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        اوا اوا اوا اوا     برديبرديبرديبرديخان خان خان خان     تورديتورديتورديتوردي
  فرزانة سخن

  

گو به خاطر بزرگداشت خردمندان آن است كه از دوران  بقاي معنوي مردم فارسي
د، گوي، همچون ميراث باقي مانده است و بدون تردي پارسي كهن تا به امروز، در ميان مردم

رو همين ميراث معنوي است كه تا به امروز به ما  شاعران و سخنوران نسل نوين امروز، دنباله
  . رسيده است

است كه ) خجندي(اوا  هاي مشهور و معاصر تاجيكستان، فرزانه خواجه يكي از شاعره
  . باشد اشعار او ورد زبان مردم مي

.  فكري و فرهنگي مردم تاجيك بودزماني كه فرزانه پا به عرصة سخن نهاد، زمان رستاخيز
در اين دوره، شاعران معاصر به . دورة مذكور را بايد نقطة شروع احياي هويت ملي تاجيك دانست

شاعره افكار . نور رمز خالق است. ، يعني اقتدار نيكي و ناتواني بدي رو آوردند باستاني خودآرمانهاي
نورسرايي فرزانه تصادفي . كشد نياكانش برميفلسفي و بديعي خويش را به ميزان فرهنگ باستاني 
  :شاعره نگاشته است» غُلُو نور«در شعر .نيست، اين موضوع ميراثي از باورهاي كهن اجداد ماست

  !اي پيامت پيام آفتاب تابستان«
  به غارهاي دل ما به حمله وارد شو

  اي از فراز درك بشر دور
  )192ص (» اي غلو نور

 1998سال » ها كرانه تا بي«و پرسوز شاعره در مجموعة هاي پرجوش و خروش  سروده
در نشريات رحيم جليل چاپ شد كه به گفتة خود مؤلف قسمت اول آن چاپ مجدد 

حرير «در شعر . به طبع رسيده بود» اديب« در نشريات 1989است كه سال » شباخون برق«
  :گويد  شاعره مي» تَسلي
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  شباشب مردم آزردة چشم«
   پردة چشمها زند بر بريشم
  ها زند آن مست خونگرم بريشم

  ...كه از جا بركند ابريشم نرم
  خدايا صبح را بخشاي بر من
  كه دلگيرم ز ابريشم تنيدن

  كه را گويم كه را گويم كه اي يار
  كشد بسيار بسيار دلم غم مي
  وفايي كشد از بي دلم غم مي
  هوايي آلودي و گردن ز خاك

  كشد از غم كشيدن دلم غم مي
  ...ران نامحرم كشيدنغم يا

  غمم غم نيست من بااليم از غم
  1)86ص  (»مهات بر ريش مر بخند اي خنده

شمت حهاي با مجلس«، »هاي زنگزده تشوش«او از . شاعره افكار فلسفي بكر دارد
» ها نبرد هاي چاپ كه با عصب چق ماشين چق«، »كارگزارانانتهاي   بيگردي هرزه«، »حكضم
دهد،  نجات مي» هاي خشك صحبت«، »افاده هاي بي چهره«، »س تلفنتنف جرس بي«كنند،  مي

  :پرستد برود، او نور را ميبه داالن صبح خواهد  ميپرسد، او  عشق را مدد مي
  من به داالن صبح خواهم رفت«

  )162ص ... (»من به زيبايي خواهم پيوست
دمان شكل مر«، چون كه »خورشيد رفته است«شكوه دارد كه » مدارا«شاعره در شعر 

 نور بگريخت، ، از اين رو.سازند و و فروسر و دورانججرااباز، م خند و پوچ و نمايش بيهوده
  ).154ص (» عشق ترك دل كرد، آزرده بود و ترك وطن كرد

                                                  
  . همة شعرها مأخوذ از مجموعة ذكرشده است، از اين رو فقط به ذكر صفحه اكتفا شده است 1
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هاي لخت  حياي زاغان كه با شاخه هياهوي بي«شاعره دايم منتظر نور است، او را 
  :نويسد ، شاعره نامه ميدكن ورزند، مأيوس مي ميبرهنه  عشق  وبرگ بي

  
  سالم نالة بلبل! سالم فروردين«

  !سالم اي گل سر
  !عشق! عشق! عشق! ات عشق سالم اي همه
  )131ص (» !نور!  نور!نور! ات نور سالم اي همه

سازي فرزانه ساخته و  زندگي. دهد شاعره از روزنة حقيقت روزگار به زندگي بها مي
  :بافته نيست
  گردي است در جويي فتادهزندگي، بدمست شب...«

  زندگي، مردي است از غمهاي پيوندان گريزان،
  لذت بيگانه جويان

  زندگي، دستان لرزان گدايان است در سردي بهمن
  زندگي، چشمان بيمار است گاه نزع جان

  زندگي، مرد عزادار است، آسمان تابوت دوشش
  )72ص (» ...پوشش آرزو، ماه كفن

نبود، حسن و قُبح، غم و اندوه و طرب و نشاطش توصيف او زندگي را با تمام بود و 
  :كند مي

  هاي دور فارغ شو اي دل از غم آينده«
  انديشة فزون ز غم اين و آن مكن

  زن و پربهار شو خود را نكاه و خنده
  )58ص (» در سينه عشق سبزجوان را خزان مكن

لباختگان افتادگان و د  روح،شعرهاي شاعره تسكين دل جگرپارگان، دلسوختگان
  :است
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  ، غصه و نشاطش نيزگذرد حيات مي«
  كجاست فرد عجيبي كه فارغ از غم زيست
  )55ص (» كجاست آن كس نادر كه از جهان رازيست

* * *  
  آغوشت شود اي دور من، رنجور من، يادم هم«

  بقا يكسر فراموشت شود هاي بيوان رنج
  گر از نسيمي بشنوي آواز نوشين مرا

  )19ص (»  همدرد خاموشت شودنوشش بكن، نوشت شود،
، تخيل و عقايدها، ، در محيطي كه تقابل ارزش80فرزانه در محيط ادبي سالهاي دهة 

اين وضعيت حس معنوي وي را .  داشت، همچون ستارة سحري طلوع كرد جريانافكار
  .برانگيخت و همين امر باعث بازتاب آن در آثارش گرديد

ميهنان را با تمام وجودش درك  ر و سرنوشت همفرزانه برد و باخت، قضا و قدر، تقدي
شاعره، موسفيدان . نمود و آن را در پيراهن سخن بديعي همچون معمار قصر جمشيد پي افكند

ديده و گنجشككان شاخ آلوچه را از دنياي مادي، به دنياي معنوي  سر راه، دخترك رنج
 باور داشت كهاش  بيني ي جهانگير ، يعني در ابتداي شكل80شاعره در سالهاي دهة . كشاند مي
  .كند  اعجاز مي» همچون عصاي سحرگر«رسد و خامة او  مي» دم قدسي«

  آه اين دل، اين دلي كه فرو شد به كام غم«
  دانم كه باز هم هوس تازه پرورد

  ام شايد رسد همان دم قدسي كه خامه
  )44ص (» همچون عصاي سحرگر اعجاز آفرد
. كند  دارد و مقام كيهاني انسان را ترنم ميپروري نساندر واقع، فرزانه روحية بزرگ ا

بر اين باور بيند و  وي قدرت واالي انسان را در نبرد نيكي و بدي، غم و شادي، خير و شر مي
ماند و عشق شبچراغ   كردار نيك جاويد مي و كه انسان با گفتار نيك، پندار نيكاست

  :زندگي است
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   كف موسيعشق هم آتش پرومتئي است، هم شعاع«
  هم صليب عيسي، هم نيلوفر بودا، هم طلوع ميترا

  عشق معراج مصطفي است
  هاست عشق زيباترين خالصة تمام معرفت

  عشق تركيب خداست
  پس فراتر ز خويشتن قدمي بايد ماند

  و بايد انديشيد كه اگر
  )186ص  (»ميرد اي را پخش كردي، عشق مي مورچه

 در پيراهن تخيل و احساس، ذوق و اسلوب، به در شعرهاي فرزانه، انديشه، عقل، خرد
داند و آنها را   مينيكانش را ك نياكهن شاعره فرهنگ و باورهاي. شوند طور جذاب بيان مي

ي، فراق، تنهايي،  سوگوار هاي او آهنگ سروده. سازد ميمنتقل  21 قرن بههايش  با سروده
  روحي، سختي روزگار رنجهايدر اشعار فرزانه، موضوع عمر انسان،. آشفتگي و عشق دارد

  .اي پيوسته است در اشعار اين شاعره مجاز با اصل تا اندازه. بسيار كامل تصوير شده است
 80سرآغاز الهام شاعره، همزيستي با اهل ديار، جوشش افكار در سالهاي دهة 

هاي بزرگان سخن  ايجاديات او، البته سروده مؤثرباشد و همچنين سرچشمة  روشنفكران مي
   :شود نيز محسوب ميپارسي 

  ر ياران ناله كن، اي ناي من، اي ناي منــاز هج«
  )118ص (» ...جمعي برفت و شمع ماند يا سوزش تنهاي من                 

  : انساني را از طريق تمثيل و رمز نيز بيان كرده استهايفرزانه سرگذشت و گرفتاري
  منير منزند در نگه  عشق كرشمه مي«

  ضمير تو يك شده با ضمير منكيستي اي 
  ام ز باستان من چو فرشتة قديم آمده

  )144ص (» كند در دل پير پير من عشق چه كار مي
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در . در ادبيات كالسيك، خود موضوعي جالب و قابل بررسي است» دل«موضوع 
به جنبش «، )44ص (» كند رستاخيز مي«، )18ص (» زند زنگ مي«هاي فرزانه، دل  سروده
چون قطره به خاك يكسان «، )28ص (» غژدل مي«، )27ص  (»گويد افسانه مي«، )22 ص(» آيد مي
انديشه «، )44ص (» شود به كام غم فرو مي«، )31ص (» افتد به لرزه مي«، )28ص (» شود مي
ص (» زند نفس مي«، )58ص (» شود كند، پربهار مي خنده مي«، )58ص (» شود كند، فارغ مي مي
» زند شود، زنگوله مي زخمين مي«، )88ص (» كشد غم مي«، )74ص (» دكن شكر تناول مي«، )71
  .و امثال آن) 6ص (» خواهد عيد مي«، )117ص  (»رود به مكتب مي«، )99ص (

، )21ص (» آغاز رهنورد نيك«، )12ص (» ميناي لبالب از شراب است«دل شاعره 
» هاي معجزه نة دردانهخزي«، )62ص (» لبريز آرزو«، )42ص  (»تنها«، )22ص (» سنگ صبور«
چو «، )103ص (» چون ماهي طال«، )77ص (» نرم، پاكيزه و آگاه«، )72ص (» ناالن«، )55ص (

، )124ص (» گلدان قديمه«، )123ص (» طاهر«، )93ص (» گيالسي است«، )117ص (» آلوست
صر ، افكار و عناهاست دل شاعره اقيانوس پرگنج انديشه. است... و ) 149ص (» سكوت چراغ«

  .حكمت است
در آثار فرزانه هاي شاعران معاصر ايران نيز  ذكر اين نكته الزم است كه سروده

 شاعر تواناي ايران نادر نادرپور چنين شعري گفته است كه در آن .تأثير نبوده است بي
بيابان از خوردن خون «، »كند اه هجرت ميم«، »بندد بهار كوچ مي«، »دهد خورشيد جان مي«

رش ابريشم خام را ماهتاب ف«، »كشند درختان زاهدند و دست به دعا مي«، »مست است
جام چشم «، »زند عشق با مشت در مي«، »قلم در مذهب مفتي غالم است«، »گسترده است

آيينه ز يار تهي «است و » چون آيينه بيدار«او . سراست اين شاعر آيينه. و امثال آن» دارد
  .سرايد را مي» گون روح چون شعله الماس«، »زانروح گدا«سراست،  او روح«، »گردد مي

  :گويد فرزانه در اقتفاي اين شاعر مي
  تو نخل معرفتي و منم نشسته چو بودا«

  هزار سال شد و ناچشيده سيب گناهم
  اي دار در ره نفس من چو مردم آيينه
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  كه چشم آيينه پنهان شود ز پردة آهم
  مرا كه شاهد روحانيم به خلوت انست

  )143ص (» ... كه جز اين خلوت گزيده نخواهمز دل مران
هاي فرزانه، گاه آهنگ اوستايي دارد  وصف حقيقت مطلق، عشق، نور، آيينه در آفريده

، توجه سخنوران به آثار 20 قرن 80اين بدان علت است كه سالهاي دهة . و گاه لحن اسالمي
اين رويكرد، يكي از واكنشهايي به باور نگارنده، . نياكان از عهد باستان تا اسالم افزوده شد

جالب آنكه هيچ يك از . براي خودشناسي و نيز اثبات خداشناسي در دوران شوروي بود
هاي زردشتي و اسالمي در تقابل و تضاد قرار نداشتند، بلكه بر عكس يكتاپرستي را  آموزه

  .داد  را شكل مي80بيني فرهيختگان سالهاي دهة  همين آميزش جهان. كردند تقويت مي
  باوراين دوصراطي ميان  اشعار او پل . اسالم پيوسته باستان را بفرزانه نيز آرمانهاي

بيني باستاني آريايي و درك اسالمي، محيط سالهاي دهة  براي آميزش اين جهان. بزرگ گشت
گشت و حس ملي  افكار جامعة تاجيك در مرحلة مذكور آهسته بيدار مي.  مساعدت نمود80

در چنين محيطي، اديبان و سخنوران . شد  جامعه جايگير ميقشرهاي گوناگونبيني  در جهان
كردند، تا ياد تاريخي مردم را بيدار و  بيان ميسخن بديعي ميراثي بودن آثار نياكان را در قالب 

  .  را باالتر نمايندشناسي سطح خود
  :ان وحدت وجود آموختيمك از آثار نيا، ماهاي فرزانه بنا به سروده

  !دوستان همخوناي ! ها اي درختآه «
  مرا نيز مبارك گوييد

  )151ص (» ...من بيرون آمدم
* * *  
  )146ص (» شوم با صبح  وصل ميمرو مي«
* * *  
  يك صبح مهرماه«

  تلفن زدم به خانة خورشيد و يك صدا
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  :وار گفت بيگانه
  آيد او رفته است و هيچ نمي

  )154ص (» گوشك فتاد و ابر ز چشمان من گريست
. اي براي خردآفري برگزيدن، سهل و آسان نيست ك وحدت وجود و آن را واسطهدر

اين كار مستلزم اندوخته و تجربة فراوان، بيان نازك و عطرآگين و ذوق و سليقة مستعد 
  :است

  آيد از شهر اساطير محملي مي«
  محمل گلبسته با نيلوفر و صدبرگ و الله

  )189ص (» محملي از جادة ميلياردساله
وي وحدت وجود، همبستكي . شود هاي فلسفي هم مشاهده مي شعار فرزانه صبغهدر ا

  :كند دنياي انسان و  موجودات را به نحو لطيف و نرم تصوير مي
  كرد دختر تابستان به آسمان بالغت عروج مي«

  گفت نسيم نازكنان حرف هوايي مي
  مدآ  مي2وز دهانش بوي نرم متينج

  كرد وع ميدر سر هر علفي تاج مرواريد طل
  در آيينة طاووسي جويبار

  نگريست خورشيد بر گدازش زيبايي خويش مي
  دوخت آسمان از شكاف برگستان چشم تحير مي

  )142ص (» به وصل گنجشكان
* * *  
  زنند، ابا نول مي رحم بر چهرة شاداب انگورها بي گنجشككان بي...«

  عنان باغ به دست باد است
  )135ص (» عنان باد به دست كيست؟

                                                  
  .نوعي گياه طبي خوشبو:  متينج 2
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بودا، مولوي و اليق را  ، زردشتهاي هايي از سخنان و آموزه در نظم فرزانه، نشانه
دنيا و عقبا، عرش و فرش را شاعره در وجود جمله موجودات پيدا . توان بيش از ديگران ديد مي
  :كند مي

  زندگي چيست؟«
  يك طرفش روشن، يعني صبح: اي است محو دويي آيينه

   شادييعني تراوش رنگ، يعني حضور
  دگر طرفش تاريك، يعني شب، يعني هجوم وهم

  يعني تجاوز يأس
  )101ص (» من در آيينة دوگانه زندگي دارم

مسكن ازلي عشق به درك شاعره در . فلسفة عشق در اشعار فرزانه علوي و عالي است
  .عرفان است» اش قانون جاذبه«دل تنگ و تن گرم نيست، بلكه مكان آن كائنات است، 

  !ست؟ عدم، نابودي استعرفان چي«
  عروجي به قلة عشق است

  يك گريز زيباست از همة زوال
  )69ص (» تر شدن است عرفان، ره به ره نازنين

  : جوهر پاك فلسفي داردهاي فرزانه تصوير شاعرانة عشق در سروده
  كشد جوابي مي در دل من عشق رنج بي«

  فرستم عشق را وقتي به استقبال ياري مي
  گردد ميسست و تنها باز 

  گردد تمنا باز مي چون مريض پير از پيش طبيبي بي
  عاقبت اين طاير پركنده را

  )128ص (» در قفس محبوس خواهم كرد
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خيز و  هنگامه«، »راهزن قافلة عمر آدمان«، »نگشته قيامت قايم«عشق را شاعره 
»  سماي بلندتختي در«، »زبان درد بي«، »شعر ناگفته«، »عنايت بي«، »پروردگار«، »جو هنگامه

  ).6ص (نامد  مي
خواب بنفشه «، »زند آب جويبار عطسه مي«، »كند  خنده ميياسمن «در شعر فرزانه،

  ).42ص (» پرد مي
  هاي جگرتاب غرق خواب در روي پشته«

  خورشيد كاكالن زرافشان خويش را
  آهسته برگشاده پريشان نموده است

  هاي حرير سپيد صبح از پشت پرده
  )39ص (» رك گشاده استروز نوي جمال مبا
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