گزارش بی بی سی -تاجیکستان
نشر نخستین کتاب شعر های صفاعلی نظروف به زبان شغنی
سه شنبه ۹ ،اپریل ۳۱۰۲
برگرداننده از سریلیک :سرور ارکان ،اداره نشرات سیمای شغنان
"آتششششآ و آب و ،و"،ی نششششین نششششا ، ،ی
نخسششششتین کتششششاب شششششعر هششششای صششششفا علششششی
نظروفی شاعر جو نی که بشا زبشان ششغنی
ی یکی ز هفت زبشان رر،رشان بشاششان ،
تاجکستان رنتشر ششه ست.
در رهنمایی این کتاب کهه روز یکشهنبه در کرکهز اسهملاهیلیه دوشهنبه برگهزار شهد،
ادیبان و استادان دانشگاه های تاجکستان و دوستداران نظم گرد هم آکده بودند.
کولهها ایههن کتههاب در کراسههم کلرگههی کتههاب گ ه  ،کههه آتههب و آب اشههاره ایس ه بههر
دوهنصری که از آنها زندگی سرچشمه کیگیرد.
ص ا هلی نظر کیگوید که جهانی شوی به آن آورده رساند ،کهه بسهیاری از زبانههای
کوچک در جهان از کیان رگتند.
وی اگههزود ر ههر نههابودی زبانهههای شههغنانی ،روشههانی ،یز
تایید کیکند.

کههی و وارههانی را نیههز

طبق اط هی که پروگیسور پروانه جمشد در کتاب "شغنان" گهرد آورده اسه بهیب
از  ۰۸۱هزار ن ر در دنیا با زبان شغنی صحب کیکنند و هدم ال بهاه و رسهم الطه
این زبان از کشک ت اصلی برای نگهداشتن آن هنوان شده اس .

ایههن در لالیس ه کههه اریههرا در تاجکسههتان ت ه ش هههایی بههرای نههوار بههرداری گلههم بههه
زبانهای پاکیری به نشر کتابها به نظهر رسهیده اسه  ،اکها کهار شناسهان کیگوینهد کهه
بیشتر باید ت ش کرد که کحتوای ک الب نشر شده به درد کردم بطورد.
صه ا هلههی نظههر کیگویههد شههلر هههایی در ایههن کتههاب بههه طبه رسههیده بیشههتر از دلیههری
وکردانگی جوانان بدرشان  ،طبلی این سرزکین کوهستانی و لسهن و تهراوت گهل
درتران نازنین این کن قه لکای کیکنند.
آقای هلی نظر کیگوید " :در آینده کیطواهم گلهم ناکهه یهی بهه زبهان شهغنانی بنویسهم و
گلم را با این زبان تهیه کنم".
وی اگزود " :اگر چه بلضی ها بر آن نظر اند که زکان شلر دیگراز قبل گذشته کن
با این لرگها کواگهق نیسهتم .بهه ههر لهان جههان شهلر هها بهه زبهان پهاکیری تهازه دارد
رشد کیکند و روشبطتانه ه قمندان شلر های شغنانی سان تا سان زیاد کی شهوند و
از زکره جوانانیکه تازه وارد دنیای نظم کیگردنند".
سردار رهدار  ،ربر نگار و ادیب تاجیک کیگوید که در جهان کحاصر کردم بهرای
ک الله و یها روانهدن کتهب بهزرف و گلسه ی اکقهرا وقه و رهواهب ندارنهد .بزرگهی
شههلر نیزدرآنس ه کههه کیتوانههد در چهههار کصههرا یههک دنیههای گلس ه ه را جهها کنههد و بههه
کطاطب برساند.
وی اگزود " :کهم شوق توجه به این زبان اس در هر صورت برای بیان اندیشه بها
زبان شغنانی یا روشانی و یا دیگر زبانهها ی پهاکیری کیتهوان از لهروی تهین و یها
سریلیک کار گرگ ".
لا زبانهای کوچک در زیر تاثیر زبانهای بزرف از بین کیروند ،از این رو برای
زنده نگهداشتن ایهن زبانهها نشهر کتابههای نظهم و نقهر وتهیهه نمهودن برناکهه ههایی در
رادیو و تلویزیون از کن ل رالی نیس .
در کح ل رهنمایی کتاب ص ا هلی نظر پیشنهاد شد که برای نوشتن به زبان شغنی،
شاید از لروی زبان اویستا نیز کار بگیرند.

نادر شنبه زاده ،ک چین ،ههدیم شهغنانی ،شهیرین بنیهاد ،سهردار را کیتهوان از پایهه
گذاران نظم و نقر زبانهای پاکیری هنوان کرد و اکهروز جوانهان بهر پیهروی از آنهها
سلی کیکنند شلر و یا لکایه و داستان ایجاد کنند.
ه ا کیر رواجه کیگوید " :در لان لاضر کا باید کاری کنیم که این زبانها را ل ظ
کنیم و آنها را به نیستی نسهااریم .کها ریلهی روشهبط هسهتیم کهه زبانههای پهاکیری و
یغنابی زنده استند و اگرچه ر و یا لروی هم نداشته باشند اکا کردم بها ایهن زبانهها
صحب کیکنند و با همین وسیله کا را با رشته تاریطی کا پیوند کیکنند".

