
 منير سپاس
   

   درين زمان که کسی دل نمی دهد به سخن     
  . ترحم است بر آن طوطيی که گويا شد     

   صائب تبريزی                                                 
   
   

  یک نویسنده دو کتاب و چند سخن
   
" آخرين وخشور"و " پژوهشی در گسترهء زبان و نقدی بر عوامل نابسامانی آن در افغانستان" 

دو کتابی اند که از قلم پر تالش ساالرعزيزپور نويسنده و پژوهشگر هموطن مان در اين اواخر 
  . به نشر رسيده اند) هالند(توسط انتشارات شاهمامه 

   
چند سخنی در باره کُتب متذکره دارم از ديدگاه يک متفقد تا نقاد؛ زيرا برای نقد شعر بوطيقا و 

وهشی در زمينه زبان، زبان شناسی بايد دانست ولی برای تفقد، همدلی و برای نقد اثر پژ
  .همنفسی بايد داشت که اين دومی را دارم

   
ميدانيم هر کس که چيزی می نويسد اميد آن دارد تا نوشته و يا شعرش مورد توجه قرار گيرد، 

نيست بدين مردم در موردش صحبت کنند؛ نقد ، تعريف و توصيفش کنند هيچ دلی بی اميد 
  .ملحوظ تفقد را دست کم نبايد گرفت

   
در خور تذکر ميدانم در غرب که شخصيت های انسان ها از روی سنگينی کيسه ها، ترازو 
ميشوند، چند وطندار فرهنگ دوست ما پول خود را برای چاپ کتاب نويسنده و شاعر هموطنش 

شعری آخرين وخشور را آقای خرچ ميکند؛ جای نهايت سرور و شادمانی است که هزينه دفتر 
ادريس آشکارا و مصارف کتاب پژوهشی در گسترهء زبان را فرهنگ دوستان چون زمری 
پاييز، ولی بارز، ادريس آشکارا، خالقی وضيا عيار پرداخته اند؛ زيرا از بخت بد در ين حوالی 

 و به خواننده مرجع و منبع و انجمنی نيست تا دست نويسنده را بگيرد و کتابهايش را چاپ کند
  .گان عرضه کند

 عنوان شعر در برگيرندهء سروده های ساالر عزيز ۴١آخرين وخشور دفتر شعر است که با  
زبان شعر ساالر عزيز پور در اين مجموعه . پور در انواع، اوزان و مضامين مختلف ميباشد

روده های يک دست نيست گاه کهن و گاه همگام با زبان روز همسفر ميشود؛ از البالی س
عزيزپور بوی عشق بی بديل او به زبان پارسی به مشام ميرسد؛ انتخاب و کار برد واژه ها به 

  : زير عنوان لبخند سبز می نويسد١۶خواننده اين عشق را آشکار ميکند در صفحه 
  مــــن از تبار مهر خراسانيم هنوز 
  آن شب چراغ شاعر يمگانيم هنوز

   
 شاعر گرامی شبگير پوالديان پيشگفتاری نوشته است که ُمعرف قلم و بر آخرين وخشور،

  .توانايی شعری عزيز پور است
آخرين وخشور را ساالر عزيزپور به شاعر نام آشنا و اديب فرهيخته استاد واصف باختری اهدا 

  .نموده است



انی درستی نيست؛ برای نقد آخرين وخشور قلم نا توان، فهم نارسا و اين سواد نيمه ام در شعر نش
  .فرزانگان بوطيقای شعر صالحيت نقد شعر را دارند منظور من تنها معرفی بود و بس

يک کتاب " پژوهشی در گسترهء زبان و نقدی بر عوامل نا به سامانی آن در افغانستان"کتاب 
جدی در عرصه زبان است در اصل مجموعه مقاالت عزيزپور در مورد زبان که قبًال در سايت 

  .  انترنتی آريايی، فردا، کابل ناتهـ و د يگر نشرات به نشر رسيده بود، ميباشدهای
   

اين اثر . کتاب بازتاب دهنده ی تالش نويسنده برای بهبودی زبان فارسی دری در افغانستان است
رد و بطالن «درب بحث جدی را برای مان باز ميکند؛ تنها عناوين مقاله ها را برهان مياورم 

ی سياسی در نامگذاری زبان ها، برزخ غربت و مشکالت زبانی، جدال بر سرواژه ها انگيزه ها
و پيامد های پژوهشی آن، نقدی بر عوامل نابسامانی زبان در افغانستان، جستاری پيرامون 
فارسی دری و توانايی علمی و پژوهشی آن ، کژ تابی ها و ناهنجاری های نگارشی، زبان 

  ».فظی آن و چشم اندازی فراسوی حجاب های زبانفارسی و نابسامانی های تل
   

عزيزپور در اين کتاب می نويسد که چرا برای يک زبان چند نام گذاشته اند، تنها کاربرد واژه و 
اين کتاب . تلفظ ساکنان سرزمينهای فارسی گوی دليلی بر چند زبان بودن يک زبان نمی شود

اغالط طباعتی نيز به چشم ميخورند که تقصير دارای محتوای خوب و نثر عام فهم و روان است 
  . عزيزپور نيست

   
  : باری گفته بودم؛ سخنی برای گفتن و حرفی برای نوشتن دارد،هر دو کتاب عزيزپور در

   
   اين دل چه کند فسانه دارد                ای شعر و قلم بمان کنارم                 

   
 با همين .ه ها و نوشتار های عزيز پور نيز ميگردداحوال سرود که اين بيت مستوجب حال و

 برای عزيز پور تهنيت گفته برايش موفقيت های بيشتر از  را مختصر نشر اين کتابها ینبشتهء
  .دربار صاحب قلم و کالم آرزو ميکنم

  ١٣٨۵منير سپاس بهار سال 
 


