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در تهران و سپس یخانه عشق یخوانيد داستان جست وجو یکه م یمتن  

یسال پيشدر چنين روز كيجست وجو  نيخانواده او در همدان است. ا افتني  

آغاز شد و هفته یو مرگ عشق یاز زندگ یريهدف كشف اسناد و تصاو با  

با عنوان ميرزاده یدر كتاب یاسناد كه به زود نيبه ا یبا دستياب گذشته  

يیناگفته ها یخوانيد حاو ی. آنچه مافتي انيمنتشر خواهند شد پا یعشق  

. شاعر مبارزاست نيدرباره ا  

 تهران ●

هشتاد سال پيشدر آن به قتل رسيده ،یقكه ميرزاده عش یدنبال خانه ا به  

كه همچون یسه راه سپهساالر است. منطقه ا نجايخيابان صف شدم. ا روانه  

اش را به خيا ست نعش تار یتيره بخت، عمر تختيپا نيا یمينقاط قد ريسا  

كالم است و صاحبان مشاغل كيكشد. آفتاب تابستان بيرحم و  یم دوش  

برند. چه یهجوم م ینقليه گوشخراش به زندگبا انواع وسائل  شرافتمندانه  

داند كوچه قطب الدوله كجاست؟ یم یكس  

ديمنتهااليه خيابان بود پد در  

یبنا یكيبرون شهر، خرابه  تهران،  

●●● 

واقع در سه راه خانيخانه مهد ی  در بيرون یتنگدست بود. اتاقك یاواخر خيل نيا  

خان شميرمحسنيپسرعمو كوچه قطب الدوله اجاره كرده بود با سپهساالر، . 

نشستند به گپ و گفت و یآن خانه با ملك الشعرا بهار م وانيرا در ا عصرها  

قدرت ستيز و ،یمعروف به ميرزاده عشق یشعر.محمدرضا كردستان سرودن  

. قرن بيستم است و به نيشزبان مشهور هينشر ريسربزرگ، حاال مد  

●●● 

يدا كنيد.نوميد بازگشتم؛ ازنيست؟ بعيد است پ یسال پيش؟ خانه پدر هشتاد  - 

. چند ماهافتنيتمدن هفت هزارساله  تختيهشتادساله را در پا خيتار یردپا  

كه نام كوچه قطب افتميدر یسعيد نفيس یها ادداشتي یاري. به گذشت  

سپهساالر یراه گرياست. بار د افتهيتغيير  یعشق یبا قتل شاعر به كو الدوله  



 شدم.

●●● 

مشرف به كوچه یهراسان برخاسته و دارد از پنجره آهن ؛ شاعر ۱۳۰۳ تيرماه  

در دهينگرد. ساعت دوازده است هال نيمه شب رسيد... خواب د یرا م بيرون  

از روزن سقف یادينظميه محبوس است. ناگهان خاك ز یاز اتاق ها یكي  

چشم انداز   گريد یقيشود. دقا یآوار مدفون م ريكند و او ز یم ختنيبه ر شروع  

رود. چند روز بعد، به ضرب گلوله یرا ترك كرده، دلواپس به بستر م كوچه  

رسد به من... آن یرسد و م یرضاشاه در حياط خانه خود به قتل م سركردگان  

كاسه خون به بستر راحت هدر كنم نيشوم هالك/ و یبه مرگ طبيع نيم  

كه رسيد و چهارده ساله بود یساله بود كه انقالب مشروطه به پيروز دوازده  

و آشوب یشانياو در پر یشاه مجلس را به توپ بست. نوجوان یمحمدعل  

 مملكت گذشت...

عليشاه،  یظهيراالسالم! صف ديبرو دينيست، با نجايراه سپهساالر ا سه - 

نوشته شده یكه نبش كوچه قرار گرفته با اسپر یخانه ا واريخيام. بر د خيابان  

كهيكوچه به جا نمانده است. بار نيدر ا خياز تار یكه هيچ رد غي. دریعشق یكو  

ديگو یم یبيبه نام ثابت قدم از اواسط آن منشعب شده . حس غر یبست بن  

یآن به چشم م یفرسوده در انتها ی. ساختماننجاستيا یعشق یكو كه  

خانه -به دست آورد: یخانه اطالعات ني. ممكن است بتوان از اهل اخورد  

ساختمان سفيد را ساختند كه نبش شآنيبله، خرابش كردند. به جا ؟یعشق  

یارمن كيچرخيد؛هنر ی... كليددنيخانه د یب شرايقدم است. امان از خو ثابت  

نيداند. ا یآن را نم خچهيخانه سكونت دارد اما تار نيشش سال پيشدر ا از  

تير خورد، یكه عشق یسكونت گاه ارامنه بود. وقت ام،ياال مياز قد منطقه  

یآقا كيبدن نيمه جانش را به داخل خانه كشاند.هنر ن،ياو كاتر یارمن هيهمسا  

را او خراب خانيخانه مهد ديگو یشناسد و م یخانه را م یصاحب قبل يیبابا  

دهد و یرا م يیرا ساخته است. تلفن بابا یكنون شساختمانيو به جا كرده  

: باغبان زحمت مكش كزديگو یچرخد در قفل م یكه باز م یرود و كليد یم  



یم ینفيس یدرخت...در مسير بازگشت، از اتفاق گذارم به كو نيدند اكن شهير  

یهم پسر اوست كه دارد م نيبله، ا -نجاست؟يا یخانه سعيد نفيس -. افتد  

! ديآ  

●●● 

نياست كه كامل تر یتنها كس در ميان تمام معاصران عشق ینفيس سعيد  

دهد. خانه یه معبارت ها ارائ نيو منصفانه تر نيرا از او در خالصه تر ريتصو  

آن دو را در یدارهايفاصله دارد، د یعشق یخيابان با كو كيكه تنها  ینفيس  

یم اديكرده، به  تيروا ینفيس یالله زار، آن گونه كه قلم شيوا یها كافه  

نشسته است یبا شباهت بسيار به سعيد نفيس ی. درون اتومبيل مردآورد . 

كه از مراودات ديگو یكند و م یم یزنم. استقبال گرم یدرنگ او را صدا م یب  

شود كه كس یمعلوم م یداند. در مالقات بعد یم يیچيزها یبا عشق پدرش  

او خود داريهمه د نياشتباه گرفته بوده است، با ا یرا با عشق یگريد  

مهندس ساختمان است. او با دست یداشت. رامين نفيس گريد یدستاورد  

كرده است ليا به دفتر كار خود تبدآن ر یدر داخل خانه پدر یفيظر یها یكار . 

اش، نخستين یافتخار پدر، لباس فارغ التحصيل یتمام نشان ها ینفيس  

یخط یاو را همراه با نسخه ها دياسال شگريو دستگاه نما ريتحر ماشين  

روز آنها را به كيكند و اميدوار است كه  یم ینگهدار یمناسب یدر جا آثارش  

در همين مكان یتاسيسبنياد نفيس یافرجام بران ی. او از تالششدرآوردينما  

داند كه در آن پرورش یم يیكند و خانه را متعلق به تمام نسل ها یم تيحكا  

دهد و به یاش را از قرن هفتم نشان م یاند. سپس شجره خانوادگ افتهي  

. كه آنجا زاده شده است ديگو یام اشاره كرده م شنشستهيكه رو یمبل  

●●● 

شده بود و رانهيو كي گرياش د ميديخر ی. چون وقتميخراب كردما خانه را  بله  

خانه را نيكردند. آن زمان به شوهرم گفتند ا یمعتادها در آن آمد و شد م فقط  

خياو گفت من به تار یدارد. ول یخيتار شارزشيجاها ینكن، چون بعض خراب  

خانه را هنكيدهم بكوبم و دوباره بسازم. بعد از ا یندارم. ترجيح م یا عالقه  



ینم اديبوده است. من كه ز یمال ميرزاده عشق نجايگفت ا یكي ساختيم  

توانم صاحب یدانستم شاعر است. حاال اگر بخواهيد م یفقط م شناختمش،  

كيكنم. آدرس اش اول پيچ شميران، سمت چپ ته  یآن را به شما معرف یقبل  

. ردرنگ دا یدانم اما در آب یكوچه بن بست است. پالكش را نم  

●●● 

نه -د؟يبود یشما ساكن خانه ميرزاده عشق -!يديبفرما -ثابت قدم؟ یآقا منزل ! 

از راه دور و رنج بسيار...پيرمرد ذوق زده است. شرمنده كه عيالشخانه غيدر  

تواند مرا به داخل دعوت كند، اما حاضر است فورا شلوارش را یو نم نيست  

سال پدرش در ۳۰سال خود و  ۳۰كه تا خانه را  ديهمين پيژامه بپوشد و بيا یرو  

آن بوده نشان دهد. اجازه یگيدر همسا یو شك ندارد كه خانه عشق ستهيز آن  

از آن زمان كه یميخانه قد ريكه تصو ديگو یو م ديآ ی! مميآ یاالن م بدهيد،  

ادشيرفته كه بردارد  یو م هيافتاده در حياط همسا یفوتبال اش م توپ  

یبود.... م ینجوريشما بكشيد. ا ميگو ی؟ من مخانوم ديبلد ی. نقاشهست  

یروز از سر  هوس رو كيبينيد . یهمين بن بست بود كه م ی: كوچه عشقديگو  

یپالك را جد نيتهران ا یبا زغال نوشتيم ثابت قدم. بعدها شهردار یچوب تخته  

یكه امروز به جا ی. آپارتمانواريد ینام ما رفت رو یشوخ یو شوخ گرفت  

كه يیسربرافراشته، سوت و كور و بسيار دلگير است. گو انخيمهد خانه  

یدرد ما كه مداوا نم ستيهم آن را فراموش كرده اند. هر چند درد صاحبانش  

شود ی/ با نام مرده مملكت احيا نم شود  

 همدان ●

اتمام تحصيالت خود از همدان به تهران رفت یش. برا ۱۲۸۸در سال  یعشق . 

تحصيل یبازگشت و چهار ماه بعد به اصرار پدر، برا ماه بعد به زادگاه خود سه  

در آورد و دوباره به تهران یشد، اما سر از رشت و بندر انزل تختيپا عازم  

را كه فقط ینامه عشق هيش.( نشر ۱۲۹۴)  یسالگ ۱۸در  یكرد. عشق متيعز  

ساخت و یدو صفحه )پشت و رو( بود در شهر همدان منتشر م یعنيورق  كي  

یبتوان نشان ديزمان ساكن همدان بوده است. شا نيعناست كه در ابدان م نيا  



. افتيشهر  نيدر ا یاز عشق  

●●● 

منش یالوند كه شهر همدان دامنش است / جامه سبز به بر دارد و طوط كوه  

تختيدروازه شهر همدان با چشم انداز قاطع كوه الوند مرا به نخستين پا است  

یبا خانواده هنر داريكند. بيقرار د یم دعوت یو زادگاه ميرزاده عشق رانيا  

به شهر خود فراخوانده یكه مرا با گرم یفرزندان خواهر ميرزاده عشق هستم؛  

 اند.

●●● 

مناطق همدان قرار گرفته نياز خوش آب و هواتر یكيخرم كه در  رهيجز نيا  

از فرزندان مرحومه یكيكه هر كدام به  باستيباغ ز -شامل چند خانه  است،  

در تهران، یتعلق دارند. آنها كه پس از ساليان سال كار و زندگ یعشق صفيه  

يیالخصوص دا یدر زادگاه شان گرد هم آمده اند به پيشينه خود، عل امروز  

خانواده فرهيخته، تنها حافظان نغمه نيدارند. ا یبسيار یدلبستگ شهيدشان  

از سرودن اشعار و  یكه اهداف روشنگرانه ا ید. ظاهرا عشقهستن یسروده ميرزاده عشق ،یرانيا یضبط نشده نخستين اپرا یها

یوطن یتصنيف ها  

یجزئيات آن را با دقت و وسواس به فرزندان كوچك خانواده تعليم م داشته،  

رق یاست. حافظه كودك داده خاصه یكه خواهران و برادران عشق یو نيز ع   

نيا یها یشود كه ملود ینسبت به او داشته اند، منجر م یاز مرگ و پس  

یبرسد. اكنون در حافظه تن یسينه به سينه نقل شده به فرزندان بعد اپرا،  

كشد یرا انتظار م رانيا یهمت اصحاب موسيق ،یاز بازماندگان عشق چند . 

یبيت منتشر نشده از عشق كيرا همراه با  یش.( قصه ا ۱۳۱۸)  یهنر رخيپر  

گردآورنده كليات مصور یاكبر مشيرسليم یعل یكند كه با گفته ها یم تيروا  

او از همدان به متيموافق عز یكه پدر عشق ديگو یدارد. او م رتيمغا یعشق  

خود بهره مند نكرد یمال تينبود. به همين علت هرگز او را از حما تهران . 

اوست: آخر یسالگ ۱۶سرود كه مربوط به  یدر واكنش به رفتار پدر بيت یعشق  

یبود؟مهين هنر یپسر كياز  يیرايرسم پذ نيبود؟ ا یپدر نيانصاف بده ا پدر  

یكه به ازدواج و ديگو یم یش.( از عالقه وافر پدر خود به اشعار عشق ۱۳۱۶  ) 



از يیانجامد. او سپس نغمه ها یم یخواهر ميرزاده عشق یعنيمادر او  با  

نقاش است و یخواند. مهين هنر یرستاخيز را كه از مادر خود آموخته م یاپرا  

یش.( م ۱۳۲۷)  یخود دارد. بهروز هنر يیرا به دا یهت ظاهرشبا نيبيشتر  

به یسال پيشفرد ۳۰انقالب كوبيده شد.  ليدر همدان اوا ی: خانه عشقديگو  

درباره یكرد. چون خيال داشت فيلم یربرداريخانه تصو نياز ا یُزهر رجيا نام  

ريتصاو یاتاق ميرزاده عشق یبسازد، از جزئيات خانه و حت یعشق ميرزاده  

. را ضبط كرد یدقيق  

یريكه در اختيار دارد، تنها تصاو يیفرد االن ساكن آلمان است و فيلم ها نيا  

مانده است. فرزندان خواهر یدر همدان باق یعشق یكه از محل زندگ است  

یبه دليل كيكنند كه هر یم ادي یتاسف از اسناد ارزشمند تيبا نها یعشق  

آورد كه یرا به خاطر م ی.( صحنه اش ۱۳۲۴)  یشده اند، هرمز هنر نابود  

از يیو نسخه ها یعشق ینامه ها خت،ير یكه زارزار اشك م یدر حال مادرش  

نيآن زمان هيچ كدام از ما به ارزش ا -كرد.  یقرن بيستم را پاره م روزنامه  

یكه خون م دي. ز دلم دست بدارمياو را بگير یكه جلو ميآنقدر آگاه نبود مدارك  

... زدير  

انتهر ●  

نياز كهنسال تر یكيبه سراغ شمس الملوك خانم  یبهروز هنر یاري به  

و یشعر حهيرفتم كه به رغم كهولت سن، قر یخاندان عشق بازماندگان  

ميرزاده یبرادر ناتن نيداشت. او دختر ميرشمسالد یبسيار قو یا حافظه  

یاو از ماه شرف خانم، زن تهران یناتن یدخترعمو یو به عبارت یعشق  

زن از شجره نيكه ا یاست. با اطالعات یپدر ميرزاده عشق ابوالقاسم،سيد  

دارد یاصفهان یا شهير یشود كه عشق یدهد معلوم م یخود م یخانوادگ . 

محمدشاه قاجار بوده ريدر تهران وز یجدش حاج ميرابوتراب اصفهان ظاهرا  

حرم ده. پسران او حاج ميرمحمود و امين التجار به دستور دربار هر سال ماست  

گرفتن یروز حاكم كردستان برا كيدادند.  یروز به مردم شام و ناهار م شبانه  

وجه خود افتيدر یبرا انيكه آقا یبعد هنگام یرود. مدت یبه سراغ آنها م وام  



شهر بمانند و نيخواهد كه در ا یشوند، حاكم از آنها م یكردستان دعوت م به  

آئين جيكار ترو نيظاهرا ًهدف او از ا مشابه تهران را برگزار كنند. يیها تكيه  

در منطقه قروه یدر ميان كردها بوده است. پس از آن امالك بسيار تشيع  

شود یبه آنان داده م یخانواده شده، لقب كردستان نيبه نام ا سنندج . 

كند و یبه همدان مهاجرت م یفرزند ميرمحمودخان پس از چند سيدابوالقاسم،  

شود كه یزن صاحب شش فرزند م نيگيرد. او از ا یم یخانم را به زن بيگم  

كنم یاست.خانه شمس الملوك خانم را ترك م یآنها ميرزاده عشق نخستين . 

غيپيچد؛ در یا ست در راهرو م یپيرزن كه سرود سرنوشت آدم یعصا آهنگ  

 از راه دور و رنج بسيار.

ینراق سولماز  

شرق روزنامه  

خندم مي  

ن مي خندمكه خندم نه بر اوضاع كنو من  

بدين گنبد بي سقف و ستون مي من  

 خندم

بفرمانده اوضاع كنون مي خندي تو  

بفرماندهي كن و يكون مي خندم من  

كس بربشربوقلمون مي خندد همه  

بحزب فلك بوقلمون مي خندم من  

خندند به هر ابله رخساري ومن خلق  

اين فلك ابله گون مي خندم برخ  

بجنون من مجنون خندد هركسايدون  

بر انكس كه بخندد بجنون ميخندم من  

بايست بتاريخ گذشته خندم انچه  

ام خنده بر اينده كنون مي خندم كرده  

كه چون من ثمر علم فالكت ديدي هر  



از گريه من دلشده خون مي مردي  

 خندم

ازين مي زنم از علم وفنون دم حاشا بعد  

به هرچه بتر علم و فنون مي خندم من  

____________________________________________________________ 

دژخيم وطن دل بشنود خون نام  

دژخيم وطن دل بشنود خون ميکند نام  

خونخوار اگر شد روبرو چون ميکند ؟ نيپسبد  

( ۱نمود )  ديبا یمحو قرآن را هم یآنکه گفت  

گفته با سرنيزه مقرون ميکند نيا بيعنقر  

مهمان که پا در خانه ننهاده هنوز نياز یوا  

صاحب خانه را از خانه بيرون ميکند یپا  

موش و گربه است عهد ما وانگليس داستان  

گربه اگر گيرد رها چون ميکند ؟ موشرا  

هم باشيم چو ما او روبه دهر است هنوز شير  

را روباه معروف است مغبون ميکند شير  

ما چه دارد در نظر ؟ فيحر یميدان هيچ  

را که اکنون ميکند یخرج گزاف نهمهيا  

دلش بهر من و تو سوخته ؟ انگليسآخر  

خون ميکند ؟ نهمهيوجب خاک ا کيبهر  آنکه  

ميدانم امروز ار که بر ما داده پنج آنقدر  

پنجاه ميليونميکند یفردا دعو غاز  

شتنيآخر جمله ما را بملک خو دائم  

نصيب از آب و خاک و دشت و هامون ميکند یب  

اشتبيابان چشم د گي( بر ر۲)  کيدر آفر آنکه  

گنج قارون ميکند ؟ ارياز د یپوش چشم  



رهزن دزد نادان است ، راحت پشت ميز دزد  

قانون ميکند یاز مجرا یدانا دزد دزد  

ور دهد نهايملت بد نيندهد ا گوشآوخ  

گوش از آنگوش بيرون ميکند نيا گوشاز  

است ساکت مانم ار خيمن مسئول تار طبع  

ميکند ونيمد خيبه وجدانم مرا تار هان  

حس نژاد یب نيميدانم در احساسات ا هورن  

نه افزون ميکند کميمن نه چيز یها گفته  

نشامتيازيو ا خيکو مرده در تار یملت  

مرده مدفون ميکند نيبا دست خود ا نعشخود  

کز دادن تن با کمال امتنان یملت  

ميکند شممنونياسارت خصم را از خو بر  

کو باز قرن بيستم بر درد خود یملت  

و دعا و ذکر افسون ميکندباختم  چاره  

باشد صبح و شام اکيکالوده تر یملت  

آکنده دماغ از گند افيون ميکند دائم  

وطن نيا زيکاو با چو من پور عز یملت  

نمود از بخل شمعون ميکند وسفيبا  آنچه  

کو روز و شب بر خون خود شد تشنه لب یملت  

را دعوت از بهر شبيخون ميکند دشمنان  

زوال آماده است کز هر جهت بهر یملت  

احساسات من احيا ورا چون ميکند صرف  

در حيرتند ینه تنها خلق دنيا جملگ خود  

از اوضاع ما خالق بيچون ميکند حيرت  

یمشتدن کيآسمان نارد ملک ناچار  ز  

ملت دون ميکند نيملک آمر ا نياهل ا ز  



بر حال وطن هياست اسباب خنده گر گشته  

ميکندمحزون  ننکتهياز حال وطن ا بيشم  

تشکر چشم زخمم ميزنند یخدا جا یا  

ار با رود جيحون ميکند یمن همچشم چشم  

ميکنند رانيوز رانيخيانتها که با ا آن  

سفله گردون ميکند نيبدتر به من ا بارها  

باشد بجا یقوم تا اندازه ا نيز أسمني  

من بيجاست کز اندازه بيرون ميکند طبع  

نياز عشق وطن آنسان مجرب شد که ا یعشق  

جنون تعليم مجنون ميکند وانهيد کهنه  

____________________________________________________________ 

 احتياج

کند یعمدا به عالم م یکادم ،یگناه هر  

کند یاست آن که اسبابش فراهم م احتياج  

عمدا گناه اوالد آدم ميکند؟ ینه، ک ور  

کند یکه از بهر خطا خود را مصمم م اي  

کند یاست: آن که زو طبع بشر رمم جاحتيا  

کند یروزه ماتم م کيساله را  کي یشاد  

کند یکم م یاست: آن که قدر آدم احتياج  

کند یبر نامرد، پشت مرد را خم م در  

روبه مزاج یکه شيران را کن یا  

احتياج یا احتياج  

یئ دهياداره رانده: مرد بخت برگرد از  

خانه از فشار برف و گل  خوابيده سقف  

یئ  

یدر آن، از هول جان خود، جنين زائيده ئ زن  



ده ساله پسر، در دست سرما نعش  

یئ دهيد  

یپدر دور و زنان ناخورده ام بشنيده ئ از  

دهيمملکت دزد کي یخانه  یدزد رفت  

یئ  

یئ دهيز راه بام باال، با تن لرز شد  

از بام، و شد نعش ز هم پاشيده اوفتاد  

یئ  

ج؟العال نيجز تو، قاتل ا کيست  

احتياج یا احتياج  

ديعهد جد یعالمه  ،یبضاعت دختر یب  

اُميد یبر وصل جوان سرو باالئ داشت  

ديچون بيچاره، زر در کيسه اش بُد ناپد ليک  

هيزم فروش پير سر تا پاپليد عاقبت  

وز چوب بيد ،یدم زد ميزغال کنده دا کز  

ميان دکهّ، کيسه کيسه، زر کشيد از  

ديزور زر خرو دختر را به  ديد مادرشرا  

شسپيديسيه، ر یآميخت با مو احتياج  

نامناسب ازدواج نيتو شد ا از  

احتياج یا احتياج  

پير و پليد و احمق و معلول و لنگ یمردک  

نافهميده و ناموخته غير از جفنگ هيچ  

قشنگ یدر قصر یبايز یبا زن یتخت یرو  

چون که دارد سکه، سنگ زرد آرميده  

 رنگ

چين تا فرنگجوان شاعر معروف از  من  



پست تنگ یميان کوچه ها ديبا دائما  

بردارم قدم تا شام بردارمشلنگ صبح  

سکه نيندارم سنگ سکه، نيست باد ا چون  

 سنگ

باد آن کس که داد آن را رواج مرده  

احتياج یا احتياج  

____________________________________________________________ 

یبندگ عصيان  

ناجور بود یوصله  کي من در جهان خلقت  

خلقت نبودم زور نيبه ا یکه خود راض من  

 بود؟

شياز من در عذاب و من خوداز اخالق خو خلق  

چه ات منظور اربيعذاب خلق و من  از  

 بود؟

دهر از من غير شر و شور نيست یا یحاصل  

از خلقت من سير شر و شور مقصدت  

 بود؟

من معلوم بودت ، نيست مرغوب از چه ام ذات  

، زبانم الل چشمت کور بود؟ یدستيرآف  

من نيازتکو یپوشيد یچه خوش گر چشم م یا  

مور کيکه ناقص خلقت  یکرد یم فرض  

 بود

طبيعت گر نبودم من جهانت عيب داشت؟ یا  

اجاقت کور بود؟ یفلک گر من نميزاد یا  

فقط قيندارميمن  یتو از خلق عشق قصد  

گون رنج جوراجور بود کيهر روز  دنيد  



من در سپهر یتابش استاره  یدنبو گر  

نور یو بهرام و خور و کيوان و مه ب تير  

 بود؟

من نيعلت تکو ني، نيست جز ا ميگو راست  

گوربود کيساحت  یالزم برا یقالب  

را بهر گور اندر عذاب یمردم دنيآفر  

دور يیهست ! ز انصاف خدا يیخدا گر  

 بود

غله است یزارع ز کشت و زرع ، مشت مقصد  

قاذور بود؟ ینشمبلغيآفرتو ز مقصد  

تو ، بودم امير کائنات یمن اندر جا گر  

مامور بود یاز بهر کار بهتر یکس هر  

پاس ه ر مخلوق داد ینتواند به نيک آنکه  

، مگر مجبور نشرايآفر نيچه کرد ا از  

 بود؟

____________________________________________________________ 

كور چشمت  

زخانه خودهم جواب یود,برتمام جهان شدخواجگيت ب خيال  , 

كور چشمت  

طردباب ,چشمتكور یچنين زهركنارشو نكهينيت زشت توهست ,ا یجزا  

زخود بدفعل زشت ونيت شوم دراتش ستم خودكباب ,چشمتكور یشد  

پرنده آهن  

پرنده ,دل اكنده ازبخار یسوار براهن یبيستم بشود,آدم درقرن  

اودرهوادوروزه ,از آنرا كندگذار یكه مابدوسالش كنيم ط یره وانگه  

بيگانه خانه  

دنيبيگانگان د ۀخود اندرخان دنيخانه د یشرابيازخو امان  



دنيد شصاحبخانهيخو یخانمان را بجا یب ۀسپسبيگان  

 روشناپسند

اظهارمكن یدغل , باهمه كس , ناكس یا  

اظهار مكن یباكس یباش ول یناكس  

یعشق تمثال  

نقاش ینقش ميكش نيبيهده ا مكشمه  

به احوالم یبر ی, اگرپ يیخون بگر كه  

تمثال نيحاجت است پس ازمن بماند ا چه  

چه كرد بمن , تاكندبه تمثالم فلك  

عمر جام  

زيدلبريكه جام عمرمن , گرد زيمرگ ! درجانم در آو یاال ا !  

بسرگيرد دوباره , دورچنگيز رانيمن زنده مانم : ملك ا چسان  

یدرلباسنيست  

رانوشته بودم لذامعلوم یرباع نيا یشيدرو یالباسعكسم ب كيريز چون  ) 

1333نداشته است !( سال  یشباهت انيبمبتد حاميميشود :انوقت هم قر -  

یعشق  

یستيارمجهول ,چون اسرارعالو ز یعشق  

؟ یگردد بگردتو ,ببيند چيست یهركس  

ارچون نقطه سرگردان توعالم شوند یخواه  

یخودبپوشان درلباس نيست یهست  

تنجا راه  

پيدا یپيدا كرد هركه شدخاك نشين , برگ وبر یباخاك چوپيوست , سر دانه  

 كرد

ی, پر ختيبيضه چون جامه فرو ر ی, راه بمقصدنبر ینشو شانيتاپر  

كرد پيدا  

زنجير دولت  



زوال سيم وزرخواهم داد دولت همه رابه رنجبر خواهم داد اعالن  

واهمعقيده سرخ نيادرسرايشاه رانگون خواهم كرد  اافسري  

 خواهمداد

___________________________________________________________ 

 عيدخون

!بشرمظهر شرافت شو نه زسرتابپا,قباحت باش یا  

نقاهت باش نيرفع ا ی,مانع شرافت تست درپ یمرض  

جراحت باش نيدفع ا یاست برحقوق بشر از پ یتعد نيو  

احتگير, پنجروز ازسال سيصدوشصت روز، ر عيدخون  

 باش

____________________________________________________________ 

مجلس چارم به خدا ننگ بشر نيا  

چهخبر بود؟ یديمجلس چارم به خدا ننگ بشر بود د نيا  

چهخبر بود؟ یديضرربود د یکه کردند ضرر رو هرکار  

عمر سفله سير شدم سير تازه جوانم ز غصه پير شدم پير نياز ا یبار  

یبه جز مشروطهخواهان حساب یانقالب کتنيتهران نيست  هب  

یبدلعاب یاگر گردند، خيل یاز وحشت نگردند آفتاب که  

بر چوبه دار به نام ارتجاعيون و اشرار مشانيزيبياو  

زمزمه در جامعه آغاز نيهم آواز شود کم کم ا نده،يدو سه گو کيمن از  با  

ن کند جامه شرم وزنان باز شود ز یبا همين زمزمه ها رو شود  

شود سرافراز  

مرده رانياز ملت ا یبه کفن سر برده نيم ورنتازن  

از راه دور و رنج بسيار غيملت زار در نيذلتها کشيد ا چه  

مملکت قحطالرجال نيکشور محال است که در ا نياندر ا یترق  

 است

وبال است یمخلوق، آزاد نياز جنوب و از شمال است بر ا یخراب  



ت ملک و رفت تاج ورفت تختشاه و رف رفت  

درخت نيکندندا شهيزحمت مکش! کز ر باغبان،  

وثوقالدوله خونخوارند سخت ميهمانان  

کننديم یميهمان نيخدا با خون ما ا یا  

ميقشون با ما بود، دهشت ندار ميوحشت ندار یمالها ُجوئ ز  

ميشب عيد است و ما فرصت ندار مياز جنبش ملت ندار حذر  

بگيرد حضرت اشرف به دربار نباريا تسيعيد را با سالم  

بنده زن چه کردست که از مرد شود کيبنده و زن  یکيچه؟ مرد  شرم  

گر کفننيست بگو چيست بنده؟يناز یچادر و روبنده نيچيست ا شرمنده؟  

روبنده؟ نيا پس  

باد آن که زنان زنده به گور افکنده مرده  

است کقراني روضهخوان است که مزد روضه او نيدانند خوب، ا همه  

مسلخ عشق جز نکو را نکشند روبه صفتان زشتخو رانکشند در  

زکشتن مهراس مردار بود هرآنکه او را نکشند ،یعاشق صادق گر  

____________________________________________________________ 

سنگ بر یمن ميرزاده ام و عشق و  

یمن ميرزاده ام و عشق و  

شود یبر سينه ام عقده م سنگ  

و افتان رانينشانه بر تنم و یو تير سرگشاده  

برد آتشين یمن است سر به افالک م جيغ  

بينمشقاتلم را یبه چهره م چهره  

پاشد یبدفرجام را ببين زهر م روزگار  

هراسم یماند و من از مرگ نم ینم یتنم آه بر  

همه درد خميده پشتم را با  

هخان مير پنج است که قزاق ها راشير کرد رضا  

یمن ميرزاده ام و عشق و  



خواهم به افتخار یرا م مرگ  

شيکنند از دنيا و چپاول ها یرها م مرا  

خواهد به کردار درست یاست و مرا نم یاجنب یاجنب  

اند يدهيام را پا هيهم نيستم بپرساز آنان که سا من  

گرانيبه فراخور حال د ميآ یدانند از عشق م یم و  

نوازم ارتعاشقلبم را یم  

شود تا نفراموشم خود را یهدفم م یربيدا  

ام را یام اقتدار اجداد ستهيتيسفون گر یها رانهيو به  

ميگو یکوروشاست و حقيقت را م یدر دست ها دستم  

بر من است بيگانه  

باغچه ام را یها  یسوزاند اطلس ینگاهشم و  

ادگاريدهم به  یرا م خاطراتم  

ستيميا یام و م ستادهيا  

ت آخردر آنا ميرا بگو نيا  

شود یم یارغوان مينفسها  

در بستر نينالد و من شير یاز من م شب  

آورم تا روزگار یرا از مادها م مياهايرو  

پاورچين پاورچين امروزم  

شوم یمثال مجلسيان را آماج م یو ب بلند  

ژرف بر قلب ها یا گلوله  

از دور شدن ريناگز  

ديبا یرا با من همت تو  

اديشفيق رفته از  رفيق  

را خين تاربز ورق  

قرن بيستم را ربودم ۀبرگ برند من  

بود به نام من یقرعه ا ديشا و  



بارد یزنم م یرا آهسته قدم م صبح  

سفيد برف ۀدان نرمنرمک  

بزرگوارانه ۀدور تاهميش یخاطره  کز    

دنيا یو خالصاز رنجور کشتن  

دهيسيد شور ني! چه زود رفت ا آه  

من بر تابوتشتا گورستان و  

ناشناخته یو در دنيا رفت  

ستيترنم باد و باران آرام گر در  

ینشسته در کمين در آرزو ۀسپيد  

است از روزگار ما ی، فردا هم روز فرداست  

____________________________________________________________ 

گورستان در  

به دشت اندر و دشت،آغش سيمين مهتاب من  

به زمين کرده ز گردون پرتاب ینقره،گرد  

آغشته ،کران تا به کران در سيماب دشت  

زشت فلک آنجا شده بيرون ز نقاب رخ  

آفاق در آن افسرده همه  

مرده یروان همسر شمع مه  

بود یاز موت و فنا گوئ ؟سخيیفضا چه  

بود یو مرده نما،بوئ ؟َعفَنیهوائ چه  

بود یو مرگ مجسم شده هر سوئ وحشت  

بود یگرچه،نه به مقدار سر موئ صورت  

بود یکه ز اموات هياهوئ یگوئ باز  

یپرواز کي ۀآواز گاه  

یآواز یو گه یاز جغدصدائ رسد  

وطن ،کردهیهر مقبره ا ،سریسنگ تيره  



ز کمر در به چمن دهيدرختان بر چون  

خلق کهن ۀهمه جا:جمجم ميپا ريز  

به سخن با من ،آنانیهمه خامش با  

 و،من

دهنم مرده سخن ،دریاز مرده دل یگوئ  

،قدمسر خاک سر خلق بر  

القصه قدم یآن شب بس هشتم  

ام گسترده یگيبه همسا هيها:سا نخل  

برده یگه آورده و گاه هيآن سا باد  

پرده نيا ۀوسوسه،از منظر نيدر ا من  

کرده یکه تجل نهاياموات است ا روح  

حضور منشان در هيجان آورده که  

یجنبيد ی،همیرو ني!از اچه  

یخسبند یو گه یجهند گه  

عر درختان غوغاستدر غرش و از ق باد  

الستيسو ولوله و زلزله و واو همه  

اموات بشد گرد و به گردون برخاست خاک  

گرد هواست نيهزار آه دل مرده،در ا صد  

دل،منظر نخلستان از گرد فناست مرده  

مرگ همانا هر برگ ۀنام  

مرگ تيدو هزار آ یدرخت هر  

برگ درختان به چمن ميبارد یباد،ه  

ميبارددعوت سر من  ۀمرگ،گونام  

فلک،داغ کهن ميبارد یسيما بسز  

بارد یمه،آثار محن م یسفيد از  

بارد یابر کفن م ايمرگ است و  برف  



صحنه،پر از وحشت موت نيا یبار  

من کر شده از کثرت صوت گوش  

زمين:انجمن خلوت خاموشان است نيا  

عدم نوشان است یخفتن دارو بستر  

است اد،فراموشانيآسودن از  مهد  

به تن پوشان است یکتايپيراهن  یجا  

مدهوشان است ۀخرابات پر از کل نيا  

خاک ز هر چيز پرست نيا چشم  

خورست شببرد،مردهيشو مرده  

دهيسر نعش پسر،شيون مادر د بر  

دهيعروسان به کفن،در بر شوهر د نو  

دهيبوده که از اشک زمين تر د سالها  

دهيهفتاد به عمر،آنچه سراسر د پير  

دهيبرابر دبه هر هفته،هفتاد  نيا  

باد افزود یفکرت و ه نيدر ا من  

از خاک "مه آباد" آلود گوشم  

غروب است ز گردون خورشيد یتکاپو در  

ديمبهوت شد و رنگ  ُرخ دشت پر دهر  

خونين سپر از افق غرب دميد دل  

پوشيد یاز رحلت خورشيد،سيه م پزخ  

یسر قافله با زمزمه زنگ رس که  

یبه ده نيمدا یحوال در  

یافسانه گه یخيتار ده    

تپه پناه آورده یکيبه دامان  ده  

بر تن  خود گسترده یوش کيتار گرد    

مادر دختر مرده یکيسيه پوش  چون  



فرتوت و همه خم شهمهيها گونه  

 خورده

افسرده یاز هر جهت ی!هيئتالغرض  

ه،داخل شد کاروان چونکه به د   

در صدد منزل شد یکس هر  

یو در آن مرغاب یده،مختصر آب طرف    

یگشته در آن،سقف سپهر آب نعکسم  

یآن حاشيه سرخ شفق،عناب وندر  

یابيآب،از اثر عکس کواکب، سطح  

یمهتاب ينهيدانه،همه جا،آ دانه  

بود یدل آب،چراغان در  

بود یالوان ۀرد کيآب،  

دميد يیآب،پُر از نور فضا یسو آن  

دميد یاز نخل،صف سبز لوائ دورش  

دميد يیسرخ هوا پسباغت،شفق  

دميد ی،عجب دور نمائو سبزه شفق  

دميد یآتشکده،در سبز سرائ یعني  

دميگرد یهمان حال که م در  

ميد يیآن آب بنا طرف  

و من غافل یکس از قافله در منزل هر  

ليمنزل ،به تماشا ما شهياند بيشاز  

،الحاصلیبس یپس سير و تماشا از  

بر لب استخر نمودم منزل عاقبت  

از خانه دل ،تنگتریبيوه زن خانه  

باره کيآن خانه بدو  یبار  

کبارهيآن هم به منش  داد  



هيچ نداشت یبيوه زن و کهنه ُجل خانه،جز  

باز یزن رفت و فقط کهنه جل بيوه  

 گذاشت

ز کسانش بحضورم بگماشت یمرد پير  

یکيشمع و سيه پرده تار یب خانه  

 چاشت

من منظر گوران افراشت یگاه بنظر  

اندک که اندک مهتاب خانه  

ن خانه خرابزد از خانه آ سر  

انيدر جر یاز نور  مه،از پنجره ا یجوئ  

سيه شب زميان یکه رو شاسپيديرو  

از دور عيان یو ،از پنجره شد قلعه ا برد  

به بيان ديشکوه آنقدر آن قلعه که نا با  

چو سر تا سر آثار کيان رانهيو ليک  

بنشسته سر پنجره،من پير  

( منظره من )من نيگفتمش:ماتم از  

کز پنجره پيداست کجاست؟خراب ابنيه  آن  

بر پنجره شد پير و بزانو برخاست خيره  

ماست ی:آن قلعه که مخروبه آبادگفت  

شده بازم رانيگاهيست که و ريد  

 زبپاست

شاهان ۀو بنگ یشاهنشه ارگ  

 شماست

است وانيمهابادبلند ا نيا  

سرش همسر با کيوان است که  

گمان دار:مهاباد،همين ها بوده؟ نه  



به تخمين بوده نگونهيمهاباد صد ا نه  

خرم و گردشگه پيشين بوده ید فصل  

شاهان مه آئين بوده یقشالق قصر  

بوده نيو کامگه خسرو و شير حجله  

نيست یامروز مهاباد ليکن  

ه،آباد نيا غير نيست یکوره د   

آخرش همين بود و ز در بيرون شد حرف  

که دل من چون ميحرف چه گو نيز ليک  

 شد؟

ز آن دل،خون شد و یشد وقعه خونين ادي  

آن جنگ عرب در دل من اکنون شد یگوئ  

ان وقوعات،چنان با نظرم مقرون شد و  

شد آن قلعه دگر،وضع دگر که  

آمد به نظر گرميد منظر  

____________________________________________________________ 

باك رخ  

چاکم بانيغنچه بشکفته گر کيچو  من  

سان خاشاکمگل پاکم و،در چشم خ همچو  

من فتوا داد یشهر، به ناپاک یمفت  

او، شکاکم یبدانست که در پاک چون  

است ینيد یب ن،يجهل و خرافات به د بستن  

هتاکم ن،يد يۀوصله وپيرا نيبه ا من  

عيب نکردند مرا نيکه خود ا زديا شکر  

ناپاک خسان، ناپاکم دهيبر  د که  

رخ پاک یدر آئينه ناپاک،ببين گر  

نيست، چنين حکم کند ادراکم نقصرخ  



حکيمانه خود را همه گاه یآرا یبار  

ذره نباشد باکم کيو  ميگو یفاشم  

به ادراک شما دارم اگر، معذورم شک  

کنم؟درک نمودست چنين ادراکم چه  

پدران لخت به جنگل بودم کاشهمچون  

بود غم مسکن و نه پوشاکم ینه م که  

قيمت و قدرم که روم یهمان دانه ب من  

تاکم ديدل خاک درون،تا که برآ در  

من نشناسد یکس اگر پاک نازنينا  

الکم یتو،که من تا به چه حد یدان خوب  

یتو بگداخته قلبم ز آن رو آتشمهر  

که مهرت بنشيند، به دل چون پاکم تا  

نيست یهم وطن امروز یبه تو ا مهروعشقم  

ازل مهر ترا کنده به دل حکاکم کز  

یز من برهگمانت که پس از مردنم ا نه  

 باد،هر روزه فشاند به قدومت خاکم.

____________________________________________________________ 

هاي احساساتي انديشه  

درد دل خسرو،از آن باد آمد نيا یبو  

قصر "مه آباد" آمد؟ یمن، بر تو چه ا بعد  

بغداد آمد ۀز غم،اشک تو تا دجل که  

آمد ادي یهمشکوه  نيچو از خسرو ام ا من  

آمد ادي"مه آباد"،به فرواريو د در  

:شهنشاه برون شو ز مغاکیکا  

! سر به در آر،از دل خاک خسروا  

خطه،به عهد تو چنين بود؟ببين نيا حال  



کين بود؟ببين ۀرانيمهر تو،و ۀحجل  

با خاک زمين بود؟ببين پيکرشهمسر  

بود؟ببين ني! کاخ"مه آباد" تو ا خسروا  

دنشين بود؟ببينجغ نيتو،ا نيشير قصر  

خجسته ملک عالمگير یا  

ملک در تسخير نيچند ملک  

خور تاج سرت،از همه جا باج رسيد در  

بر آور،چه ببين بر سر آن تاج رسيد؟ سر  

همان با همه، ملک تو به تاراج رسيد که  

در حرم کعبه به حجاج رسيد حرمتت  

ُدخت تو در آن وهله به حراج رسيد کار  

د و شد؟چه خالفت بُ  نيخالف ا بر  

چه طغيان خرافت بُد و شد؟ نيا  

____________________________________________________________ 

عشقي ميرزاده  

یسلسله بزرگ قتل ها یکه بايد او را نيز قربان یآزاديخواه، جسور مرد یمرد  

آن ديگر سرسپردگان به یدر ايران دانست. او را نيز همچون همه  یا زنجيره  

. دو نفر ناشناس در تهران کشتند 1303در سال  یآزاد  

در پاريس توسط شاهرخ مشکين یميرزاده عشق ۀکفن سياه نوشت یاجرا  

را هر صبح و شام یآزاد یاظهاردرد است. درد وطن را بخوانيد که عشق قلم  

برند یبه مسلخ م درايران  

یشود شيرين دهان، به گفتن حلوا نم یدرد، درد مداوا نم زاظهار  

 شود

یزبستر خود پا نم ،ینما تو درد، که پا بر زمين زدن اين بستر درمان  

 شود

یما با خون نشد نگاشته، خوانا نم یدانم ار که سر خط آزادگ یم  



 شود

چنين نمود و چنان کرد، چاره جست ليکن چه چاره؟! با من تنها بايد  

 نميشود

ودش یمنم که گر نشود حکم قتل من حاشا، معاهده امضاء نم تنها  

یشود، معاهده اجرا نم یسيل سيل خون ز در و دشت ملک هم جار گر  

 شود

شود یو پيدا نم یو یکه سر زده به در خلق سرزند من در پ یمرگ  

یار به سان اروپاييان نشد ايران زمين به سان اروپا نم یايران  

 شود

شود یخود کش، زيرا که خود به خود، اسباب راحت تو مهيا نم یبرا زحمت  

یست درد ما که مداوا نم یطبيب درد یخود ا یمساز رنج و دوا ضايع  

 شود

شود یکه آشيانه به گلشن گرفته است، او را دگر به باديه مآوا نم یمرغ  

یتو هر جا مرو، ترا همه جا، جا نم یست جا یعشق یفراز ديده  جانا  

 شود

____________________________________________________________ 

امير علي عزيز ايبر  

مملکت افزود چه؟ هيچ نيخرافات،بر ا جز  

"مه آباد" تو بنمود چه؟ هيچیخراب جز  

عالم موجود چه؟ هيچ نيکه ا شهيدر اند من  

شده نابود چه؟ هيچ نکيانگاه چه؟ ا بود  

و نابود چه، موجود چه، مقصود چه؟ بود  

 هيچ

شدم کيبه ُکنه همه بار چون  

شدم کيروشن و تار منکر  

پيداست گرياندر نظرم عالم د مديد  



سر و پيکر پيداست ی،بیماست ول عالم  

پيداست ،سریز تن یو ن یاز تن یسر نه  

غرض آنجا همه جوهر یبين آنچه  

 پيداست

آنچه اندر نظر خلق،سراسر پيداست و  

را ذهن بشر ساخته است همه  

وسوسه انداخته است شدريخو  

دميد یبه نظر،شعبده باز ديآ آنچه  

دميد ینه مجاز ،ینه حقيق حقيقت در  

دميد ینه فراز ،یطبيعت نه نشيب در  

دميد یو خلقت، بچه باز چهيخلق،باز  

دميد یفلسفه هم ، روده دراز بيشاز  

،دگر نگرفتم شهياند راه  

راه باور رفتم شويره خو رفتم  

روان گشتم و آفاق کران تا به کران من  

ُکه و دشت و مه و مهر،هر آن بود در آن ز  

در حرکت با من چون جانوران قدم هر  

گورستان،بيشاز همه بر من چشم  

 نگران

بمان! چون ینجايمرو! ا دونيا یعني  

 دگران

رفتم یدر آن حال که ره م من  

نشگفتميبگرداندم و ا رو  

گردم یز تو چند قدم دور، اگر م نَک  

گردم یخاک که بر م یمشو ا نگرانم  

گردم یخاک ز تو،خاک به سر م یهم ا من  



گردم ینم خاک! که از خاک بتر مک چه  

ُمردم به درک!، هرچه دگر ميگردم منکه  

ره بنمودم یسو الغرضرو  

دو ميدان دگر پيمودم يک  

____________________________________________________________ 

ياد امير علي به  

كه خندم نه بر اوضاع كنون مي خندم من  

مبدين گنبد بي سقف وستون مي خند من  

بفرمانده اوضاع كنون مي خندي تو  

بفرماندهي كن و يكون مي خندم من  

كس بربشربوقلموني خندد همه  

بحزب فلك بوقلمون مي خندم من  

خندند به هر ابله رخساري و من خلق  

اين فلك ابله گون مي خندم برخ  

بجنون من مجنون خندد هركسايدون  

بر انكس كه بخندد بجنون مي خندم من  

تاريخ گذشته خندمبايست ب انچه  

ام خنده بر آينده كنون مي خندم كرده  

كه چون من ثمر علم فالكت ديدي هر  

از گريه من دلشده خون مي خندم مردي  

ازين مي زنم از علم و فنون دم حاشا بعد  

به هرچه بتر علم و فنون مي خندم من  

____________________________________________________________ 

 دريغ از راه دور و رنج بسيار

یعشق ۀايران در زمان رضا شاه بزبان شاعر شهيد ميرزاد یسياس اوضاع  

مملکت قحط الرجالست نيکشور محال است که در ا نياندر یترق  



وبالست یمخلوق آزاد نياز جنوبست و شمالست بر ا یخراب  

داريپد یپرده بگرفتن ز اسرار که گردد شرح بدبخت دينبا  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

فرد بمانند رضاخان جوان مرد کيپيدا شود در ملک  اگر  

عشکرديضا ديبا نکهيفورا چند ولگرد بفکر ا کنندشدوره  

تاج بگذار نيا شتنياز سر شه تاج بردار بفرق خو نديبگو  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

یسرخ انقالب یعالمتها یآفتاب ميازبار س نخستين  

یتو رئيسانتخاب یچوگشت یبود حرف حساب یجمهور که  

را سزاوار یمرد فداکار بود خود پادشاه نيگفت کا ديببا  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر _______ 

زور یجمهور نيبارک هلل چشم بد دور مبارک باد ا حقيقت  

بر ضد جمهور یر چنين جمهورپس گوشها کر چشمها کو نيا از  

عطاّر یکس در هيچ اعصار نباشد هيچ در قوط ادي ندارد  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

یعلمدارش بود شيطان رشت یدشت یشود آقا یجمهور چه  

یهشت ینشيند عصرها در تو یآن سفيه کهنه مشت نيتد  

ز رواس و ز سمسار کور و کچلها را خبردار ز حالج و کند  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

کالفه ی...جمهورديبدقيافه نما شعوريآن ب صبا  

شود دارالخالفه یمالفه که جمهور ريصد الف در ز زند  

از لحن بازار ز عالف و زبقال و ز نجار خبريب وليکن  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

تيکفايکه آن باالبلند ب تيحکا کيعداللملک بشنو  ز  

تيسليمان را هدا یکند گاه طيگشت بين بول و غا یميانج  

اري کدگريدو را با  نيرا مدد کار که سازد ا نيتد یگاه شود  



____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

بر از یکهنه الدنگ قلندر نموده نوحة جمهور نيتد  

چون خر نر ديعرعر نما یاکبر گه نللهياست ا یجنس عجب  

غافل زگردن بند و افسار یپاچهگيرد چون سگ هار ول یزمان  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

محرمانه یکارها یرهنما گشته روانه برا رانيا از  

زده در بصره و بغداد چانه نشانهيب یپولها گرفته  

خودش کرده است اقرار ميادبار نه من گو نملکيشود ا یهورجم که  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

بين جلنبرزاده شيخالعراقين نياندر دينما تقالها  

نيبود بر گردنم د یها با شور و باشين که جمهور اديفر کند  

رجست از دست طلبکا ديناچار ببا نيد نيکرد ا ستيبا ادا  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

هياهو یلوس ... کند از بهر جمهور ضياءالواعظين  

ارويعجب دارم من از او مگر غافل بود از قصد  یجمهور چه  

که کرد آن مرد افشار یقاجار همانطور ینشيند جا خواهديم که  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

یحقشناس دينما یز کمپان یاعظم آن رند سياس دبير  

یپلماسينرم د یبافسونها یتيپا به قانون اساس زند  

نباشد کار دشوار یباسرار که جمهور ديسردارسپه گو به  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

معارف یاعضا یهفته عارف بهمراه نيا دهديشمينما  

مخالف کيندارد  یمصارف که جمهور یجزئ معلوم با شود  

طرفدار کيبا ضرب و با تار که مشروطه ندارد  شوديم مدلل  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

را اداره شفق کوشش وطن گلشن ستاره ديمن جرا نمودم  



ندارد استخاره یاشاره دگر معن کيبا  شوديم قيامت  

متينگ و کنفرانس و نطق اشعار داريپدفردا شود غوغا  همين  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

پيشرفته باالصاله تمام کارها با قاله قاله بعالم  

اماله یکرد جمهور ديشعر و نطق و سرمقاله ببا بزور  

ولنگار بدون وحشت از اعيان و تجار عقليمخلوق ب نيا بر  

____________ ه دور و رنج بسياراز را غيدر ____________ 

یمشيرالدوله مرعوب و خيال یاست شخص الابال یمستوف که  

یبود فيروز هم در فارس وال یخال شهستيجا وثوقالدوله  

الداريمطرود سرکار بغير از ذات اشرف ليسف قوامالسلطنه  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

معقول امينالضرب در عدليه مشغول معين محتاط و یحاج بود  

هم ميخورد گول نيصراف هم مستغرق پول فقيه التاجر یعل  

ندارد صنف بازار ز خراز و ز بزاز و بنکدار اهميت  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

را معين تياکثر ديگفته مجلس هست با من نما نيتد  

کار دهميمانع نه افکار بزور مشت فيصل م شوديقطعا نه قانون م یبگيرد رأ یه جمهورکار پيشاز عيد روشن ب نيا شود  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

اتيمهيا تلگرافات و شکا تيتعليم قشون اندر وال به  

اتيز ظلم شاه و دربارش روا اتياشارات و کنا یجمهور ز  

بلدان و ز اقطار و ز انظار با سيم و چاپار ز رسديم مسلسل  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

و ز زنجان ز کردستان و کرمانشاه و گيالن نيو ز قزو زيتبر ز  

و کرمان ز شيراز و صفاهان و خراسان زديو عراق و  بروجرد  

بجنورد و ز کاشان و قم و الر تقاضاها رسد خروار خروار ز  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 



یبجز مشروطهخواهان حساب یتن انقالب کيطهران نيست  به  

یبدلعاب یاگر کردند قدر یاز وحشت نگردند آفتاب که  

دار بنام ارتجاعيون و اشرار یبر چوبه  مشانيزيبياو  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

لرن را یخواست سرپرس یسخن را که فور نياگشته لندن  موافق  

سوء ظن را فرستيم پيششان استاد فن را یگر شومياتسک برد  

آن شياد طرار یرشت ميمهتر نسيم رند عيار کر همان  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

مجلس یتو یرفت فور ديهيچ مس مس ببا گريکرد د دينبا  

ابسيرطب و  دياز مدرس جوابش گفت با ميشنيد یحرف اگر  

مقصود خود را کرد تکرار بپيچيمشبدور حلق دستار اگر  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

سخنها کارگر شد که سردارسپه عقلش ز سر شد نيا یبقدر  

انتشار سيم و زر شد یعالقه مندتر شد بنا یجمهور به  

صبا تا شيخ معمار یاحرار ز آقا مبعوثان و مطبوعات و به  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

یعلم در دست گرم دوره گرد یفرد یشد تجمعها انينما  

یو پنهان رنگ زرد یعيان سرخ یسبز و زرد و الجورد علمها  

هوادار ولو گشته ميان کوچه بازار رانيا تيبجمهور  

____________ ور و رنج بسياراز راه د غيدر ____________ 

یشد هوائ تيبه مجلس اکثر یافکار ماخوليائ نيا از  

یبيک دم بين افرادش جدائ یحيائيب یکرد خيل نيتد  

نداريکه خورد آن مرد د یهجوم نابهنجار از آن سيل کياز  فتاد  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

شد دکاکين بسته و غوغا بپا شدپُر صدا  تيوال یسيل نيا از  

اهل شهر واشد یشنبه مجلس کربال شد بدولت رو بروز  



ضرب و شتم و زجر و کشتار یآمد در ميان خلق سردار برا که  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

گنه بود یسيل نيکام ره بود خدا داند که ا کيبه ما  یجمهور ز  

خصم سردارسپه بود نيخدمت بشه بود تدزدن  یسيل نيا که  

اريبد بود با عقرب و مار خطر دارد چو نادان افتد  رفاقت  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

شماندنديخو یمردم بجا یخلق را با نيزه راندند ول یقشون  

گل بر او آجر پراندند یخود نشاندند بجا یرا به جا رضاخان  

خواست از مخلوق زنهار ديرد با افکار پيکار بباک دينشا  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

شد در جماعت شور و شرها شکست از خلق مسکين دست و بپا  

 سرها

هنرها شنيد از مؤتمن توپ و تشرها نيدر قبال ا رضاخان  

چنين کار؟ نيبه مجلس ا یمرد غدار چرا کرد یکارت چه بود ا نيا که  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

نظميه بردند یرا سو یپير و جوان سرنيزه خوردند گروه یبس  

حفظ قانون جان سپردند یهنگامه ُمردند برا نيتن اندر چهل  

آور ريصد تن تاکنون هستند بيمار بضرب ته تفنگ و ز دو  

____________ سياراز راه دور و رنج ب غيدر ____________ 

حرکت پشيمان بسعدآباد رفت از شهر تهران نيشد از ا رضاخان  

قُم شتابان حجج بستند با او عهد و پيمان یآنجا شد به سو از  

هيچ گفتار دينگو یبر خلق غمخوار ز جمهور نيباشد بعد از ا که  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

حيف که کردش باز اغوا ناصر سيف یل شد ولقُم برگشت و عاق ز  

از لحن بازار خبريمجلس کرد توهين از سر کيف وليکن ب به  

وفادار بجز شش هفت تن بيکار و بيعار شانيملت نيست با ا که  



____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

از او رمان شد یجملگ دياو بالمره مجلس بدگمان شد عقا از  

آن شد ميديميد کهيرودهن آخر چمان شد همان چيز یوبس  

شد ميان مملکت جار که از ميدان بدر رفته است سردار کشيده  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

از راه آمد که اکنون تلگراف از شا ه آمد یمجلس قاصد به  

آمد شه از مجلس عقيدت خواه آمد اکراهيعزل ب رضاخان  

پرستار ديچون شده خوار دگر کس ملک را با یقانون اساس که  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

رسيد از احمدآقا تلگرافات اتيتعليمات مرکز در وال به  

از رضاخان دفع آفات ديسرباز لرستان و مضافات نما که  

تنبيه احرار یمرکز پ یغرب گردد زود سيار سو قشون  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

دنديوحشت پر شازيخو یتشرها چون شنيدند ز جا نيا وکيالن  

دنديموافق آفر یخود از ترس ... نود رأ یتنبانها به  

جمعيت مرعوب ُگهکار سليمان بن محسن شد علمدار نيا بر  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

چهارده مرد مسلم نترسيدند از توپ دمادم ليکنو  

شد فراهم شانيبه بستند عهد محکم اقليت از ا یآزاد به  

کار نيگشت پادار ... کردند از ا شانياز ا یوطنخواه  

____________ از راه دور و رنج بسيار غيدر ____________ 

. از مازيار پدرام با الهام از چکامه باال یاين هم چکامه ا  

از ناياب ترين کتابهاست و بعد از یعشق ۀکتاب اشعارميرزاد ،یهنان گراممي هم  

شده است، چون دست یها جمع آور یشدن شاعر از کتاب فروش کشته  

بر یاز دست اندر کاران زمان خودش را فاش کرده بود. تلويزون پارس یبسيار  

یکند و در دسترس همگان قرار دهد ول یشد که اين اشعار را گرد آور آن  



در اختيار شما یعشق ۀاز ميرزاد یکار ما کامل نيست. چنانچه اشعار بگمان  

به ايميل زير بفرستيد یتکميل اين گرد آور یو در باال گنجانده نشده برا ست  

خواهيم بود سپاسگزار  

mpedram@tvparsi.com 

یو ماد یمعنو یخود نيازمند کمکها یبرنامه ها ۀادام یبرا یپارس تلويزيون  

را با کليک یرا رايگان نگيريد و مبلغ یعشق ۀخواندن اشعار ميرزاد .شماست  

زرد رنگ ۀدگم کردن  

Donate 

www.tvparsi.com در 

ما خواهد بود. چنانچه قادر به انجام اين کار یکه موجب سپاسگزار بفرستيد  

شما انجام یرا برا یکه وارد هستند بخواهيد اين کار مردم یاز کسان نيستيد  

ب ما را در فيس بوک به اشتراک بگذاريد. مطالدهند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یزدي یاشعار فرخ گلچين  

 

 

 

دار آزادی  دار شعر معترض و پرچم فرخی يزدی طاليه  

که استوار در راه عدالت و  ستيکرد. او شاعر  اش سهيکه بتوان با شاعران نان به نرخ روز خوردگان مقا ستين یشاعر یزدي یفرخ

 یرا ابزار ساخت تا مغز زورمندان را پاش پاش سازد و بازو شيها شاعر و مبارز متعهد که سروده یگام نهاد و جان داد. فرخ یترق

 یها در بند و راه و رسم رزمندگان جنبش یها خلق یبه آهنگ مبارزات  اش و مقاومت جاودانه شهياند امروزگردد و  اوريرا  دستانيته

مبدل گشته است یخواهيآزاد .  

 ۱۲٦۸طلب که در سال  نگار مشروطه شاعر آزاده و روزنامه ،یزديسمسارزاده  ميفرزند ابراه یزدي یخمحمد با تخلص فر رزايم

در زادگاهش  سيانگل نيو مرسل یرا در مکاتب عاد يیابتدا ی به جهان گشود. دوره دهيد رانيا زديشهر  ريدر خانواده فق یديخورش

از مکتب اخراج شد ران،يمدرسان و مدخطاب به  یطنز شعر ودنبه جرم سر یسالگ ۱٥خواند و در  .  

بود که  یزبان و کالمش چنان قو ینداشته است ول یعال التيبوده و تحص یسالگ ۱٦تا  یفرخ یليتحص  ی که دوره شود  یم گفته

پنداشتند یم یجد ديخطابش کرده و حکام مستبد او را تهد« تاج الشعرا» خواهانيآزاد .  

یآزاد یخود زجان شستم از برا دست   یادآز یكه بنهادم سر به پا آنزمان   



شده  یعدالت یو ب یزندگ یها متوجه تفاوت شتريب رسانديم انياشراف و ع یها شاگرد نانوا بود و چون نان را به خانه یدر کودک یفرخ

در  «ايرعا»هر ساخت. زد ش را زبان یمبدل شد و فرخ ـ انيشعر معترض و عرـ   اش در برابر آن به سالح مبارزه یستادگيو سرانجام ا

سدينو  یم یفرخ نامهيزندگ :  

« سازد یآن خود را قربان یاست که حاضر است برا یو قاطع است که معتقد به آرمان یجد یمفهوم یدارا یفرخ اشعار .»  

نگارد  یگونه م نيرا ا یفرخ یشعر یها زمزمه نينخست دهخدا :  

« به  ريز یبخصوص رباع یقد بود که طبع شعرش از مطالعه اشعار سعدخود معت یآغاز نمود. فرخ یرا از کودک یشاعر یفرخ

است کرده  ليشعر م :  

است  شترين کسريدر همه شهر،  گر است تر شيرود که درو یکس یدر پا    

دارد زانيکه م یهمه راست نيبا ا        تر است  شيکند که زر ب یاز طرف ليم   

 

 

آن به  ازيو صاحب امت ريمد ف،يبار توق ۱۵سال انتشارش ،  8آن بود در مدت  زايو صاحب امت گذار انيبن یطوفان که فرخ روزنامه

ستاره  یها را در روزنامه شيها را از نشر افکارش مانع شود. او نوشته یزديسانسور دولت نتوانست  نيشدند، اما ا دهيدادگاه کش

کرد یمنتشر م رهيو غ کاريو پ اميشرق، ق .  

دهد یشرح م نياو را چن یدوران پر کشمکش زندگ «یشاعر راه آزاد یزدي یفرخ»نوان تحت ع یمحمد رادمرد در مطلب . :  

« به حكومت خودكامه  یكرمان یرضا رزاي. هفت ساله بود كه گلوله مستيز  یم رانيا خيپرآشوب از تار یدر دوران یزدي یفرخ

گشوده  یمل یمجلس شورا نيشاه امضاء شد و نخست نيداد و هجده ساله بود كه دستخط مشروطه توسط مظفرالد انيشاه پا نيناصرالد

 نگونهينشستند. ا یدادگريدر مسند ب ديجد یبا صورتك ميهمان حكام قد رايز اورد،يبه ارمغان ن را یشد. اما دستخط شاه عدالت و آزاد

قرار داد یخود شعر را به مثابه ابزار یاجتماع یها در جهت دغدغه یزدي یبود كه فرخ .»  

« دوره كه مبارزات جنبش مشروطه را در خود دارد و به نقش و حضور مردم  نياست. ا یداريعصر ب یبارز از شعرا یا نمونه او

به مردم، توجه به  كرديرو ن،ينو تيو ترب ميتعل ،يیگرا قانون ،یعبارت بودند از: وطن، آزاد شيها هيما درون نيدارد، مهمتر ديتاك

و  ها وهياز ش یريگ با بهره زيو عاشقانه خود ن يیاز اشعار غنا یحت ی. فرخیكتاتوريفرت از دو ن ديبه تمدن جد تيجامعه زنان، عنا

است دهياوضاع روزگار خود را به نقد كش ،یهنر یشگردها .»  

سرود و او را  یشعر زديحاکم  هيعل  شاعران مداح استبداد وقت، ینوروز برعکس تمام ديسال داشت که در مراسم ع ۲۳ یفرخ

را با نخ و سوزن  شيو لب ها ريرا دستگ یدستور داد که فرخ جهيکه در نت ختيشعر قهر حاکم را برانگ نيخطاب نمود. ا« ضحاک»

به آن اشاره دارد ی. خود در شعرافتيشهرت « شاعر لب دوخته»زمان به بعد بود که او به  نيبدوزند و بعد به زندان افکنند. از ا :  

 



ام ام / تا بسوزد دلت از بهر دل سوخته قصه شنو از دو لب دوخته نیا شرح   
 

 

  

سدينو یم «زيست سخندان و ستم یسخنور ،یزدي یفرخ»تحت عنوان  یا مسرت در مقاله حسين :  

«  هيعل یه.ش، "روزنامه طوفان" را انتشار داد و مقاالت تند ۱۳۰۰از زندان، به "تهران" رفت و در سال  يیبعد از رها یفرخ

اول" از تهران  یالملل ني"جنگ ب ليدر اوا ی" اعتراض كرد. فرخراني"ا یدر نظام حكومت ها یسيدخالت انگل"سردار سپه" نوشت و به 

قرارداد سرود كه  نيا هيعل یبازگشت و هنگامه قرارداد "وثوق الدوله"، شعر رانيبود. آنگاه به ا آنجادر  یرهسپار "عراق" شد. چند

شد یبر اثر آن، زندان .»  

اجرا کرده است يیبايرضا شاه موضع گرفت، که احمد ظاهر آنرا در قالب آهنگ ز هيعل یرسالها در شع نيدر :  

در شهر که از دست غمت داد نداشت ستيک  

نداشت ادي یدادگريهمچو تو ب چکسيه  



در شهر ايخدا ستيشنو ن اديفر گوش  

نداشت اديکه فر ستياز دست تو کس ن ورنه  

تگف یبه افغان م شيبه گل درد دل خو خوش  

نداشت اديص لهيخبر از ح دليب مرغ  

شيداد نشان قدرت خو یدر کوه کن عشق  

فرهاد نداشت شهيهنر ت هيما نينه ا ور  

یملت نبود آباد یبه آزاد جز  

ملت آزاد نداشت یاگر مملکت آه  

یو خون جگر یو بيچارگ یو بدبختي فقر  

بود كه اين خاطر ناشاد نداشت یغم چه   

محدود  رانيا یايبه جفراف یشهرت و ليدل نيو به هم باشد  یپسند م و دل بايز یها قالب یدارا  یوعالوه بر مضمون ق یفرخ غزل

 یبا صدا یعاشقانه و ناب فرخ یها غزل ی. بعضشناسند  یاو را شاعر رزم و خروش م زين کستانينمانده بلکه در افغانستان و تاج

است افتهي گاهيماندگار در دلها جا یاه کرده و بمثابه ترانه بوراحمد ظاهر مرزها را ع یرايگ  

.  

سلطنت رضا شاه ليدر اوا سندگانياز نو یبا جمع یفرخ    

و آواز دربند مردمش را در قالب صدها  ستيز رانهيو فق نور یب یدست و پنجه نرم کرد و در پستوها یدر تمام عمر با نادار یفرخ

و  نيمستبدان با توه یو افشا یخواهيبارها به جرم آزاد ینشد. وزر و زور  ميتسل یمنعکس ساخت ول بخش یمطلب و شعر آگاه

با  یبعد یها نسل یو راه مبارزه و سعادت را برا ديخلق به جان خر يیزندان شده و شکنجه و مظالم را در راه رها یراه ريتحق

به  ايهمراه با آن  زين یشد و فرخ فيار توقب ۱٥  اش جانانه یها یافشاگر ليهموار ساخته. تنها روزنامه توفان به دل رشينظ یمقاومت ب

گرفت رقرا ديتحت نظارت شد یخانگ فيدر توق ايزندان رفت و  .  

دارد یو یاسيو مبارزات س یبه طبع شعر یاشارات« اشعارش تيدوخته" به روا شاعر "لب یزدي یفرخ»در نوشته  رزاديش کاوه :  



« و  یدر وصف آزاد سابقهيب نيبکر با مضام یاشعار ،یسرشار خدادادتابناک و ذوق  حهيبا قر یدر همان اوان جوان یفرخ

و جزء  زدي یقيو حق یجد یها از دمکرات رانيحزب دمکرات ا شيدايو پ تيدر طلوع مشروط شاني. اسرود  یم یخواهيآزاد

کند  یم ريتفس نيرا چن یآزاد یدر غزل یآن شهر بود، فرخ خواهانيآزاد :  

  ،یروح بخش جهان است نام آزاد که           یزادبه عزت و قدر و مقام آ قسم

  ،یداشت از دل و جان احترام آزاد که        اهل جهان محترم بود آنکس شيپ به

  ،یکه ندارد مرام آزاد یمسلک به    خيبصرف دعوت ش یگذار یپا چگونه

  ،یدسته پا بسته، شام آزاد یبرا             بود به ز صبح استبداد هزاربار

  ،یآزاد اميرنجبران چون ق کنند         آن روزبپا شود  امتيروزگار ق به

  ،یانتقام آزاد نيز مرتجع کشم   روز کيدهد  یبه من فرصت یخدا اکر

یگر غالم آزاد ینشو یفرخ چو          آزاد یشو یخواجه ک یبندگ زبند   

 یمل یمسخره شورا تيشرح داده شده که وضع رانيا یمل یوکالتش در شورا  ی دوره« دهخدا»به کوشش  یزدي یفرخ نامهيزندگ در

سازد یرا در برابر چشم انسان مجسم م ايجو یبه مالل ندگانشيافغانستان و برخورد نما :  

« انتخاب  زدياز طرف مردم  ،یگذار در دوره هفتم قانون یمل یمجلس شورا ندهيبه عنوان نما یزدي یفرخ ،یديخورش ۱۳۰۷سال  در

 یوکال حام هيبق یتمام نکهيدادند. با توجه به ا ليرا تشک تيبازمانده در جناح اقل انندگيو به همراه محمدرضا طلوع، تنها نما ديگرد

مهاباد مورد ضرب و  ندهينما ،یدريدر مجلس توسط ح کباري یو حت ديشن یوکال ناسزا م ريمرتبا از سا یرخدولت رضاشاه بودند، ف

ندارد، ساکن مجلس شد و پس از چند شب،  یجان تيامن زيو داد ندر کانون عدل  یکه حت نيقرار گرفت. از آن پس با اظهار ا زيشتم ن

از تهران فرار نمود انهيمخف .»  

ديگو یم یمجلس رضاخان ندگانينما  ی در باره یفرخ :  

«... ره به و دوبا گفتند  یفحش و ناسزا م کردند،  یسر بلند م شد  یمحترم پاره م ندگانيچرت نما یاعتراض ما گاه یادهايالبته بر اثر فر

است قربان. در  حيصح نديبود که بگو نيکارشان ا کرد،  یصحبت م ريوز اي ري. هر وقت هم نخست وزرفتند  یفرو م یخواب خرگوش

 حيصح نديخود را انجام دهند و بگو  ی فهيوظ توانستند  یدر حال چرت زدن هم م یچنان استاد شده بودند که حت کار نيدر ا نياثر تمر

کردند  یم نييملت را تع کيکه چرت شان پاره شود. بله در همان حالت چرت، سرنوشت  نيااست قربان! بدون  .»  

سدينو  یم« در زندان قصر یزدي یسال با فرخ ۲» ی در نوشته ،یا خامه انور :  

«  شيبرا یرانيا انيدانشجو یدر برلن و سرپرست رانيکه سفارت ا یقاتييدر آلمان بر اثر تض یرانيا انياز دانشجو یکيهنگام  نيا در

 یها شد و کار به دادرس هوادار آن یها و روزنامه یرانيا انيدانشجو ديامر موجب اعتراض شد نيکرد و ا یکرده بودند، خودکش جاديا

که  یبرقرار است، به طور یوجود ندارد و حکومت استبداد یآزاد رانيمعترض اظهار داشتند در ا انيدانشجو هدادگا ني. در اديکش

ارائه کردند. دادگاه  یليرا به عنوان دل یها فرار و پناهنده شدن فرخ خود را ابراز کنند. آن دهيندارند تا عق نيتام زيمجلس ن دگاننينما

صادر  رانيدولت ا تيدادگاه حکم به محکوم جهيقرار داد. در نت دييرا مورد تا انيدانشجو تهصحت گف یرا احضار کرد و فرخ یفرخ

شد یعث اوج گرفتن آتش خشم رضاشاه نسبت به فرخبا داديرو نيکرد. ا  



  

در زندان قصر یزدي یفرخ یسلول انفراد    

و  ها یرفت؛ سخت یبه کشور یو از کشور یبه شهر یبا دشمن از شهر زيدر سراسر عمر کوتاهش در جنگ و گر یفرخ

 یفقر کشنده و مظالم اجتماع رايز ستاديا نه هرگز آرام نگرفت و قلب سرکشش از شورش باز یفراوان را متحمل شد ول یها یبدبخت

مبارزه و  یبرا نرويبگذرد. از تفاوت یهمه قساوت ب نياز کنار ا توانست  ینم یخو فر کشاند  یم یمردمش را روز به روز به تباه

و از  یهنيشعار مطنز گونه شروع تا ا یگوناگون را جستجو کرد؛ از نشر قطعات شعر یها وهيها و ش استبداد راه وغياز  يیرها

با  یبودند که فرخ یا یمبارزات یها وهيهمه و همه ش نمردم در پارلما یندگيو نما رانيبه حزب دموکرات ا وستنيتا پ یخواه مشروطه

 چيرا در ه الشيخود و اهل و اع یمجلل برا یزندگ اليخ یآباد سازد. فرخ ها تيواقع یرا بر بنا شيآن را آزمود تا آرزوها یسرفراز

که داشت خواهان استقرار  يیواال کرو تف شهيبا اند یبرسد. و يیبه نان و نوا توانست  یدر سر نپروراند ورنه م یاز زندگ یا حلهمر

راه از جانش گذشت نيبود و در ا نشيدر سرزم یو عدالت اجتماع یاستقالل، آزاد .  

. دانست  یم فشياز وظا یآنان را جزئ هياشت و مبارزه علاز روشنفکران دالل و خودفروخته به اندازه شاعران متملق نفرت د یفرخ

  :چنانچه خود سرود

بوس یرا پا یکس ميبنمـــا ـــميس یاز شاعران چاپلوس/ کــز برا ـمين یدان  یم کيتو ن خود   

 یود را در برابر فرخبنا دشمن خ شود؛  ینم مانيو او هرگز پش سازد  یرا خم نم یفرخ یها مکرر شانه ريو تحق نيشکنجه، توه زندان،

دهخدا  به گفته نکهيتا ا ابدي یمبارز عاجز م :  

« او را  کنديمنتشر م انيزندان نيو ب سازد  یم یاسياشعار س یفرخ نکهيبر ا یزندان مبن سيگزارشات جاسوسان به رئ یدر پ سرانجام

به  ۱۳۱۸{ زانيمهر ماه }م ۲٥که در شب  نيا ات گذارنديم یاز زندان قصر به زندان موقت تهران انتقال داده و در سلول انفراد

دهند یخاتمه م- یاش توسط آمپول هوا دکتر احمد سراسر رنج و مبارزه یو به زندگ برندشيزندان م مارستانيب .»  

و آنزمان و دوستان  اتينشر ینمود و اشعارش را از البال بيرا ترت یزدي یفرخ وانيبه تالش فراوان د یمک نياز مرگ او، حس پس

کرد یهمراهانش جمعاور .  

قرنهااز  یخاص را در قلب ها برا گاهياش جاودانه شد وجا یضد استبداد شهيواند یفرخ یبه دستور جالدان وقت جان باخت ول یفرخ

نام و نشان  یب ختنديطرح توطئه و دهشت ر یرا گرفتند و بر راه فرخ یآن خود ساخت و اما آن مستبدان و جالدان که جان فرخ

ادي زنده یهمراه اند. بقول فرخ یو پلشت یشتهم گردند با ز اديند واگر ماند :  

شـــود ـــــرانيو انيکــــاخ استبـــــداد                    شـــود ــــدانيرا نـــام جاو یفرخــــ   

یاز اشعار فرخ یا نمونه   



یآزاد یخود ز جان شستم از برا دست                              یآزاد یزمان كه بنهادم سر به پا آن  

یآزاد یسر در قفا یدوم به پا یم                             آرم دامن وصالش رامگر به دست  تا  

یآزاد یبر بنا میدا كندیم حمله                               باز یصنف ارتجاع ریعوامل تكف با  

یآزاد یاستبداد با خدا یناخدا                   ماهرانه در جنگ است ،یزا یطوفا طیمح در  

یآزاد یدر فنا ندیخود ب یبقا چون                          احرار یاز آن كند اصرار بر خراب خیش  

یآزاد یشوایتو را گفتن پ توان یم                            نیز خون رنگ یگر كن محبت را دامن  

یآزاد ینثار استقالل، جان فدا دل                         محفل نیكند در ا یز جان و دل م یفرخ   

یزدی یفرخ                                                                                                  

__________________________________________________ 

 

( شاعر و ۱۳۱۸مهر  ۲۵ - زدی ۱۲۶۸)تاج الشعرا( )  یزدی یمیرزا محمد فرخ  

سردبیر چندین یو دموکرات صدر مشروطیت است. و خواهیآزاد روزنامهنگار  

در دوره هفتم زدیمردم  ندهیاز جمله روزنامه طوفان بود. او همچنین نما هینشر  

بود و در زندان قصر لبهایش را بدستور رضا شاه دوختند و یمل یشورا مجلس  

شد. مدفن او نامعلوم است )شرم بر ما کشته ) 

ازدهیداشت عبدالغفور نام که  ی. برادربود یزدیسمسار  پدرشمحمدابراهیم  

در یفرا گرفت. قدر زدیرا در  یعلوم مقدمات یبزرگ تر بود. فرخ یاز و سال  

تا یتحصیل نمود. فرخ زدی یدر مدرسه مرسلین انگلیس یو مدت مکتبخانه  

در یرا آموخت. و یو مقدمات عرب یتحصیل کرد و فارس یسالگ ۱۶سن  حدود  

زدیمدرسه  رانیکه علیه مدرسان و مد یبه دلیل اشعار یسالگ ۱۵سن  حدود  

بر سِر کارند یاز مدرسه اخراج شد. )هنوز هم اخراج کنندگان آزاد سرود،یم ) 

 

اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم ماه            کردم نابشیچو در بستم و مست از م شب  

به خطا دوست خطابش کردم یعمر گرچه                آن ترک ختا دشمن جان بود مرا یدید  

نمودم که خرابش کردم هیگر آنقدر                 مردم بیگانه چو شد خانه چشم منزل  

در دلش افکندم و آبش کردم یآتش                 داغ دل پروانه چو گفتم با شمع شرح  

و به خوابش کردم نیخواندم افسانه شیر         فرهاد خفت ز حسرت یخون بود و نم غرق  



سر آتش جور تو کبابش کردم بر            ه غم بود و جگرگوشه دهر ٴکه خوناب  دل  

عمر حسابش کردم ‚ جان کند تنم آنچه                    بود یجیکردن من مردن تدر یزندگ  

یزدی یفرخ                                                                                            

_______________________________________________________ 

نیست یرس ادیمکن ناله،که فر بیهوده        نیست یخانه کس نیلحظه مزن در،که در ا هر  

نیست یشکند شیشه که بیم عسس شاهد         که شه و شحنه و شیخش همه مستند یشهر  

نیست یخار و خس یگلبن نو خاسته ب نیکا               به خون باش ،غرقهیطلب یاگر م یآزاد  

نیست یز حیاتش نفس گریکخ د آنروز                  نفس اما کیدهد از زحمت ما  دهقان  

نیست یدر قفس یمرغ که پابسته ول چون                      ما محو یبودن مجلس بود آزاد با  

نیست یسیر به قدر عدس نینان جو از                  موجد گندم بود از چیست که زارع گر  

نیست یهوس رانیا یدل بجز آزاد در                   را ما یسر و سامان یسر به هوا هر  

نیست یفارس مگر فارس ما را فرس یا                     تمدن یو برند اهل جهان گو تازند  

نیست یکه تا منزل مقصود بس دانست                    دیار خسته نگرد یراه طلب فرخ در  
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_______________________________________________ 

بود یگر وانهیمن سودازده ، د كارِ                 بود یآن ماه پر یسخن از جلوه  هرجا  

بود یبال و پر یمن از حسرت ب ادیفر              دام نیبه مرغان چمن خوش كه در پرواز  

بود یثمر یمن ب یسرو ، چرا بهره  چون                         وارسته و آزاد نبودم نهمهیا گر  

بود یخبر یكه خبرها همه از ب دمید            شیخبر از خو یز عشق تو شدم ب كهیروز  

بود یگرصفت ، قسمت ما خون ج اقوتی                  ماه دل افروز یتابش مهر ُرخت ا یب  

بود یآه سحر ۀهمه در عهد شبها                    بیمار غم عشق ی، كه پرستار دردا  

 

    یزدی یفرخ                                                                                            

___________________________________________________  

کند یم یباز شکار یبا کبوتر پنجه                 کند یم یدار هیرا با کارگر سرما آنچه  

کند یم یپافشار گریقتلش از چه د بهر            دار هیبرد از دسترنجش گنج اگر سرما یم  
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منست یتر از من،دل شیدا وانهید لیک           منست یجنون جا یمجنونم و صحرا گرچه  



منست یآن خار که از دست تو درپا نیش                    سرآرد بیرون دهیاز راه دل و د آخر  

منست یجا ایتو  یجا ایغمت گفت که: با              و ،هنگام وداع یبربست ز دل شاد رخت  

منست یتو شاهد فردا یکار برجفا           را که به خون رنگ نمودم،امروز یا جامه  

منست یهمه جور و ستم همت واال با                   به چرخ آنکه نیاورد فرود تسلیمسر  

منست یبه تماشا یبه فکر دل و خلق من                       دل ییتماشا دهیتو،د ییتماشا دل  

منست یپیما هیپر آبله باد یپا                 در راه طلب خسته نگردد هرگز آنکه  
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غیر خون نبارد ، ابر بهاري ما چون                شد در و دشت ، از اشكباري ما گلرنگ  

گلستان گیتي ، مرغي به خواري ما در                     صد هزار دیده ، چشم چمن ندیده با  

اعتبار دارد ، بي اعتباري ما خوب       خانمان و مسكین ، بد بخت و زار و غمگین بي  

پرده پرده خون است ، از پرده داري ما دل             پرده ها اگر شد ، چون سینه پاره داني این  

هم قرار دادند ، بر بي قراري ما با               نفعت جو ، با مشتي اهرمن خوم یكدسته  

آسمان رسیده است ، گلبانگ زاري ما تا          سخن شنو نیست ، روي زمین و گر نه گوش  

شماري دل ، شب زنده داري ما اختر            مهر روي آن مه ، شب تا سحر نشد كم بي  

، پروردگاري ماعشق شد مسلم  در           در مقام جانان ، چون بنده جان فشاندیم بس  

آبرو شد ، این خاكساري ما اسباب                   فقر دادیم ، فرمان به باد و آتش ازفر  

روي غمگساري ، آید به یاري ما كز                  این دیار باري ، اي كاش بود یاري در  
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گل یكرنگ در آن گلشن نیست هرگز                   كه در آن آب هوا روشن نیست یباغ  

كم از دشمن نیست یم دوستعال در                   و یكرو نبود یدوست كه راستگو هر  
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_______________________________________________ 

از پرتو عدل و داد است آبادیش                       در این جهان آباد است یهرمملكت  

كه بیشتر آزاد است یمملكت هر                     شود از حادثه ویران و خراب كمتر  
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ما را بمردن خوب آسان كرد و رفت مشكل             هرسان كرد و رفت یگر مرا عمر یزندگان  



و این بوم را یكباره ویران كرد و رفت آمد                  غم هم در دل ناشاد ما ساكن نشد جغد  

تكیه بر تخت سلیمان كرد و رفت یروز چند                   یجم نشد اهریمن از جادوگر جانشین  

از دیده پنهان كرد و رفت یخود را آن پر یرو              مردم آشكارا چون مرا دیوانه ساخت پیش  

در چین آن زلف پریشان كرد و رفت یگردش               یاز كار دل چون عقده باد مشكبو وانكرد  

پرستم آن نگار نامسلمان كرد و رفت بت                  داشتم یخدائ یاز اینها در مسلمان پیش  

غزلخوان كرد و رفت یرا با غزل ساز یفرخ                   آمد آن رعنا غزال یوحش یرمیدنها با  
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