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 ونسی قیشف فرهنِگ نباتات جناب دوکتور بر یادداشتی
 

 ِرماُگم شدٔه شه یستاره ها نیا و
  
 

 

 بیعج یمن اثر احساس عاطفه و او بر یآهنگ ها از یا برخشناسم ام یرا نم حضوراً او ام و دهیرا ند یصبور رجانیمن ام

 .گذاردیاثر م دلها بر شیصدا یجادو خواندیدرد م چون از اهل درد است و یهنرمند که او زنمیحدس م و گذاردیم

 یگهاآهن« مه ُگم شدهه ما شهرِ  یستاره ها و «دغل شد غلکه دغل د بود یکوچه کاکگ کوچه» «یالخ شهر» لیاز قب ییآهنگها

مدارا  و گذشت بود بود؛ یهمدل آن روزگار ه درک گذارد یچشم م شیهفتاد سال قبل افغانستان را پ یکم زندگان است که کم از

 هانآوارٔه چهار گوشهٔ ج مردم را پُشِت سرهم آمد و یاسیس یان زلزله هاناگه و دندیبال یم خود وطن و مردم برخود و بود

ها تاره آن س میبنگر هیبه قض تیگوشهٔ چشم واقع از اگر جان ملتن شد اما« گم شدهٔ  بهشت»شان همان  یافغانستان برا ساخت و

 رده است.ک انیان زافغانست یعنیان ر کنعینکرده اند که پ انیآنقدر ز ما گم شده اند که از شهر

 امروز بُرده اند و را خود ییفرهنگ و یعلم یها استعداد شتنیبا خو اند بوده یعمده فرهنگ مراکز ها و چون مردم شهر اننیا

 و یدهات فرهنگ ینوعه ب را خود یجا رفته و انیم بود از یریپذ گریهمد و یتعصب یآن که ب جهٔ ینت و ینینش شهر فرهنگ

 :یریکشم یبه قول غن  کرده است. یخال زیتمدن گر

 تماشا ُکن را کنعان رـیپ اهِ یس روزِ  یغن»

 خارایچشم زل اش روشن ُکنَد دهید که نورِ 

  کرده است. شرق را روشن رب وغ یخاهایافغانستان چشم زل کنعان ریپ یها دهیامروز نورد یآر

شنوم چنانکه  یخود م یدوران کودک یفضا همـان هوا و را در یصبور جان ریام« شهر ما گم شده است یستاره ها»آهنِگ  من

 در زیرفت ن فرو یبه خواب ابد دنیسو که در گم شده را یستاره ها نیهم از یکیاکرم عثمان  مرحوم دوکتور یها داستان

که برباد رفته است اشک  یفرهنگ ادِ ی به زین «نامرد د ومر»و« است ولق را مردها» یداستان ها و خوانم یفضا م و هوا همان

 آوَرد. یبه چشمم م

 اف وکرده است ص پنجهٔ تسلط دراز رهیوغ دستار چپن؛ پتو و و یتنبان؛ لنگ و نراهیپ یمحل یها افغانستان لباس که در نیا

 است.  کرده ریرا تسخ ها ساده فرهنِگ روستاست که دل

 :خود گفته بود روزگار موالنا در حضرت

 

 اروست د وطن درـل آمـوِر عقـگ   یمجتب یو اـنـش رـبـغمیپ ولِ ــق
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 2از 2

 ود تمامـبـعقـِل او ن یه ماهـتا ب   شام و یروز ُرستا بَُود هرکه در

 دَرَود چه   نهایا ده ُجز شیحش از   بُــَودبا او  یاحمق یـه ماهـتا ب
 

 ده که محافظه کار؛ متعصب و نگِ فره او بر یول کند یده منع م یرفتن به سو از مردم را پنداشت که موالنا نیچن دیالبته نبا 

رخ چ و سازد یم عنعنه مغرور و کند یم ریتخد است که مردم را ده شیحش نیا دیگویم و گذارد یم ست انگشت انتقادعقبگرا

 زا یاست َعَرض افتهیافغانستان رواج  یها شهر که امروز در یزن آزار یحت بندد. یم یه کارتنهٔ درخت محافظ بر را رییتغ

  است. ییروستا َمَرض فرهنگ

 ندیوگیکه م شیخو ییآن خرجادو با جالد نکهیمثل ا نندیب یم اشترنِگ موتر پُشت را یخانم یام که وقت دهیکابل د در من خود

  .دوش یسو شروع م هر ها از آمده باشد اشپالق جاده فرود در د؛یآ یم رونیب نوع ساز کیتنش  یمو بُن هر از

غانستان اف رفته از رونیب یستاره ها «اشهرم یشدِن ستاره هاُگم » با گفتم یکه م فتمیب مقصود دور از خواهم یصورت نم به هر

 اریسب فرهنگش را روشن نگاه دارند؛ آسمان ادب و توانستند یهمه ستاره که م نیا افغانستان از نبود کهنکرده اند بل انیچندان ز

  کرده است. انیز

 با م(که هنوز نرفته ا ای)آسترل نمیب یم کانادا و کایامر اروپا؛ در یگوناگون زندگان یاعرصه ه در ان مؤفق راافغ کی ین وقتم

 .کرده است روشن را گریکشور د کی یخایچشم زل که گرید یکنعان وسفی کی نیا میگو یخود م

 قبل لطف کرده فرهنِگ گذرگاه را یدتم فرانسه است و موژیشهر ل در انیمسؤول انتشاراِت بام که زیعارف جان عز جناب

 گرید یکیکه  را ونسی قیفرهنِگ نباتاِت جناب محمد شف و دهیبخش گرید یرا چاشن شیآن لطِف خو نکیمن فرستاده بود ا یبرا

بود  خستهو یکمپن سیرئ و یهٔ دواسازافغانستان استاد فاکولت در یو م شدٔه افغانستان است فرستاده است.گُ  یاره هاست همان از

 از ریغ ونسی قیجناب شف اشتغال داشته است.  سیتدر مختلِف فرانسه به کار یها یورستیونی در امروز تا 19۸۵از سال  و

 یماریب از یریشگیپ نباتات در نقش ؛یاله افغانستان؛ جهان نباتات مظهر قدرت یبارٔه طِب سنت در گریکتاب پانزده کتاب د نیا

 .است شتهنو زین رهیغ حفِظ سالمِت بدن و مبارک در ثیاداح و یقرآن نقِش نباتات و حکمت ا؛ه

 به شانزده زبان و معادل آنرا یها نام نموده اند و یرا معرف اهیشش گ و ستیب هفتصد و ونسیفرهنِگ نباتات جناب  کتاب در

 ندانعالقه م و یدواساز زراعت؛ یشاگرداِن فاکولته ها یبرا گو کتاب بدون گفت و نیا است. داده زیو نپشت و یارسله فجم از

  است.  دیمف گرید

 یتان مافغانس در یعال التیتحص اما وزارت میبگو یزیچ نیا از شتریکتاب ب نیبارٔه ا که بتوانم در ستمینش ندا نیمن اهل ا

دان در دسترس شاگر کند و یداریخر کیگونه آثار اکادم نیا از یکاف دادِ افغانستان به تع یها تواند نظر به ضرورِت پوهنتون

وهللا  .دربهٔ شان محروم نماننتج علم و گم شده مجال بازگشت به افغانستان ندارند جوانان افغان از یستاره ها نیا ربگذارد که اگ
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نویسندۀ بزرگ را مطالعه رگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این هتذکر: 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! کنند، می توانند با "کلیکی" بر
 
 

 
 ِرماُگم شدهٔ شه یستاره ها
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