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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

رفعت حسینی

۲۰۲۰/۰۶/۱۱

در پیرامون دخترم
مریم کوزل ـ حسینی
من سه فرزند دارم .نام دخترسومم مریم کوزل – حسینی ( )Mariam Kühsel-Hussainiمی باشد .سی ساله است.
سه سال داشت که آلمان آمدیم .وی نقاش و نویسنده میباشد و تا کنون چهار ُرمان از او منتشر شده اند.
کتاب نخست وی «خدا در دانه برنج» و رمان چارمش «چودی» عنوان دارند .جلد «خدا در دانه برنج» با یک
قطعه خوشنویسی سیاه مشق از پدرکالنش ،سید محمد داود حسینی ،مزین گردیده است.
دارنده این سیاه مشق اکنون خود بانو مریم و قطعه در اتاق نشیمن او ساکن است .برین قطعهٔ خوشنویسی این بیت
کلیم کاشانی نگاشته می باشد:

قــمــری ریـخـتـه بـالـم به پـنـاه که روم
تا کجا سرکشی ای سرو خرامان از من
(کلیم)
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بانو مریم لسان پارسی را سلیس سخن میزند و بگونهٔ کامل وقوف دارد ،مگر نبشتن را بزبان آلمانی برتر میداند.
مورخی در هنر است و جرمن میباشد ،ازدواج نموده است.
با  Thorsten Kühselکه ٔ
بانو حسینی دختری پنجساله دارد باسم زبیده .نام مادرم هم زبیده بود اما درین نامگذاری نقشی ندارم .خاطره های
وی از مادرکالنش ارزشمند بوده اند.
لینک زیرین را بگشایید تا همه چیز درباره وی رابیابید:
https://www.google.de/search?q=mariam+k%C3%BChsel+hussaini&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=oQHOWe-tBKzH8Aey073gBQ

به انسان های نادار و بیچاره و دور نگهداشته شده از فرهنگ افغانستان نتوانستم کاری شایسته و ماندگار بسررسانم.
مگر توانایی آنرا داشتم که سه دخترم ،سه بانو ،را از وحشت و ادبار و سلطهٔ فاشیزم منحط سیاسی و دینی ،به شیوهء
افغانی ،دُور سازم و به رهایی ،فرهنگ و زیستن مدنی برسانم.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

