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 2021می    30یکشنبه                        حمید انوری                                            
 

ن ما یادی از   ، زنده یاد خواهر نازنی 
 "مرجان"! 

 

  ال" مزنده یاد"مرجان ککه    ار می شود درست چهار سال آزگ،  (2021می  ماه    30) یکشنبه    امروز

 و مادر را در سوگ خود نشانده است.  و به ابدیت پیوسته است  رخت از این دنیای دون برکشیده

عاشق افغان و افغانستان، عاشق سنگ و کوه   خستگی ناپذیر و با شهامت و  بلی آن دخت پرتالش و

شیرین و  زبان های  دیار، عاشق مردم بی غل و غش آن ماوا، عاشق  سبزۀ آن  ُگل و هوا و  و آب و 

  با صفای   ت یعب رافیۀ آن مرز و بوم و عاشق محیط و طغآن وطن، عاشق فرهنگ و تاریخ و جرنگین  

سماً در بین ما نیست، اما روح پاک و بزرگ او همیش با  دیگر جبا درد و دریغ  که  ،  آن و عاشق...

که افغانستان آنرا نام است، سرزمین مقدس همه    باد آاره گر اوضاع و احوال آن ناکجا  ما است و نظ 

 افغانها. 

ی او به همت  در نبود جسمانی او و پس از آنکه به ابدیت پیوست، بیشمار نوشته ها و یادداشت ها 

در اختیار هموطنان قرار گرفت که دستان  از طریق انترنت  و    ترجمه به دری  شان    گرانقدر  مادر

 شان درد نکناد! مبارک 

د  مادر  همت  به  پسین  سال  سه  دو  همین  کشیدۀدر  رنج  و  دیده  کتاب  روانشاد   اغ  کمال"،  "مرجان 

به زبان دری از چاپ بیرون گردیده و هم اکنون در حال توضیع    خ"یتالطم تار ماندگار"افغانستان در  

 است.  کشور والیات و   مرکز مجانی به پوهنتون ها، مکاتب و کتابخانه های 
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منابع معتبر فرانسوی تا کنون دو کتاب روانشاد"مرجان کمال" را طبع و نشر کرده و در دسترس  

 فرانسوی ها گذاشته اند. 

که آن دخت سخت کوش، با شهامت و پرتالش ما فرصت بیشتر نیافت تا مصدر   غایو اما دردا و در

ه  پروژه های خیریتعدادی از    مظلوم و بی نوای خود گردد و    خدمات بیشتر و بهتری برای هموطنان 

 در کشور آغاز کرده بود، ناتمام ماند و اجل فرصت بودن از او بگرفت.  ایکه

 ودن بگرفتــانهبنگام اجل، فرصت ب

 بلبیل را ز مچن، حنی رسودن بگرفت
 

او به سوی ملکوت    پاک آن دخت بی بدیل افغان را دست ظالم اجل فرصت بیشتر نداد و روح    بلی! 

غای آن، با همه ته و باالئی های آن، با همه  و غوبه پرواز درآمد، تو گوئی زمین با همه شور  

تنگی  سخت  نامردی و نامردمی های آن، جای آن دخت با شرف و چون برِگ ُگل نبود و برایش  

 میکرد. 

آن تشنگان    آفت رسیده و   و  ان و طفل آن ماوای جنگ زدهجواو رفت و بیشمار زن و مرد و پیر و  

، با قلب ای به وسعت کهکشان، یاری  اررا که با عشق و عالقۀ سرش  سودهآیک جرعه آب با خاطر  

ساخت. قصه های   گوار وس  خشکیدۀ شان می شگفاند، سخت غمین و   ن می رساند و ُگل لبخند بر لبا

در    درد و غِم زنان و کودکان افغان که خواهر با شهامت ما"مرجان کمال" سرگذشت پُر  ه و  رغص پُ 

  اندک   و امکانات افغانستان، در حد توان    در ولسوالی های فراموش شدۀقریه های دور افتادۀ کشور و  

و    ش خود، جرعه آبی در حلق خشکیدۀ شان طی دو دهۀ پسین می ریخت، کم و بیش در نوشته های

 سنگ آب می شود.  لخواندن آنها، د  و  ننیز جسته و گریخته در کتابهای او آمده است که از شنید 

افغانیغا و دردا که آن دخت بی بد ا و مگر و دریو ام نه تنها بیشمار    لکوتی خود،با پرواز م  ل 

ری  ماد   لکه و استادان و همصنفان خود را داغدار ساخت، ب  شنایان آهموطنان، دوستان و عزیزان و  

و    دنیا، فقط یک دختر داشت   دارِ را برای همیش در غم و اندوه و غصه و ماتم نشانید که از تمام  

 دگر هیچ. 

       ام را ـ زنده کند ن  ی ر ـکز عقبش ذکر خی          دولت جاوید ایفت هر که نکو انم زیست  

       را م  حاجت مشاطه نیست روی دالرا             فضل   ل د اه ن کن ـ ر کنند ور ن و را گ وصف ت 
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مادر بود، هم معلم، هم دوست    او راهم    ،بلی! آن دخت سرافراز افغان یگانه فرزند مادر بود که مادر

 در حضر و در سفر. او  روزی های خوب و بد  رازِ همدم و همهمراه و  و  و رفیق  

گفت و گو،    یو گر بر کوهی نهی، ب  این مادر قهرمان در دل دارد، دردیست جگر سوز  هدردی ک

   آب خواهد شد.

غم گران، به گرانی    چنانی، باری از  ا نامه    تسلیت مرثیه و هیچ  عر و هیچ  مضمون و هیچ شهیچ  

 . ند ا تونمی   کاسته  صحرا،دوصد کوه بابا و به وسعت 

مادری بپاشم که در این شب و روز در سوگ از دست  واهم و سِر آن ندارم که نمک بر زخم  نمی خ 

همه خوبی  ، قطره قطره آب می شود، اما چار ناچار انسانیت حکم میکند به پاس  خود   دادن توتۀ جگر 

آن دخت سرافراز افغان چند سطری نوشته و یادش را گرامی دارم، هرچند خوب میدانم سبب  های  

، آخر نمی شود که بگذارم  گردم، اما آرزو میکنم بر من ببخشایند دار میریختن اشک یک مادر داغ 

 موجود نیست تا الاقل تسلی دلی برای شان گردد. هم هیچ راه دیگری    و بگذرم؛

است و آنچه کودک از مادر    ، این مادر است که نخستین معلم فرزند و اما به فکر قاصر این کمترین 

داکتر    خود   گرانقدراز خواهر    فرا می گیرد، راه آیندۀ او را روشن و منور می سازد، پس جا دارد که 

م که معلم بی بدیل و کم نظیر برای "مرجان  ی صمیمانه اظهار سپاس کن  "فریده جان نوری" صاحب 

 کمال" بوده اند و درس های بزرگی به آن روانشاد آموخته بودند. 

 ! گرامی و روح و روان شان شاد باد  گی و اد و خاطرات آن دخت افغان همیشی

البالی  را تقدیم شان میکنم که از ری  ، شعچنان یک مادرهای  به پاس آنهمه تالش و از خود گذری  

 برای شان انتخاب کرده ام.   *" ُجنگ مادر"تحت عنوان  ن"  یکی از ده ها کتاب زنده یاد "مرجا

 مادران خردمند 
 ست وش مادر ـرآ چنه دارد از آ غـکودک ه

 ست گر زش تخوی ابشد وگر نیک حمرض 

 ست ه رس ـخویی که از خنست کیس را ب

 ست ر رس ـرگ ب ـه دم مـا هامره  ات باو ر 

 زگار نیست و ـآ ممل و ـر مع ـتـ در دف 

 ستدامان مادر  که زادۀ آ ن تربیت 

 وداکنـرمشق کـادر از پی  سـرفتار م
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 ست ر گونه دفرت و ز ه کتاب ز هرهبرت 

 از خنستیش که مادر داانرم تین،ـخ  

 رهرب ست و اقبالشاهراه دولت زی 
 ه روز و شبداان ب که مادر، خوش بخت آ ن

 ست او سایه گسرت بر رسن فرش ته چوان

 خوی  داان و نیکفیف ابشد و چو ع زن 

 اتبنده اخرتست چودر تریگ  هجل،

 نپرورد  دانانمادر ، خوب فرزند

 ست مقرر  این نکته نزد مردم داان 

 در دست مادران خردمنِد اب هن 
 ست کشور    ء خوش بخیت و سعادت ابنا 

 : ابولقامس الهی )نوید( شعر از 

----------------------------------------------------------------------------    

مطالب متنوع   یا کتابی که در آن اشعار و دفتر   – مجموعه، آلبوم، کشکول، گلچین   ُجنگ: -*

 درج شده باشد. 
 

 


