میرزاده عشقی

)آذر ( ۱۲۷۳خورشیدی ۲۰

زادروز

)جمادیالثانی ( ۱۳۱۲قمری ۱۲
)دسامبر ( ۱۸۹۴میالدی ۱۱
همدان

)تیر  ۲۹( ۱۳۰۳سال ۱۲

درگذشت

هدف گلول ٔه عوامل نظمیه (شهربانی) وقت

علت مرگ

آرامگاه ابن بابویه

آرامگاه

ایرانی

ملیت

شاعر

پیشه

روزنامهنگار

نمایشنامه نویس
کارگردان تئاتر
نویسنده

)پدر( حاج سید ابوالقاسم کردستانی

 ،روزنامهنگار ،نویسنده و نمایشنامه نویس دوران شاعر )،تهران  - ۱۳۰۳همدان  (۱۲۷۳میرزاده عشقی
 ،به دستور رئیس اداره تأمینات رضاخان بود؛ که در دوره نخستوزیری قرن بیستم مشروطیّت و مدیر نشریه
نظمیه (شهربانی) وقت ،ترور شد .وی از جمله مهمترین شاعران عصر مشروطه بهشمار میرود که از عناصر
.هویت ملی در جهت ایجاد انگیزه و آگاهی در توده مردم بهره گرفت

در دوازدهم تيرماه  ۱۳۰۳به دستور رضاشاه در حياط خانه خود به قتل رسيد

.

متنی که می خوانيد داستان جست وجوی خانه عشقی در تهران و سپس
يافتن خانواده او در همدان است .اين جست وجو يك سال پيشدر چنين روزی
با هدف كشف اسناد و تصاويری از زندگی و مرگ عشقی آغاز شد و هفته
گذشته با دستيابی به اين اسناد كه به زودی در كتابی با عنوان ميرزاده
عشقی منتشر خواهند شد پايان يافت .آنچه می خوانيد حاوی ناگفته هايی
درباره اين شاعر مبارزاست.
تهران ●
به دنبال خانه ای كه ميرزاده عشقی ،هشتاد سال پيشدر آن به قتل رسيده
روانه خيابان صف شدم .اينجا سه راه سپهساالر است .منطقه ای كه همچون
ساير نقاط قديمی اين پايتخت تيره بخت ،عمری ا ست نعش تاريخ اش را به
دوش می كشد .آفتاب تابستان بيرحم و يك كالم است و صاحبان مشاغل
شرافتمندانه با انواع وسائل نقليه گوشخراش به زندگی هجوم می برند .چه
كسی می داند كوچه قطب الدوله كجاست؟
در منتهااليه خيابان بود پديد
تهران ،برون شهر ،خرابه يكی بنای
●●●
اين اواخر خيلی تنگدست بود .اتاقكی در بيرونی خانه مهديخان واقع در سه راه
.سپهساالر ،كوچه قطب الدوله اجاره كرده بود با پسرعمويشميرمحسن خان
عصرها را در ايوان آن خانه با ملك الشعرا بهار می نشستند به گپ و گفت و
سرودن شعر.محمدرضا كردستانی معروف به ميرزاده عشقی ،قدرت ستيز و
سربزرگ ،حاال مدير نشريه قرن بيستم است و به نيشزبان مشهور.
●●●
 هشتاد سال پيش؟ خانه پدری نيست؟ بعيد است پيدا كنيد.نوميد بازگشتم؛ ازردپای تاريخ هشتادساله را در پايتخت تمدن هفت هزارساله يافتن .چند ماه
گذشت .به ياری يادداشت های سعيد نفيسی دريافتم كه نام كوچه قطب
الدوله با قتل شاعر به كوی عشقی تغيير يافته است .بار ديگر راهی سپهساالر

شدم.
●●●
تيرماه  ۱۳۰۳؛ شاعر هراسان برخاسته و دارد از پنجره آهنی مشرف به كوچه
بيرون را می نگرد .ساعت دوازده است هال نيمه شب رسيد ...خواب ديده در
يكی از اتاق های نظميه محبوس است .ناگهان خاك زيادی از روزن سقف
شروع به ريختن می كند و او زير آوار مدفون می شود .دقايقی ديگر چشم انداز
كوچه را ترك كرده ،دلواپس به بستر می رود .چند روز بعد ،به ضرب گلوله
سركردگان رضاشاه در حياط خانه خود به قتل می رسد و می رسد به من ...آن
نيم به مرگ طبيعی شوم هالك /وين كاسه خون به بستر راحت هدر كنم
دوازده ساله بود كه انقالب مشروطه به پيروزی رسيد و چهارده ساله بود كه
محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست .نوجوانی او در پريشانی و آشوب
مملكت گذشت...
سه راه سپهساالر اينجا نيست ،بايد برويد ظهيراالسالم! صفی عليشاه،خيابان خيام .بر ديوار خانه ای كه نبش كوچه قرار گرفته با اسپری نوشته شده
كوی عشقی .دريغ كه هيچ ردی از تاريخ در اين كوچه به جا نمانده است .باريكه
بن بستی به نام ثابت قدم از اواسط آن منشعب شده  .حس غريبی می گويد
كه كوی عشقی اينجاست .ساختمانی فرسوده در انتهای آن به چشم می
خورد .ممكن است بتوان از اهل اين خانه اطالعاتی به دست آورد -:خانه
عشقی؟ بله ،خرابش كردند .به جايشآن ساختمان سفيد را ساختند كه نبش
ثابت قدم است .امان از خويشرا بی خانه ديدن ...كليدی چرخيد؛هنريك ارمنی
از شش سال پيشدر اين خانه سكونت دارد اما تاريخچه آن را نمی داند .اين
منطقه از قديم االيام ،سكونت گاه ارامنه بود .وقتی كه عشقی تير خورد،
همسايه ارمنی او كاترين ،بدن نيمه جانش را به داخل خانه كشاند.هنريك آقای
بابايی صاحب قبلی خانه را می شناسد و می گويد خانه مهديخان را او خراب
كرده و به جايشساختمان كنونی را ساخته است .تلفن بابايی را می دهد و
می رود و كليدی كه باز می چرخد در قفل می گويد :باغبان زحمت مكش كز

ريشه كندند اين درخت...در مسير بازگشت ،از اتفاق گذارم به كوی نفيسی می
افتد - .خانه سعيد نفيسی اينجاست؟ -بله ،اين هم پسر اوست كه دارد می
آيد!
●●●
سعيد نفيسی تنها كس در ميان تمام معاصران عشقی است كه كامل ترين
تصوير را از او در خالصه ترين و منصفانه ترين عبارت ها ارائه می دهد .خانه
نفيسی كه تنها يك خيابان با كوی عشقی فاصله دارد ،ديدارهای آن دو را در
كافه های الله زار ،آن گونه كه قلم شيوای نفيسی روايت كرده ،به ياد می
.آورد .درون اتومبيل مردی با شباهت بسيار به سعيد نفيسی نشسته است
بی درنگ او را صدا می زنم .استقبال گرمی می كند و می گويد كه از مراودات
پدرش با عشقی چيزهايی می داند .در مالقات بعدی معلوم می شود كه كس
ديگری را با عشقی اشتباه گرفته بوده است ،با اين همه ديدار او خود
دستاوردی ديگر داشت .رامين نفيسی مهندس ساختمان است .او با دست
.كاری های ظريفی در داخل خانه پدری آن را به دفتر كار خود تبديل كرده است
نفيسی تمام نشان های افتخار پدر ،لباس فارغ التحصيلی اش ،نخستين
ماشين تحرير و دستگاه نمايشگر اساليد او را همراه با نسخه های خطی
آثارش در جای مناسبی نگهداری می كند و اميدوار است كه يك روز آنها را به
نمايشدرآورد .او از تالشی نافرجام برای تاسيسبنياد نفيسی در همين مكان
حكايت می كند و خانه را متعلق به تمام نسل هايی می داند كه در آن پرورش
يافته اند .سپس شجره خانوادگی اش را از قرن هفتم نشان می دهد و به
مبلی كه رويشنشسته ام اشاره كرده می گويد كه آنجا زاده شده است.
●●●
بله ما خانه را خراب كرديم .چون وقتی خريديم اش ديگر يك ويرانه شده بود و
فقط معتادها در آن آمد و شد می كردند .آن زمان به شوهرم گفتند اين خانه را
خراب نكن ،چون بعضی جاهايشارزش تاريخی دارد .ولی او گفت من به تاريخ
عالقه ای ندارم .ترجيح می دهم بكوبم و دوباره بسازم .بعد از اينكه خانه را

ساختيم يكی گفت اينجا مال ميرزاده عشقی بوده است .من كه زياد نمی
شناختمش ،فقط می دانستم شاعر است .حاال اگر بخواهيد می توانم صاحب
قبلی آن را به شما معرفی كنم .آدرس اش اول پيچ شميران ،سمت چپ ته يك
كوچه بن بست است .پالكش را نمی دانم اما در آبی رنگ دارد.
●●●
!منزل آقای ثابت قدم؟ -بفرماييد! -شما ساكن خانه ميرزاده عشقی بوديد؟ -نه
دريغ از راه دور و رنج بسيار...پيرمرد ذوق زده است .شرمنده كه عيالشخانه
نيست و نمی تواند مرا به داخل دعوت كند ،اما حاضر است فورا شلوارش را
روی همين پيژامه بپوشد و بيايد تا خانه را كه  ۳۰سال خود و  ۳۰سال پدرش در
آن زيسته و شك ندارد كه خانه عشقی در همسايگی آن بوده نشان دهد .اجازه
بدهيد ،االن می آيم! می آيد و می گويد كه تصوير خانه قديمی از آن زمان كه
توپ فوتبال اش می افتاده در حياط همسايه و می رفته كه بردارد يادش
هست .نقاشی بلديد خانوم؟ من می گويم شما بكشيد .اينجوری بود ....می
گويد :كوچه عشقی همين بن بست بود كه می بينيد .يك روز از سر هوس روی
تخته چوبی با زغال نوشتيم ثابت قدم .بعدها شهرداری تهران اين پالك را جدی
گرفت و شوخی شوخی نام ما رفت روی ديوار .آپارتمانی كه امروز به جای
خانه مهديخان سربرافراشته ،سوت و كور و بسيار دلگير است .گويی كه
صاحبانش هم آن را فراموش كرده اند .هر چند درديست درد ما كه مداوا نمی
شود  /با نام مرده مملكت احيا نمی شود
همدان ●
.عشقی در سال  ۱۲۸۸ش .برای اتمام تحصيالت خود از همدان به تهران رفت
سه ماه بعد به زادگاه خود بازگشت و چهار ماه بعد به اصرار پدر ،برای تحصيل
عازم پايتخت شد ،اما سر از رشت و بندر انزلی در آورد و دوباره به تهران
عزيمت كرد .عشقی در  ۱۸سالگی (  ۱۲۹۴ش ).نشريه نامه عشقی را كه فقط
يك ورق يعنی دو صفحه (پشت و رو) بود در شهر همدان منتشر می ساخت و
اين بدان معناست كه در اين زمان ساكن همدان بوده است .شايد بتوان نشانی

از عشقی در اين شهر يافت.
●●●
كوه الوند كه شهر همدان دامنش است  /جامه سبز به بر دارد و طوطی منش
است دروازه شهر همدان با چشم انداز قاطع كوه الوند مرا به نخستين پايتخت
ايران و زادگاه ميرزاده عشقی دعوت می كند .بيقرار ديدار با خانواده هنری
هستم؛ فرزندان خواهر ميرزاده عشقی كه مرا با گرمی به شهر خود فراخوانده
اند.
●●●
اين جزيره خرم كه در يكی از خوش آب و هواترين مناطق همدان قرار گرفته
است ،شامل چند خانه  -باغ زيباست كه هر كدام به يكی از فرزندان مرحومه
صفيه عشقی تعلق دارند .آنها كه پس از ساليان سال كار و زندگی در تهران،
امروز در زادگاه شان گرد هم آمده اند به پيشينه خود ،علی الخصوص دايی
شهيدشان دلبستگی بسياری دارند .اين خانواده فرهيخته ،تنها حافظان نغمه
های ضبط نشده نخستين اپرای ايرانی ،سروده ميرزاده عشقی هستند .ظاهرا عشقی كه اهداف روشنگرانه ای از سرودن اشعار و
تصنيف های وطنی
داشته ،جزئيات آن را با دقت و وسواس به فرزندان كوچك خانواده تعليم می
داده است .حافظه كودكی و نيز عرقی كه خواهران و برادران عشقی خاصه
پس از مرگ وی نسبت به او داشته اند ،منجر می شود كه ملودی های اين
اپرا ،سينه به سينه نقل شده به فرزندان بعدی برسد .اكنون در حافظه تنی
.چند از بازماندگان عشقی ،همت اصحاب موسيقی ايران را انتظار می كشد
پريرخ هنری (  ۱۳۱۸ش ).قصه ای را همراه با يك بيت منتشر نشده از عشقی
روايت می كند كه با گفته های علی اكبر مشيرسليمی گردآورنده كليات مصور
عشقی مغايرت دارد .او می گويد كه پدر عشقی موافق عزيمت او از همدان به
.تهران نبود .به همين علت هرگز او را از حمايت مالی خود بهره مند نكرد
عشقی در واكنش به رفتار پدر بيتی سرود كه مربوط به  ۱۶سالگی اوست :آخر
پدر انصاف بده اين پدری بود؟ اين رسم پذيرايی از يك پسری بود؟مهين هنری
) ش ).از عالقه وافر پدر خود به اشعار عشقی می گويد كه به ازدواج وی ۱۳۱۶

با مادر او يعنی خواهر ميرزاده عشقی می انجامد .او سپس نغمه هايی از
اپرای رستاخيز را كه از مادر خود آموخته می خواند .مهين هنری نقاش است و
بيشترين شباهت ظاهری را به دايی خود دارد .بهروز هنری (  ۱۳۲۷ش ).می
گويد :خانه عشقی در همدان اوايل انقالب كوبيده شد ۳۰ .سال پيشفردی به
نام ايرج ُزهری از اين خانه تصويربرداری كرد .چون خيال داشت فيلمی درباره
ميرزاده عشقی بسازد ،از جزئيات خانه و حتی اتاق ميرزاده عشقی تصاوير
دقيقی را ضبط كرد.
اين فرد االن ساكن آلمان است و فيلم هايی كه در اختيار دارد ،تنها تصاويری
است كه از محل زندگی عشقی در همدان باقی مانده است .فرزندان خواهر
عشقی با نهايت تاسف از اسناد ارزشمندی ياد می كنند كه هريك به دليلی
نابود شده اند ،هرمز هنری (  ۱۳۲۴ش ).صحنه ای را به خاطر می آورد كه
مادرش در حالی كه زارزار اشك می ريخت ،نامه های عشقی و نسخه هايی از
روزنامه قرن بيستم را پاره می كرد - .آن زمان هيچ كدام از ما به ارزش اين
مدارك آنقدر آگاه نبوديم كه جلوی او را بگيريم .ز دلم دست بداريد كه خون می
ريزد...
تهران ●
به ياری بهروز هنری به سراغ شمس الملوك خانم يكی از كهنسال ترين
بازماندگان خاندان عشقی رفتم كه به رغم كهولت سن ،قريحه شعری و
حافظه ای بسيار قوی داشت .او دختر ميرشمسالدين برادر ناتنی ميرزاده
عشقی و به عبارتی دخترعموی ناتنی او از ماه شرف خانم ،زن تهرانی
سيدابوالقاسم ،پدر ميرزاده عشقی است .با اطالعاتی كه اين زن از شجره
.خانوادگی خود می دهد معلوم می شود كه عشقی ريشه ای اصفهانی دارد
ظاهرا جدش حاج ميرابوتراب اصفهانی در تهران وزير محمدشاه قاجار بوده
است .پسران او حاج ميرمحمود و امين التجار به دستور دربار هر سال محرم ده
شبانه روز به مردم شام و ناهار می دادند .يك روز حاكم كردستان برای گرفتن
وام به سراغ آنها می رود .مدتی بعد هنگامی كه آقايان برای دريافت وجه خود

به كردستان دعوت می شوند ،حاكم از آنها می خواهد كه در اين شهر بمانند و
تكيه هايی مشابه تهران را برگزار كنند .ظاهرا هًدف او از اين كار ترويج آئين
تشيع در ميان كردها بوده است .پس از آن امالك بسياری در منطقه قروه
.سنندج به نام اين خانواده شده ،لقب كردستانی به آنان داده می شود
سيدابوالقاسم ،فرزند ميرمحمودخان پس از چندی به همدان مهاجرت می كند و
بيگم خانم را به زنی می گيرد .او از اين زن صاحب شش فرزند می شود كه
.نخستين آنها ميرزاده عشقی است.خانه شمس الملوك خانم را ترك می كنم
آهنگ عصای پيرزن كه سرود سرنوشت آدمی ا ست در راهرو می پيچد؛ دريغ
از راه دور و رنج بسيار.
سولماز نراقی
روزنامه شرق
مي خندم
من كه خندم نه بر اوضاع كنون مي خندم
من بدين گنبد بي سقف و ستون مي
خندم
تو بفرمانده اوضاع كنون مي خندي
من بفرماندهي كن و يكون مي خندم
همه كس بربشربوقلمون مي خندد
من بحزب فلك بوقلمون مي خندم
خلق خندند به هر ابله رخساري ومن
برخ اين فلك ابله گون مي خندم
هركسايدون بجنون من مجنون خندد
من بر انكس كه بخندد بجنون ميخندم
انچه بايست بتاريخ گذشته خندم
كرده ام خنده بر اينده كنون مي خندم
هر كه چون من ثمر علم فالكت ديدي

مردي از گريه من دلشده خون مي
خندم
بعد ازين مي زنم از علم وفنون دم حاشا
من به هرچه بتر علم و فنون مي خندم
____________________________________________________________
نام دژخيم وطن دل بشنود خون
نام دژخيم وطن دل بشنود خون ميکند
پسبدين خونخوار اگر شد روبرو چون ميکند ؟
آنکه گفتی محو قرآن را همی بايد نمود ( (۱
عنقريب اين گفته با سرنيزه مقرون ميکند
وای ازين مهمان که پا در خانه ننهاده هنوز
پای صاحب خانه را از خانه بيرون ميکند
داستان موش و گربه است عهد ما وانگليس
موشرا گربه اگر گيرد رها چون ميکند ؟
شير هم باشيم چو ما او روبه دهر است هنوز
شير را روباه معروف است مغبون ميکند
هيچ ميدانی حريف ما چه دارد در نظر ؟
اينهمه خرج گزافی را که اکنون ميکند
انگليسآخر دلش بهر من و تو سوخته ؟
آنکه بهر يک وجب خاک اينهمه خون ميکند ؟
آنقدر ميدانم امروز ار که بر ما داده پنج
غاز فردا دعوی پنجاه ميليونميکند
دائم آخر جمله ما را بملک خويشتن
بی نصيب از آب و خاک و دشت و هامون ميکند
آنکه در آفريک (  )۲بر ريگ بيابان چشم داشت
چشم پوشی از ديار گنج قارون ميکند ؟

دزد رهزن دزد نادان است  ،راحت پشت ميز
دزد دانا دزدی از مجرای قانون ميکند
گوشآوخ ندهد اين ملت بدينها ور دهد
گوشاز اين گوش از آنگوش بيرون ميکند
طبع من مسئول تاريخ است ساکت مانم ار
هان به وجدانم مرا تاريخ مديون ميکند
ورنه ميدانم در احساسات اين بی حس نژاد
گفته های من نه چيزيکم نه افزون ميکند
ملتی کو مرده در تاريخ و اينشامتياز
نعشخود با دست خود اين مرده مدفون ميکند
ملتی کز دادن تن با کمال امتنان
بر اسارت خصم را از خويشممنون ميکند
ملتی کو باز قرن بيستم بر درد خود
چاره باختم و دعا و ذکر افسون ميکند
ملتی کالوده ترياک باشد صبح و شام
دائم آکنده دماغ از گند افيون ميکند
ملتی کاو با چو من پور عزيز اين وطن
آنچه با يوسف نمود از بخل شمعون ميکند
ملتی کو روز و شب بر خون خود شد تشنه لب
دشمنان را دعوت از بهر شبيخون ميکند
ملتی کز هر جهت بهر زوال آماده است
صرف احساسات من احيا ورا چون ميکند
خود نه تنها خلق دنيا جملگی در حيرتند
حيرت از اوضاع ما خالق بيچون ميکند
ز آسمان نارد ملک ناچار يک مشتدنی
ز اهل اين ملک آمر اين ملت دون ميکند

گشته است اسباب خنده گريه بر حال وطن
بيشم از حال وطن ايننکته محزون ميکند
ای خدا جای تشکر چشم زخمم ميزنند
چشم من همچشمی ار با رود جيحون ميکند
آن خيانتها که با ايران وزيران ميکنند
بارها بدتر به من اين سفله گردون ميکند
يأسمن زين قوم تا اندازه ای باشد بجا
طبع من بيجاست کز اندازه بيرون ميکند
عشقی از عشق وطن آنسان مجرب شد که اين
کهنه ديوانه جنون تعليم مجنون ميکند
____________________________________________________________
احتياج
هر گناهی ،کادمی عمدا به عالم می کند
احتياج است آن که اسبابش فراهم می کند
ور نه ،کی عمدا گناه اوالد آدم ميکند؟
يا که از بهر خطا خود را مصمم می کند
احتياج است :آن که زو طبع بشر رممی کند
شادی يک ساله را يک روزه ماتم می کند
احتياج است :آن که قدر آدمی کم می کند
در بر نامرد ،پشت مرد را خم می کند
ای که شيران را کنی روبه مزاج
احتياج ای احتياج
از اداره رانده :مرد بخت برگرديده ئی
سقف خانه از فشار برف و گل خوابيده
ئی
زن در آن ،از هول جان خود ،جنين زائيده ئی

نعش ده ساله پسر ،در دست سرما
ديده ئی
از پدر دور و زنان ناخورده ام بشنيده ئی
رفت دزدی خانه ی يک مملکت دزديده
ئی
شد ز راه بام باال ،با تن لرزيده ئی
اوفتاد از بام ،و شد نعش ز هم پاشيده
ئی
کيست جز تو ،قاتل اين العالج؟
احتياج ای احتياج
بی بضاعت دختری ،عالمه ی عهد جديد
داشت بر وصل جوان سرو باالئی اُميد
ليک چون بيچاره ،زر در کيسه اش بُد ناپديد
عاقبت هيزم فروش پير سر تا پاپليد
کز زغال کنده دايم دم زدی ،وز چوب بيد
از ميان دکهّ ،کيسه کيسه ،زر کشيد
مادرشرا ديد و دختر را به زور زر خريد
احتياج آميخت با موی سيه ،ريشسپيد
از تو شد اين نامناسب ازدواج
احتياج ای احتياج
مردکی پير و پليد و احمق و معلول و لنگ
هيچ نافهميده و ناموخته غير از جفنگ
روی تختی با زنی زيبای در قصری قشنگ
آرميده چون که دارد سکه ،سنگ زرد
رنگ
من جوان شاعر معروف از چين تا فرنگ

دائما بايد ميان کوچه های پست تنگ
صبح بردارم قدم تا شام بردارمشلنگ
چون ندارم سنگ سکه ،نيست باد اين سکه
سنگ
مرده باد آن کس که داد آن را رواج
احتياج ای احتياج
____________________________________________________________
عصيان بندگی
خلقت من در جهان يک وصله ی ناجور بود
من که خود راضی به اين خلقت نبودم زور
بود؟
خلق از من در عذاب و من خوداز اخالق خويش
از عذاب خلق و من يارب چه ات منظور
بود؟
حاصلی ای دهر از من غير شر و شور نيست
مقصدت از خلقت من سير شر و شور
بود؟
ذات من معلوم بودت  ،نيست مرغوب از چه ام
آفريدستی  ،زبانم الل چشمت کور بود؟
ای چه خوش گر چشم می پوشيدی ازتکوين من
فرض می کردی که ناقص خلقت يک مور
بود
ای طبيعت گر نبودم من جهانت عيب داشت؟
ای فلک گر من نميزادی اجاقت کور بود؟
قصد تو از خلق عشقی من يقيندارم فقط
ديدن هر روز يک گون رنج جوراجور بود

گر نبودی تابش استاره ی من در سپهر
تير و بهرام و خور و کيوان و مه بی نور
بود؟
راست گويم  ،نيست جز اين علت تکوين من
قالبی الزم برای ساحت يک گوربود
آفريدن مردمی را بهر گور اندر عذاب
گر خدايی هست ! ز انصاف خدايی دور
بود
مقصد زارع ز کشت و زرع  ،مشتی غله است
مقصد تو زآفرينشمبلغی قاذور بود؟
گر من اندر جای تو  ،بودم امير کائنات
هر کسی از بهر کار بهتری مامور بود
آنکه نتواند به نيکی پاس هر مخلوق داد
از چه کرد اين آفرينشرا  ،مگر مجبور
بود؟
____________________________________________________________
چشمت كور
 ,خيال خواجگيت بود,برتمام جهان شدی زخانه خودهم جواب
چشمت كور
جزای نيت زشت توهست ,اينكه چنين زهركنارشوی طردباب ,چشمتكور
شدی زخود بدفعل زشت ونيت شوم دراتش ستم خودكباب ,چشمتكور
آهن پرنده
درقرن بيستم بشود,آدمی سوار براهنی پرنده ,دل اكنده ازبخار
وانگه رهی كه مابدوسالش كنيم طی اودرهوادوروزه ,از آنرا كندگذار
خانه بيگانه
امان ازخويشرابی خانه ديدن خود اندرخانۀ بيگانگان ديدن

سپسبيگانۀ بی خانمان را بجای خويشصاحبخانه ديدن
روشناپسند
ای دغل  ,باهمه كس  ,ناكسی اظهارمكن
ناكسی باش ولی باكسی اظهار مكن
تمثال عشقی
مكشمه بيهده اين نقش ميكشی نقاش
كه خون بگريی  ,اگرپی بری به احوالم
چه حاجت است پس ازمن بماند اين تمثال
فلك چه كرد بمن  ,تاكندبه تمثالم
جام عمر
اال ای مرگ ! درجانم در آويز كه جام عمرمن  ,گرديدلبريز !
چسان من زنده مانم  :ملك ايران بسرگيرد دوباره  ,دورچنگيز
درلباسنيستی
) چون زيريك عكسم بالباسی درويشی اين رباعی رانوشته بودم لذامعلوم
ميشود :انوقت هم قريحام بمبتديان شباهتی نداشته است !) سال - 1333
عشقی
عشقی ارمجهول ,چون اسرارعالو زيستی
هركسی گردد بگردتو ,ببيند چيستی ؟
خواهی ارچون نقطه سرگردان توعالم شوند
هستی خودبپوشان درلباس نيستی
راه نجات
دانه باخاك چوپيوست  ,سری پيدا كرد هركه شدخاك نشين  ,برگ وبری پيدا
كرد
تاپريشان نشوی  ,راه بمقصدنبری بيضه چون جامه فرو ريخت  ,پری
پيدا كرد
دولت زنجير

اعالن زوال سيم وزرخواهم داد دولت همه رابه رنجبر خواهم داد
ياافسر شاه رانگون خواهم كرد يادرسراين عقيده سرخواهم
خواهمداد
___________________________________________________________
عيدخون
ای !بشرمظهر شرافت شو نه زسرتابپا,قباحت باش
مرضی ,مانع شرافت تست درپی رفع اين نقاهت باش
وين تعدی است برحقوق بشر از پی دفع اين جراحت باش
عيدخون گير ,پنجروز ازسال سيصدوشصت روز ،راحت
باش
____________________________________________________________
اين مجلس چارم به خدا ننگ بشر
اين مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود ديدی چهخبر بود؟
هرکار که کردند ضرر روی ضرربود ديدی چهخبر بود؟
باری از اين عمر سفله سير شدم سير تازه جوانم ز غصه پير شدم پير
به تهران نيست يکتن انقالبی به جز مشروطهخواهان حسابی
که از وحشت نگردند آفتابی اگر گردند ،خيلی بدلعابی
بياويزيمشان بر چوبه دار به نام ارتجاعيون و اشرار
با من از يک دو سه گوينده ،هم آواز شود کم کم اين زمزمه در جامعه آغاز
شود با همين زمزمه ها روی زنان باز شود زن کند جامه شرم و
سرافراز شود
ورنتازن به کفن سر برده نيمی از ملت ايران مرده
چه ذلتها کشيد اين ملت زار دريغ از راه دور و رنج بسيار
ترقی اندر اين کشور محال است که در اين مملکت قحطالرجال
است
خرابی از جنوب و از شمال است بر اين مخلوق ،آزادی وبال است

رفت شاه و رفت ملک و رفت تاج ورفت تخت
باغبان ،زحمت مکش! کز ريشه کندنداين درخت
ميهمانان وثوقالدوله خونخوارند سخت
ای خدا با خون ما اين ميهمانی ميکنند
ز مالها ُجوئی وحشت نداريم قشون با ما بود ،دهشت نداريم
حذر از جنبش ملت نداريم شب عيد است و ما فرصت نداريم
سالم عيد را بايست اينبار بگيرد حضرت اشرف به دربار
شرم چه؟ مرد يکی بنده و زن يک بنده زن چه کردست که از مرد شود
شرمنده؟ چيست اين چادر و روبندهی نازيبنده؟ گر کفننيست بگو چيست
پس اين روبنده؟
مرده باد آن که زنان زنده به گور افکنده
همه دانند خوب ،اين روضهخوان است که مزد روضه او يکقران است
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند روبه صفتان زشتخو رانکشند
گر عاشق صادقی ،زکشتن مهراس مردار بود هرآنکه او را نکشند
____________________________________________________________
و من ميرزاده ام و عشقی سنگ بر
و من ميرزاده ام و عشقی
سنگ بر سينه ام عقده می شود
سرگشاده و تيری نشانه بر تنم ويران و افتان
جيغ من است سر به افالک می برد آتشين
چهره به چهره می بينمشقاتلم را
روزگار بدفرجام را ببين زهر می پاشد
بر تنم آهی نمی ماند و من از مرگ نمی هراسم
با همه درد خميده پشتم را
رضا خان مير پنج است که قزاق ها راشير کرده
و من ميرزاده ام و عشقی

مرگ را می خواهم به افتخار
مرا رها می کنند از دنيا و چپاول هايش
اجنبی اجنبی است و مرا نمی خواهد به کردار درست
من هم نيستم بپرساز آنان که سايه ام را پاييده اند
و می دانند از عشق می آيم به فراخور حال ديگران
می نوازم ارتعاشقلبم را
بيداری هدفم می شود تا نفراموشم خود را
به ويرانه های تيسفون گريسته ام اقتدار اجدادی ام را
دستم در دست های کوروشاست و حقيقت را می گويم
بيگانه بر من است
و نگاهشمی سوزاند اطلسی ها ی باغچه ام را
خاطراتم را می دهم به يادگار
ايستاده ام و می ايستيم
اين را بگويم در آنات آخر
نفسهايم ارغوانی می شود
شب از من می نالد و من شيرين در بستر
روياهايم را از مادها می آورم تا روزگار
امروزم پاورچين پاورچين
بلند و بی مثال مجلسيان را آماج می شوم
گلوله ای ژرف بر قلب ها
ناگزير از دور شدن
تو را با من همتی بايد
رفيق شفيق رفته از ياد
ورق بزن تاريخ را
من برگ برندۀ قرن بيستم را ربودم
و شايد قرعه ای بود به نام من

صبح را آهسته قدم می زنم می بارد
نرمنرمک دانۀ سفيد برف
کز خاطره ی دور تاهميشۀ بزرگوارانه
کشتن و خالصاز رنجوری دنيا
آه ! چه زود رفت اين سيد شوريده
و من بر تابوتشتا گورستان
رفت و در دنيای ناشناخته
در ترنم باد و باران آرام گريست
سپيدۀ نشسته در کمين در آرزوی
فرداست  ،فردا هم روزی است از روزگار ما
____________________________________________________________
در گورستان
من به دشت اندر و دشت،آغش سيمين مهتاب
نقره،گردی به زمين کرده ز گردون پرتاب
دشت آغشته ،کران تا به کران در سيماب
رخ زشت فلک آنجا شده بيرون ز نقاب
همه آفاق در آن افسرده
مه روان همسر شمعی مرده
چه فضايی؟سخ از موت و فنا گوئی بود
عفَن و مرده نما،بوئی بود
چه هوائی؟ َ
وحشت و مرگ مجسم شده هر سوئی بود
صورت گرچه،نه به مقدار سر موئی بود
باز گوئی که ز اموات هياهوئی بود
گاه آوازۀ يک پروازی
رسد از جغدصدائی و گهی آوازی
تيره سنگی،سر هر مقبره ای،کرده وطن

چون درختان بريده ز کمر در به چمن
زير پايم همه جا:جمجمۀ خلق کهن
با همه خامشی،آنان به سخن با من
و،من
گوئی از مرده دلی،در دهنم مرده سخن
بر سر خاک سر خلق،قدم
هشتم آن شب بسی القصه قدم
نخل ها:سايه به همسايگی ام گسترده
باد آن سايه گه آورده و گاهی برده
من در اين وسوسه،از منظرۀ اين پرده
روح اموات است اينها که تجلی کرده
که حضور منشان در هيجان آورده
چه!از اين روی،همی جنبيدی
گه جهندی و گهی خسبندی
باد در غرش و از قعر درختان غوغاست
همه سو ولوله و زلزله و واويالست
خاک اموات بشد گرد و به گردون برخاست
صد هزار آه دل مرده،در اين گرد هواست
مرده دل،منظر نخلستان از گرد فناست
نامۀ مرگ همانا هر برگ
هر درختی دو هزار آيت مرگ
باد،هی برگ درختان به چمن ميبارد
مرگ،گونامۀ دعوت سر من ميبارد
بسز سيمای فلک،داغ کهن ميبارد
از سفيدی مه،آثار محن می بارد
برف مرگ است و يا ابر کفن می بارد

باری اين صحنه،پر از وحشت موت
گوش من کر شده از کثرت صوت
اين زمين:انجمن خلوت خاموشان است
بستر خفتن داروی عدم نوشان است
مهد آسودن از ياد،فراموشان است
جای پيراهن يکتای به تن پوشان است
اين خرابات پر از کلۀ مدهوشان است
چشم اين خاک ز هر چيز پرست
مرده شويشببرد،مرده خورست
بر سر نعش پسر،شيون مادر ديده
نو عروسان به کفن،در بر شوهر ديده
سالها بوده که از اشک زمين تر ديده
پير هفتاد به عمر،آنچه سراسر ديده
اين به هر هفته،هفتاد برابر ديده
من در اين فکرت و هی باد افزود
گوشم از خاک "مه آباد" آلود
در تکاپوی غروب است ز گردون خورشيد
دهر مبهوت شد و رنگ ُرخ دشت پريد
دل خونين سپر از افق غرب دميد
پزخ از رحلت خورشيد،سيه می پوشيد
که سر قافله با زمزمه زنگ رسی
در حوالی مداين به دهی
ده تاريخی افسانه گهی
ده به دامان يکی تپه پناه آورده
گرد تاريک وشی بر تن خود گسترده
چون سيه پوش يکی مادر دختر مرده

گونه هايشهمه فرتوت و همه خم
خورده
الغرض!هيئتی از هر جهتی افسرده
کاروان چونکه به ده،داخل شد
هر کسی در صدد منزل شد
طرف ده،مختصر آبی و در آن مرغابی
منعکس گشته در آن،سقف سپهر آبی
وندر آن حاشيه سرخ شفق،عنابی
سطح آب،از اثر عکس کواکب،يابی
دانه دانه،همه جا،آيينه مهتابی
در دل آب،چراغانی بود
آب،يک ردۀ الوانی بود
آن سوی آب،پُر از نور فضايی ديدم
دورش از نخل،صف سبز لوائی ديدم
پسباغت،شفق سرخ هوايی ديدم
شفق و سبزه،عجب دور نمائی ديدم
يعنی آتشکده،در سبز سرائی ديدم
در همان حال که می گرديدم
طرف آن آب بنايی ديم
هر کس از قافله در منزلی و من غافل
بيشاز انديشه منزل ،به تماشا مايل
از پس سير و تماشای بسی،الحاصل
عاقبت بر لب استخر نمودم منزل
خانه بيوه زنی،تنگتر از خانه دل
باری آن خانه بدو يک باره
داد آن هم به منش يکباره

خانه،جز بيوه زن و کهنه ُجلی هيچ نداشت
بيوه زن رفت و فقط کهنه جلی باز
گذاشت
پير مردی ز کسانش بحضورم بگماشت
خانه بی شمع و سيه پرده تاريکی
چاشت
بنظر گاهی من منظر گوران افراشت
خانه اندک که اندک مهتاب
سر زد از خانه آن خانه خراب
جوئی از نور مه،از پنجره ای در جريان
رويشاسپيد که روی سيه شب زميان
برد و ،از پنجره شد قلعه ای از دور عيان
با شکوه آنقدر آن قلعه که نايد به بيان
ليک ويرانه چو سر تا سر آثار کيان
پير بنشسته سر پنجره،من
گفتمش:ماتم ازين منظره من (من(
آن خراب ابنيه کز پنجره پيداست کجاست؟
خيره بر پنجره شد پير و بزانو برخاست
گفت:آن قلعه که مخروبه آبادی ماست
دير گاهيست که ويران شده بازم
زبپاست
ارگ شاهنشهی و بنگۀ شاهان
شماست
اين مهابادبلند ايوان است
که سرش همسر با کيوان است
نه گمان دار:مهاباد،همين ها بوده؟

نه مهاباد صد اينگونه به تخمين بوده
فصل دی خرم و گردشگه پيشين بوده
قصر قشالقی شاهان مه آئين بوده
حجله و کامگه خسرو و شيرين بوده
ليکن امروز مهابادی نيست
غير اين کوره ده،آبادی نيست
حرف آخرش همين بود و ز در بيرون شد
ليک زين حرف چه گويم که دل من چون
شد؟
ياد شد وقعه خونينی و ز آن دل،خون شد
گوئی آن جنگ عرب در دل من اکنون شد
و ان وقوعات،چنان با نظرم مقرون شد
که شد آن قلعه دگر،وضع دگر
منظر ديگرم آمد به نظر
____________________________________________________________
رخ باك
من چو يک غنچه بشکفته گريبان چاکم
همچو گل پاکم و،در چشم خسان خاشاکم
مفتی شهر ،به ناپاکی من فتوا داد
چون بدانست که در پاکی او ،شکاکم
بستن جهل و خرافات به دين ،بی دينی است
من به اين وصله وپيرايۀ دين ،هتاکم
شکر ايزد که خود اين عيب نکردند مرا
که بر ديده ناپاک خسان ،ناپاکم
گر در آئينه ناپاک،ببينی رخ پاک
نقصرخ نيست ،چنين حکم کند ادراکم

باری آرای حکيمانه خود را همه گاه
فاشمی گويم و يک ذره نباشد باکم
شک به ادراک شما دارم اگر ،معذورم
چه کنم؟درک نمودست چنين ادراکم
کاشهمچون پدران لخت به جنگل بودم
که نه می بود غم مسکن و نه پوشاکم
من همان دانه بی قيمت و قدرم که روم
در دل خاک درون،تا که برآيد تاکم
نازنينا کس اگر پاکی من نشناسد
خوب دانی تو،که من تا به چه حدی الکم
آتشمهر تو بگداخته قلبم ز آن روی
تا که مهرت بنشيند ،به دل چون پاکم
مهروعشقم به تو ای هم وطن امروزی نيست
کز ازل مهر ترا کنده به دل حکاکم
نه گمانت که پس از مردنم از من برهی
باد،هر روزه فشاند به قدومت خاکم.
____________________________________________________________
انديشه هاي احساساتي
بوی اين درد دل خسرو،از آن باد آمد
بعد من ،بر تو چه ای قصر "مه آباد" آمد؟
که ز غم،اشک تو تا دجلۀ بغداد آمد
من چو از خسرو ام اين شکوه همی ياد آمد
در و ديوار"مه آباد"،به فرياد آمد
کای:شهنشاه برون شو ز مغاک
خسروا ! سر به در آر،از دل خاک
حال اين خطه،به عهد تو چنين بود؟ببين

حجلۀ مهر تو،ويرانۀ کين بود؟ببين
پيکرشهمسر با خاک زمين بود؟ببين
خسروا ! کاخ"مه آباد" تو اين بود؟ببين
قصر شيرين تو،اين جغدنشين بود؟ببين
ای خجسته ملک عالمگير
ملک چندين ملک در تسخير
در خور تاج سرت،از همه جا باج رسيد
سر بر آور،چه ببين بر سر آن تاج رسيد؟
که همان با همه ،ملک تو به تاراج رسيد
حرمتت در حرم کعبه به حجاج رسيد
کار دُخت تو در آن وهله به حراج رسيد
بر خالف اين چه خالفت بُد و شد؟
اين چه طغيان خرافت بُد و شد؟
____________________________________________________________
ميرزاده عشقي
مردی آزاديخواه ،جسور مردی که بايد او را نيز قربانی سلسله بزرگ قتل های
زنجيره ای در ايران دانست .او را نيز همچون همه ی آن ديگر سرسپردگان به
آزادی در سال  1303دو نفر ناشناس در تهران کشتند.
اجرای کفن سياه نوشتۀ ميرزاده عشقی در پاريس توسط شاهرخ مشکين
قلم اظهاردرد است .درد وطن را بخوانيد که عشقی آزادی را هر صبح و شام
درايران به مسلخ می برند
زاظهار درد ،درد مداوا نمی شود شيرين دهان ،به گفتن حلوا نمی
شود
درمان نما تو درد ،که پا بر زمين زدن اين بستری ،زبستر خود پا نمی
شود
می دانم ار که سر خط آزادگی ما با خون نشد نگاشته ،خوانا نمی

شود
بايد چنين نمود و چنان کرد ،چاره جست ليکن چه چاره؟! با من تنها
نميشود
تنها منم که گر نشود حکم قتل من حاشا ،معاهده امضاء نمی شود
گر سيل سيل خون ز در و دشت ملک هم جاری شود ،معاهده اجرا نمی
شود
مرگی که سر زده به در خلق سرزند من در پی وی و پيدا نمی شود
ايرانی ار به سان اروپاييان نشد ايران زمين به سان اروپا نمی
شود
زحمت برای خود کش ،زيرا که خود به خود ،اسباب راحت تو مهيا نمی شود
ضايع مساز رنج و دوای خود ای طبيب دردی ست درد ما که مداوا نمی
شود
مرغی که آشيانه به گلشن گرفته است ،او را دگر به باديه مآوا نمی شود
جانا فراز ديده ی عشقی ست جای تو هر جا مرو ،ترا همه جا ،جا نمی
شود
____________________________________________________________
براي امير علي عزيز
جز خرافات،بر اين مملکت افزود چه؟ هيچ
جز خرابی"مه آباد" تو بنمود چه؟ هيچ
من در انديشه که اين عالم موجود چه؟ هيچ
بود انگاه چه؟ اينک شده نابود چه؟ هيچ
بود و نابود چه ،موجود چه ،مقصود چه؟
هيچ
چون به ُکنه همه باريک شدم
منکر روشن و تاريک شدم
ديدم اندر نظرم عالم ديگر پيداست

عالم ماست ولی،بی سر و پيکر پيداست
نه سری از تنی و نی ز تنی،سر پيداست
آنچه بينی غرض آنجا همه جوهر
پيداست
و آنچه اندر نظر خلق،سراسر پيداست
همه را ذهن بشر ساخته است
خويشدر وسوسه انداخته است
آنچه آيد به نظر،شعبده بازی ديدم
در حقيقت نه حقيقی ،نه مجازی ديدم
در طبيعت نه نشيبی ،نه فرازی ديدم
خلق،بازيچه و خلقت ،بچه بازی ديدم
بيشاز فلسفه هم  ،روده درازی ديدم
راه انديشه ،دگر نگرفتم
رفتم ره خويشو راه باور رفتم
من روان گشتم و آفاق کران تا به کران
ز ُکه و دشت و مه و مهر،هر آن بود در آن
هر قدم در حرکت با من چون جانوران
چشم گورستان،بيشاز همه بر من
نگران
يعنی ايدون مرو! اينجای بمان! چون
دگران
من در آن حال که ره می رفتم
رو بگرداندم و اينشگفتم
نَک ز تو چند قدم دور ،اگر می گردم
نگرانم مشو ای خاک که بر می گردم
من هم ای خاک ز تو،خاک به سر می گردم

چه کنم خاک! که از خاک بتر می گردم
منکه ُمردم به درک! ،هرچه دگر ميگردم
الغرضرو سوی ره بنمودم
يک دو ميدان دگر پيمودم
____________________________________________________________
به ياد امير علي
من كه خندم نه بر اوضاع كنون مي خندم
من بدين گنبد بي سقف وستون مي خندم
تو بفرمانده اوضاع كنون مي خندي
من بفرماندهي كن و يكون مي خندم
همه كس بربشربوقلموني خندد
من بحزب فلك بوقلمون مي خندم
خلق خندند به هر ابله رخساري و من
برخ اين فلك ابله گون مي خندم
هركسايدون بجنون من مجنون خندد
من بر انكس كه بخندد بجنون مي خندم
انچه بايست بتاريخ گذشته خندم
كرده ام خنده بر آينده كنون مي خندم
هر كه چون من ثمر علم فالكت ديدي
مردي از گريه من دلشده خون مي خندم
بعد ازين مي زنم از علم و فنون دم حاشا
من به هرچه بتر علم و فنون مي خندم
____________________________________________________________
دريغ از راه دور و رنج بسيار
اوضاع سياسی ايران در زمان رضا شاه بزبان شاعر شهيد ميرزادۀ عشقی
ترقی اندرين کشور محال است که در اين مملکت قحط الرجالست

خرابی از جنوبست و شمالست بر اين مخلوق آزادی وبالست
نبايد پرده بگرفتن ز اسرار که گردد شرح بدبختی پديدار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
اگر پيدا شود در ملک يک فرد بمانند رضاخان جوان مرد
کنندشدوره فورا چند ولگرد بفکر اينکه بايد ضايعشکرد
بگويند از سر شه تاج بردار بفرق خويشتن اين تاج بگذار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
نخستين بار سازيم آفتابی عالمتهای سرخ انقالبی
که جمهوری بود حرف حسابی چوگشتی تو رئيسانتخابی
ببايد گفت کاين مرد فداکار بود خود پادشاهی را سزاوار
_______دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
حقيقت بارک هلل چشم بد دور مبارک باد اين جمهوری زور
از اين پس گوشها کر چشمها کور چنين جمهوری بر ضد جمهور
ندارد ياد کس در هيچ اعصار نباشد هيچ در قوطی عطاّر
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
چه جمهوری شود آقای دشتی علمدارش بود شيطان رشتی
تدين آن سفيه کهنه مشتی نشيند عصرها در توی هشتی
کند کور و کچلها را خبردار ز حالج و ز رواس و ز سمسار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
صبا آن بيشعور بدقيافه نمايد...جمهوری کالفه
زند صد الف در زير مالفه که جمهوری شود دارالخالفه
وليکن بيخبر از لحن بازار ز عالف و زبقال و ز نجار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
ز عداللملک بشنو يک حکايت که آن باالبلند بيکفايت
ميانجی گشت بين بول و غايط کند گاهی سليمان را هدايت
شود گاهی تدين را مدد کار که سازد اين دو را با يکدگر يار

____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
تدين کهنه الدنگ قلندر نموده نوحة جمهوری از بر
عجب جنسی است اينلله اکبر گهی عرعر نمايد چون خر نر
زمانی پاچهگيرد چون سگ هار ولی غافل زگردن بند و افسار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
از ايران رهنما گشته روانه برای کارهای محرمانه
گرفته پولهای بينشانه زده در بصره و بغداد چانه
که جمهوری شود اينملک ادبار نه من گويم خودش کرده است اقرار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
تقالها نمايد اندرين بين جلنبرزاده شيخالعراقين
کند فرياد ها با شور و باشين که جمهوری بود بر گردنم دين
ادا بايست کرد اين دين ناچار ببايد جست از دست طلبکار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
ضياءالواعظين لوس  ...کند از بهر جمهوری هياهو
چه جمهوری عجب دارم من از او مگر غافل بود از قصد يارو
که ميخواهد نشيند جای قاجار همانطوری که کرد آن مرد افشار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
دبير اعظم آن رند سياسی ز کمپانی نمايد حقشناسی
زند تيپا به قانون اساسی بافسونهای نرم ديپلماسی
به سردارسپه گويد باسرار که جمهوری نباشد کار دشوار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
نمايشميدهد اين هفته عارف بهمراهی اعضای معارف
شود معلوم با جزئی مصارف که جمهوری ندارد يک مخالف
مدلل ميشود با ضرب و با تار که مشروطه ندارد يک طرفدار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
نمودم من جرايد را اداره شفق کوشش وطن گلشن ستاره

قيامت ميشود با يک اشاره دگر معنی ندارد استخاره
همين فردا شود غوغا پديدار متينگ و کنفرانس و نطق اشعار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
بعالم پيشرفته باالصاله تمام کارها با قاله قاله
بزور شعر و نطق و سرمقاله ببايد کرد جمهوری اماله
بر اين مخلوق بيعقل ولنگار بدون وحشت از اعيان و تجار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
که مستوفی است شخص الابالی مشيرالدوله مرعوب و خيالی
وثوقالدوله جايشهست خالی بود فيروز هم در فارس والی
قوامالسلطنه مطرود سرکار بغير از ذات اشرف ليسفيالدار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
بود حاجی معين محتاط و معقول امينالضرب در عدليه مشغول
علی صراف هم مستغرق پول فقيه التاجرين هم ميخورد گول
اهميت ندارد صنف بازار ز خراز و ز بزاز و بنکدار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
تدين گفته مجلس هست با من نمايد اکثريت را معين
شود اين کار پيشاز عيد روشن به جمهوری بگيرد رأی قطعا نه قانون ميشود مانع نه افکار بزور مشت فيصل ميدهم کار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
به تعليم قشون اندر واليت مهيا تلگرافات و شکايات
ز جمهوری اشارات و کنايات ز ظلم شاه و دربارش روايات
مسلسل ميرسد با سيم و چاپار ز بلدان و ز اقطار و ز انظار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
ز تبريز و ز قزوين و ز زنجان ز کردستان و کرمانشاه و گيالن
بروجرد و عراق و يزد و کرمان ز شيراز و صفاهان و خراسان
ز بجنورد و ز کاشان و قم و الر تقاضاها رسد خروار خروار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________

به طهران نيست يک تن انقالبی بجز مشروطهخواهان حسابی
که از وحشت نگردند آفتابی اگر کردند قدری بدلعابی
بياويزيمشان بر چوبه ی دار بنام ارتجاعيون و اشرار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
موافق گشته لندن اين سخن را که فوری خواست سرپرسی لرن را
برد گر شومياتسکی سوء ظن را فرستيم پيششان استاد فن را
همان مهتر نسيم رند عيار کريم رشتی آن شياد طرار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
نبايد کرد ديگر هيچ مس مس ببايد رفت فوری توی مجلس
اگر حرفی شنيديم از مدرس جوابش گفت بايد رطب و يابس
اگر مقصود خود را کرد تکرار بپيچيمشبدور حلق دستار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
بقدری اين سخنها کارگر شد که سردارسپه عقلش ز سر شد
به جمهوری عالقه مندتر شد بنای انتشار سيم و زر شد
به مبعوثان و مطبوعات و احرار ز آقای صبا تا شيخ معمار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
نمايان شد تجمعهای فردی علم در دست گرم دوره گردی
علمها سبز و زرد و الجوردی عيان سرخی و پنهان رنگ زردی
بجمهوريت ايران هوادار ولو گشته ميان کوچه بازار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
از اين افکار ماخوليائی به مجلس اکثريت شد هوائی
تدين کرد خيلی بيحيائی بيک دم بين افرادش جدائی
فتاد از يک هجوم نابهنجار از آن سيلی که خورد آن مرد ديندار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
از اين سيلی واليت پُر صدا شد دکاکين بسته و غوغا بپا شد
بروز شنبه مجلس کربال شد بدولت روی اهل شهر واشد

که آمد در ميان خلق سردار برای ضرب و شتم و زجر و کشتار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
ز جمهوری به ما يک کام ره بود خدا داند که اين سيلی گنه بود
که اين سيلی زدن خدمت بشه بود تدين خصم سردارسپه بود
رفاقت بد بود با عقرب و مار خطر دارد چو نادان افتد يار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
قشونی خلق را با نيزه راندند ولی مردم بجای خويشماندند
رضاخان را به جای خود نشاندند بجای گل بر او آجر پراندند
نشايد کرد با افکار پيکار ببايد خواست از مخلوق زنهار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
بپا شد در جماعت شور و شرها شکست از خلق مسکين دست و
سرها
رضاخان در قبال اين هنرها شنيد از مؤتمن توپ و تشرها
که اين کارت چه بود ای مرد غدار چرا کردی به مجلس اين چنين کار؟
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
بسی پير و جوان سرنيزه خوردند گروهی را سوی نظميه بردند
چهل تن اندرين هنگامه ُمردند برای حفظ قانون جان سپردند
دو صد تن تاکنون هستند بيمار بضرب ته تفنگ و زير آور
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
رضاخان شد از اين حرکت پشيمان بسعدآباد رفت از شهر تهران
از آنجا شد به سوی قُم شتابان حجج بستند با او عهد و پيمان
که باشد بعد از اين بر خلق غمخوار ز جمهوری نگويد هيچ گفتار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
ز قُم برگشت و عاقل شد ولی حيف که کردش باز اغوا ناصر سيف
به مجلس کرد توهين از سر کيف وليکن بيخبر از لحن بازار
که ملت نيست با ايشان وفادار بجز شش هفت تن بيکار و بيعار

____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
از او بالمره مجلس بدگمان شد عقايد جملگی از او رمان شد
بسوی رودهن آخر چمان شد همان چيزيکه ميديديم آن شد
کشيده شد ميان مملکت جار که از ميدان بدر رفته است سردار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
به مجلس قاصدی از راه آمد که اکنون تلگراف از شا ه آمد
رضاخان عزل بياکراه آمد شه از مجلس عقيدت خواه آمد
که قانون اساسی چون شده خوار دگر کس ملک را بايد پرستار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
به تعليمات مرکز در واليات رسيد از احمدآقا تلگرافات
که سرباز لرستان و مضافات نمايد از رضاخان دفع آفات
قشون غرب گردد زود سيار سوی مرکز پی تنبيه احرار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
وکيالن اين تشرها چون شنيدند ز جای خويشاز وحشت پريدند
به تنبانهای خود از ترس  ...نود رأی موافق آفريدند
بر اين جمعيت مرعوب ُگهکار سليمان بن محسن شد علمدار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
وليکن چهارده مرد مسلم نترسيدند از توپ دمادم
به آزادی به بستند عهد محکم اقليت از ايشان شد فراهم
وطنخواهی از ايشان گشت پادار  ...کردند از اين کار
____________دريغ از راه دور و رنج بسيار____________
اين هم چکامه ای از مازيار پدرام با الهام از چکامه باال.
هم ميهنان گرامی ،کتاب اشعارميرزادۀ عشقی از ناياب ترين کتابهاست و بعد از
کشته شدن شاعر از کتاب فروشی ها جمع آوری شده است ،چون دست
بسياری از دست اندر کاران زمان خودش را فاش کرده بود .تلويزون پارسی بر
آن شد که اين اشعار را گرد آوری کند و در دسترس همگان قرار دهد ولی

بگمان کار ما کامل نيست .چنانچه اشعاری از ميرزادۀ عشقی در اختيار شما
ست و در باال گنجانده نشده برای تکميل اين گرد آوری به ايميل زير بفرستيد
سپاسگزار خواهيم بود
mpedram@tvparsi.com
تلويزيون پارسی برای ادامۀ برنامه های خود نيازمند کمکهای معنوی و مادی
شماست .خواندن اشعار ميرزادۀ عشقی را رايگان نگيريد و مبلغی را با کليک
کردن دگمۀ زرد رنگ
Donate
در www.tvparsi.com
بفرستيد که موجب سپاسگزاری ما خواهد بود .چنانچه قادر به انجام اين کار
نيستيد از کسانی که وارد هستند بخواهيد اين کار مردمی را برای شما انجام
دهند .مطالب ما را در فيس بوک به اشتراک بگذاريد

گلچين اشعار فرخی يزدی

فرخی يزدی طاليهدار شعر معترض و پرچمدار آزادی
فرخی يزدی شاعری نيست که بتوان با شاعران نان به نرخ روز خوردگان مقايسهاش کرد .او شاعريست که استوار در راه عدالت و
ترقی گام نهاد و جان داد .فرخی شاعر و مبارز متعهد که سرودههايش را ابزار ساخت تا مغز زورمندان را پاش پاش سازد و بازوی
تهيدستان را ياور گردد و امروز انديشه و مقاومت جاودانهاش به آهنگ مبارزاتی خلقهای در بند و راه و رسم رزمندگان جنبشهای
.آزاديخواهی مبدل گشته است
ميرزا محمد با تخلص فرخی يزدی فرزند ابراهيم سمسارزاده يزدی ،شاعر آزاده و روزنامهنگار مشروطهطلب که در سال ۱۲٦۸
خورشيدی در خانواده فقير شهر يزد ايران ديده به جهان گشود .دورهی ابتدايی را در مکاتب عادی و مرسلين انگليس در زادگاهش
.خواند و در  ۱٥سالگی به جرم سرودن طنز شعری خطاب به مدرسان و مديران ،از مکتب اخراج شد
گفته میشود که دورهی تحصيلی فرخی تا  ۱٦سالگی بوده و تحصيالت عالی نداشته است ولی زبان و کالمش چنان قوی بود که
.آزاديخواهان «تاج الشعرا» خطابش کرده و حکام مستبد او را تهديد جدی میپنداشتند
آنزمان كه بنهادم سر به پای آزادی دست خود زجان شستم از برای آزادی

فرخی در کودکی شاگرد نانوا بود و چون نان را به خانههای اشراف و عيان ميرساند بيشتر متوجه تفاوتهای زندگی و بیعدالتی شده
و سرانجام ايستادگی در برابر آن به سالح مبارزهاش ـشعر معترض و عريانـ مبدل شد و فرخی را زبانزد شهر ساخت« .رعايا» در
:زندگينامه فرخی مینويسد
».اشعار فرخی دارای مفهومی جدی و قاطع است که معتقد به آرمانی است که حاضر است برای آن خود را قربانی سازد«
:دهخدا نخستين زمزمههای شعری فرخی را اين گونه مینگارد
فرخی شاعری را از کودکی آغاز نمود .فرخی خود معتقد بود که طبع شعرش از مطالعه اشعار سعدی بخصوص رباعی زير به «
:شعر ميل کرده است
در پای کسی رود که درويشتر است
با اين همه راستی که ميزان دارد

گر در همه شهر ،يکسر نيشتر است
ميل از طرفی کند که زر بيش تر است

روزنامه طوفان که فرخی بنيانگذار و صاحب امتياز آن بود در مدت  8سال انتشارش  ۱۵ ،بار توقيف ،مدير و صاحب امتياز آن به
دادگاه کشيده شدند ،اما اين سانسور دولت نتوانست يزدی را از نشر افکارش مانع شود .او نوشتههايش را در روزنامههای ستاره
.شرق ،قيام و پيکار و غيره منتشر می کرد
:محمد رادمرد در مطلبی تحت عنوان «فرخی يزدی شاعر راه آزادی» دوران پر کشمکش زندگی او را چنين شرح میدهد .
فرخی يزدی در دورانی پرآشوب از تاريخ ايران میزيست .هفت ساله بود كه گلوله ميرزا رضای كرمانی به حكومت خودكامه «
ناصرالدين شاه پايان داد و هجده ساله بود كه دستخط مشروطه توسط مظفرالدين شاه امضاء شد و نخستين مجلس شورای ملی گشوده
شد .اما دستخط شاه عدالت و آزادی را به ارمغان نياورد ،زيرا همان حكام قديم با صورتكی جديد در مسند بيدادگری نشستند .اينگونه
».بود كه فرخی يزدی در جهت دغدغههای اجتماعی خود شعر را به مثابه ابزاری قرار داد
او نمونهای بارز از شعرای عصر بيداری است .اين دوره كه مبارزات جنبش مشروطه را در خود دارد و به نقش و حضور مردم «
تاكيد دارد ،مهمترين درونمايههايش عبارت بودند از :وطن ،آزادی ،قانونگرايی ،تعليم و تربيت نوين ،رويكرد به مردم ،توجه به
جامعه زنان ،عنايت به تمدن جديد و نفرت از ديكتاتوری .فرخی حتی از اشعار غنايی و عاشقانه خود نيز با بهرهگيری از شيوهها و
».شگردهای هنری ،اوضاع روزگار خود را به نقد كشيده است
فرخی  ۲۳سال داشت که در مراسم عيد نوروز برعکس تمامی شاعران مداح استبداد وقت ،عليه حاکم يزد شعری سرود و او را
«ضحاک» خطاب نمود .اين شعر قهر حاکم را برانگيخت که در نتيجه دستور داد که فرخی را دستگير و لب هايش را با نخ و سوزن
:بدوزند و بعد به زندان افکنند .از اين زمان به بعد بود که او به «شاعر لب دوخته» شهرت يافت .خود در شعری به آن اشاره دارد

شرح این قصه شنو از دو لب دوختهام  /تا بسوزد دلت از بهر دل سوختهام

:حسين مسرت در مقالهای تحت عنوان «فرخی يزدی ،سخنوری سخندان و ستمستيز» مینويسد
فرخی بعد از رهايی از زندان ،به "تهران" رفت و در سال  ۱۳۰۰ه.ش" ،روزنامه طوفان" را انتشار داد و مقاالت تندی عليه «
"سردار سپه" نوشت و به دخالت انگليسیها در نظام حكومتی "ايران" اعتراض كرد .فرخی در اوايل "جنگ بينالمللی اول" از تهران
رهسپار "عراق" شد .چندی در آنجا بود .آنگاه به ايران بازگشت و هنگامه قرارداد "وثوق الدوله" ،شعری عليه اين قرارداد سرود كه
».بر اثر آن ،زندانی شد
:درين سالها در شعری عليه رضا شاه موضع گرفت ،که احمد ظاهر آنرا در قالب آهنگ زيبايی اجرا کرده است
کيست در شهر که از دست غمت داد نداشت
هيچکس همچو تو بيدادگری ياد نداشت

گوش فرياد شنو نيست خدايا در شهر
ورنه از دست تو کس نيست که فرياد نداشت
خوش به گل درد دل خويش به افغان می گفت
مرغ بيدل خبر از حيله صياد نداشت
عشق در کوه کنی داد نشان قدرت خويش
ور نه اين مايه هنر تيشه فرهاد نداشت
جز به آزادی ملت نبود آبادی
آه اگر مملکتی ملت آزاد نداشت
فقر و بدبختيی و بيچارگی و خون جگری
چه غمی بود كه اين خاطر ناشاد نداشت
غزل فرخی عالوه بر مضمون قوی دارای قالبهای زيبا و دلپسند میباشد و به همين دليل شهرت وی به جفرافيای ايران محدود
نمانده بلکه در افغانستان و تاجيکستان نيز او را شاعر رزم و خروش میشناسند .بعضی غزلهای عاشقانه و ناب فرخی با صدای
گيرای احمد ظاهر مرزها را عبور کرده و بمثابه ترانههای ماندگار در دلها جايگاه يافته است

.
فرخی با جمعی از نويسندگان در اوايل سلطنت رضا شاه
فرخی در تمام عمر با ناداری دست و پنجه نرم کرد و در پستوهای بینور و فقيرانه زيست و آواز دربند مردمش را در قالب صدها
مطلب و شعر آگاهیبخش منعکس ساخت ولی تسليم زر و زور نشد .وی بارها به جرم آزاديخواهی و افشای مستبدان با توهين و
تحقير راهی زندان شده و شکنجه و مظالم را در راه رهايی خلق به جان خريد و راه مبارزه و سعادت را برای نسلهای بعدی با
مقاومت بینظيرش هموار ساخته .تنها روزنامه توفان به دليل افشاگریهای جانانهاش  ۱٥بار توقيف شد و فرخی نيز همراه با آن يا به
.زندان رفت و يا در توقيف خانگی تحت نظارت شديد قرار گرفت
:کاوه شيرزاد در نوشته «فرخی يزدی شاعر "لبدوخته" به روايت اشعارش» اشاراتی به طبع شعری و مبارزات سياسی وی دارد

فرخی در همان اوان جوانی با قريحه تابناک و ذوق سرشار خدادادی ،اشعاری بکر با مضامين بيسابقه در وصف آزادی و «
آزاديخواهی میسرود .ايشان در طلوع مشروطيت و پيدايش حزب دمکرات ايران از دمکراتهای جدی و حقيقی يزد و جزء
:آزاديخواهان آن شهر بود ،فرخی در غزلی آزادی را چنين تفسير میکند
قسم به عزت و قدر و مقام آزادی

که روح بخش جهان است نام آزادی،

به پيش اهل جهان محترم بود آنکس

که داشت از دل و جان احترام آزادی،

چگونه پای گذاری بصرف دعوت شيخ

به مسلکی که ندارد مرام آزادی،

هزاربار بود به ز صبح استبداد

برای دسته پا بسته ،شام آزادی،

به روزگار قيامت بپا شود آن روز

کنند رنجبران چون قيام آزادی،

اکر خدای به من فرصتی دهد يک روز کشم ز مرتجعين انتقام آزادی،
زبند بندگی خواجه کی شوی آزاد

چو فرخی نشوی گر غالم آزادی

در زندگينامه فرخی يزدی به کوشش «دهخدا» دورهی وکالتش در شورای ملی ايران شرح داده شده که وضعيت مسخره شورای ملی
:افغانستان و برخورد نمايندگانش به ماللی جويا را در برابر چشم انسان مجسم میسازد
در سال  ۱۳۰۷خورشيدی ،فرخی يزدی به عنوان نماينده مجلس شورای ملی در دوره هفتم قانونگذاری ،از طرف مردم يزد انتخاب «
گرديد و به همراه محمدرضا طلوع ،تنها نمايندگان بازمانده در جناح اقليت را تشکيل دادند .با توجه به اينکه تمامی بقيه وکال حامی
دولت رضاشاه بودند ،فرخی مرتبا از ساير وکال ناسزا میشنيد و حتی يکبار در مجلس توسط حيدری ،نماينده مهاباد مورد ضرب و
شتم نيز قرار گرفت .از آن پس با اظهار اين که حتی در کانون عدل و داد نيز امنيت جانی ندارد ،ساکن مجلس شد و پس از چند شب،
».مخفيانه از تهران فرار نمود
:فرخی در بارهی نمايندگان مجلس رضاخانی میگويد
البته بر اثر فريادهای اعتراض ما گاهی چرت نمايندگان محترم پاره میشد سر بلند میکردند ،فحش و ناسزا میگفتند و دوباره به «...
خواب خرگوشی فرو میرفتند .هر وقت هم نخست وزير يا وزير صحبت میکرد ،کارشان اين بود که بگويند صحيح است قربان .در
اثر تمرين در اين کار چنان استاد شده بودند که حتی در حال چرت زدن هم میتوانستند وظيفهی خود را انجام دهند و بگويند صحيح
».است قربان! بدون اين که چرت شان پاره شود .بله در همان حالت چرت ،سرنوشت يک ملت را تعيين میکردند
:انور خامهای ،در نوشتهی « ۲سال با فرخی يزدی در زندان قصر» مینويسد
در اين هنگام يکی از دانشجويان ايرانی در آلمان بر اثر تضييقاتی که سفارت ايران در برلن و سرپرستی دانشجويان ايرانی برايش «
ايجاد کرده بودند ،خودکشی کرد و اين امر موجب اعتراض شديد دانشجويان ايرانی و روزنامههای هوادار آنها شد و کار به دادرسی
کشيد .در اين دادگاه دانشجويان معترض اظهار داشتند در ايران آزادی وجود ندارد و حکومت استبدادی برقرار است ،به طوری که
نمايندگان مجلس نيز تامين ندارند تا عقيده خود را ابراز کنند .آنها فرار و پناهنده شدن فرخی را به عنوان دليلی ارائه کردند .دادگاه
فرخی را احضار کرد و فرخی صحت گفته دانشجويان را مورد تاييد قرار داد .در نتيجه دادگاه حکم به محکوميت دولت ايران صادر
کرد .اين رويداد باعث اوج گرفتن آتش خشم رضاشاه نسبت به فرخی شد

سلول انفرادی فرخی يزدی در زندان قصر
فرخی در سراسر عمر کوتاهش در جنگ و گريز با دشمن از شهری به شهری و از کشوری به کشوری رفت؛ سختیها و
بدبختیهای فراوان را متحمل شد ولی هرگز آرام نگرفت و قلب سرکشش از شورش باز نهايستاد زيرا فقر کشنده و مظالم اجتماعی
مردمش را روز به روز به تباهی میکشاند و فرخی نمیتوانست از کنار اين همه قساوت بیتفاوت بگذرد .ازينرو برای مبارزه و
رهايی از يوغ استبداد راهها و شيوههای گوناگون را جستجو کرد؛ از نشر قطعات شعری طنز گونه شروع تا اشعار ميهنی و از
مشروطهخواهی تا پيوستن به حزب دموکرات ايران و نمايندگی مردم در پارلمان همه و همه شيوههای مبارزاتیای بودند که فرخی با
سرفرازی آن را آزمود تا آرزوهايش را بر بنای واقعيتها آباد سازد .فرخی خيال زندگی مجلل برای خود و اهل و اعيالش را در هيچ
مرحلهای از زندگی در سر نپروراند ورنه میتوانست به نان و نوايی برسد .وی با انديشه و تفکر وااليی که داشت خواهان استقرار
.استقالل ،آزادی و عدالت اجتماعی در سرزمينش بود و در اين راه از جانش گذشت
فرخی از روشنفکران دالل و خودفروخته به اندازه شاعران متملق نفرت داشت و مبارزه عليه آنان را جزئی از وظايفش میدانست.
:چنانچه خود سرود
خود تو نيک میدانی نيـم از شاعران چاپلوس /کــز برای سيـــم بنمـــايم کسی را پای بوس
زندان ،شکنجه ،توهين و تحقير مکرر شانههای فرخی را خم نمیسازد و او هرگز پشيمان نمیشود؛ بنا دشمن خود را در برابر فرخی
:مبارز عاجز میيابد تا اينکه به گفته دهخدا
سرانجام در پی گزارشات جاسوسان به رئيس زندان مبنی بر اينکه فرخی اشعار سياسی میسازد و بين زندانيان منتشر ميکند او را «
از زندان قصر به زندان موقت تهران انتقال داده و در سلول انفرادی ميگذارند تا اين که در شب  ۲٥مهر ماه {ميزان}  ۱۳۱۸به
».بيمارستان زندان ميبرندش و به زندگی سراسر رنج و مبارزهاش توسط آمپول هوا دکتر احمدی -خاتمه میدهند
پس از مرگ او ،حسين مکی به تالش فراوان ديوان فرخی يزدی را ترتيب نمود و اشعارش را از البالی نشريات آنزمان و دوستان و
.همراهانش جمعاوری کرد
فرخی به دستور جالدان وقت جان باخت ولی فرخی وانديشه ضد استبدادی اش جاودانه شد وجايگاه خاص را در قلب ها برای قرنهااز
آن خود ساخت و اما آن مستبدان و جالدان که جان فرخی را گرفتند و بر راه فرخی طرح توطئه و دهشت ريختند بی نام و نشان
:ماندند واگر ياد هم گردند با زشتی و پلشتی همراه اند .بقول فرخی زندهياد
فرخــــی را نـــام جاويــــدان شـــود
نمونهای از اشعار فرخی

کــــاخ استبـــــداديان ويـــــران شـــود

آن زمان كه بنهادم سر به پای آزادی

دست خود ز جان شستم از برای آزادی

تا مگر به دست آرم دامن وصالش را

می دوم به پای سر در قفای آزادی

با عوامل تكفیر صنف ارتجاعی باز

حمله میكند دایم بر بنای آزادی

در محیط طوفای زای ،ماهرانه در جنگ است

ناخدای استبداد با خدای آزادی

شیخ از آن كند اصرار بر خرابی احرار

چون بقای خود بیند در فنای آزادی

دامن محبت را گر كنی ز خون رنگین

میتوان تو را گفتن پیشوای آزادی

فرخی ز جان و دل می كند در این محفل

دل نثار استقالل ،جان فدای آزادی
فرخی یزدی

__________________________________________________

میرزا محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا) (  ۱۲۶۸یزد  ۲۵ -مهر  ) ۱۳۱۸شاعر و
روزنامهنگار آزادیخواه و دموکرات صدر مشروطیت است .وی سردبیر چندین
نشریه از جمله روزنامه طوفان بود .او همچنین نماینده مردم یزد در دوره هفتم
مجلس شورای ملی بود و در زندان قصر لبهایش را بدستور رضا شاه دوختند و
)کشته شد .مدفن او نامعلوم است (شرم بر ما
پدرشمحمدابراهیم سمسار یزدی بود .برادری داشت عبدالغفور نام که یازده
سال از وی بزرگ تر بود .فرخی علوم مقدماتی را در یزد فرا گرفت .قدری در
مکتبخانه و مدتی در مدرسه مرسلین انگلیسی یزد تحصیل نمود .فرخی تا
حدود سن  ۱۶سالگی تحصیل کرد و فارسی و مقدمات عربی را آموخت .وی در
حدود سن  ۱۵سالگی به دلیل اشعاری که علیه مدرسان و مدیران مدرسه یزد
سر کارند
)میسرود ،از مدرسه اخراج شد( .هنوز هم اخراج کنندگان آزادی بر ِ

شب چو در بستم و مست از مینابش کردم

ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم

دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا

گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم

منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم

آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم

شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع

آتشی در دلش افکندم و آبش کردم

غرق خون بود و نمی خفت ز حسرت فرهاد

خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم

دل که خوناب ٴ ه غم بود و جگرگوشه دهر
زندگی کردن من مردن تدریجی بود

بر سر آتش جور تو کبابش کردم
آنچه جان کند تنم‚ عمر حسابش کردم
فرخی یزدی

_______________________________________________________
هر لحظه مزن در،که در این خانه کسی نیست

بیهوده مکن ناله،که فریاد رسی نیست

شهری که شه و شحنه و شیخش همه مستند

شاهد شکند شیشه که بیم عسسی نیست

آزادی اگر می طلبی،غرقه به خون باش

کاین گلبن نو خاسته بی خار و خسی نیست

دهقان دهد از زحمت ما یک نفس اما

آنروز کخ دیگر ز حیاتش نفسی نیست

با بودن مجلس بود آزادی ما محو

چون مرغ که پابسته ولی در قفسی نیست

گر موجد گندم بود از چیست که زارع

از نان جوین سیر به قدر عدسی نیست

هر سر به هوای سر و سامانی ما را

در دل بجز آزادی ایران هوسی نیست

تازند و برند اهل جهان گوی تمدن

ای فارس مگر فارس ما را فرسی نیست

در راه طلب فرخی ار خسته نگردید

دانست که تا منزل مقصود بسی نیست
فرخی یزدی

_______________________________________________
هرجا سخن از جلوه ی آن ماه پری بود

كار من سودازده  ،دیوانه گری بود
ِ

پرواز به مرغان چمن خوش كه درین دام

فریاد من از حسرت بی بال و پری بود

گر اینهمه وارسته و آزاد نبودم

چون سرو  ،چرا بهره ی من بی ثمری بود

روزیكه ز عشق تو شدم بی خبر از خویش

دیدم كه خبرها همه از بی خبری بود

بی تابش مهر ُرخت ای ماه دل افروز

یاقوت صفت  ،قسمت ما خون جگری بود

دردا  ،كه پرستاری بیمار غم عشق

شبها همه در عهدۀ آه سحری بود

فرخی یزدی
___________________________________________________
آنچه را با کارگر سرمایه داری می کند

با کبوتر پنجه ی باز شکاری می کند

می برد از دسترنجش گنج اگر سرمایه دار

بهر قتلش از چه دیگر پافشاری می کند
فرخی یزدی

____________________________________________________
گرچه مجنونم و صحرای جنون جای منست

لیک دیوانه تر از من،دل شیدای منست

آخر از راه دل و دیده سرآرد بیرون

نیش آن خار که از دست تو درپای منست

رخت بربست ز دل شادی و ،هنگام وداع

با غمت گفت که:یا جای تو یا جای منست

جامه ای را که به خون رنگ نمودم،امروز

برجفا کاری تو شاهد فردای منست

سرتسلیم به چرخ آنکه نیاورد فرود

با همه جور و ستم همت واالی منست

دل تماشایی تو،دیده تماشایی دل

من به فکر دل و خلقی به تماشای منست

آنکه در راه طلب خسته نگردد هرگز

پای پر آبله بادیه پیمای منست
فرخی یزدی

_______________________________________________
گلرنگ شد در و دشت  ،از اشكباري ما

چون غیر خون نبارد  ،ابر بهاري ما

با صد هزار دیده  ،چشم چمن ندیده

در گلستان گیتي  ،مرغي به خواري ما

بي خانمان و مسكین  ،بد بخت و زار و غمگین

خوب اعتبار دارد  ،بي اعتباري ما

این پرده ها اگر شد  ،چون سینه پاره داني

دل پرده پرده خون است  ،از پرده داري ما

یكدسته منفعت جو  ،با مشتي اهرمن خو

با هم قرار دادند  ،بر بي قراري ما

گوش سخن شنو نیست  ،روي زمین و گر نه

تا آسمان رسیده است  ،گلبانگ زاري ما

بي مهر روي آن مه  ،شب تا سحر نشد كم

اختر شماري دل  ،شب زنده داري ما

بس در مقام جانان  ،چون بنده جان فشاندیم

در عشق شد مسلم  ،پروردگاري ما

ازفر فقر دادیم  ،فرمان به باد و آتش

اسباب آبرو شد  ،این خاكساري ما

در این دیار باري  ،اي كاش بود یاري

كز روي غمگساري  ،آید به یاري ما
فرخی یزدی

_____________________________________________
باغی كه در آن آب هوا روشن نیست

هرگز گل یكرنگ در آن گلشن نیست

هر دوست كه راستگوی و یكرو نبود

در عالم دوستی كم از دشمن نیست
فرخی یزدی

_______________________________________________
هرمملكتی در این جهان آباد است

آبادیش از پرتو عدل و داد است

كمتر شود از حادثه ویران و خراب

هر مملكتی كه بیشتر آزاد است
فرخی یزدی

زندگانی گر مرا عمری هرسان كرد و رفت

مشكل ما را بمردن خوب آسان كرد و رفت

جغد غم هم در دل ناشاد ما ساكن نشد

آمد و این بوم را یكباره ویران كرد و رفت

جانشین جم نشد اهریمن از جادوگری

چند روزی تكیه بر تخت سلیمان كرد و رفت

پیش مردم آشكارا چون مرا دیوانه ساخت

روی خود را آن پری از دیده پنهان كرد و رفت

وانكرد از كار دل چون عقده باد مشكبوی

گردشی در چین آن زلف پریشان كرد و رفت

پیش از اینها در مسلمانی خدائی داشتم

بت پرستم آن نگار نامسلمان كرد و رفت

با رمیدنهای وحشی آمد آن رعنا غزال

فرخی را با غزل سازی غزلخوان كرد و رفت
فرخی یزدی

