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 2022جون    01حمید انوری                                                     چهارشنبه          

زنده یاد"مرجان کمال" است که در  گردآوردۀ خواهرک نامراد ما، ، یکی از دهاضرب المثل فوق

رب المثل ض" است که شامل گنجینه هاکتاب جدید او به نشر رسیده است. این کتاب او معنون به"

ها،اعتقادات و رسوم و رواج های سرزمین آبائی ما افغانستان عزیز است که در حقیقت معبود و 

محبوب آن دخت گرانمایه بود. در این کتاب جدید که بازهم در اثر تالش های خستگی ناپذیر مادر 

یار هموطنان داغدیدۀ شان، محترم داکتر"فریده جان نوری" به زیور طبع آراسته گردیده و در اخت

آنچه از افغانستان و افغان و افغانیت هنوز به یاد داریم، با تالش های بی پایان  ،قرار داده شده است

و در حافظۀ  کمال" از کوهپایه های میهن گردآوری گریده مرجانو عشق و عالقۀ مفرط روانشاد"

هم توسط مادر مهربان ایشان جمع آوری گردیده، از زکاپیوتر آن زنده یاد نقش بسته بوده است که با

فرانسوی به دری ترجمه گردیده و زیب این کتاب بی اندازه جالب و زیبا و گویا گردیده است که 

 اد!دستان مبارک شان درد نکن

در ه در قطع و سحافت زیبا، خطوط خوانا، کاغذ مرغوب و عکس های رنگین این کتاب ک

ما نیز می باشد. فهرست این  اصطالحات مشهور وطنی که حاوی صفحه منتشر گردیده است230

قسمت با عناوین پرمعنی، تهیه شده است که چیستان های وطنی را نیز دربر  18 کتاب زیبا حاوی

داشته و در اخیر کتاب چند نوشته و مضمون آن دخت شریف افغان نیز از البالی نوشته های متعدد 

چنین نشانی شده  هاو آموزنده گردیده است که عناوین آناو برگزیده شده و درج این کتاب دلچسپ 

 اند:

 نگاهی به قتل فرخنده شهید •
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 در مورد قتل زنده یاد احمدظاهر •

 اهی های کابلرنامگذاری های جدید جاده ها و چهار •

 سرمایه گذاری در یک بافت تخیلی قبیلوی در افغانستان •

 هویت و عقیده •

 چهرۀ مرکزی اسالمیزم بنیاگرا •

 لیست نام های تحریکات بنیادگرا •

  خواهر گرانقدر ما، محترم بازهم به مصرف شخصی    این کتاب 

راسته گردیده و برای  آه زیور طبع  ب  وری"ن ن "فریده جا داکتر

زنده   روان  و  روح  گردید.  خواهد  توزیع  مجانی  بصورت  کشور  داخل  در  عالقمند  هموطنان 

یاد"مرجان" جان خوش و آرام باد و یاد شان گرامی که حتی در حالت نبود جسمی خود هم مصدر  

. سنائی غزنوی در مورد چنین افراد و اشخاص منحصر  خدمتی به هموطنان دوستداشتنی خود میگردد 

 : سروده بود باریبه فرد چنین 

 سالها باید که تا یک سنگ اصیل ز آفتاب

 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

د که تا یک پنبه دانه ز آب و خاکماهها بای  

نـفـک  دی را ـا شهیـه گردد یـل ـح را   دیـشاه  

پشت میش روزها باید که تا یک مشت پشم از  

رسن  زاهدی را خرقه گردد یا حماری را   

 عمرها باید که تا یک کودیک از روی طبع 

ین سخن   عالیم گردد نکو یا شاعری شیر

ای قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه  

 بوالوفای  
 
 ود ویس ـرد گردد یا شـک

 
ن ر  ق  

 

، مادر چنان دختی پرورید و به جامعه تقدیم داشت  "رجانم" ربیت و پرورش روانشاد  و حقا که در ت

چون"مرجان"    که قرنهای دگر بکار است تا چنان نطفه ای از بطن مادری تولد گردد و چنان مادری که

دخت دیگری پرورش داده و به جامعه تقدیم دارد، دریغا که"مرجان" دیگر جسماً در بین ما نیست،  

 ما است و نگران رفتار و کردار و گفتار ما. اما روح و روان او همیش با 


