
 
 

 

 

�٩  

  
  

        محمدعلي عجميمحمدعلي عجميمحمدعلي عجميمحمدعلي عجمي
  قيام آفتابي شعر

 ملي در شعر فرزانه خجنديĤت

ور  هاي هوشمند، فرهيخته و انديشه فرزانه در شعر معاصر تاجيك از شاعره
نگرد و از زندگي الهام  هاي پربار به زندگي مي شهاو از زاوية اندي. آيد به شمار مي

چنين است كه شيوة . اي دارد پيشه ساز و عاشق در شعر روح بلند، انسان. گيرد مي
او در كار . بيان، نگاه، كاوش شعر  در كارهاي او اصيل، صاف و بسيار صميمي است

، بلكه شعر اول بندد ريزد، يعني شعر را قالب نمي شعر از قبل براي موضوع طرح نمي
  :گيرد جوشد و آنگاه قالب يا شكل مي در او مي

  كشد اين درخت اندوه خشكي مي
  بس كه پيوندش دگر با ريشه نيست
  من چه هم گويم كه در اين انجمن
  اي بسا سر قابل انديشه نيست
  آيتي خواندم ز صبح روشني
  ديرخوابان دشمنم بشناختند
  بهرشان آيينه بردم ارمغان

  د و سنگ انداختندروي تابيدن
  اي مؤذن از گلوي شب منال
  لب فرو بند از اذان بامداد

  سرا بس كه فريادي در اين غفلت
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  ها را ذوق بيداري نداد چشم
  )63پيام نياكان، ص  (

نظر . نگرد چنان كه اشاره شد، فرزانه به زندگي از زاوية نگاه خود مي
خوانندة . ار نازك و زيباستمنتقدان راجع به اشعار او اين است كه اشعار وي بسي

اما اين زيبايي، . خورد شعر در همين زيبايي، نازكي و لطافت خيال فرزانه غوطه مي
شعر فرزانه چيز ديگري دارد كه از اين دو . اين خرام خيال پوشش ظاهري است

  :يعني باالتر از خرام انديشه و زيبايي شعر. باالتر است
  بوس تو بود خلق من هر نفسم آه فلك

  سازم از سوز تو و سوز من از سوز تو بود
  ريخت صفت گرچه سرافشان مي ام شمع خامه

  افروز تو بود ليك در ظلمت وحشي شرف
  روزگاري كه عدو خاك شريفت را بيخت

  من براي تو گلستان سخن كردم سبز
  روزگاري كه مغول آمد و خونت را خورد

   سخن كردم سبزتو ستخوانبه تن خشك 
  ل آن بت يكتايم رادوش از معبد د

  برد كارواني به حرمخانة غربت مي
  بست نگاهم به ره رفتة او سنگ مي

  مرد زندگي در همه ذرات وجودم مي
  ناگهان طبل غضب زد ز دل من ننگي

  كه كجا شد همه مردي برو او را باز آر
  اگر او رفت وطن نيز چنين خواهد رفت



 
 

 

 

٧١  

  سهل بر دست عدو مرگ تو اي ميهندار
  ود و اشك خاليق جاري استر كاروان مي

  چاره كو تا وطنم را به وطن پيوندم
  ساز يا خداوند مدد كن كه من معجزه

  شده را باز به تن پيوندم جان بيرون
  )9-8سعدي، ص (

دارد،  آنچه در اين چهارپاره خوانندة شعر را بيش از هر چه به خود جذب مي
هاي تصوير در شعر  زيباييخرام خيال و . خرامي انديشه است همان زيبايي و نازك

آن قدر پررنگ و تماشايي است كه آه جانسوز و اشك غربت در كلمات سنگ 
در شعر هر كلمه، هر تركيب و هر تصوير يك فاجعه است، يك درد . بسته است

وقتي خوانندة بيداردل وارد اين . است، اما چون نگارآراسته در حرم زيبايي شعر
گردد، به آن نگار آراسته دل  ون آن همه زيبايي ميشود، با آنكه مفت حرم زيبا مي

اين است كه زيستن فاجعة آن همه زيبايي بيان و تصويرهاي تماشايي باز . سوزد مي
  .بالد هم در حجلة ناز مي

  ريخت صفت گرچه سرافشان مي ام شمع خامه  :زيبايي و تصوير
  ليك در ظلمت وحشي شررافروز تو بود  :فاجعه
  كه عدو خاك شريفت را بيختروزگاري   :فاجعه
  من براي تو گلستان سخن كردم باز   :تصوير

   :فاجعه و تصوير
  روزگاري كه مغول آمد و خونت را خورد
  به تن خشك تو ستخوان سخن كردم سبز
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و در اين بند خرام خيال بسيار زيبا و نازك به اوج رسيده، اما در قاب 
  .در رنگ به تصوير كشيده استانديشه باز همان فاجعه است كه خود را رنگ 

  دوش از معبد دل آن بت يكتايم را 
  كارواني به حرمخانة غربت برد

  بست نگاهم به ره رفتة او سنگ مي
  مرد زندگي در همه ذرات وجودم مي

 كه غم و درد و حسرت و غربت فرزانه در اين شعر و شعرهايي از گفتبايد 
  .مردم، يعني درد تمام ملت استاين دست، تنها خاص او نيست، بلكه درد تمام 

هاي معبد، دل، بت، كاروان، حرمخانه، غربت، سنگ، راه، نگاه، زندگي،  واژه
اند كه آنها را از هم  ذرات، وجود آن قدر شيفته و صميمي دست به دست هم داده

فرياد درد، حسرت و زيستن است كه فضاي  در اين همدستي يكه. توان جدا كرد نمي
در اين شعر شيوا و پر از اندوه كلمات برابر فرياد . شيده استشعر را تمام پو

ها و فرياد تاريخ فاجعة يك ملت  ها، حسرت كشند و اين فرياد، فرياد غربت مي
فرزانه در يك ستون چهارپاره توانسته از حال يك ملت و از حال خود . است

اصل انديشه ها در شعرهاي او ح نوسان حالت. حكايت كند، حكيات پيچيده در شعر
در شعرهاي . شود هاي او سرازير مي و احساس است كه از مجراي خيال و مشاهده

  :ماية تخيل، تنوع موضوع نيست، بلكه اصليت شعر است در موضوع فرزانه بن
  زني همسايه صداي ضربة قالي

  بگويدم كه غم زيستن چه دلگير است
  بيا بيا و تكان پرنيان جان مرا

   كه آسمانگير استبه اين غبار كهن بين
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  ميان اين من حالي و اين من ماضي
  هاست هزارساله جدايي و نارسيدن
  شكست آيينة تابناك رؤيايم

  شبيه روز زمستان دلم به زودي كاست
  هاي پوچ تسليم است دگر به شادي و غم

  بندم دل غنوده و پركنده و قفس
  اگر به ديدن من آيي ارمغان آور

  بربندماي كه بر آن تار عمر  بهانه
  هاي تندگريز پرم ز شادي اين لحظه

  بنياد پرم ز حسرت اين روزهاي بي
  شگفتم آيد از آنكه چو آفتاب غروب

  كند ايجاد هنوز هم لب من خنده مي
  ها شگفت از آنكه از اين تندخيز حادثه

  ام و عاشق هوسمندم هنوز زنده
  پس از هزار غروب و پس از هزار خزان

  پيوندم به اين بهار گالبي شكوفه
  زني همسايه صداي ضربة قالي

  بگويدم كه به نوروز تازه در بگشا
  بيا عزيز دل من به شادباد بهار

  گل تبسم خود را به هديه آر بيا
  )36-35پيوند، ص  شكوفه(
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آيد، از زندگي معاصر تأثير بسيار   فرزانه، همان طور كه از شعر فوق برمي
شعر . ها نيست ليخوليايي دور از حقيقتاين زندگي در اشعار او يك زندگي ما. دارد

چيز ديگري كه به . هاي زيبا و نازك او حقيقت يك زندگي واقعي است در پوشش
اين چيز ديگر مشرب . هاست دهد، سلوك روح انسان شعر فرزانه جذابيت خاص مي

هدف اصلي فرزانه در شعر، بيان همين مطلب . هاي او در باطن شعر است انديشه
. ها در فراز و فرودهاي زندگي سير و تصوير سلوك روحاني انسانيعني تف. است

همين استدالل . دهد كشد و دست به دست مردم مي شعر او از همين فضا نفس مي
دارد، تا به زندگي معاصر و سلوك روحاني انسانها  انديشه را از شعر با شعر نگاه مي

  .روح نيست خشك و بيچنين است كه تصوير زندگي در شعرهاي او . تر بنگرد ژرف
  من كه درخت شبم ميوة ماهم بده

  ام بوي صباحم بده آغشته ور شفق 
  ام را ببين عينك شامم بكن روشني
 ام را نگر رنگ رِفاهم بده تيرگي

  هيچ شناسي كه من داغ سويداستم
  اي پشت پناهم بده در دلك الله

  رود روان را ببين لب به نيايش برد
  هم بدهكز صدف و از حباب كف و كال
  روم رود روانم ولي بي سر و پا مي

  راست مگو كج مگو روحم و راهم بده
  اين حرم ششدره پر بود از منظره
  چشم كه دادي مرا ذوق نگاهم بده
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  اي باز كن ام روزنه در قفس سينه
  تنگ شد آخر نفس رخصت آهم بده
  برهدر و رايگان هيچ مده اي عزيز

  مهرگياهم بگير مهرگياهم بده
  )118-117 غزل، ص(

بايد گفت كه اين غزل، يك غزل اعتقادي است، اعتقاد به عشق، به مهر و 
در غزل روح . خط غزل حكايت از يك معنويت بلند انساني دارد. راستي و پارسايي

اين روح پيچيده است در نگاه فلسفي و . شرقي و روح مينياتوري شرقي جاري است
  . تا حدي عرفاني

  :مينياتوري
  ام بوي صباحم بده ور شفق آغشته     شبم ميوة ماهم بدهمن كه درخت 

*  *  *  
  اي پشت و پناهم بده در دلك الله     هيچ شناسي كه من داغ سويداستم

  
  :عرفاني

  ر مهرگياهم بدهـاهم بگيـــمهرگي     برهدر و رايگان هيچ مده اي عزيز
*  *  *  
  ين لب به نيايش بردـــــرود روان را بب

  اب كف و كالهم بدهكز صدف و از حب
كند و خواننده را  فرزانه با نگاه روشن و گرم، فلسفة بودن را در غزل معنا مي

فرزانه با نگاه شاعران بزرگي چون موالنا، بيدل، . آرد به آغوش همين معرفت مي
  .نگرد به فلسفة هستي، عرفان زيستن مي... سعدي، خافظ و
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  :بيدل
  كشمخواهم كه پنهان در ناله را هرچند مي

  گويد كه من تنگ آمدم فرياد كن سينه مي
  :فرزانه

  اي باز كن ام روزنه نهـــدر قفس سي
  تنگ شد آخر دلم رخصت آهم بده

  
  :سعدي

  بز در نظر هوشيارــــان سـبرگ درخت
  هر ورقش دفتري است معرفت كردگار

  :فرزانه
  اين حرم ششدره پر بود از منظره
  چشم كه دادي مرا ذوق نگاهم بده

با شعر فرزانه ارتباطي عاطفي و روحي برقرار كرد، تا شعري او درك بايد 
گيرد، يا  او همچون هنرمندي اصيل تعاببر خوشايند را در بيان شعر به كار مي. شود

سازي در ساختار  زبان، بيان، نگاه، تصوير، تركيب. كند تعابيري را خود خلق مي
سيار روشن و ساده است كه در بيان در فضاي شعرهاي او ب. شعرهاي او متنوع است

بيان روشن از گفتار عريان در شعر به كلي فرق . گذارد حركت شعر سخت تأثير مي
گفتار عريان نظم ساختن است به نام شعر كه امروز در حوزة اين هنر بيشتر . كند مي

اما بيان روشن، نگاه روشن، تصوير روشن، تفكر روشن، فضاي . شود مشاهده مي
  :نمايد دهد و جذاب مي  روشن است كه شعر را شكل ميروشن و زبان 

  



 
 

 

 

٧٧  

  !در من مغروب اي عشق
  در من مغروب اي اميد آفتابي

  آرد كه جز تو هيچ كسم مژدة بهار نمي
* * *  

  پيراهن گالب به بر كن
  پيراهن گالب يعني چه؟

  يعني دوباره دل به جهان دادن
  يعني دوباره با هوس خفته آشتي كردن

  ...ده را در آفاق دلبرانه گستردنز يعني نگاه تَه
  )29، ص ...آري هنوز(

  
  :در نگاه

  هاست دار ستاره جوباركي كه آيينه
  در سينة حباب هم آهنگ زندگي است

  )28- 27ها، ص  تا بيكرانه(
  

  :در تصوير
  صبح

  ها را خواند خطبة مرگ ستاره
  جو باد ثواب

  به رسم فاتحه دست دعا به روي كشيد
  باستپرواز روشنايي چه زي

  هاي شبكور شيشه
  ...كنم برخورد نور را در وجود سرد خود احساس مي
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  من روح خود را...
  شويم با روشنايي مي
  گسترم و جانماز مي
  از برگ ياس

  در فاصلة من و خداوند
  يك شاخه گل ياس است

  اند كه در حرير پيچيده
  ...اند هاي طاليي بسته و با رشته

  )82، ص ...به بوي صبح(
  

  :در زبان
  باز آ و زنگ بستن ما را نظاره كن
  در خود فرو نشستن ما را نظاره كن
  با نغمه كاوشي بده اين سينه را و باز
  قالب ز هم شكستن ما را نظاره كن
  )107غزل، ص (

فرزانه نيز با همين شيوة . اين شيوة كار در شعر شاعران ايراني پررنگ است
او همين . ها معطر است طر روشنيآيد و فضاي شعر او از ع اصيل با شعر كنار مي

با همين . كند دارد و حفظ مي خاصيت اصيل را در شعرهاي خود هميشه نگه مي
معناي شعر در حوزة هنر و . توان تشخيص داد خاصيت شعر او را خوبتر و بهتر مي

و اين جوهر در شعرهاي او از هرچه . انديشه براي فرزانه ذوق باطن و دروني است
اين جوهر آن طور كه اشاره داشتيم، در زيبايي ظاهر، تصوير . استبيشتر چشمگير 

فرزانه در قالبهاي مختلف شعر طبع آزموده و . ها و شيوايي بيان پوشيده است رنگ
به قول شاعر . بخصوص غزل در كارهاي او ويژگي خود را دارد. موفق هم بوده است
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در . مق انديشه و در عمق معناگويد، ولي پيچيده در ع گلنظر، فرزانه غزل را نازك مي
گيرد، ولي روح بيان و  كار غزل او شگردهاي خود را دارد، قالب را با آنكه سنتي مي

در قالب سنتي غزل معناي تازه، تصوير تازه و . پااليد روح تصوير و روح معنا را مي
  :دهد ناب را به خواننده ارائه مي

  شايم نگاه تو را نمي اگرچه نيم
  ر آن خويش را بپااليمنگاه كن كه د

  ببار نرم ببار اي شكرنم سحري...
  به شاخسار گل آويز آرزوهايم
  دوزم براي قامتت از نور جامه مي

  كه غير اين نبود در بساط ديبايم
  كنون كه گوهر عشق تو معرفت كردم

  كشد هوس معلوالن الاليم نمي
  بهار در قدح گل شراب شبنم ريخت

  ايممنم كه همره خورشيد باده پيم
  مرا بس است همين ذوق ساده كه تو

  آيم روم و هيچ در نمي همواره مي
  )108غزل، ص (

كند، يعني مشرب فكر و  فرزانه در قالب سنتي غزل نيمايي فكر مي
هاي سنتي نيز نيمايي است، نيمايي معاصر كه بر آن شعر  هاي او در قالب انديشه

ر در حوزة هنري شاعري فرزانه كابي شع اين شيوة بيان، ريشه. گويند سپيد هم مي
همين وسعت . قوت بيان و فصاحت بيان در سرشت او فطري است. رشد مطلوبي دارد

هاست كه اين گوهر خداداد در وجود شعر او بيشتر  كاوشگري و فراخي مطالعه
فرزانه همان طور كه اشاره شد، به طور لطيف و . ور است تر و زيباتر شعله روشن

ها را به معنا و محتواي بلند تابع  كشد، اما اين پيچيدگي وير مينازك شعر را به تص
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محتوا و معنا در شعرهاي او مانند يك كهرباست كه لطافت، زيبايي، بالغت . كند مي
فرزانه فضاي معنا و . دارد سازد و نگاه مي و فصاحت هنر او را به خود جذب مي

 معني كه آن را تناسب معنايي فضاي. نهد محتوايي را در شعر سالم و درست بنياد مي
هاي معنادهنده در  در يك فضاي معنايي سالم و درست آوردن ركن. شود گفت نيز مي

شود  با وجود اين، گاهي فرزانه آن قدر شيفتة تصوير و رنج مي. خواهد شعر هنر مي
در اين حال و هوا، در اين تابلوي . آيد كه فضاي معنايي در كار او تيره به نظر مي

ماند، اما رؤياي زيبايي كه در دل  ها حرف شاعر بيشتر به تجلي يك رؤيا مي رنگ
فرزانه با آنكه در بيان تصويرها . سازد نشيند و هر كسي را به خود شيفته مي مي

هاي  گرا در معنا، محتوا و رنگ باطن. گراست نقش است، باز هم باطن بسيار خوش
  :تصوير

  زي اي بهار اي بهار عالم
  وز آفتاب شكفتدر من امر

  در من امروز خنده زد گل سيب
  جوشم غرق موج سرود مي

  همچو روزي كه بر قيام آيد
  نوشم شيرة آفتاب مي
  ديوار اندر آيينة كج

  كنان هايم مرا مزاح سايه
  كنند عشوة مرا تكرار مي

  فارغم از غم غروب و مرگ
  خوانم آيت اشك سبز مي

  چو نسيمي به گوش هر گلبرگ
  

  ي نگاهت نوراي دلت نور وا



 
 

 

 

٨١  

  اي شبت نور واي صباحت نور
  اي كه جمع همه گناهت نور

  شهسوار سمند باد بيا
  چون سمند دست و دلگشاد بيا

  با كليد در مراد بيا
  )26- 25شاداب، ص (

شود و نه  همين برخورد و همين كنار آمدن با سخن است كه حرف او بيشتر در شعر خالصه مي
كند كه بهترين تركيب و بهترين تصوير را كه شايستة شعر   مياو هميشه تالش. در يك بيان موزون

فرزانه موافق با فضاي حال و هوا گاهي محتواي . شود است، در شعر بياورد و در اين تالش نيز موفق مي
اين حالت را . گيرد آورد و گاهي نيز از چند محتوا در كار شعر بهره مي واحدي را يكپارچه در شعر مي

در اين روش حال و هوا و . ها مربوط دانست ايد به ذوق و شوق خاص و كاربرد قالبقبل از هرچيز ب
اما در نهايت اين حال و هوا و فضاهاي مختلف دست به دست . فضاي هر بند در شعرهاي او متنوع است

همين فضاي نهايي يكدستي تمام شعر را در كارهاي . آيد دهند و يك فضاي كلي در شعر به وجود مي هم مي
محتوا را در صورت تصوير بسيار جذاب، ناب، روشن و تماشايي در جزء و كل اركان . سازد او تأييد مي
  .كند يك محتوا را در چندين رنگ و تصوير نقاشي مي. پيوندد شعر مي

  :باران
  ها  باران به شيشه

  از پرنيان اشك كشد پردة سراب
  )45حكايت غمناك، ص (

  
  تپد در بند دست شاخساران مي
  ض باراننب
  )59آواز باران، ص (
  



 

٨٢ 

  :بهار
  زي اي بهار اي بهار عالم

  در من امروز آفتاب شكفت
  در من امروز خنده زد گل سيب
  )25شاداب، ص (

  
  تو همچو پيكرة عشق پربهار مني

  خيزد ات آهنگ سبز مي كه از خموشي
  )99هم با تو، ص (

  
  :آفتاب

  ريز بريزد نور مبارك
  از آفتاب نوازنده

   ز طلوع سيبكه نور شود
  فضاي باغ شكرخنده

  )16بهارانه، ص (
  

  ولي يكچند روزم پر شد از تو
  پر از حرف و نگاه آفتابي

  )41قفس، ص (
  

توان گفت كه فرزانه امروز در حوزة شعر پارسي،  بدين ترتيب با اطمينان مي
خط انديشة خاص خود را دارد كه محصول كافت و كاوها و اندوختن تجارب او در 

  .شعر است


