ په لویه سیمه کې تر ټولو حیرانونکی شی همدا بلبل دی ،ولې تر
اوسه پورې ما ته چا د هغه په اړه څه نه دي ویلي؟»
د دربار ریس و ویل:
«ما هم هیڅکله څه نه دي اوریدلي ،هیڅکله دربار ته نه معرفي شوی».
امپراتور و ویل:
«غواړم چې همدا نن ماښام بلبل ماڼۍ ته راشي او ما ته سندرې و وایي ،ټوله نړۍ هغه پیژني او زه
یې نه پیژنم!»

د دربار ر ٔیس و ویل:
«ما مخکې له دې دا نوم هیڅ نه و اوریدلی .زه به پسې وگرځم او پیدا به یې کړم!»
خو چیرې به یې پیدا کړي؟ د دربار ر ٔیس په ماڼۍ کې ښکته پورته منډې وهلې ،په زینو کې پورته،
ته او ښکته راته ،په الرو کې یې منډې وهلې او له هر چا نه یې پوښتنه کوله .له هغو خلکو نه یې
چې پوښتنه کوله ،هغوی د بلبل په باره کې هیڅ هم نه وو اوریدلي .د ناکام له مخې امپراتور ته راغی
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او ورته وې ویل چې دا داستان باید یو له هغو کیسو نه وي چې په کتابونو کې یې لیکي او پسې وې
غځوله:
«ښاغلی امپراتور ب اید پر هغه څه باور و نه کړي چې په کتابونو کې لیکل کیږي ،دا ټولې هسې
خبرې دي ،دې ډول کارونو ته جادو او کوډې ویل کیږي».
امپراتور و ویل:
«خو هغه کتاب چې ما ولوست ،هغه د جاپان ځواکمن امپراتور را لیږلی و ،په دې خاطر هغه نه
شي کیدای چې ناسم وي .زه غواړم چې د بلبل غږ واورم ،هغه هم همدا نن ماښام! او که بلبل رانه
شي ،امر کوم چې د ماښام له ډوډۍ نه وروسته دې ،د ټولو درباریانو نسونه په سوکانو ووهل شي!»
د دربار ر ٔیس په ډار او وحشت سره و ویل:
«ت ــ پ» او بیا یې په زینو کې ښکته پورته منډې کړې ،په الرو کې تیریده او ډیری درباریان له
هغه سره ښکته پورته تلل او راتلل ،ځکه هغوی نه غوښتل چې وروسته له ډوډۍ خوړلو نه یې نسونه
په سوکانو ووهل شي.
هر چیرې د عجیب بلبل په باره کې خبرې کیدې چې ټولې نړۍ هغه پیژانده ،خو په دربار کې چا نه پیژانده.

باالخره یې په پخلنځي کې یوه وړه بیوزلې جلۍ ولیده ،هغې وویل:

« اوه ،خدایه ،بلبل! هو زه هغه ښه پیژنم ،هغه غاړې کوي ،کوالی شي سندرې ووایي .هر ماښام
چې زه اجازه اخلم او د ډوډۍ پاتې شونې خپلې بیوزلې ناروغې مور ته ،چې د سمندر په څنډه کې
ژوند کوي ،ور وړم؛ د بیرته را تلو په وخت کې چې کله د ځنگله په الر کې دمه کوم ،د بلبل سندرې
اورم .د هغه د غږ په اوریدو سره مې په سترگو کې اوښکې را ټولیږي او داسې کیږم لکه مور مې
چې ما ښکولوي!»
د دربار ر ٔیس وویل:
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«د پخلنځي وړوکې جلۍ!
نن شپه بلبل دربار ته غوښتل شوی دی ،که ته موږ بلبل ته ورولې ،زه به په پخلنځي کې تا ته دایمي
کار او مقام درکړم ،همدا راز ته به کوالی شې چې د امپراتور ډوډۍ خوراک هم وگورې!»
دوی ټول ،چې نیمایي درباریان هم ورسره وو ،د ځنگله هغه ځای ته ور وخوځیدل ،چیرې چې بلبل
د خپل عادت له مخې هلته سندرې ویلې .دوی پر الره وو ،چې ناڅاپه یوې غوا په رمباړو پیل وکړ.
درباریانو چیغه کړه او یوه یې وویل:
«اوه! همدلته دی! وړوکی څاروی ،څه دروند غږ لري ،زه ډاډه یم چې دا غږ ما پخوا اوریدلی دی!»
د پخلنځي وړوکې جلۍ و ویل:
« نه ،دا د غوا غږ دی چې رمباړې وهي! موږ تر اوسه له مقصد ځای نه ډیر لرې یو».
بیا لږ وړاندې الړل ،چونگښو غاړې کولې .ناڅاپه د دربار چینایي کشیش وویل:
«ښکلی دی! زه کوالی شم د هغه غږ واورم ،غږ یې داسې دی لکه د کلیسا واړه زنگونه!»
د پخلنځي وړوکې جلۍ و ویل:
«نه ،دا د چونگښې غږ دی ،خو فکر کوم چې ډیر ژر به د بلبل غږ هم واورو».
شیبه وروسته بلبل په سندرو پیل وکړ .وړې نجلۍ و ویل:
« همدا دی ،غوږ ونیسئ ،واورئ! هغه دی پاس پر څانگه باندې ناست دی .او بیا یې پاس پر څانگه
باندې ناست یوه واړه خړ رنگي الوتونکي ته اشاره وکړه.

د دربار ر ٔیس و ویل:
آیا دا کیدای شي ،فکر مې نه کاوه چې داسې به وي! دا خو ډیر ساده ښکاریږي! داسې ایسیدل چې
درباري سړي د دې هر څه په لیدلو سره رنگ بایلودی و.
د پخلنځي وړوکې جلۍ په لوړ غږ سره وویل:
«وړوکیه بلبله! زموږ ښاغلی امپراتور له تا نه غواړي چې سندرې ورته ووایې!»
بلبل ځواب ورکړ:
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«هو ،په ویاړ سره!»
او بلبل تر ټولې ښې غاړې وکړې.
د دربار ر ٔیس وویل:
غږ یې داسې دی لکه واړه شیشه اې زنگونه ،واړه ستوني ته یې وگورئ چې څنگه ریږي! ډیر
عجیب کار دی چې موږ یې پخوا هیڅ کله غږ نه و اوریدلی ،غږ ته به یې په دربار کې ډیره پاملرنه
وشي او لویه بریا به وي!»
بلبل داسې و انگیرله چې امپراتو د دې خلکو په منځ کې حضور لري ،ځکه یې وپوښتل:
«کوالی شم امپراتور ته یوه بله سندره و وایم؟»
د دربار ر ٔیس وویل:
«زما بې جوړې وړوکیه بلبله!
زه کوالی شم تا په ډیرې خوښۍ سره د دربار د نن شپې جشن ته ور وبلم ،تاسو به په خپل زړه
وړونکي غږ سره امپراتور پر ځان مین کړئ!»
بلبل ځواب ورکړ:
دا غږ ،دلته په ځنگل کې ،په شنیلي کې ښه لکیږي!»
خو کله چې پوه شو چې امپراتور ټینگار کوي ،نو له درباریانو سره د مانۍ پر لوري وخوځید.
په ماڼۍ کې پوره پاکي صفایي شوې وه .دیوالونه او غولي چې له چیني څخه جوړ شوي وو ،د
زرگونو طالیي څراغونو تر رڼا الندې ځلیدل! ښکلي گالن چې په وړو زنگونو سره نور هم ښکلي
کړای شوي وو ،په الرو کې ایښودل شوي وو ،په گالنو کې را زوړند زنگونه دومره ښوریدل او
غږ یې کاوه چې خلک یو د بل په خبرو سم نه پوهیدل.
د میلمستیا د سالون په منځ کې ،د امپراتور د ناستې ځای ته نږدې ،یوه زرینه کړۍ د دې له پاره را
ځړول شوې وه چې بلبل ورباندې کیني .ټول درباریان را ټول شوي وو ،د پخلنځي وړوکې جلۍ چې
اوس یې «د پخلنځي جلۍ» نوم خپل کړی و ،اجازه یې درلوده چې د یوې دروازې تر شا ودریږي
او د بلبل غږ ته غوږ ونیسي .ټولو ښایسته جامې اغوستې وي او هغه واړه الوتونکي ته یې کتل چې
امپراتور په ډیرې مینې سره خپل سر ورته ښوراوه.
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کله چې بلبل سندرې پیل کړې ،دومره ښې غاړې یې وکړې چې د امپراتور په سترگو کې اوښکې
را ټولې شوې او کله چې د امپراتور اوښکې په تویدو شوې ،واړه بلبل ال ښې غاړې وکړې ،داسې
ښه وچغید چې غږ یې ټول زړونه خوشاله کړل .د امپراتور دومره خوښ شوی و چې امر یې وکړ
چې د ده زرینې څپلۍ ور ډالۍ کړي ،خو بلبل له امپراتور نه په مننې سره وویل چې ډیر ویاړ مو
را په برخه کړ او زیاته یې کړه:
« ما د امپراتور په سترگو کې چې کومې اوښکې ولیدلې ،هغه ما ته ډیر ارزښت لري! د امپراتور
اوښکې عجیب ځواک لري ،خدای پوهیږي ،چې ما ته همدا بسنه کوي!»
او بیا بلبل په خپل زړه وړونکي غږ سره سندرې وویلې.
د دربار ټولو میرمنو وویل:
«دا تر ټولو هغه زړه وړونکی او مینه ناک غږ دی ،چې تر اوسه موږ اوریدلی دی!»
له هغه نه وروسته به یې کله چې له چا سره خبرې کولې ،خولې به یې له اوبو ډکولې ،څو وکوالی
شي له خولې ښه غږ را وباسي ،هغوی داسې انگیرله چې د دې کار په کولو سره له دوی نه بلبل
جوړ شي! تر دې پورې چې د دربار چوپړانې هم راضي وې او دې کار په رښتیا سره ارزښت
درلود چې تر ټولو ستونزمن کار د هغوی راضي کول و! هوکې ،په ماڼۍ کې د بلبل شته والی ،تر
ټولو ستر بریالیتوب و.
وپتیل شوه چې بلبل په دربار کې پاتې شي ،یو کپس ولري او کوالی شي دوه ځلې د ورځې له خوا
او یو ځلې د شپې له مخې ،په چکر ووزي .تل به دولس خدمتگاران ورسره وي ،ټول چوپړان به په
الس کې د وریښمو یوه رسۍ لري چې یو سر به یې د خوارکوټي بلبل په پښه پورې تړلی وي .په
داسې یو بد حالت کې ،داسې یو چکر ،په هیڅ ډول د خوښې وړ نه و.
د ښار ټولو اوسیدونکو ،د داسې یو حیرانونکي الوتونکي په هکله خبرې کولې .کله به چې دوه تنه
سره مخامخ شول ،د همدې بلبل په باب به سره غږیدل .د خوراکي توکو د یولسو دوکانونو خاوندانو
د خپلو ماشومانو نومونه بلبل کیښودل ،خو هغوی یوه هم غاړې نه شوای کوالی.
یوه ورځ ،یوه لویه غوټه د امپراتور په نامه راورسیده .پر غوټه لیکل شوي وو« :بلبل»
امپراتور د غوټې په لیدو سره وویل:
«ښایي زموږ د بلبل په باب کوم بل کتاب لیکل شوی وي».
خو په غوټه کې کتاب نه ،بلکې په الس جوړ کړای شوی کوکي بلبل و او په قوتي کې ایښودل شوی
و چې ریښتیني بلبل ته ورته و.
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دا په الس جوړ کړای شوی بلبل له سرو او سپینو زرو جوړ شوی و او په ډیرو قیمتي ډبرو لکه:
شنه یاقوت ،سره یاقوت او الماسو ښکلی کړای شوی و .کله به چې کوک کړای شو ،کوالی یې شول
د ریښتیاني بلبل یوه سندره و وایي او د سندرو ویلو په شیبه کې یې خپله نقرا ای لکۍ هم ښوروله.
په غاړه کې یې یوه پټاره وه چې دا توري پرې لیکل شوي وو:
«د جاپان د امپراتور بلبل ،د چین د امپراتور تر بلبله بې ارزښته دی».
ټولو درباریانو په یوه خوله وویل:
«ډیر په زړه پورې او ښکلی دی».
هغه چا چې دا راوړی و ،ډیر ژر یې«د سلطنتي بلبل لوی زیری راوړونکی» لقب تر السه کړ .ټولو به ویل:

«هغوی باید گډې سندرې ووایي ،څه ښه به سره زیبي!»
هغوی سندرې سره وویلې ،خو ،نه چندانې ښې ،بې گټې وې .ځکه چې ریښتیني بلبل په خپل ستایل
غاړې کولې او د کوکي بلبل په ټټر کې چې څه ایښودل شوي وو ،له هغه نه غږ راخوت.
د سلطنتي آرکستر مشر وویل:
« دا د کوکي بلبل گناه نه ده ،نوتیشن سره سمې بدلې وایي ،هغه زما د موسیقۍ د ښوونخي له جملې
نه دی!»
له هغه نه وروسته کوکي بلبل اړ و چې په یوازې تن سندرې و وایي او لکه د ریښتیني بلبل په څیر،
ډیر بریالیتوب هم ور په برخه شو .د دې تر څنگه د کوکي بلبل ظاهري بڼه د گاڼو او قیمتي غمیو د
کارولو په وجه هم ښه ښکاریده.
کوکي بلبل یو سندره دري دیرش ځلې وویله ،خو ستړی نه شو او درباریانو غوښتل چې بیا یې تکرار
کړي ،خو امپراتور فکر وکړ چې اوس د ریښتیني بلبل وار دی چې سندرې ووایي؛ خو بلبل چیرې
و؟ د هیڅ چا نه و پام شوی چې بلبل له خالصې کړکۍ د شنه ځنگله په لوري الوتی و.
امپراتور په قهرجن ډول وویل:
«دا کار څه مانا لري؟»
ټولو درباریانو د بلبل بد وویل او هغه یې یو نا شکره موجود وگاڼه او وې ویل:
«په هر صورت ،اوس ډیر ښه الوتونکی له موږ سره شته!» او کوکي بلبل اړوت چې بیا سندرې
ووایي .دا هماغه سندره وه چې دوی څلوردیرش ځلې اوریدلې وه ،خو تر اوسه یې زده کړې نه وه،
ځکه چې ډیر ستوځمن غږ و.
د سلطنتي ارکستر مشر کوکي بلبل وستایه او اعالم یې وکړ چې دا بلبل نه یوازې د الماسو په درلودلو
سره ،له ظاهري پلوه ښه دی ،بلکې له داخلي پلوه هم له حقیقي بلبل نه ښه دی.هغه وویل:
اعلیحضرت او ښاغلو!
تاسو هیڅکله نه شئ کوالی چې د ریښتیني بلبل په باب وړاندوینه وکړئ چې څه به وشي ،په داسې
حال کې چې په کوکي بلبل کې غږ مخکې له مخکې پیش بینی شوی دی او پرته له دې نه ،کوالی
شو هر څه توضیح کړو .کوالی شو هغه خالص کړو او انساني کار وښیـیـو چې د غږ استوانه چیرې
ایښودل شوې ده ،څه ډول کار کوي او نور شیان څه ډول یو په بل پسې ایښودل کیږي!»
ټولو درباریانو په یوه غږ سره وویل:
«بالکل زموږ خوښه هم همداسې ده!»
د سلطنتي ارکستر مشر اجازه تر السه کړه چې راتلونکې یکشنبې کوکي بلبل ټولو خلکو ته ور
وښیي .امپراتور داسې گڼله چې باید ټول خلک د کوکي بلبل غږ واوري او خلکو د کوکي بلبل غږ
واورید او دومره خوند یې ورنه واخیست ،لکه د مستیدو کوم څه یې چې څکلي وي ،السونه او گوتې
یې هوا ته جگولې او ویل یې چې  :اوه پوهو ،واه ،واه!
خو خوارکوټي کب نیونکي چې د رښتیاني بلبل غږ اوریدلی و ،وویل:
«دا ښه موزیک غږوي او غږ یې هم ښکلی او د الوتونکي په څیر دی ،خو یو شی کمبود لري ،زه
نه پوهیږم چې هغه څه شی دی!»
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ریښتینی بلبل له هیواد او امپراتورۍ نه وشړل شو .کوکي بلبل د امپراتور د تخت په څنگ کې پر
یوه وریښمین بالښت باندې ،د ریښتیاني بلبل ځایناستی شو او ټولې قیمتي ډالۍ ،سره زر او قیمتي
ډبرې یې چې تر السه کړې وې ،په څنگ کې ورته کیښودې .کوکي بلبل «د سلطنتي میز لوی
سندرغاړي» لقب وگاټه او مقام یې له کیڼ اړخه لومړی و .امپراتور داسې گڼله چې کیڼ لوری مهم
دی ،ځکه چې زړه په چپه خوا کې دی ،حتی د امپراتور په بدن کې.
د سلطنتي ارکستر مشر د بلبل په باره کې یو کتاب ولیکه چې پنځه ویشت ټوکه و .دا کتاب نه بوازې
اوږد او له ډیرو مالوماتو ډک و ،بلکې ډیر ستونځمن چیني توري هم په کې کارول شوي وو ،خو
ټولو دا کتاب وپیرود او کله یې چې رانیوه ،ویل یې چې کتاب یې ولوست او پرې پوه هم شول!
که یې داسې نه وای کړي ،بیا نورو ته ناپوه او کودن ښکاره کیدل او په نسونو کې به په سوکانو
وهل شوي وای.
په دې ډول یو کال واوښت .امپراتور ،درباریانو او د چین ټول اوسیدونکي «د سلطنتي میز لوی
سندرغاړي» د غږ هر نوټیشن یې له یادو یاد و ،خو ولې یې هغه تکراري غږ خوښاوه؟ دا بې دلیله
نه و ،ځکه هغوی کوالی شول هغه و وایي او ویلې یې هم .په کوڅه کې شوخو کوچنیانو ویلې:
«زي ،زي ،زي! کالک ،کالک ،کالک!»
او امپراتور هم دا کار وکړ ،هوکې ،په ریښتیا چې ډیر په زړه پورې او ښایسته و!
خو یوه ورځ ماښام مهال کوکي بلبل سندرې ویلې ،امپراتور پر خپل تخت اوږد غځیدلی او غوږ یې
نیولی و چې نا څاپه د «ترق» غږ راغی ،څه شی مات شول ،ټولې گرارۍ سره تاو او گډې وډې
شوې او کوکي بلبل له کاره ولوید.

امپراتور له تخت نه خیز کړل او خپل ډاکتر یې راوغوښت ،خو هغه به څه کړي وای .بیا یې د
امپراتور ساعت جوړونکی را وغوښت .ساعت جوړونکي په سختی سره کوکي مرغۍ جوړه کړه
او وروسته له هغه نه یې وویل چې گرارۍ یې سولیدلې دي او نوې گرارۍ نه ورسره جوړیږي او
نه شي کوالی دا الوتونکی کوک کړي.
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لویه ناورین و! دوی اوس کوالی شول په کال کې یو ځل الوتونکی کوک کړي ،له دې سره یې هم
غږ سم نه جگیده ،خو د سلطنتي ارکستر مشر ،د ستونزمنو تورو په کارولو سره یوه لنډه وینا وکړه
او د وینا په ترڅ کې وویل چې کوکي بلبل لکه تل ښه دی او ښه به وي.
پنځه کاله تیر شول او نا څاپه په هیواد کې یو ستر ویر رامنځ ته شو ،امپراتور ناروغه شو .سره له
دې چې هغه ټولو ته گران و ،خو داسې ویل کیدل چې هغه به نور ژوندی پاتې نه شي .په همدې
دلیل نوی امپراتور وټاکل شو .خلکو به په الرو کې د دربار له ر ٔیس نه د امپراتور د حال پوښتنه
کوله ،هغه به یوازې سر ښوراوه او ویل به یې:
«پ!»
امپراتور الوتی رنگ ،سوړ پر خپل پرتمین تخت غځیدلی و .ټولو درباریانو فکر کاوه چې هغه مړ
دی .هر یوه بیړه کوله څو نوي امپراتور ته ښه راغالست ووایي او سالم ورته وکړي .د دربار
خدمتگاران له ماڼۍ نه راووتل چې دباندې د دې موضوع په باب وغږیږي .درباري میرمنې سره
ناستې وې او قهوه یې چیکله .د ماڼۍ د ټولو کوټو او الرو غولي یې پوښلي وو ،څو د چا د پښو غږ
وانوریدل شي ،خکه ټوله ماڼۍ کې بیخي چوپتیا وه.
خو امپراتور تر اوسه نه و مړ ،الوتی رنگ او پرته له دې چې وخوځیږي ،پر خپل پرتمین تخت
باندې پروت و او له پاسه پرې بخملې پردې له زرینو درندو ریښکیو سره راځړیدې .هلته لوړه یوه
کړکۍ خالصه وه او له هغې نه د سپوږمۍ رڼا پر امپراتور او کوکي الوتونکي رالویدلې وه.
خوارکوټي امپراتور په سختۍ سره سا ایستله ،داسې یې گڼله چې پر ټټر یې کوم شی درانه ،درانه
کیږي .کله یې چې خپلې سترگې پرانستې ،وې لیدل چې مرگ یې پر سینه باندې ناست دی او د
امپراتور زرین تاج یې پر سر ،طالیي توره یې په یوه الس او سلطنتي نشان یې په بل الس کې نیولی دی.

د ده د تخت په شاو خوا کې چې کومې بخملي پردې راځړیدلې ،د هغو له هر چین نه ده ته عجیبو
څیرو ور کتل .د هغو څیرو په ډله کې یې ځینې په ډارونکې بڼه بدرنگه وې او ځینې بیا مالیمې او
مهربانه ښکاریدې .هغوی د هغو ښو او بدو کارونو بیلگې وې چې امپراتو د ژوند په اږدو کې تر
سره کړي وو .اوس یې مرگ پر سینه باندې ناست و.
یوه یې ورو ورته و ویل:
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«کوالی شې در په یاد یې کړې؟»
بیا بل یو تن تکرار کړه:
«کوالی شې در په یاد یې کړې؟»
ډیر ځلې یې دا ورته وویل ،تر دې پورې چې له تندي نه یې خولې را تویې شولې .امپراتور چیغې کړې:

«نه ،زه هیڅکله نه پوهیدم!»
او وې ویل:
« موسیقي ،موسیقي! لوی چینایي زنگ وکړنگوئ ،څو دا خبرې چې دوی کوي ،وایې نه ورم.
خو څیرو خپلې خبرې غځولې او مرگ لکه د یو ریښتني چینایي په څیر ،د هغوی له هرې کلمې
سره سر خوځاوه.
امپراتور هیله وکړه:
«وړوکیه زرینه بلبله ته سندرې ووایه! ما تا ته سره زر او قیمتي گاڼې درکړې ،ما په خپلو السونو
خپلې زرینې څپلکې ستا په غاړه وځړولې ،غاړې وکړه ،هیله کوم ،سندرې ووایه!»
خو کوکي بلبل غلی و ،ځکه څوک نه و چې هغه کوک کړي ،نو ځکه یې سندرې نه شوې ویالی.
مرگ د خپلو سترگو له تشو غوچو سوریو څخه امپراتور ته کتل .ډیره ډارونکې چوپتیا حاکمه وه،
چې ناڅاپه یو ډیر ښکلي غږ د چوپتیا پرده وڅیرله .دا د ژوندي بلبل غږ و چې د امپراتور له ناروغتیا
نه په خبریدو سره راغلی و او د کړکۍ په مخ کې پر څانگه ناست او غاړې یې کولې،

څو امپراتور ته امید او آرامتیا ورکړې .بلبل چې څومره غاړې کولې ،په پردو کې نغښتې څیرې به
ضعیفیدې او تـتیدې .د امپراتور په ضعیف وجود کې وینه په تیزۍ وخوځیده .مرگ هم د بلبل غږ ته
غوږ ونیو او وې ویل:
«وړوکیه بلبله ،هیله ده چې سندرې دې وغځوې!»
بلبل و ویل:
«کوالی شې ما ته زرینه توره راکړې؟ کوالی شې ما ته سلطنتي نشان راکړې؟ کوالی شې ما ته د
امپراتور تاج راکړې؟»
مرگ د بلبل د غږ په بدل کې خپل غنایم یو په یو هغه ته ورکړل .بیا بلبل د کلیسا د شاوخوا د چوپتیا
په باره کې سندرې و ویلې چیرې چې د انگورو سپین گالن را غوړیږي ،هلته چې د اکاکیا خوشبویه

د سمندر وړه ښاپیرۍ

81

ونې والړې دي ،هلته چې چمن د ویرکونکو په اوښکو زرغون شوی .د مرگ زړه د خپل بڼ له پاره
دومره په تنگ شو چې د یوې سړې او سپینې سپوږمۍ په څیر له کړکۍ نه د باندې والوت.
امپراتور وویل:
« مننه ،مننه! ته اسماني الوتونکی ،زه تا پیژنم! ته مې سره له دې چې له خپل هیواد او امپراتورۍ
څخه وایستې ،خو تا شیطاني څیرې زما د تخت له شاو خوا څخه او مرگ دې زما له زړه څخه لرې
کړ .زه باید د دې په بدل کې څه ډالۍ درکړم؟»
بلبل و ویل:
« تا ما ته ډالۍ راکړې! ما چې لومړی ځل تاسو ته سندرې ویلې ،ما ستاسو د سترگو اوښکې تر
السه کړې ،هغه څه چې هیڅکله به یې هیر نه کړم .هغه اوښکې داسې گاڼې دي چې د سندرغاړي
زړه تودوي ،خو ته ویده شه چې بیرته تازه او ځواکمن شې ،زه به غاړې درته کوم».
بلبل سندرې بللې او امپراتور په خواږه خوب ویده شو ،آرامه او ځواک هستونکی خوب .لمر له
کړکۍ نه کوټې ته رالویدلی و چې امپراتو روغ رمټ له خوبه راپاڅیده .یو چوپړ هم بیرته نه و
راغلی ،ځکه هغوی فکر کاوه چې امپراتور مړ دی ،خو بلبل هلته ناست و او سندرې یې ویلې.
امپراتور وویل:
«ته باید تل له ما سره پاتې شې ،هر کله دې چې زړه وغوښتل ،سندرې و وایه .زه به کوکي الوتونکی
داسې مات کړم چې زر ټوټې شي».
بلبل وویل:
« نه ،دا کار مه کوه! کوکي الوتونکي هغسې چې کوالی شول ،سندرې یې وویلې .لکه پخوا یې
وساته .زه نه شم کوالی په ماڼۍ کې ځاله جوړه کړم او دلته ژوند وکړم ،اجازه راکړئ چې هر کله
مې زړه وغوښتل ،راشم ،ماښامي به د کړکۍ په مخ کې د ونې پر څانگه کینم او سندرې به درته
وایم تر څو تا خوښ او له ښو سوچونو ماالمال کړم .زه به د هغو په باب سندرې ووایم چې نیکمرغه
دي او د هغو په هکله چې رنځیږي ،زه به د هغو ښیگڼو او بدگڼو په باب سندرې ووایم چې په پټه
یې ستا شا و خوا نیولې ده،
سندرې به درته ووایم ،ځکه چې یو وړوکی الوتونکی لرې لرې ځایو ته الوزي او د خوارو کب
نیونکو او کلیوالو جونگړو ته ورځي چې ستا له ماڼۍ او دربار نه لرې پراته دي .ستا له تاج نه ،زه
ستا له تاج نه ستا زړه سره ډیره مینه کوم ،سره له دې هم داسې یې گڼم چې تاج یو مقدس عطر لري!
زه به راشم! زه به تا ته سندرې ووایم! ته یوازې یوه وعده له ما سره وکړه!»
امپراتور چې خپلې جامې خپله اغوستې وې ،خپله زرینه توره یې له الستي نیولې وه ،د خپل زړه پر
سر یې کیښکوده ،وې ویل:
«هره وعده چې وایې ،در سره وبه یې کړم!»
بلبل وویل:
« له تا نه غواړم چې هیڅ چا ته و نه وایې چې ته یو وړوکی الوتونکی لرې ،چې هر څه تا ته وایي،
داسې به ډیره ښه وي!»
د دې تورو له ویلو نه وروسته وړوکی الوتونکی الړ.
چوپړ کونکي کوټې ته را ننوتل تر څو خپل مړ امپراتور وگوري ،خو هغه وخت هک پک پاتې شول
چې امپراتور ورته وویل:
«سهار په خیر!»
پای
منبع:
H.C.Andersen Eventyr,2,fra s.149-170,Odnsa,Denmark,1994.
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تکړه حلبي سرتیری
Den standhaftige
Tinsoldat

و ،نه و یو وخت پنځه ویشت حلبي سرتیري وو ،چې ټول سره ورته او ویل کیدل چې سره ورونه
دي ،ځکه چې دوی ټول له یوې زړې حلبي کاشوغې څخه جوړ شوي وو .د هغوی شکل او څیره
داسې ښکاریده لکه چې ټولو ټوپک پر اوږه اړولي وي ،ټولو مخامخ کتل او رسمي آبي ـ سور
یونیفورم یې ډیرې ښایسته و.
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په هغه صندوق کې چې دوی ایښودل شوي وو ،د هغه سر چې بیرته کړای شو ،لومړنۍ خبره چې
هغوی په دې نړۍ کې واوریده ،دا وه:
«حلبي سرتیرو!»
دا د هغه کوچني هلک غږ و چې دا سرتیري د هغه د زیږیدو د کلیزې په پار ،ده ته اخیستل شوي
وو .هغه له خوشالۍ نه السو ته پـړق ورکړ ،سرتیري یې له صندوق نه را ویستل او د میز پر سر
یې کتار کیښودل.
پرته له یوه سرتیري ،نور ټول سره ورته وو .دا یو له نورو سره ورته نه و ،هغه یوازې یوه پښه
درلوده ،ځکه د جوړولو په وخت کې کله چې یې په قالب کې اچول ،حلبي فلز خالص شوی و ،ځکه
یې یوه پښه نیمگړې پاتې شوې وه .خو هغه په دا یوه پښه داسې استواره او کلک والړ و ،لکه دا نور
چې په دوو پښو والړ وو ،هغه ډیر فوق العاده او ځانگړی و.
پر میز باندې د لوبو ډیر شیان پراته وو ،خو چې ډیرې سترگې ور اوښتې ،د هغو په منځ کې له
کاغذو جوړه یو ښکلې ماڼۍ وه .د مانۍ له وړو کړکیو نه کیدای شول چې د مانۍ په منځ کې د سالون
ننداره هم وشي .د ماڼۍ په مخکې ،د یوې وړې آینې پر شا و خوا ونې را تاو وې چې د یو سیند ګوټي
په څیر ښکاریدې .د آیینې پر مخ ،له موم څخه جوړې بتکې د لمبا په حال کې ایښودل شوې وې،
چې انځور یې منعکسیده؛ خو تر ټولو ښکلې هغه پیغلوټه وه چې د مانۍ د پرانستي وره په منځ کې
والړه وه ،هغه یې هم له کاغذ نه جوړه کړې وه .لمن یې له ښکلي آبي ټوټې نه جوړه شوې وه چې
د اوږو د سر دسمال یې هم په همغه رنگ و چې ځلیدونکې ستارې هم ورباندې ټومبل شوې وې.
پیغلوټه د گډا په حالت کې داسې انځور کړای شوې وه چې دواړه السونه یې جگ نیولي دي او د
یوې گډیدونکې په توگه یې ،یوه پښه دومره جگه کړې وه چې ،یو پښه لرونکي حلبي سرتیري نه
شوای کوالی هغه وگوري او داسې فکر یې کاوه چې دا هم یوه پښه لري.
حلبي سرتیري فکر وکړ:
« هغه کوالی شي زما میرمن شي ،خو هغه ډیره برجسته او ممتازه ده ،په ماڼۍ کې ژوند کوي ،زه
یوازې یو صندوق لرم چې موږ ټول پنځه ویشت تنه په کې یو او هلته د هغې له پاره کوم ځای نه
شته!
دغه شان ،حلبي سرتیري د میز پر مخ د ځانگړو تنباکو د ایښودل شوي لوښي له شا نه ځان ورجگ
کړ څو وړه ناوکۍ وګوري .وړه ناوکۍ پرته له دې چې خپل تعادل له السه ورکړي ،د پښو پر څوکو
والړه وه.
د شپې له خوا ټول سرتیري په صندوق کې کیښودل شول او د کور اوسیدونکي خپلو کټونو ته شول.
د لوبو اسبابونو لوبې پیل کړې ،لوبې لکه لیده کاته ،د جگړې لوبې او د جشنونو جوړول.
حلبي سرتیرو هم په صندوق کې غږ ځوږ پیل کړ ،ځکه هغوی هم غوښتل جگړه پیل کړي ،خو نه
یې شوای کوالی چې د صندوق سر بیرته کړي .خستکې ماتونکي مخ څټ وارونه کول ،د تابلو پرمخ
قلم ښکته پورته کیده .دا شور و ځوږ دومره ډیر شو چې قناري هم له خوبه را پاڅیده چې له دوی
سره وغږیږي ،خو یوازیني کسان چې هیڅ له خپل ځایه و نه ښوریدل ،هغه حلبي سرتیری او ښکلې
گډیدونکې وه .ښکلې گډیدونکې د خپلو پښو د گوتو پر څوکو والړ وه او دواړه السونه یې دوو خواوو
ته غوړولي وو ،حلبي سرتیری هم کلک پر یوه پښه والړ و او خپلې سترگې یې له ښکلې گډیدونکې
نه بل خوا نه غړولې.
ساعت د دولس بجو زنگ وغږاوه ،د میز پر مخ د ځانگړو تنباکو د ایښودل شوي لوښی سر ولوید،
خو تنباکو په کې نه و او د یو تور دیو (دیپ) غوندې کوم هنري څه په کې ایښي وو.
تور دیو (دیپ) وویل:
هغې ته مه گوره ،خپلې سترگې دې ،خپل ځانته ونیسه!
خو حلبي سرتیري داسې وښوده چې ده څه نه دي اوریدلي.
تور دیو (دیپ) وویل:
«سمه ده ،تر سهار پورې به صبر وکړو!»

د سمندر وړه ښاپیرۍ

84

کله چې سهار شو او ماشومان له خوبه را جگ شول ،حلبي سرتیری یې په کړکۍ کې کیښود ،پته
ونه لگیده چې گناه د تور دیو (دیپ) وه که د باد ،چې ناڅاپه کړکۍ خالصه شوه او حلبي سرتیری
له دریم پوړ نه سر په څیړۍ الندې ولوید.

دا ټول په ډیره بیړه تر سره شول :حلبي سرتیری په ککره ،پر مځکه ولگید او نیزه یې د پلیو د الرې
په تیږو کې ننوته.
د کور خدمتگاره جلۍ او د کورنۍ وړوکی هلک الندې والړل چې هغه ولټوي .هغه یې نه و لیدلی،
نږدې و چې پښه ورباندې کیږدي ،که سرتیري غږ کړی وای ،چې زه دلته یم ،کیدای شوای چې هغه
یې پیدا کړی وای ،خو هغه سره زیبنده نه وه چې نظامي جامې په تن کې ،په لوړ غږ چیغه وکړي.
باران په وریدو شو او ورو ،ورو پسې توندیده .کله چې توند باران پای ته ورسید ،دوه لوچک هلکان
را پیدا شول ،یوه یې وویل:
« ته وگوره! دا خو یو حلبي سرتیری دلته پروت دی! هغه باید کشتۍ وچلوي!»
هغوی د اخبار له کاغذ نه یوه کشتۍ جوړه کړه ،حلبي سرتیری یې په کې کیناوه او کشتۍ یې په ویاله
کې خوسې کړه ،خپله د ویالې له غاړې روان وو او السونه یې پړکول.
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خدایه ،دا څه قوي څپې دي! څه روانې اوبه دي! اوبه وې چې روانې وې او له کاغذ جوړه کشتۍ
ور سره ښکته پورته تلله .کله به گرده تاو شوه او د حلبي سرتیري سر به یې گنکس کړ ،خو سره
له دې هم حلبي سرتیري مخامخ کتل او خپل ټوپک یې پر اوږه اړولی و او داسې کلک والړ و ،چې
ښوریده هم نه.
ناڅاپه کشتۍ د مردارو اوبو یو سرپټي ځای ته ور ننوته او هر څه داسې تیاره شول لکه په کور کې
چې په سر پټي صندوق کې تیاره وه .حلبي سرتیري له ځان سره سوچ وکړ:
« نور نه پوهیږم چې چیرې به ورسیږم .هوکې ،دا ټول د تور دیو (دیپ) گناه ده .اوه ،که ښایسته
گډیدونکې له ما سره په کشتۍ کې وای ،آیا دا ځای به همدومره تیاره شوی وای!»
په همدې شیبه کې د اوبو یو غټ موږک چې په مردارو اوبو کې یې ژوند کاوه راغی او پوښتنه یې
وکړه:
«پاسپورت لرې؟ پاسپورت دې وښیه!»
حلبي سرتیري څه ونه ویل او خپل ټوپک یې ټینگ نیولی و .کاغذي کشتۍ وشکیده ،خو موږک په
لمبا ورپسې روان و ،غاښونه یې چیچل او په لرگیو او وښو باندې یې چغې وهلې:
«وې درو ئ! وې دروئ! هغه مالیه نه ده ورکړې! هغه خپل پاسپورت هم نه دی ښودلی!»
خو د اوبو څپې ال پسې تیزیدې او گړندۍ کیدې .حلبي سرتیري کوالی شول چې د رڼا په لمن کې
هغه ځای و وینې چې مردارې اوبه په خالصیدو وې ،خو د داسې غریو غږ یې واورید چې زړور
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کسان یې هم ډاروالی شول  .ښه سوچ وکړئ ،چیرې چې ویاله پای ته رسیده او یوه لوی کانال ته
ورتویده ،دا د حلبي سرتیري له پاره دومره خطرناکه و لکه څوک چې په یو ستر ځړوبي کې کشتۍ
وچلوي.

حلبي سرتیری دومره کانال ته ورنږدې شوی و چې نه یې شول کوالی ودریږي ،حلبي سرتیري ځان
ټینگ نیولی و او کشتۍ په گړندیتوب سره روانه وه.
کشتۍ درې څلور ځلې گرده وڅرخیده ،یوه څنډه یې له اوبو ډکه شوه او د ډوبیدو پر لور روانه وه.
حلبي سرتیری تر ستوني په اوبو کې ډوب و او کشتۍ نوره هم په ډوبیدو وه .کاغذي کشتۍ ډیره
شواړه شوې وه او اوبه یې تر سر پورې رسیدې.
په دغه وخت کې حلبي سرتیري ته وړه نڅاگره ورپه یاد شوه چې نور یې هیڅکله لیدالی نه شوه او
دې پخوانۍ سندرې یې په غوږونو کې آزانگې وکړې:
اې جنگیالیه خپله الر وهه!
مرگ درته سترگې په الره دی!»
کاغذ ټوټې ،ټوټې شو او حلبي سرتیری په اوبو کې ولوید او یوه لوی کب تر ستونې تیر کړ.
اوه! دا ځای څومره تیاره دی ،له مردارو اوبو نه هم دا ځای تیاره دی ،ډیر تنگ او وړوکی ځای
دی .حلبي سر تیری اوږد غځیدلی و ،ټوپک یې په غیږ کې نیولی و ،کلک او استواره پاتې شو.
کب هرې خوا ته په لمبا سره روان و او ځان یې تاواوه را تاواوه او په پای کې آرامه شو .ناڅاپه د
رڼا یو پړق شو او رڼا ښه وځلیده چې چا غږ وکړ:
«حلبي سرتیری!»
کب ښکار شوی و ،بازار ته وړل شوی او خرڅ شوی و .یوې چوپړې نجلۍ هغه پیرودلی و ،پخلنځی
ته یې رسولی او په یوه لویه چاړه یې څیرلی و.
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چوپړې نجلۍ په خپلو دوو گوتو حلبي سرتیری راجگ کړ او صالون ته یې له ځان سره یووړ ،هلته
ټول د یو عجیب او فوق العاده سړي لیدلو ته سترگې په الره وو ،کوم چې د یو کب په نس کې یې
سفر کړی و ،خو د حلبي سرتیري خوښه نه وه.

سرتیری یې د میز پر سر کیښود او هلته ...څه عجیبه نړۍ ده! حلبي سرتیری په هغې کوټه کې
ایښودل شوی و ،چې پخوا په کې و .هماغه کوچنیان وو او هماغه د لوبو سامان د میز پر سر ایښودل
شوي وو .پرتمینه ماڼۍ ،وړوکې ښکلې رقاصه چې تر اوسه پورې هم ،له خالصو السونو سره پر
یوه پښه استواره والړه وه.
پر حلبي سرتیري یې سخت تاثیر وکړ ،غوښتل یې وژاړي ،خو ژړا یې په شان کې نه وه.
حلبي سرتیري ښکلې رقاصې ته وکتل او هغې هم سرتیري ته وکتل ،خو سره ونه غږیدل.
نا څاپه یوه وړوکي هلک حلبي سرتیری راجگ کړ او د دیوالي بخارۍ په اور کې یې واچاوه ،پرته
له دې چې څه و وایي دا کار یې وکړ .دا لکه چې د تور دیو(دیپ) گناه وه!
حلبي سرتیری له سره تر پښو اور واخیست او په درد منه توگه تک سور شو ،خو ښکاره نه شوه
چې دا سور والی د اور له کبله و که د مینې تاثیر و .ټول رنگونه یې ورک شول ،خو مالومه نه شوه
چې رنگونه د سفر له کبله ورک شول که له غمه .هغه احساس کړه چې د ویلې کیدو په حال کې
دی ،خو ټوپک پر اوږه ټینگ والړ و او ښایسته رقاصې ته یې کتل.
ناڅاپه دروازه خالصه شوه ،باد په ښایسته رقاصې باندې ولگید او هغه لکه یوه ښاپیرۍ د حلبي
سرتیري په لوري د اور منځ ته ور والوتله ،هلته د اور شغلو کې وسوځیده او خالصه شوه .حلبي
سرتیری هم ویلې شو او په یوه وړه ټوټه بدل شو.
یوه ورځ وروسته کله چې خدمتگارې نجلې ایرې ټولولې ،هغه یې د یوه واړه حلبي زړه په ډول پیدا
کړ او له وړې رقاصې نه یوازې یوه توره ځلیدونکې ستاره یا سکه پاتې وه.
پای
منبع:
H.C.Andersen Eventyr,1, 277 – 286 s, Odnsa, Denmark,1994
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د کوچنۍ «ایدې» گالن
Den lille Idas
Blomster

کوچنۍ «ایدې» وویل:
« زما واړه بدمرغه گالن ټول مړه دي .پرون ماښام ډیر ښکلي وو ،خو اوس یې ټولې پاڼې مړاوې
شوې دي! »
بیا په کوچ کې ناستې یوې زدکونکې وپوښتل:
«ولې داسې شوي دي؟»
دا زدکونې د «ایدې» ډیره خوښیده ،ځکه چې د هغې ډیرې ښکلې کیسې زده وې او کوالی یې شول
چې په بیاتي سره له کاغذ نه خندونکي انځورونه جوړ کړي .لکه :د گډا په حال کې له لوی زړه سره
وړې ښځې ،گالن او سترې مانۍ چې دروازې یې خالصیدې .هغه یوه تانده او خوشاله زدکونکې وه!
«ایدې» په داسې حال کې چې یوه گیډۍ مړاوي گالن یې زدکونکې ته ور وښودل ،پوښتنه ځینې وکړه:
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«زما گالن ولې نن خراب او مړاوي ښکاریږي؟»
زدکونکې وویل:
« غواړې ووایم چې د هغو ستونزه څه ده؟ گالن بیگا په مجلس کې وگډیدل ،له همدې کبله ستړي
ښکاریږي او سرونه یې زوړند نیولي دي!»
وړې «ایدې» وویل:
«خو گالن نه شي کوالی وگډیږي!»
زدکونکې وویل:
«البته چې کوالی شي ،کله چې لږ تیاره شي او موږ ویده شو ،گالن خوشاله او په ترپیدو او غورځیدو
شي او تقریبا ً هره شپه د گډا یو پرتمین محفل جوړوي!»
«آیا کوچنیان کوالی شي د گډا مجلس کې گډون وکړي؟»
زدکونکې وویل:
«هوکې ،د بابونې او نیلوفر واړه او نازک گالن کوالی شي د گډا په مجلس کې گډون وکړي!»
وړې «ایدې» وویل:
«تر ټولو ښکلي گالن چیرې گډا کوي؟»
زدکونکې وویل:
«ته کله د بادشاه د اوسیدو د لویې ماڼې له دروازې سره نه وې ،چیرې چې بادشاه په اوړي کې هلته
ژوند کوي او هلته له رنگارن گالنو نه ډک بڼ لري؟ تا به هلته بتکې لیدلي وي ،کله چې خڅوزي
ور اچوې ،ستا په لوري راځي؛ هماغلته سم دم د گډا بنډار جوړیږي .کوالی شې وې منې!»
«ایدې» وویل:
«زه پرون له خپلې مور سره په بڼ کې وم ،خو په ونو کې یوه پاڼه هم نه وه ،یو گل هم نه و! ما هلته
په اوړي کې ډیر گالن ولیدل ،اوس هغه چیرې دي؟»
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زدکونکې وویل:
«هغوی دننه په ماڼۍ کې دي!
کله چې شاه او درباریان ښار ته الړ شي ،گالن له بڼ څخه د مانۍ په لوري منډه کوي ،تر څو خپل
وخت ښه تیر کړي! ته باید هغوی ووینې! دوه تر ټولو ښکلي گالب گالن پر تخت باندې کیني ،هغوی
د گالنو شاه او ملکه دي .د چرگ تاج په نامه ټول سره گالن په یوه کتار کې د درناوي له پاره
دریږي ،هغوی ځانگړي چوپړان دي .بیا تر ټولو ښکلي گالن راځي او د گډا پرتمین مجلس پیل
کیږي ،بنفشه گالن د سمندري ځواکونو زدکړیاالن دي ،هغوی له سنبل او زعفران گالنو سره گډیږي
او هغوی ته پیغلې وایي! غاټول او سوسن زړې میرمنې دي ،هغوی پام کوي چې ټول ښه وگډیږي،
هر څه په ترتیب او سم وي!»
وړې «ایدې» وپوښتل:
«کله چا له گالنو نه پوښتلي چې ولې د بادشاه په ماڼۍ کې گډیږي؟»
زدکونکې وویل:
اصالً څوک نه پوهیږي .کله ،کله د مانۍ بوډا ساتونکی راځي ،له هغه سره ډیرې کلیانې وي ،د ده
له راتگ سره کلیانې شرنگ ،شرنگ کوي او کله چې گالن شرنگ ،شرنگ واوري ،د پردو شاته
پټیږي ،سرونه خم نیسي او ځانونه غلي نیسي! بوډا ساتونکی وایي:

دلته گالن دي ،زه یې په بوی باندې پوهیږم ،خو پوډا نه شي کوالی هغوی وویني!»
وړې «ایدې» په داسې حال کې چې السونه یې پړکول ،وویل:
«خندونکې ده! زه هم نه شم کوالی چې گالن ووینم؟»
زدکونکې وویل:

د سمندر وړه ښاپیرۍ

91

« ولې نه ،زه یې انگیرم چې ته کوالی شې .په یاد دې وساته ،بل ځلې چې هلته والړې د ماڼۍ له
کړکیو نه دننه ور وگوره ،ښایي وې لیدالی شې .ما همدا نن دا کار وکړ ،یو اوږد زیړ نرگس پر
کوچ باندې اوږ غځیدلی و او داسې یې ښودله چې یوه درباري میرمن وي!»
«ایدې» وپوښتل:
«آیا د شنلیو د بڼ گالن هلته تالی شي؟ کوالی شي هغوی دومره اوږده الر ووهي؟»
زدکونکې وویل:
«بلې هغوی کوالی شي راشي .گالن هر وخت چې وغواړي ،کوالی شي والوزي .آیا تا سره ،زیړ
او سپین پتنگان نه دي لیدلي؟ هغوی داسې ښکاري لکه گالن او دا هماغه څه دي ،لکه یوه ورځ چې
وو .دا هغه گالن دي چې یوه ورځ له خپلو څانگو نه هوا ته والوتل او الوتل یې زدکړل چې په خپلو
پاڼو لکه وزرونه داسې والوزي او کله یې چې الوتل ښه زدکړل ،هغوی ته د ورځې له خوا هم د
الوتلو اجازه ورکړل شوه ،پرته له دې چې بیرته کور ته راوگرځي او پر خپلو څانګو غلي کیني .په
پای کې د گالنو وړې پاڼې ،په ریښتینو وزرونو بدلې شوې.
تا خپله لیدلي دي! ښایي د شنلیو د بڼ گالن هیڅ کله هم د بادشاه ماڼۍ ته نه دي تللي ،او یا هم نه
پوهیږي چې د شپې له خوا هلته څه له خوندونو ډک ځای دی .اوس باید زه تا ته داسې څه و وایم
چې د شنیلیو د بڼ د پروفیسور له پاره ــ چې په همدې څنگ کې ژوند کوي او ته یې حتما ً پیژنې ــ
هم د تعجب وړ شي.
کله چې د هغه بڼ ته ورځې ،ورو یو گل ته ووایه فالنۍ شپه په ماڼۍ کې د گډا مجلس جوړیدونکی
دی ،بیا وگوره چې څه کیږي .هغه گل به دا موضوع نورو گالنو ته ووایي او ټول به د ماڼۍ په
لوري والوزي .کله چې د شنلي پیژندنې پروفیسور د بڼ په لوري والړ شي ،یو گل به هم په بڼ کې
نه وي او هغه به پوه نه شي چې گالن چیرې تللي دي».
ــ «خو گالن څنگه کوالی شي یو بل ته ووایي؟ گالن خو غږیدای نه شي!»
ــ « نه ،په ریښتیا سره چې هغوی غږیدای شي! هغوی د پانتومیم په بڼه ،یعنې د السونو او بدن په
خوځولو دا کار تر سره کوي! نه دې دي لیدلي کله چې وږمه چلیږي ،څنگه ټول گالن خپل سرونه
ښوروي او ټولې شنې پاڼې ښوروي ،داسې لکه د څه شي په باره کې چې خبرې سره کوي!»
«ایدې» وپوښتل:
«آیا د بڼ پروفیسور د هغوی په اشاري ژبه (پانتومیم) باندې پوهیږي؟»
زدکونکې ځواب ورکړ:
«البته چې پوهیږي! یوه ورځ سهار دی کله چې الندې خپل بڼ ته راغی ،وې لیدل چې جگ
س وځونکي بوټي په خپلو پاڼو سره ،د لونگو سره گل ته اشارې رسولې .جگ سوځونکي بوټي په
خپلو دې حرکاتو سره غوښتل ووایي:
ته ډیر ښایسته یې او ته په ما ډیر گران یې ،خو د بڼ پروفیسور دا خبرې نه خوښوي ،په همدې دلیل
یې د سوځونکي بوټي پانو ته یو گزار ورکړ ،سوځونکي بوټي د هغه الس وسوځاوه او له هغه نه
وروسته پروفیسور هیڅکله زړه ښه نه کړ چې د سوځونکي بوټي خوا ته الس ور اوږد کړي!»
وړې «ایدې» وخندل او وې ویل:
«ډیره خندونکې ده!»
د پوهنتون ر ٔیس چې د لیدلو له پاره راغلی و ،له خپلې ستړې کونکې څیرې سره هلته پر کوچ ناست
و  ،د دوی خبرې یې واوریدې او وې ویل:
«دا څه چټیات دي چې د کوچنیانو ماغزه پرې ډوکوئ!»
د پوهنتون د ر ٔیس دا محصله هیڅ نه خوښیده .محصلې به چې کله په بیاتي سره ،له کاغذ نه خندونکي
انځورونه جوړول ،په هغه به په قار کیده او ورباندې غوریده ،اوس محصل داسې یو انځور جوړ
کړی و چې یو سړی په دار ځړول شوی او په الس کې یې یو زړه دی ،ځکه چې په دار را ځړول
شوی سړی د زړونو غل و .اوس یو بل انځور ،داسې چې یوه سحرگره ښځه ،له خپلې اوږدې پزې
سره پر یوه اوږده جارو باندې سپره ده او خپل میړه لیږدوي.

د سمندر وړه ښاپیرۍ

92

د پوهنتون ر ٔیس دا کارونه نه خوښول ،اوس یې بیا لکه مخکې ځل وویل:
«دا څه چټیات دي چې د کوچنیانو ماغزه پرې ډوکوئ! دا څه احمقانه خیالپلو دی!»
خو وړې «ایدې» د زدکونکې د خندونکو خبرو په باب ،چې د دې د گالنو په هکله یې و ویلې ،ډیر
فکر وکړ .د گالنو سرونه زوړند دي ،دوی ستړي دي ،ځکه چې ټوله شپه گډیدلي دي ،حتما ً به
ناروغه وي .ځکه یې خپله د گالنو گیډۍ جگه کړه او د هغه میز پر سر یې کیښوده چې د دې د لوبو
اسباب پرې ایښي وو .دې یوه ډکه ټوکرۍ د لوبو اسباب درلود ،همدا راز یوه نانځکه یې درلوده چې
د خوب پر تخت اوږده غځیلدلې وه .د هغې نوم «سوفیه ــ  »Sophieو .وړې «ایدې» نانځکه را
جگه کړه او ورته وې ویل:
« سوفیې ته باید جگه شې او نن شپه په ټوکرۍ کې ویده شې ،خوارکوټي گالن ناروغه دي ،هغوی
به ستا پر تخت ویده شي ،ښایي چې را ښه شي!»
دغسې یې نانځکه راجگه کړه ،خو نانځکه د خوب د تخت د پریښودو په وجه ناراضه ښکاریده او
اعصاب یې خراب و ،خو څه یې و نه ویل.
وړې ایدې گالن د خوب پر تخت کیښودل ،رویجایي یې پرې واچوله او هغوی ته یې وویل که غلي
وغځیږي ،دوی ته به یو چای رابرابر کړي چې دوی ورباندې را ښه او سهار ته را جگ شي .بیا
یې د خوب د تخت پردې راکش کړې چې لمر د دوی سترگو ته ور نه شي.
وړې «ایدې» د هغې ورځې ،وروسته له غرمې نه یوازې د ځوانې زدکونکې د کړو خبرو په باب
فکر وکړ ،نه د بل څه شي په باب .کله چې د خوب وخت شو ،د کړکۍ څنګ ته الړه ،چیرې چې
پردې را زوړندې وې او د کړکۍ په خوله کې یې د مورکۍ سنبل او غاټول ښکلي گالن ایښي وو،
ورو یې گالنو ته وویل:
«زه پوهیږم چې نن شپه تاسو د گډا بنډار ته ځئ».
خو گالنو داسې وښوده چې دوی په هیڅ شي پوه شوي نه دي ،ان تر دې چې خپله یوه پاڼه یې هم و
نه ښوروله ،خو وړه «ایدا» پوره پوهیده.
«ایدا» د خوب تخت ته الړه ،یوه شیبه پر تخت اوږده وغځیده او سوچ یې وکړ چې د بادشاه په مانۍ
ویل:
کې به د گالنو گډا حتما ً ښکلې وي او له ځان سره یې ورو داسې
«آیا زما گالن به ریښتیا له هغوی سره وي؟» او بیا ویده شوه.
د شپې ناوخته له خوبه را ویښه شوه ،هغې گالن او زدکونکې په خوب کې لیدلي وو ،هغه زدکونکې
چې د پوهنتون ر ٔیس به د هغې په باره کې ویل چې د «ایدې» ماغزه په بې مانا شیانو ډکوي .د
«ایدې» د خوب کوټه ډیره آرامه وه .د میز پرمخ د خوب څراغ لگیده او مور پالر یې ویده وو.
هغې له ځان سره وویل:
« آیا زما گالن به اوس هم د سوفیې پر کټ پراته وي؟ زړه مې غواړي پوه شم چې څه خبره ده!»
هغه لږ د دروازې په لورې ور وخوځیده او له نیم کښې دروازې یې ولیدل چې گالن او د لوبو شیان
ټول پر خپلو ځایونو پراته دي .هغه غوږ شوه او داسې یې وانگیرله چې په سالون کې داسې نرمه او
ښکلې پیانو غږول کیږي ،چې پخوا دې نه وه اوریدلې.
هغې وویل:
«اوس ټول گالن گډیږي ،اوه خدایه! څومره مې زړه غواړي د هغوی گډا وگورم!» خو وې نه شو
کړای چې له ځایه پاڅیږي ،ځکه چې د مور پالر له را ویښیدو نه ډاریده .هغې سوچ وکړ:
«کاشکې گالنو کوالی شول دلته راشي».
خو گالن رانغلل او موسیقي غږیده .له هغه ځای نه ټول شیان ښکلي ښکاره کیدل ،هغې طاقت و نه
شو کړای او په پای کې د خوب له تخته جگه شوه ،ورو د دروازې خوا ته الړه او سالون ته یې ور
وکتل .اوه! ټول څه چې دې لیدل ،ډیر زړه وړونکي وو.
سره له دې چې هلته هیڅ څراغ نه و ،سره له هغه هم هلته رڼایي وه ،د سپوږمۍ رڼا له کړکۍ نه د
سالون پر غولي ځلیده ،داسې رڼایي وه ،لکه ورځ چې وي .ټول سنبل او غاټول گالن ،په دوو اوږدو
کتارونو کې پر غولي والړ وو .په کړکۍ کې پرته له تشو گلدانونو ،نور هیڅ شی نه و .په غولي کې
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ټول گالن په زړه وړونکي ډول سره گډیدل ،هغوی یو د بل پاڼې نیولې او د ځنځیر په بڼه یو پر بل
سره تاویدل .یو لوی زیړ زنبق گل له پیانو سره کیناست او هغه یې وغږوله .وړه «ایدا» ډاډه وه چې
هغه یې تیر اوړی لیدلی و ،هغې ته ور په یاد شول چې زده کونکې ویلي وو:
«هغه څومره لین ( )Lineنومې نجلۍ ته ورته دی!» او بیا ټولو په ده پورې خندلي وو؛ خو اوس
وړې «ایدې» لیدل چې زیړ نری زنبق گل ،په ریښتیا سره آغلې لین ( )Lineته ورته دی! هغه،
هماغه کار کاوه چې آغلې لین د پیانو غږولو په وخت کې کاوه ،خپل زیړ مخ یې له یوې خوا بلې
خوا ته اړاوه او په خپل وخت یې د موسیقي له غږ سره برابر خپل سر ښوراوه.
د هیڅ گل وړې «ایدې» ته پام نه و .هغې نا څاپه ولیدل چې یو زعفراني گل میز ته ورخیز کړل،
چیرې چې د لوبو اسبابونه پراته وو ،بیا د ناوکۍ د خوب تخت لوري ته ورغی ،چیرې چې ناروغ
گالن پراته وو ،پردې یې کش کړې .ناروغه گالن ناڅاپه له تخته راجگ شول ،د باندې را ووتل او
نورو ته یې سرونه وښورول ،په دې مانا چې هغوی هم غوښتل وگډیږي.
یو زوړ پیپ څښونکی سړی چې الندې شونډه یې لکه پرې چې وي ،له ځایه جگ شو او د گالنو د
درناوي له پاره یې ځان خَم کړ .گالن هیڅ ناروغ نه ښکاریدل ،د غولي پر مخ یې له نورو گالنو
سره خیزونه وهل او سخت خوشاله وو.
ناڅاپه داسې څه وشول لکه کوم شی چې له میز نه ښکته لویدلي وي« .ایدې» ولیدل چې د نوي کال
د جشن له پاره رواړل شوې د ونې څانگې ،له میز نه ښکته ټوپ کړل او داسې یې انگیرلې وه چې
دا هم یو گل دی! څانگه هم ډیره ښکلې وه ،په یوه برخه کې یې له مومو جوړه یوه نانځکه بنده وه
چې لکه د پوهنتون د مشر غوندې یې شپو خولۍ پر سر ایښې وه  .څانگې له خپلو دریو سرو لرگینو
پښو سره ،د گالنو په منځ کې خیزونه وهل او پښې یې په غولي دربولې او «مازورکا» موسیقۍ ته
داسې گډیده چې گالنو نه شوای کوالی هسې وگډیږي ،څنگه چې گالن له وزنه سپک وو ،نه یې
شوای کوالی د غولې پر مخ پښې ودربوي.
ناڅاپه د څانگې د سر مومي نانځکې جگه او غټه شوه او پر کاغذي گالنو باندې یې غالمغال پیل کړ:
«دا څه چټیات دي چې تاسو د ماشومانو ماغزه ورباندې ډکوئ! دا څه احمقانه خیالپلو دي!»
مومي نانځکې له خپلې شپو خولۍ سره په هغې شیبه کې ،لکه د پوهنتون مشر ،زیړه څیره او تروشه
قواره درلوده .کا غذي گالنو د مومي نانځکې په ډنگرو پښو باندې وارونه پیل کړل او هغه بیرته له
سره ټوله او په یوې وړې مومي نانځکې بدله شوه.
د دې صحنې لیدل ډیر خندونکي و او وړې «ایدې» نه شوای کوالی د خپلې خندا مخه ونیسي.
څانگې خپله گډا پسې ِوغځوله او د پوهنتون مشر هم اړ و چې له هغوی سره وگډیږي .دې مرسته
نه کوله چې څه سړي ځان جگاوه او ټیټاوه او څه وړوکي مومي نانځکه له خپلې تورې خولۍ سره
ښورریده ،خو بیا هم دوی اړ وو چې وگډیږي .بیا گالنو ،په تیره هغو گالنو چې د نانځکې د خوب
پرتخت اوږده غځیدلي وو ،هیله وکړه چې څانگه خپله گډا ودروي .په همدې وخت کې له هغې
ټوکرۍ نه ـ چې سوفیه نانځکه او د لوبو نور سامان په کې و ـ یو غږ واوریدل شو ،پـیپ څښونکی
سړی په منډه د میز څنډې ته ورنږدې شو ،په خپلې خیټې یړمخې پر میز باندې اوږد وغځید او د
ټوکرۍ سر یې لږ پرانست .سوفیه راجگه شوه او په حیرانتیا یې شا و خوا وکتل او وې ویل:
«وینم چې جشن مو جوړ کړی دی ،ولې مو زه نه یم خبره کړې؟»
پـیپ څښونکي سړي وپوښتل:
«کیدای شي له ما سره وگډیږې؟»
سوفي وویل:
«ته یو دروند سړی!»
بیا یې شا ورواړوله او د ټوکرۍ په څنگ کې کیناسته او په دې سوچ کې شوه چې :کوم یو گل به را
نه شي او ما به د خپلې نامزدۍ له پاره انتخاب نه کړي ،خو یوه گل هم له هغې نه دا غوښتنه و نه
کړه .هغه د نورو د پام اړولو په پار وټوخیده ،خو هیڅ چا ورته پاملرنه و نه کړه .پـیپ څښونکی
یوازې وگډید او بد هم و نه گډید!
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کله چې هیڅ یو گل هم پام ور ته و نه کړ ،سوفیې له کجاوې نه د کوټې غولي ته ځان ور وارتیږه
او دا ارتیږل دومره له غږ او ځوږ سره مل وو چې ټول گالن په منډه راغلل او گرد چاپیره ور نه
را تاو شول چې هغه وپوښتي چې ژوبله شوې خو به نه وي؟
ټولو گالنو له هغې سره مینه کوله ،په تیره هغو گالنو چې د دې پر تخت باندې اوږده غځیدلي وو.
سوفیې ځان نه و خوږ کړی ،ټولو گالنو په دې خاطر له هغې نه مننه وکړه چې هغوی یې پرې ایښي
وو چې د دې پر تخت ویده شي ،ورته وې ویل چې پر دوی گرانه ده.
بیا یې د غولي منځ ته ـ چیرې چې د سپوږمۍ رڼا ځلیده ـ له ځانه سره بوتله او ورسره وگډیدل ،ټول
گالن له هغې نه را تاو وو او سوفیه ډیره خوشاله وه او گالنو ته یې وویل چې هغوی کوالی شي د
دې د خوب تخت وکاروي او دا کوالی شي په ټوکرۍ کې ویده شي.
خو ګالنو وویل:
« له تا نه ډیره مننه ،موږ نه شو کوالی اوږود ژوند وکړو ،کیدای شي موږ سبا مړه شو ،وړې
«ایدې» ته ووایه چې موږ په بڼ کې ـ چیرې چې کنري یې خښه کړې وه ـ خښ کړي ،موږ به په
اوړي کې بیا را شنه شو او وده به وکړو او له پخوا نه به نور هم ښکلي شو!»
سوفیې وویل:
تاسو باید مړه نه شئ!» او گالن یې ښکل کړل .په هماغې شیبې کې د سالون ور بیرته شو او تر
ټولو ښکلي گالن په گډا سره را ننوتل .وړوکې «ایدا» پوه نه شوه چې هغوی له کوم ځای نه راغلي
دي ،ښایی له شاهي ماڼۍ نه راغلي وي .دوه سره گالب گالن ،چې زرین تاج یې پر سر و ،راننوتل،
هغوی د گالنو شاه او شاه میرمن وو .ورپسې د شببو او لونگو ډیر ښکلي گالن ـ چې شا و خوا یې
ټولو ته درناوی کاوه ـ راننوتل او له ځانسره یې جالب موزیک هم راوستی و .د موسیقي په آالتو یې
زړه وړونکي رنگارنگ گالن ټومبلي وو او د موسیقي آالت یې داسې پو کول چې څیرې به یې تکې
سرې شوې .په زړه پورې موزیک و او رنګارنگ گالنو داسې شور بگت جوړ کړی و چې ته وا
ټولو په ځانو پورې زنگونه تړلي وي ،بیا نور ډیر گالن هم راغلل او ټول سره گډیدل .کله چې گډا
پای ته ورسیده ،گالنو یو بل سره ښکل کړل ،د هغوی لیدل ډیر ښکلي او په زړه پورې و.
په پای ګالنو یو بل ته شپه په خیر و ویلې ،وړه «ایدا» هم د خوب ځای ته ستنه شوه او د هغه څه
په باب یې فکر کاوه چې دې لیدلي وو.
سبا سهار چې «ایدا» له خوبه جگه شوه ،مخامخ د واړه میز په لوري الړه ،غوښتل یې پوه شي چې
تر اوسه گالن هلته شته که نه .د خپل خوب له تخت نه یې پرده یوې خوا ته کړه ،هوکې ټول گالن
هلته وو ،خو له پرون نه نور هم مړاوي شوي وو .د هغې نانځکه (سوفیه) په ټوکرۍ کې اوږده
غځیدلې وه او ډیره خوبولې ښکاریده.
وړې «ایدې» وویل:
«د تیرې شپې څه شی دې په یاد دي چې ما ته یې و وایي؟»
خو سوفیه غلې وه او سپڼ یې هم و نه کړ.
«ایدې» لږ په تونده لهجه ورته وویل:
«ته سره له دې چې ښه نانځکه نه یې ،خو هغوی ټول درسره وگډیدل!»
بیا یې یو کارتن چې د یو الوتونکي ښکلی عکس ورباندې و ،را واخست ،سر یې ورته پرانست او
مړه گالن یې به کي کیښودل.
وړې «ایدې» وویل:
«دا ستاسو وړوکی او ښکلی تابوت دی .کله مې چې د تره زامن له ناروي څخه را ستانه شي ،هغوی
به ما سره مرسته وکړي چې تاسو په بڼ کې خاورو ته وسپارم ،څو په راتلونکي اوړي کې بیا راشنه
شئ ،وده وکړئ او تر پخوا ال ښایسته وغوړیږئ!»
ناویژي کاکازیان دوه ځواکمن هلکان وو چې یو یونس ( )Jonasاو بل آدلف ( )Adolphنومیدل.
د هغوی پالر دوی ته یوه لیندۍ او څو غشي ورکړي وو ،دوی هم هغه له ځان سره راوړي وو چې
«ایدې» ته یې ور وښیي.
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وړې ایدې د تره زامنو ته د گالنو د مړینې یادونه وکړه او هغوی ته یې وویل په خښولو کې مرسته
وکړي .هر څه د خاورې سپارلو له پاره چمتو وو .هلکانو چې لیندۍ پر اوږو اړولې وې ،مخکې
روان وو ،او وړه «ایدا» د گالنو کارتن په غیږ کې ورپسې وه.
د بڼ په یوه څنډه کې یې یو وړوکی ځای وکیند ،مخکې له دې چې گالن خاورو ته وسپاري« ،ایدا»
گالن ښکل کړل او له کارتن سره یې خښ کړل او د تره زامنو ،یونس او آدلف کوم توپ یا توپک
نه درلود چې د درناوي په پار ډزې وکړي ،ځکه یې د قبر د پاسه غشي ور گوزار کړل.

پای
منبع:
H.C.Andersen Eventyr, 1, 53 – 69 s, Odnsa, Denmark,1994
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تور غنم
Boghveden
له یوې تالندې بریښنا او توفاني هوا نه وروسته که سړی د تورو غنمو د کروندې له اړخه تیر شي،
هغه داسې تک تور ښکاري لکه په اور کې چې سوې وي.
بزگر وایي:
«دا له تندر او بریښنا نه راپیښ شوي دي».
خو دا خبره ولې پیښه شوه؟
دا هماغه څه دي چې زه غواړم تاسو ته یې کیسه وکړم ،البته چې ما کیسه له مرغۍ نه اوریدلې ده
او مرغۍ هم دا کیسه له هغې زړې ولې (بید) اوریدلې وه چې د کروندې په څنگ کې والړه ده ،ونه
اوس هم هلته والړه ده.
ه غه یوه ستره او با ارزښته ونه ده ،خو زړه شوې او لږ څه له کاره لویدلې ده .تنه یې په منځ کې
دوه جایه شوې ،واښه او مرخیړي په کې راشنه شوي دي .ونه په مال کې کږه شوې او څانگې یې
داسې را زوړندې دي لکه اوږده ویښتان.
د دې زړې ونې پر شا و خوا د اوربشو ،جودرو او تورو جودرو کروندې راتاو دي .تورې اوربشې
ډیرې ښکلې دي .کله یې چې وږي پخیږي ،داسې بریښي لکه زیړې کنري مرغۍ یې چې پر ډنډر
باندې ناستې وي ،د تورو اوربشو دانې چې څومره بخیږي ،وږي یې مخ ښکته زوړندیږي.
هلته د تورو غنمو یوه کرونده هم وه او دا کرونده مخامخ زړې ولې (بید) ته پرته وه .تور غنم ځان
نه ټیټاوه ،ډیر مغرور وو ،داسې نه و لکه نورې غلې دانې ،خپل سر یې نه خماوه او ویل به یې:
« زه هم لکه دا نور وږي له دانو ډک یم ،خو له هغو نه ډیر ښکلی یم .گالن مې د مڼې د غوټیو په
څیر ښکلي دي ،هیڅ څوک یې په لیدلو نه مړیږي ،ته ووایه زړې ولې(بید) ،په دې دنیا کې دې تر
ما ښکلی او پرتمین کوم څه لیدلي دي؟»
ونې په داسې ډول سر وښوراوه لکه چې وایي:
«هو لیدلي مې دي».
تور غنم چې ډیر مغرور او ځانخوښی و ،ویل به یې:
«څه بې عقله ونه ده! دومره زړه ده چې پر خیټه باندې یې واښه راشنه کیږي».
یوه ورځ ناڅاپه ډارونکی توفان پیل شو ،په سیمه کې ،د لویې ونې شا و خوا ،ټولو شنیلیو او گالنو
خپل سرونه او پاڼې الندې خوا ته د دې له پاره خمې کړې چې توفان ضرر ور ونه رسوي؛ خو تور
غنم په هماغه غرور او کبر سره خپل سر جگ نیولی و .گالنو ورته وویل چې:
«سر دې د موږ په شان الندې ونیسه!»
خو تور غنم ورته وویل:
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«زه مې سر نه ټیټوم!
ولې دا کار وکړم؟»
نورو خاشو ،دانو او وږیو ورته غږ وکړ:
« ته هم لکه موږ غوندې خم شه او سر دې ټیټ کړه! اوس به توفان راورسیږي ،که دې سر خم نه
کړې ،مخکې له دې چې کومه هیله ورنه وکړې ،ټولې دانې او وږي به دې له منځه یوسي».
تور غنم وویل:
«له دې ټولو خبرو سره مې هم زړه نه غواړي چې ټیټ شم او سر مې زوړند کړم».
زړې ولې (بید) وویل:
«گالن دې وتړه او پاڼې دې ټیټې کړه ،کله چې بریښنا د اسمان زړه ورڅیري ،مه ورته گوره! حتی
انسانان هم دا کار نه کوي ،هغه هم د دې له پاره چې کیدای شي ړانده شي ،موږ خو ال له انسانانو
نه ډیر ضعیفه یو ،هلته به بیا پوه شې چې پر موږ څه کیږي!»
تور غنم وویل:
«څه ،موږ له هغوی نه ضعیفه یو! که دغسې وي ،زه اسمان ته گورم ،تر څو پته ولګیږي چې څوک
ډیر ضعیفه دي».
غنم په ډیر غرور او ځانغوښتنې سره دا کار ترسره کړ .په اسمان کې داسې بریښنا وشوه چې تا به
وې دنیا اور اخیستی دی.
کله چې توفان پای ته ورسید ،وږي او گالن چې باران المده کړي وو ،په پاکه او زړه وړونکې هوا
کې سرونه جگ کړل؛ خو تور غنم بریښنا داسې سوزولي وو چې تور سکاره یې ورنه جوړ کړي
وو.
زړې ولې خپلې څانگې باد ته نیولې وې او له شنو پاڼو نه یې د باران څاڅکي داسې پر مځکه څڅیدل
چې تا به وې ژاوړي.
مرغۍ ونه وپوښتله:
«ولې ژاړې؟
دلته خو هرڅه ښه او تازه دي ،نو بیا د څه له پاره اوښکې تویوې؟
گوره لمر څه ښه ځلیږي او په اسمان کې اوره څنگه یو په بل پسې منډې وهي!
د گالنو زړه وړنکی بوی نه احساسوې؟
بیا دې نو ژړا د څه له پاره؟»
همالته و چې ولې (بید) د تور غنم کیسه مرغۍ ته وکړه ،هغه تور غنم چې ډیر مغروره او ځانخوښی
و او د خپل غرور پایله یې ترالسه کړه.
ما هم دا کیسه له مرغیو اوریدلې وه ،یوه ورځ مې له هغوی نه ِوغوښتل چې یوه کیسه راته وکړي،
هغوی هم همدا کیسه راته وکړه.
پای
منیع:
H.C.Andersen Eventyr, 2, 137 –141 s, 1994, Odnsa, Denmark

د سمندر وړه ښاپیرۍ

98

د ژباړن پیژندنه
محمد آصف بهاند د محمد عمرزوی ،د  ۱۳۳۳لمریزکال د جدي د میاشتې په دریمه نیټه د کابل د
چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې زیږیدلی دی .لومړنۍ زده کړې یې د کابل د عالوالدین په
تجربوي ښوونځي کې کړي دي ،بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلوزده کړوته دوام ورکړ،
خو دولسم ټولګی یې د میدان د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.
د ۱۳۵۵کال د حمل په میاشت کې یې د کابل پوهنتون د ژبواوادبیاتوپه پوهنځي کې لوړې زده کړې
پیل کړې او په  ۱۳۵۸کال یې د لیسانس سند ترالسه کړ .له فراغت نه وروسته د کابل د روښان
دارالمعلمین کې د ښوونکي په توګه ومنل شو.
په  ۱۳۶۰کال په جدي میاشت کې د کابل پوهنتون ادبیاتوپوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو .په
 ۱۳۶۶کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ تیزس دفاع وکړه.
آصف بهاند له  ۱۳۵۶کال راهیسې شعروایي ،نوی شعرډیرلیکي ،کله کله یوه نیمه غزله او قصیده
هم لیکي .په لسګونوعلمي تحقیقي مقالې او شعرونه یې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې
په معتبروعلمي مجلو ،خپرونو ،ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي.
د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه په پیل کې د څوکلونوله پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې
(اجتماعي علوم) د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه.
دغه رازدهجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د روزنې
ادارې د علمي پروګرام((موږاو اوریدونکي )) لیکوال پاتې شوی دی.
آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
په لسګونوعلمي او فرهنګي سیمینارونوکې یې ګډون کړی ،مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو
سیمینارونوکې یې لوستې دي.
په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشي توب او د یادې ټولنې د
ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو.
د سویدن هیواد او د سویدن په بیالبیلو ښارونوکې د میشتوافغانانو د فرهنګي ټولنو له خوا د مورنۍ
ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرست په صفت یې کارنده او فعاله برخه په کې اخیستې،
مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې له راغلو ښوونکوسره یې
د مورنۍ ژبې پرستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د زده کړې او ساتلو پر ستونزو او
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د حل پر الرو چارو غږیدلی ،مشورې یې ورسره کړي او د سویدن په ستاکهولم ،کوتیبورګ او مالمو
ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.
آصف بهاند د خپل فرهنګي فعالیت په اوږدو کې دغه علمي کارونه ترسره کړي دي:
۱ـ پښتوادب له  ۱۲۵۰څخه تر ۱۲۹۷پورې (د لیسانس دورې مونوګراف)،
۲ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره (د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدوله پاره علمي اثر)،
۳ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،لومړی کتاب ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د نا پښتو څانګو له
پاره درسي کتاب (ګستتنر چاپ)،
۴ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دویم کتاب ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د نا پښتو څانګو له پاره
درسي کتاب (کستتنر چاپ)،
۵ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دریم کتاب ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ناپښتو څانګو درسي
کتاب (ګستتنر چاپ)،
۶ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون ،د پښتو څانګې درسي کتاب (ګستتنر چاپ)،
۷ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ درورې منظوم متون ،د پښتو څانګې درسي کتاب (ګستتنر چاپ)،
۸ـ د دستار نامې منتخبات ،د پښتو څانګې درسي کتاب (کستتنر چاپ)،
۹ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون (د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي اثر)،
۱۰ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخییل مسأ له (د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
۱۱ـ د کوچنیانو ادبیات ،د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې له خوا په  ۱۳۶۶کال کې خپورشوی دی
او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،
۱۲ـ مروره مځکه ،د شعرونو ټولګه ،په  ۲۰۰۹کال په کابل کې خپورشوی دی،
۱۳ـ الرورکي الرویان(سفر نامه) مومند خپرندویه ټولنه ۱۳۹۱ ،لمریز کال او دویـم ځــل په ۲۰۱۷
کال کې افغان جرمن آنالین ویبپاڼې له زیاتونو سره په بریښنایي بڼه خپور کړ،
۱۴ـ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نهه نورې کیسې( ،ژباړه ،همدا اثر)،
 ۱۵ـ د کوچنیانو ادبیات دویم ټوک ،افغان جرمن آنالین ویبپاڼې په  ۲۰۱۷کال کې په بریښنایي بڼه
خپور کړ.
څو ژباړې او دوې شعري ټولګې یې خپریدو ته تیارې دي.

