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٢٦٧

   یییفرفرفر) ) ) و دربارهء و دربارهء و دربارهء ( ( ( از از از 
به نقبه نبه نق
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  فاخته ی دهان دوخته
 

 به مناسبت شصدو چهارمين سال جان باختن فرخی يزدی
 
 
 

 
 
 

 نوک پرنده را هرگز مبند
 با بالهايش آواز خواهد خواند

 را در هم مشکن پر و بالش 
 با آوازش خواهد پريد تا اوج کهکشان 

 )نصرت رحمانی(
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فرخی يزدی، با يک نثر بسيار شيوا و روان، اتوبيوگرافی از خود تهيه نمود که پس از قتل وی ناقص ماند؛ آنرا به 
 .هم می خوانيم

 
ر اين کار دست تنها نبود هنگامی که من به دنيا آمدم ناصرالدين شاه بر ايران حکومت می کرد البته د« 
 زن و معشوقه با صدها مادرزن و پدر زن به اضافه مقدار زيادی پسر و دختر و نوه و نتيجه او را دوره ٨٥

اينان ايران را مثل گوشت قربانی بين خود تقسيم کرده بودند هر گوشه ای از مملکت در . کرده بودند
 .م را توی شيشه می کردنددست يکی از شاهزاده ها و نوه ها بود که خون مرد

 
به هر حال از شرح حال خود بگويم، مخلص پس از چند سال خاکبازی در کوچه ها مثل همه بچه ها، 
رفتم ببخشيد اشتباه کردم همه بچه ها که نمی توانستند به مدرسه بروند، از همان کودکی به کاری 

بچه ها که کاری پيدا .  و ديگر هيچمشغول می شدند تا تکه نانی به دست آورند، بله فقط تکه نانی
 .نمی کردند پولی هم نداشتند تا به مدرسه بروند

 
بيچاره انگليس ها خيلی زحمت می کشيدند آنها هم . مدرسه ای که من رفتم مال انگليس ها بود

اما انگليس ها در عوض اين زحمت هر . درس می دادند و هم برای دولت انگليس خبرکشی می کردند
واستند می کردند،هم پول مردم را باال می کشيدند، هم به مردم گرسنگی می دادند؛ هم کار می خ

مثل سگ هار به جان مردم افتاده بودند، به مردم بد و بيراه می گفتند ، بازهم طلبکار بودند، فکر می 
 .کردند از کره مريخ آمده اند يا از دماغ فيل افتاده اند

 
غير از معلمی، هر چه در کالس می گفتند بايد بدون چون و چرا حفظ انگليس ها همه کاری بلد بودند 

کنيم، سئوال و جواب ممنوع بود و معلم ها اصال خوششان نمی آمد که از آنها سوال کنيم، می 
مثال اگر دانش آموزی می پرسيد شما اينجا در ميهن ما، چه کار . ترسيدند چشم و گوش ما باز شود

 . اخراج.  تکليف شاعر هم معلوم بودمی کنيد؟ ترش می کردند و
 

به نظر آنها چنين شاگردی که در کار آنها فضولی می کرد، حق درس خواندن نداشت و نمی توانست 
 .متمدن شود

 
من خيلی زود متوجه شدم که کاسه ای زير نيم کاسه است و اينها نمی خواهند کسی را باسواد 

شی بود تا مردم نفهمند آنان در اين مملکت به چه کنند، مدرسه و کالس، معلم و کتاب همه سرپو
آخر هر چه می . من که اين اوضاع را می ديدم، رغبتی به مدرسه رفتن نداشتم. جنايتی مشغولند 
به ما سفارش می کردند دروغ نگوييم ولی خودشان مثل آب خوردن دروغ می گفتند؛ . گفتند دروغ بود

يليونها گرسنه و پابرهنه را در سرتاسر دنيا باال می کشيدند و دزدی نکنيم، آنان خودشان بود و نبود م
کشيش های انگليسی به ما اندرز می دادند، با همه مهربان باشيم . به روی مبارک هم نمی آوردند

اما خودشان انواع شکنجه و خشونت را به کار می بردند هر کس را که صدايش بلند می شد بيرحمانه 
 .د دنيا را به خاک و خون می کشيدندمی کشتند و برای شکم خو

 
انگليس ها با همه اين وحشيگری ها، ما ايرانی ها را هم داخل آدم نمی دانستند و رفتارشان با ما 

در هر فرصتی به رفتار و . من که نمی توانستم رفتار توهين آميز آنها را تحمل کنم. بسيار زننده بود
ختم و در شعرهای خود چهره ی واقعی اين درندگان را کردار آنها اعتراض می کردم اشعاری می سا

برای مردم آشکار می کردم و مردم را هشدار می دادم تا گول ظاهر آراسته و فکل کراوات آنها را 
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نخورند و بچه های خود را به دست آنان نسپارند، انگليس ها هم که می ترسيدند مردم آگاه شوند و 
 مدرسه بيرون کردند و چه کار خوبی هم کردند، زيرا درسهای آنها به در دکانشان تخته شود، مرا از اين

 . درد زندگی نمی خورد و فقط برای شستشوی مغزی بود
 

 سالگی که مرا ترک تحصيل دادند به ناچار از مدرسه بيرون آمدم، درس زندگی را از کالس اول ١٥از 
از ابتدا به . پله نردبان زندگی گذاشتمشروع کردم و با زندگی واقعی آشنا شدم و پا را روی اولين 

در مدرسه اجتماع . کارگری مشغول شدم، مدتی پارچه می بافتم و چند سالی هم کارگر نانوايی بودم
چه چيزها که نديدم، حتی آردی که به ما می دادند تا نان کنيم و به نام نان گندم به خورد خلق اهللا 

 .بدهيم پر بود از کاه و يونجه و خاک اره
 

ساعتی از روز را که کاری نداشتم با مردم بودم، در کارهای اجتماعی شرکت می کردم و کتاب و 
گاهی هم شعر می ساختم و برای مردم می خواندم، با اينکه جوان بودم و کمتر . روزنامه می خواندم

بعضی از . ودم سال داشتم از کار شاعران درباری و مداحی اصال خوشم نمی آمد و از آنها بيزار ب٢٠از 
شاعران، انواع دروغ و چاخان سرهم می کردند و برای شاه يا حاکم شهر می خواندند تا حاکم چيزی 
به آنها بدهد اما من که از دسترنج خود زندگی می کردم مجبور نبودم با شعر گدايی کنم؛ تازه اگر بيکار 

 بفروشم برای او چاپلوسی هم بودم و گرسنگی می کشيدم باز هم حاضر نبودم خودم را به حاکم
با اين حال از شما چه پنهان من هم شعری در وصف حاکم شهر ساختم، شعر را برای حاکم . کنم

حاکم . نخواندم بلکه برای مردم خواندم زيرا برای مردم ساخته بودم اما سرانجام به گوش حاکم رسيد
اکم بردند او هم دستور داد لبهای مرا پيش ح. شهر که از بام تا شام دروغ می گفت و دروغ می شنيد
حاکم فکر می کرد من از شکنجه و زندان می . مرا با نخ و سوزن به هم دوختند و به زندان انداختند

همشهری های يزدی من به اين کار وحشيانه ی حاکم . ترسم و دست از اين کارها بر می دارم
ض آنها به گوش مقامات رده باال برسد؛ آخر اعتراض کردند و در انجمن شهر متحصن شدند تا فرياد اعترا

به بهای خون هزاران شهيد، تازه رژيم مشروطه در کشور برقرارشده و قرار بود که حاکم و دست 
اندرکاران ديگر از اين خودسريها نکنند ولی باالخره صدای اعتراض به مجلس شورا رسيد نمايندگان 

 هم چند مامور خودمانی به يزد فرستاد اما حاکم سر وزير کشور. مجلس از وزير کشور توضيح خواستند
آنها را شيره ماليد و با بی شرمی قسم خورد که اصال چنين چيزی وجود ندارد و همه ی مردم دروغ 

من هم که چشمم آب نمی خورد که مامورين دولتی به فکر آزادی من باشند خودم در . می گويند
چون ديدم بی گناه هستم ورقه ی آزادی خودم را امضا کردم زندان به پرونده ی خودم رسيدگی کردم و 

در تهران هم شعر می .  ساله شده بودم٢٢در اين موقع جوانی . و از زندان فرار کردم و به تهران رفتم
گفتم و در آنها می گفتم مسئول همه ی بدبختيها، بيماريها و گرسنگی ها، شاهان و حاکمان 

ست دولتهای بيگانه می باشند و به هر سازی که بيگانگان می ستمگری هستند که چون موم در د
به مردم می گفتم تا وقتی که در خواب خرگوشی باشند و با ستمگران درنيفتند، . زنند اينها می رقصند

مردم بايد حق خودشانرا از . شاهان بر جای مردم نشسته اند و بر تخت سلطنت جا خوش کرده اند
ی را به زور نگيرند، از آزادی و آسايش خبری نيست وگرنه بازهم بايد سر بی تا آزاد. دهن شير درآورند

 . شام به زمين بگذارند و مريضی و بی خانمانی بکشند، باز هم بايد شاهد مرگ بچه هايشان باشند
 

دولت غاصب ايران از حرفهای من خوشش نمی آمد می خواست مرا سر به نيست کند من هم به 
رگ نجات يابم، اما در آنجا هم انگليس ها دست بردار نبودند و می خواستند مرا بغداد رفتم تا از م

همه جا از بيراهه . بکشند ناگزير از بغداد به کربال رفتم و از کربال پياده و با پای برهنه به ايران آمدم
خبر به تهران که رسيدم از آمدن من با . حرکت می کردم تا به چنگ ماموران وحشی انگليسی نيفتم
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چند تير به طرف من شليک کردند ولی به کوری . شدند و ماموران وحشی می خواستند مرا ترور کنند
 . در اين موقع فهميدم که من چقدر جان سخت هستم. چشم شاهنشاه جان سالم به در بردم

 
ن قرارداد ننگين تقسيم ايران را امضا کرد، حقا که روی همه وط» وثوق الدوله«  که ١٢٩٨در سال 

مردم ايران برآشفتند من هم به مخالفت برخاستم و در روزنامه ها به وثوق . فروشان را سفيد کرد
الدوله تاختم و شعرهای زيادی برای او ساختم، وثوق الدوله هم که از انتقاد خوشش نمی آمد، مرا 

 . د شدممرا چند ماهی از اين زندان به آن زندان بردند تا سرانجام آزا. گرفت و زندانی کرد
 

يک سال بعد کودتا شد و انگليس ها نوکر تازه نفسی را به نام رضاخان قلدر بر سر کار آوردند، حتما از 
من می پرسيد چرا کودتا شد؟ شاهان قاجار آنقدر جنايت و خيانت کرده بودند که ديگر آبرويی نداشتند 

گول زد زيرا هر چه می گفتند مردم باور ديگر با آنها نمی شد مردم را . و پته ی آنها روی آب افتاده بود
نداشتند، انگليس ها صالح را در اين ديدند که موجود جديدی را بياورند تا مدتی ديگر بتوانند مردم را 

برای اين کار رضا قلدر شخص مناسبی بود، او مدتها بود که برای انگليس ها خوش . فريب دهند
 . ردخدمتی کرده بود و به مردم هم روی نخواهد ک

 
در عوض هر چه بخواهيد اسم داشت، اسم . اين جانور نه شرف داشت و نه حيثيت و آبرو و وجدان

 . های زيرمال او بود
 

  رضاخان-١
  رضا قزاق-٢

 
رضا پاالنی . بعد هم که شاه شد يک اسم ديگر انتخاب کرد پهلوی، آنهم از خانواده ی محمود گرفت

 مردم را آرام کند، چون می دانست که مردم از شاهان دل هنگامی که بر سر کار آمد برای اينکه
خوشی ندارند وعده داد که سلطنتی را به جمهوری تبديل کند ولی بعدا که بر خر مراد سوار شد زير 

دست کم از اسمش . بعضی ها گول خوردند و فکر کردند واقعا همه چيز عوض شده است. قولش زد
ند که انگليس ها می خواهند سر آنها را شيره بمالند، رضاخان متوجه نشدند، اما بيشتر مردم فهميد

. همان کسی بود که در انقالب مشروطيت سر کرده قزاقها بود و مجاهدان راه آزادی را به گلوله بست
اينجانب هم فهميدم که قضيه از چه قرار است، رضا قلدر مرا گرفت و انداخت به زندان، البد می گويد 

داشتم، آنها هر چه زور زدند نتوانستند مرا خر کنند، از زندان که بيرون آمدم به ياری اين بار چه گناهی 
به راه انداختم و هرچه خواستم به مردم بگويم در اين روزنامه » طوفان«دو تن از دوستانم روزنامه ی 

ته بود و اما اين بچه هم به پدرش رف. می نوشتم، روزنامه ی طوفان را مانند بچه ام دوست می داشتم
 .مثل خودم پشت سرهم توقيف شد، اما عالوه بر توقيف به تبعيد هم می رفتم و آالخون واالخون شدم

 
آرم روزنامه اين بود دريای پر . يک سرلوحه يا به قول امروزی ها يک آرم هم برای روزنامه طوفان ساختم

 .خون داردآشوبی که در وسط آن يک کشتی در حال غرق شدن است، آب دريا هم رنگ 
 
 

راستی چرا توفان را هی توقيف می کردند؟ گفتنی است که در ايران روزنامه های بسياری منتشر می 
پا . سرشان را به زير انداخته بودند و مثل بچه آدم پول در می آوردند. شد و کسی با آنها کاری نداشت

من مطالب يکی از . راحت شوندتو کفش نوکران انگليس ها نمی کردند و چيزی نمی نوشتند که آنها نا
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اين روزنامه ها را از بس جالب و خواندنی بود به شعر در آورده ام تا با نمونه ای از مطالب و اخبار 
 . روزنامه های آن زمان آشنا شدند

 
 دوش ابر آمد و باران به مالير باريد
 قيمت گندم و جو چند قرانی کاهيد

 در همان موقع شب دختر قاضی زاييد
  از مرحمت و عدل حکومت خاييدفتنه

 
 

اما روزنامه طوفان نمی توانست اين چرنديات را بگويد، از همان بچگی عادت داشت به پر و پاچه ها 
مثال قوام السلطنه را که انگليس ها بادش کرده بودند و خيلی . گنده ها بچسبد و با بزرگتر ها درافتد

نی که اسم نخست وزيری روی خود گذاشته بود و بايد گنده شده بود به باد انتقاد می گرفت، اين جا
برای گشنگی، بيماری و بيکاری مردم فکری بکند با رضاخان و انگليس دست به يکی کرده بود و 

مردم داشتند از گرسنگی می مردند و امراض واگيردار، هزاران تن از مردم را . مملکت را بر باد می داد
 . ال از اين حرفها به دزدی و جنايت ادامه می داداما اين جناب، بی خي. درو می کرد

 
 

او همه پست های نان و آبدار را . از همه ی اينها مهمتر من و روزنامه ام با رضا قلدر هم در می افتاديم
قبضه کرده بود و ماليات و بودجه مملکت را به جيب می زد، يک مشت رجاله هم از جنس خودش به 

م در روزنامه نوشتم که رضاخان که وزير جنگ است به چه حقی اين درونش جمع شده بودند، من ه
کارها را می کند، مگر اينجا شهر هرت است که او هر غلطی بخواهد می کند و کسی جلو دارش 

 نيست؟ 
 

القصه رضاخان به گوشه ی قبايش برخورد، نامه ای به مجلس شورای ملی نوشت و از نمايندگان 
من از اين موضوع نه تنها ناراحت نشدم بلکه خوشحال هم شدم، زيرا . خواست که مرا محاکمه کنند

رضاخان قلدر تا آن روز هر کار می خواست می کرد و از هر نويسنده و روزنامه چی که خوشش نمی 
اصال از قانون و . آمد خودش او را کتک و شالق می زد و شکنجه می کرد يا به تبعيد می فرستاد

حاال که ظاهرا می خواست طبق قانون رفتار شود باعث . ن حرفها خبری نبودبازپرسی و محاکمه و اي
هنوز دلخوری رضا خان تمام نشده بود که احمد شاه هم از روزنامه ی طوفان دلخور . خوشحالی من بود

اصوال معلوم نبود کداميک از اين دو نفر شاه است و کداميک نوکر . شد و به دادگستری شکايت کرد
 بعدا کاشف به عمل آمد که در واقع هيچکدام شاه نيستند و هر دو نوکر شاه انگليس شاه، هر چند

می باشند، اما احمد شاه از اين که هيچ اختياری نداشت و افسارش دست انگليس بود کمی ناراحت 
بود و به شاه انگليس گفته بود که اگر برود اروپا و کلم فروشی کند از شغلی که دارد بهتر است، احمد 

انگليس ها هم که ديدند نوکرشان می خواهد . شاه فکر می کرد که صاحبش بار زيادی بارش می کند
رضا از نوکری . سرکشی کند به اروپا فرستادندش تا کلم فروشی کند و رضاخان را به جای او گذاشتند

او برای . بدش نمی آمد که هيچ، افتخار هم می کرد؛ انگار اصال برای نوکری ساخته شده است
اهميتی نداشت که اربابش چه کسی باشد، انگليس، آلمان، فرانسه يا آمريکا هر کدام سهم بيشتری 

 .به او می دادند او در مقابل آنها دست به سينه می ايستاد
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به اينجا رسيده بوديم که احمد شاه هم از مخلص شکايت کرد که به مقام شنيع سلطنت توهين کرده 
جناب آقای شاه با پول اين مردم بيچاره اين « : نامه طوفان چه نوشته بودمبسيار خوب من در روز. ام

نوکری بيگانه بس است . قدر عياشی نفرماييد و حرمسرا را بزرگ نکنيد کمی هم به فکر مردم باشيد
 .»مملکت دارد بر باد می رود

 
 اعالم کرديم که به هر حال ما اهالی روزنامه طوفان از اين پيشنهاد خيلی خيلی خوشحال شديم و

حاضريم محاکمه شويم و احمد شاه هم بيايد به دادگاه، حتی اگر محکوم هم می شديم راضی بوديم؛ 
ولی شاهنشاه ! شاهنشاه برای اولين بار تشريف می آوردند دادگاه. راستی صحنه ی جالبی بود

د در دادگاه گندش در بيايد حاضر نشدند قدم رنجه بفرمايند و يک تک پا بيايند دادگاه مثل اينکه ترسيدن
 .از اين رو، اعليحضرت شکايت خود را پس گرفتند و فرمودند ما غلط کرديم که شکايت کرديم

 
 شمسی مردم يزد مرا به نمايندگی مجلس انتخاب کردند و مخلص هم رفتم توی ١٣٠٧در سال 

برقی داشت و مجلس شورای ملی اما در مجلس هم زياد خوش نگذشت با اينکه مجلس صندليهای 
همه وکال خوابشان می برد ما دو سه نفر خوابمان که نمی برد هيچ، پر حرفی هم می کرديم و 
هميشه فرياد اعتراضمان بلند بود، حتی به دکتر رفتيم و گفتيم چرا در مجلس خوابمان نمی برد، در 

 پس از معاينه گفت دکتر. صورتی که جايمان گرم و نرم است و بقيه و کال با خيال راحت می خوابند
علت بی خوابی شما اين است که بقيه ی وکال نماينده ی دولت هستند ولی شما دو سه نفر نماينده 

 . ی ملت
 

البته بر اثر فريادهای اعتراض ما گاهی چرت نمايندگان محترم پاره می شد، سربلند می کردند فحش و 
، هر وقت هم نخست وزير يا وزير صحبت ناسزا می گفتند و دوباره به خواب خرگوشی فرو می رفتند

در اثر تمرين در اين کار استاد شده بودند که . می کرد کارشان اين بود که بگويند صحيح است قربان
حتی در حال چرت زدن هم می توانستند وظيفه ی خود را انجام دهند و بگويند صحيح است قربان، 

 . رت، سرنوشت يک ملت را معلوم می کردندبله در همان حال چ. بدون اينکه چرتشان پاره شود
 

يک روز که داشتم به برنامه های اعتراض می . حاال ببينيم عاقبت کار من در مجلس به کجا کشيد
کردم، يک نماينده مجلس که گويا حافظ منافع دولت بود و نه ملت، آمد جلو و مشت محکمی به صورت 

ميدم که دولت می خواهد هر طوری شده کلک مرا خون از دماغ من فواره زد، من فه. من فرو کوفت
بکند، من هم بعنوان اعتراض رختخوابم را در مجلس پهن کردم و در آنجا متحصن شدم تا فريادی را به 

رضاخان که ديد من در مجلس وصله ناجوری هستم در صدد برآمد به هر ترتيبی . گوش همه برسانم
در اروپا . يکدفعه ديدم در اروپا هستم. تهران جيم شدممن هم بدون اطالع قبلی از . هست مرا بکشد

هم در روزنامه ها مقا له می نوشتم جنايات رضاخان و وضع فالکت بار هموطنانم را برای مردم دنيا 
رضاخان که ديد دنيا دارد متوجه جنايت او می شود توسط عبدالحسين تيمورتاش . بازگو می کردم

من هم که در . د به ايران برگردم و با خيال راحت در ايران زندگی کنموزيردربارش پيغام داد و قسم خور
آرزوی بازگشت به وطن بودم در ايران هم مثل اروپا آه نداشتم که با ناله سودا کنم، بيکار و بی پول 

يک روز رئيس . بودم و از اين و آن قرض می کردم، رضاخان فکر می کرد من از بی پولی به تنگ آمده ام
ی پيش من آمد و پيشنهاد کرد که ماهيانه مبلغی پول به من قرض بدهد من قبول نکردم اينان شهربان

هيچ کاری را بی طمع نمی کنند و با اين شيوه می خواهند مرا بخرند به او گفتم مرا به خير تو اميد 
ه و يعنی برو گورت را گم کن، رئيس شهربانی ياور مختاری تيرش به سنگ خورد. نيست، شر مرسان
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ديد اين نقشه هم نقش بر آب شد، خيلی خيط شد، زيرا فکر نمی کرد که آسمان جلی مثل من رويش 
 .را به زمين بزند

 
رضاخان به هر در زد ديد نمی تواند مرا تسليم کند از اينکه در زمان سلطنت اعليحضرت قدرقدرت 

از اين رو دوباره مرا گرفت و راست، راست راه می روم و اين فشارها کمرم را خم نمی کند ناراحت، 
 . زندانی کرد

 
 

از بس به زندان رفتم و بيرون آمدم، شما هم خسته شديد ولی خيالتان راحت باشد اين دفعه ی آخری 
است، قول می دهم ديگر بيرون نمی آيم اما با اجازه ی شما از اين پس گاهی از اين زندان به آن 

 شدم چون زندانهای تنگ و تاريک و مرطوب رضاشاهی بيشتر زندان می رفتم يا بهتر است گوربگور می
اگر در اين . اندازه ی سلول درست به اندازه ی قبر بود. شباهت به گور داشت تا محل زندگی آدميزاد

 .سلول دو موش با هم دعوا می کردند سر يکی می خورد به ديوار
 

ز گفتن و سرودن باز نمی ايستاد و زندانبانان در اينجا هم چون زبان مخلص ا. اول مرا به زندان ثبت بردند
قاضی دادگاه هم مامور شد تا پرونده . می ترسيدند مرا به زندان شهربانی سپس به زندان قصر بردند

قاضی هم سنگ تمام گذاشت و ماموريت خود را همان طور که شاه گفته بود . ای برای من درست کند
 .»توهين به رضاخان« گناه من اين بود .  محکوم کردانجام داد، دادگاه مرا به سی ماه زندان

 
من در هيچ کدام از جلسات اين بيدادگاه حرفی نزدم و اصال اين بيدادگاه شه فرموده را که در واقع 
صحنه ی خيمه شب بازی بود قبول نداشتم و حکم دادگاه را که عروسکها تهيه می کردند؛ فقط در آخر 

 هر جلسه می گفتم
 

 .» قی مردم ايران هستندقاضی حقي« 
 

برای . پرونده که درست شد خيال آنها هم راحت شد و مرا به زندان بردند در زندان بيکار ننشستم
زندانيان سخنرانی می کردم و شعر می ساختم، در زندان شعر گفتن و سخنرانی کردن و داشتن قلم 

يطی اين کار را انجام می دادم و از اين و کاغذ ممنوع بود ولی من باالخره شاعر بودم و بايد در هر شرا
. بادها نلرزم، پشت رختخواب پنهان می شدم و شعر می نوشتم و برای زندانيان سخنرانی می کردم

جاسوسانی که در ميان زندانيان بودند و خودشيرينی می کردند تا به هر قيمتی هست چند روز بيشتر 
زندانيان سخنرانی می کردم ماموران بر سرم ريختند زندگی کنند خبر می بردند روزی که داشتم برای 

سپس مرا کشان . و به حدی مشت و لگد به من زدند که تمام پيچ و مهره های بدنم از هم در رفت
کشان در سلول انفرادی مرطوب انداختند ولی فکر می کنم ماموران مرا به سلول اشتباهی انداختند 

 نبودم چند راس رطيل، عنکوبت، سوسک هم وجود داشت غير از زيرا اين سلول انفرادی نبود و من تنها
اين ها چند نوع حشره ديگر هم بر در و ديوار باال می رفتند که اسم آنها را نمی دانستم و افتخار 

 .آشنايی با آنها را نداشتم
 

در اينجا هم به وظيفه ی خود عمل می کردم و جنايات رژيم را فاش می ساختم، رضاخان که ديد 
مدتی . زندان، شکنجه، گرسنگی بر من کارگر نيست تصميم گرفت مرا بکشد و خودش را خالص کند

خوراک و پوشاک کافی به من نمی دادند شايد کم کم بميرم، کس و کاری هم نداشتم که از بيرون 
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ود با همه اين سختی ها باز هم زنده ماندم با اينکه هوا سرد و مرطوب ب. برايم غذای حسابی بياورد
اين بود حال و روز من، اين نوشته ها را در گوشه ی . لباس های روی خود را فروختم تا غذا تهيه کنم

 .»زندان رضاخانی نوشتم
 

 زندان يکی ٢در بند :" يکی از هم بندان فرخی در زندان، دکتر انور خامه ای در خاطرات خود می نويسد
قشی داشتند محبوس بود، او حبيب اهللا رشيديان از چهره های خاصی که در روی کار آمدن رضا شاه ن

اتاقهای اين دو در انتهای . از قضا اتاق او روبروی سلول فرخی قرار داشت. نوکر سفارت انگليس بود
شايد منظور اين بود که اگر بی احتياطی کنند جای . راهرو بود که تقريبا چسبيده به ديوار سياهچال بود

 .آنها در سياهچال خواهد بود
 

 : در يکی از اعياد از فرخی دعوت کرديم که در مراسم عيد شرکت کند که اين شعر را سرود
 

 سوگواران را مجال ديدن و بازديد نيست
 بازگرد ای عيد از زندان که ما را عيد نيست

 گفتن لفظ مبارکباد طوطی در قفس
 شاهد آيينه دل داند که جز تقليد نيست

  گرمترهر چه عريان تر شدم گرديد با من
 هيچ يار مهربانی بهتر از خورشيد نيست
 سر به زير پر از آن دارم که با من اين زمان
 ديگر آن مرغ غزلخوانی که می ناليد نيست
 بی گناهی گر بزندان مرد با حال تباه

 دولت مظلوم کش هم تا ابد جاويد نيست
 

مرا به جرم حق گويی و « : فرخی يکروز سر از سلول خود در آورده و حين سخنرانی چنين می گفت
نماينده ی دارالشورای ملی بودم به گناه اعتراض و تکلم عليه قانون . حق نويسی ظالمانه توقيف کردند

 .»به من امان دادند که برگرد. جابرانه و زيانبخش مغضوب شده چند سال از کشور خود متواری بودم
 

ايين کشيدند و کتک مفصلی زدند، به طوری که از به دستور ياور نيرومند رئيس زندان، او را از پنجره پ
هوش رفت و سپس در سلول انفرادی انداختندش، آن شبی که از آن اسم بردم از سلول بيرونش 
کشيدند و بدست پزشک احمدی جالد سپردند، صدای ناله و ضجه ی او را می شنيدم، وی با تمام قوا 

 احمدی دست بکار شد و با آمپول هوا وی را از يک آنوقت پزشک. با آنان می جنگيد تا از نفس افتاد
 .زندگی آزاده نجات داد

 
من به اتاقی خالی او رفتم روی در و ديوار آن اشعار زيادی با مداد نوشته بود، ولی در ميان آنها اين 

 :رباعی از همه جالب تر بود
 

 هرگز دل ما ز خصم در بيم نشد
 در بيم ز صاحبان ديهيم نشد
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 عده ای از زندانيان قصر ٢٠ولی پس از شهريور .  هيچ کس از فرخی خبری نداشت٢٠ شهريور تا قبل از
 .که آزاد شده بودند درباره ی شهادت فرخی خبرهايی به بيرون از زندان دادند

 
خبر فوت او در پرونده . دستگاه ظالم شهربانی رضاشاه برگه ای به اين مضمون در پرونده اش گذاشت

 .بوداش فقط يک برگ 
 به مرض ماالريا و نفريت فوت نمود، شماره زندانی ١٣٨ / ٧ / ٢٥محمد فرخی فرزند ابراهيم در تاريخ « 

 . » می باشد٦٧٨
 

 که رضاشاه از ايران رفت و پرونده ی جنايت ها به دادگستری ارجاع گرديد، معلوم ٢٠پس از شهريور 
ه ، به وسيله ی آمپول هوا فرخی را به شد پزشک احمدی با کمک عده ای و با فرمان مستقيم رضاشا

  . قتل رسانده اند
 

  »اتحاديه جوانان سوسياليست انقالبی ايران« سايت: به نقل از 
htm.index/net.javaan.www://http  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   ١٣٨٣ مهر ٢۵شنبه / روزنامه شرق 

  ماجراى قتل فرخى   
  اميد پارسانژاد 

   ١٣١٨ مهر ٢۴? 
  
  
 به اتاق حمام زندان موقت انتقال مى دهند ١٣١٨ مهر ٢١فرخى شاعر معروف و روزنامه نگار را در روز "

 پزشك احمدى از زندان خارج ١٣١٨مهر  ٢۴روز . و در همان روز پزشك احمدى مدتى در اتاق وى بوده
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مى شود و پس از يك ساعت با در دست داشتن آيف مشكى به زندان وارد و با شام فرخى داخل 
  ."اتاق او مى شود و با وسائلى آه داشته فرخى را به قتل مى رساند

   
واه ايران در آنچه خوانديد روايت دآتر جالل عبده از مرگ محمد فرخى يزدى، شاعر سرشناس و آزاديخ

 و سقوط ديكتاتور، در سمت ١٣٢٠عبده پس از وقايع شهريور . زندان قصر در دوران رضا شاه بود
دادستان ديوان آيفر به تعقيب سر پاس رآن الدين مختار، آخرين رئيس شهربانى رضا شاه و گروهى از 

اتهام قتل فرخى و سردار ماموران پرداخت و از جمله بهيار زندان قصر، معروف به پزشك احمدى را به 
متهم پرونده ماموران شهربانى، تنها آسى آه ٢٠از ميان نزديك به . اسعد به دادگاه جنايى فرستاد

اعدام شد همين پزشك احمدى بود آه سرانجام در مورد قتل سردار اسعد بختيارى و فرخى يزدى 
  . مجرم شناخته شد

  
   شاعر

ه دنيا آمد و همانجا در مدرسه انگليسى ها به تحصيل محمد فرخى در خانواده تنگدستى در يزد ب
مشغول شد، اما خوى سرآش او باعث شد در شانزده سالگى به خاطر سرودن اشعارى عليه مديران 

او در جريان انقالب مشروطه و پس از آن از دموآرات هاى فعال . مدرسه، از ادامه تحصيل محروم شود
 دستور داد دهان فرخى را به تالفى شعر ١٢٨۶يزد در سال ضيغم الدوله قشقايى، حاآم وقت . بود

مردم يزد در تلگرافخانه تحصن آردند و . تندى آه عليه او سروده بود، بدوزند و او را به زندان اندازند
مجلس، وزير آشور وقت را استيضاح آرد اما وزير وقوع حادثه . اعتراض خود را به اطالع مجلس رساندند

فرخى اواخر همان سال به تهران آمد و به انتشار اشعار و مقاالت . ن را شايعه خواندرا تكذيب آرد و آ
در اوايل جنگ . انتشار عقايد فرخى دشمنان فراوانى برايش تراشيد. تندش در روزنامه ها پرداخت

سط او در اوا.جهانى اول به عراق رفت ولى پس از آنكه در آنجا مورد تعقيب قرار گرفت به ايران بازگشت
 همراه با امين ١٩١٩ و در زمان رئيس الوزرايى وثوق الدوله به دليل مخالفت با قرارداد ١٢٩٨شهريور 

 نيز چندى ١٢٩٩فرخى پس از آودتاى . الضرب، ضياءالواعظين و ميرزاده عشقى دستگير و زندانى شد
به مديريت فرخى " انطوف"نخستين شماره روزنامه معروف . در باغ سردار اعتماد، زندانى سيد ضياء بود

آليشه طوفان سرخ رنگ بود و روش آن .  در تهران انتشار يافت١٣٠٠يزدى در روز دوم شهريور 
طوفان در نخستين شماره مقاله اى از فرخى يزدى به . اعالم شد" طرفدارى از طبقه رنجبر و دهقان"

اين مقاله در . متهم مى آردچاپ رساند آه مشيرالدوله و مخبرالسلطنه را به قتل شيخ محمد خيابانى 
آه در زمان مرگ خيابانى رئيس الوزراء و (نخستين سالگرد مرگ خيابانى منتشر شد و مشيرالدوله را 

به پاسخگويى مفصلى واداشت آه اهميت تاريخى يافته ) در زمان انتشار اين مقاله نماينده مجلس بود
 در اعتراض به توقيف روزنامه اش ١٣٠٠فرخى گرايشات سوسياليستى داشت و در اواخر سال . است

و تداوم حكومت نظامى تحت فرمان سردار سپه، ابتدا در سفارت شوروى بست نشست و بعد به 
  . شوروى رفت

  
  وآيل 

او . را از سر گرفت" طوفان"فرخى در نخستين سال هاى سلطنت رضا شاه به ايران بازگشت و انتشار 
اين . الغاى آاپيتوالسيون را در دفتر روزنامه اش برگزار آرد نخستين جشن ١٣٠٧ ارديبهشت ٢١در روز 

تيمورتاش مايل بود ميانه . جشن به اصرار تيمورتاش، وزير مقتدر دربار و با هزينه سردار اسعد برگزار شد
فرخى و رضا شاه را بهبود بخشد و به همين دليل از فرخى خواست جشن الغاى آاپيتوالسيون را برپا 

ن بهبود روابط اين شد آه فرخى در انتخابات مجلس هفتم به نمايندگى از مردم يزد به نتيجه اي. آند
او پس از پايان . مجلس راه يافت و به همراه محمودرضا طلوع نماينده رشت، جناح اقليت را تشكيل داد
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 به ١٣١١در سال . در آنجا پرداخت" طوفان"اين دوره مجلس به آلمان رفت و چندى به انتشار روزنامه 
. ترغيب تيمورتاش آه به برلن سفر آرده بود به ايران بازگشت اما چندى بعد بازداشت و زندانى شد

 در زندان به قصد خودآشى ترياك خورد آه ماموران او را ١٣١۶گفته مى شود فرخى يك بار در سال 
ان دوران او در همان سال محاآمه و به سه سال زندان محكوم شد اما پيش از پاي. نجات دادند

  . محكوميتش به مرگى مشكوك درگذشت
اين (در مورد مرگ فرخى، مانند بسيارى از مرگ هاى مشكوك دوران رضا شاه اطالع دقيقى وجود ندارد 

احمد آسروى آه به هنگام محاآمه ). شايد ويژگى تمام مرگ هاى مشابه در نظام هاى مستبد باشد
ى آنان را به عهده داشت، در مورد ترديدهاى پيرامون پزشك احمدى و ماموران شهربانى وآالت تسخير

در مورد فرخى گفته مى شود تندرست و قوى مزاج بود و اين دليل شمرده مى : "مرگ فرخى گفت
از آن سو مى گويند احمدى تنها به اتاق رفته و او را . شود آه او را آشته اند و با اجل خود نمرده

گردنكشى تسليم مرگ خائنانه شده؟ نمى دانم چگونه احمدى من نمى دانم چگونه او با آن . آشته
پوسيده ناتوان به فرخى تناور و قوى غالب آمده؟ مى گويند احمدى جالد زندان بوده و به سر هر آس 

با اين حال نمى . آه مى رفته، آن آس به مرگ خود يقين پيدا آرده اناهللا و انا اليه راجعون مى سروده
 احمدى را به اتاق خود راه داده و به مقاومت برنخاسته؟ تعجب مى آنم آه دانم چه شده آه فرخى،

فرخى به حكايت پرونده چند مرض مهلكى از نفريت و ماالرياى مزمن و مانند اينها داشته و چون مرده، 
طبيب قانونى مرگ او را عادى دانسته و جواز دفن صادر آرده؛ با اين حال اصرار مى آنند آه او را آشته 

 سال ١شماره " پرچم"هفته نامه ." (ده با دست احمدى وانمايد و به تكلفات باور نكردنى مى پردازندش
. معاصر دانسته اند" غزل سياسى"از ماجراى مرگ فرخى آه بگذريم، او را سرآمد شاعران )١٣٢٢

  : نمونه اى از طبع او چنين است
  

  شب چو دربستم و مست از مى نابش آردم 
  ه در آوفت، جوابش آردم ماه اگر حلقه ب

  ديدى آن ترك ختا دشمن جان بود مرا 
  گرچه عمرى به خطا، دوست خطابش آردم 

  زندگى آردن من، مردن تدريجى بود 
  آنچه جان آند تنم، عمر حسابش آردم
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به پيش اهل جهان /   آه روح بخش جهان است نام آزادى/  قسم به عزت و قدر و مقام آزادى:سهيل آصفى
براى دسته پا بسته /  هزار بار بود به زصبح استبداد/  آه داشت از دل و جان احترام آزادى /  محترم بود آن آس

  مرتجعين انتقام آزادى آشم ز/  اگر خداى به من فرصتى دهد يك روز/  شام آزادى
  
  

، شاعر مردمان زحمتكش اين ديار سخن هايى همه گرم، گرم، از فرخى يزدى در ماه تفته تير، با سنگفرش
ابراهيم سمسار   ميرزا محمد، متخلص به فرخى، فرزند محمد. گوييم اش مى آغازيم و از حماسه آزادى  مى

  .و شش هجرى قمرى در يزد چشم به جهان گشود يزدى، در سال يك هزار و سيصد
  

 آه به اهتمام -آوازه يوان اين شاعر پرآنگونه آه در د. سر نهاد و مشغول تحصيل شد  دوران خردسالى را پشت
 اشاره شده است، وى نزديك پايان تحصيالت مقدماتى در مدرسه مرسلين - آورى شده حسين مكى گرد

خواهى، افكار روشن و اشعارى آه عليه اولياى مدرسه سروده   هاى يزد، به دليل جوشش روح آزادى انگليسى
. سر نگذاشته است  مان پانزده بهار از عمر بيشتر پشتفرخى در اين ز. شود است از مدرسه اخراج مى

  ...داده او به هر پستى/ بسته با ما چرخ، عهد سست پيمانى سخت
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ديوان فرخى يزدى، حسين . (يابد  سالگى ادامه مى١۶روى هم رفته تحصيالت فرخى يزدى، تقريبًا تا حدود سن 
گرفته است و چون از  فارسى و مقدمات عربى را فرااند، در اين دوران، فرخى معلومات  گفته) ١۴مكى صفحه 

اى متوسط بوده، پس از خروج از مدرسه مشغول آار شده و از دسترنج خود آه مدتى در آار پارچه بافى  طبقه
خواهى در ايران آن روزگار  طليعه آزادى و عدالت. بوده و مدتى نيز در آار نانوايى، امرار معاش آرده است

خواند و فرخى چون هميشه در صف اول است و در همين   رستان را به سوى خود فرا مىپ مشتاقان و ميهن
  .سرايد را مى/ ... ايام است آه غزل مشهور خود، قسم به عزت و قدر و مقام آزادى 

  
سطر مقاالت و  نگاهى به مجموعه آثار و احواالت شاعر پرآوازه ايران، گواه ستودن آزادى توسط او در سطر نيم

خم   گاه قلم خويش را به چاپلوسى و تملق نيالود و در مقابل هيچ آس آمر  او هيچ. هايش است وشتهن دست
سرايد به   برخالف رويه معمول، در نوروز يك هزار و سيصد و بيست و هشت هجرى قمرى مسمطى مى. نكرد
  : مطلع

  
  

  ...مستبدى خوى ضحاآى است اين خو/خو، بت ايران پرست جم شد اى فريدون عيد
  

  :گويد  گيرد و در آخر مسمط خود مى الدوله، حاآم وقت يزد را به باد حمله مى  او در اين مسمط، ضيغم
  

  آز براى سيم بنمايم آسى را پايبوس/  دانى، نيم از شاعران چاپلوس  خود تو مى
  
  

را » يىالدوله قشقا  ضيغم«نهايت  خواند و موجبات خشم بى  فرخى اين شعر را در مجمع آزاديخواهان يزد مى
دهد تا شاعر را آورده و دهانش را با نخ و سوزن بدوزند و به زندان   فرمان مى» الدوله ضيغم«. آورد فراهم مى

  .افكنند
  

انگيزد، آنان آه از اين حادثه  مى اى از آزاديخواهان يزد را بر الدوله، خيلى زود واآنش طيف گسترده جنايت ضيغم
وزير . شوند با مخابره تلگرافى به مجلس خواستار استيضاح وزير آشور مىاند،  آور، خشمگين و متأثر بوده  شرم

آيد،  هايى آه در مجلس به عمل مى  نگارى آشور وقت، آل حادثه را تكذيب آرده و اما طى مذاآرات و نامه
، دوختن تحقيق شد  در باب دهان«: گويد  آنگونه آه در اسناد واقعه آمده است، سرانجام، معاون وزير آشور مى

  )١٧ صفحه -همان! (»اند اين مسئله آذب است و فقط شخصى را آه استبداد مدح آرده بود چوب زده
  

اى جريان دارد آه شاعر آزاديخواه با لب و دهان مجروح در شهربانى يزد در بند مستبدان  و اين همه در هنگامه
آند و اين بيت را با خط   زندان فرار مىيزدى، پس از يكى دو ماه، باالخره از اند آه فرخى گفته. آن روزگار است

  :نگارد  خود با زغال به ديوار زندان مى
  

بر آرم از آن بختيارى /  يار به آزادى ار شد مرا بخت/  رى الدوله و ملك  من و ضيغم/  به زندان نگردد اگر عمر طى
  دمار

  
شود، او به دلجويى از   منصوب مىالملك به حكومت يزد الدوله، معزول و حاج فخر  و اما در همين دوران، ضيغم

اگر ضيغم لب و دهان تو را به هم دوخت، من دهانت را پر از اشرفى «: گويد  آيد و به او مى مى فرخى بر
! ريزد الدين شاهى را در دهان فرخى مى  حتى گفته شده است آه وى چند دانه اشرفى ناصر! »...آنم  مى

اى از خوى  آند، ذره هاى استبداديان راه خود گم نمى  يك از ترفندنشيند و در برابر هيچ  شاعر اما از پاى نمى
شود و همچنان مبارزه خود را براى بهروزى حال و روز مردمان ديار خود پيگيرانه ادامه  اش آم نمى خواهى  آزادى
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يران منتشر و مقاالت مؤثرى درباره آزادى ا! آيد و اشعار آتشين و به قول آن زمانه آبدار به تهران مى. دهد  مى
  .آند  مى

  
  :رسد، اينگونه است مطلع يكى از اشعار فرخى آه در جرايد آن روزگار به چاپ مى

  
  وه چه ايرانى سراسر چون دل عاشق خراب/  دوش ايران را به هنگام سحر ديدم بخواب 

  
ها قرار   ليسىآند، اما در آنجا مورد تعقيب انگ النهرين مهاجرت مى فرخى، در اوايل جنگ جهانى اول به بين

در تهران نيز جان . گردد گيرد، از بغداد به آربال، از آنجا به موصل و سرانجام از بيراهه به تهران باز مى  مى
  .برد گيرد، اما از اين حمله جان سالم به در مى ها قرار مى  پرغليان شاعر، در امان نبوده، او مورد حمله قفقازى

  
، به مخالفت ١٩١٩الدوله با حكومت او و قرارداد مشهور  ى وثوقوزير  اند آه فرخى در دوره نخست گفته
. ها در زندان شماره يك شهربانى محبوس بوده است  او مدت. آنند  شاعر را دوباره روانه زندان مى. خيزد برمى

و اما در يك هزار و .  خورشيدى سه ماه در باغ سردار اعتمادى زندانى بوده است١٢٩٩همچنين در آودتاى 
خورد و  وقفه شاعر ديار ما ورق مى  خورشيدى است آه برگى ديگر در ميان اوراق مبارزات و پيكار بىسيصد 
گفته شده . شود اين نشريه به طرفدارى از توده مردم تحت ستم منتشر مى. شود متولد مى» طوفان«روزنامه 

 بار توقيف ١۵مدت انتشار، اين نشريه در طول . در آن روزگاران، طوفانى به پا آرده است» طوفان«است آه 
ستاره «فرخى پس از توقيف بالفاصله، مديريت نشريه .  طوفان توقيف شده است٢٢بار، شماره   اولين. شود  مى

  گيرد  عهده مى را بر» شرق
.   

 او پس از هر بار توقيف با. پويد تر راه خود را مى يابد و پيگيرانه تر مى با هر بار توقيف روزنامه، شاعر عزمى جزم
ها منعكس  هاى خود را در اين روزنامه  هاى ديگر، عقايد سياسى و آرمان در دست داشتن امتيازات روزنامه

هاى ديگر او چون پيكار، قيام، طليعه آينه افكار و ستاره شرق  توان به نام روزنامه آند آه از آن جمله مى  مى
مجلس شوراى ملى، دوره هفتم انتخاب  از طرف مردم به نمايندگى ١٣٠٧فرخى يزدى، در سال . اشاره آرد

. شود آند و طوفانش براى هميشه تعطيل مى اما او در اقليت قرار داشته، به ناچار وطن را ترك مى. شود  مى
هاى بعد،  اى دو روز، جمعه و دوشنبه و در سال در سال اول هفته. عنوان يوميه داشته» طوفان«اند آه  گفته
  .شده است به و چهارشنبه و جمعه، منتشر مىهاى دوشن  اى سه نوبت روز هفته

  
، »نهضت ملى الزم است«: هاى فرخى منتشره در روزنامه طوفان به شرح زير است عنوان برخى از سرمقاله

فجايع «، »تذآر مجلس چهارم«، »صفوف متقابله«، »لرزد مدفن سيروس مى«، »مجازات بشر ناقص است«
، »وزرا در پيشگاه پارلمان«، »بايد تسليم قانون شد«، »حاآمه مهماولين م«، »ها در بين النهرين انگليسى

و » اسالم و آزادى«، »تذآر به روحانيون محترم«، »قوانين آسمانى و مدنى«، »متواضع به قانون محترم است«
...  
  

 در »راه نجات«در تهران، » عصر انقالب«، »شفق سرخ«، »حقيقت«جرايد » طوفان«گويا پيش از توقيف روزنامه 
گذارد و به توقيف  نيز آم نمى» طوفان«شوند و  در مشهد از طرف رئيس دولت توقيف مى» خراسان«اصفهان و 

 ١٣٠١ه دهم طوفان، در سال و اما فرخى يزدى در شمار) ٢۴ صفحه - همان. (آند همگى آنها اعتراض مى
. آورد را به رشته تحرير در مى» اختصاص منابع ثروت مملكتى«يا » انحصار مشاغل دولتى«اى تحت عنوان  مقاله

آقاى خدايار خان «: فرخى در اين مقاله، سردار سپه را به باد انتقاد گرفته و در انتهاى مقاله خود آورده است
مستقيم و خالصجات را اشغال آرده و يك    به چه دليل رياست آل ماليات غيرپنج، با اخذ حقوق منصب خود،  مير

  ».توان ناميد نفر نظامى را به اين شغل مهم آشورى چه صيغه مى
  

هاى فرخى، خونش  گويى  گونه سخن خالف ميل خود را نداشته است، از حق سردار سپه آه تاب تحمل هيچ
فرخى نيز چنان آه در اسناد آمده است، . آند ى محاآمه مىبه جوش آمده، خشمگين شده و براى او، تقاضا
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وار عواقب آار را با جان   پردازد و سقراط  اى هراس به دل راه دهد، به روشن آردن ذهن مردم مى آه ذره آن بى
اش توسط  گيرودار در مقاله خود پس از درخواست محاآمه به هر روى فرخى در همين. شود و دل پذيرا مى
زهى خرمى و سعادت، مگر ما چه نوشته بوديم؟ ما نوشتيم آه در مملكت ... «: نويسد  ىسردار سپه م

ما نوشتيم آه تجاوز از حدود قانون . شود  مشروطه، قانون اساسى مقدس بوده و ما فوق هر قوه محسوب مى
  . نمايد آند و اين مسئوليت براى هر متجاوزى مجازاتى تعيين مى  توليد مسئوليت مى

ما نوشتيم آه تحويل چندين شغل . منطق است معنى و بى  آه با وجود پارلمان، حكومت نظامى بىما نوشتيم 
اين بيانات محاآمه . اند، خارج از حدود عدالت است نفر در اين مملكت آه مردمانش از بيكارى به جان آمده  به يك

  ».نماييم  اثر را با خوشوقتى و شادى تلقى مى  ما را ايجاب نموده و ما اين خبر مسرت
  

در مقاالت تند خود شخص شاه را » طليعه آينه افكار«باآانه و پرشهامت در روزنامه  فرخى، در آن روزگار بى
و تجاوزات غيرقانونى او » آابينه سردار سپه«او در بخشى از مقاله تندى عليه دولت وقت . دهد هدف قرار مى

وقت  ، زيرا آه آن و روشن خود لباس قانون نپوشانيدهاى صريح  بر اعمال نامشروع و خالف قانون«: نويسد  مى
همين آه از چندى قبل زمزمه حكومت قدرت بلند شد، ما يقين آرديم آه . ما و ديگران را با شما بحثى نيست

در همين «: گويد فرخى، مى» ...اى آماده خواهد شد هاى تازه هوش و حواس بدبختى  براى آتيه مردم بى
اى را آه  ز انتشار يك روزنامه، يك گروهان آژان و نظامى به مطبعه ريخته و روزنامهحكومت است آه شب قبل ا
يك از اولياى امور و يك جمله بر خالف قانون ننوشته است، مانع از انتشار  حتى يك آلمه تند به هيچ

  » ...شوند  مى
  

در «: مقاله خود آورده استاو در . هاى ضدقانونى نظاميان نيز اشاره آرده است وى در آن هنگامه به دخالت
است آه انتخابات دوره پنجم را برخالف صريح قانون در آشور جريان داده و با نفوذ امراى ! همين حكومت قانونى

نگار   ، شاعر و روزنامه»!اند  لشكر در بسيارى از نقاط اغلب اراذل مردم را براى دوره جديد تقنينيه وآيل ملت آرده
نشين به مسند وآالت  عنصر و حاشيه آه در همين آابينه است آه متخلفين سستآند  آزاديخواه، اضافه مى

آنيد يك محكمه قانونى با تفويض آزادى عقيده  اگر تصديق نمى«! اند  و نمايندگى ملت مفتخر و سرافراز گرديده
  اهد شد، تشكيل بدهيد تا ما به شما نشان بدهيم آه عده متشاآيان از انتخابات از صدهزار نفر متجاوز خو

جا صندوق آرا را به جاى عقيده مردم از  خواهيد صورتًا راه را امن آنيد، ولى امراى لشكر همه ولى شما مى
نگار و شاعر پرآوازه، به دليل انتشار مقاله   روزنامه» !اسامى حضرت اشرف يا جنايتكاران صميمى مملو آنند

شود اما   اى در آرمان زندانى مى  ه ماه در سربازخانههايى از آن را مرور آرديم تبعيد شده و د مفصلى آه بخش
پيرامون پرده آخر زندگانى فرخى يزدى و چگونگى دستگيرى او بايد به روزگارى برويم آه وى وآيل دوره هفتم 

هاى خود پيوسته از دولت و حكومت وقت  او در اين دوران خدمت را غنيمت شمرده و در سخنرانى. مجلس بود
  . آند انتقاد مى

  
بر ملت اگر وآيل تحميل / آس آه به مجلس نبود خاضع آيست  آن/ چون مرآز ثقل ما به جز مجلس نيست

بار در هنگام  گونه آه در اسناد و شرح احواالت او آمده، يك تا اينكه آن/ پس فايده حكومت ملى چيست/ شود
فرخى، در اين دوران، ديگر . گيرد مىخطابه، به وسيله يكى از وآال آه طرفدار دولت بوده مورد ضرب و جرح قرار 

اما، او چون در مسكو نيز . گريزد هنگام مخفيانه به مسكو مى او شب. به گفته خود، امنيت جانى نداشته است
شود تا  مقاالت او عليه استبداد در برلين منتشر مى. شود تحت تعقيب قرار داشته است، رهسپار برلين مى

فرخى، در محكمه . آشاند از طرف دولت در برلين او را به پاى ميز محاآمه مىاينكه سفير ايران به نمايندگى 
  .شود آلمانى موفق به محكوم آردن دولت ايران مى

  
دهد  با سفر تيمورتاش، وزير وقت دربار به برلين، وى طى مالقاتى با فرخى، از سوى دولت به او اطمينان مى

او آه در . اند آه فرخى فريب خورده است گفته. طر زندگى آندخا تواند آسوده آه اگر به ايران بازگردد، مى
راه  شاعر در سه. گردد پذيرد و به وطن بازمى  تنگناى مالى و فقر قرار داشته، شرايط دولت ايران را مى

او . نظر ماموران شهربانى قرار داشته است اى آه پيوسته تحت  آند خانه حضور براى خود منزلى پيدا مى امين
در همين روزگار است آه . نظر آند، اما همچنان تحت فرنگى نقل مكان مى سال به عمارت آاله كپس از ي



    يزدی يزدی يزدیفرخیفرخیفرخی) ) ) و دربارهء و دربارهء و دربارهء ( ( ( از از از               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

 

 

تا آه آزادى / اى آه پرسى تا به آى در بند دربنديم ما: سرايد گونه مى الحال خود را در مطلع شعرى اين  وصف
از دوستانش مبلغى پول وام گرفته وپنجه نرم آرده و   در اين روزگار، فرخى با فقر دست. بود در بند دربنديم ما

  . است
  

 تومان به تو بدهم يا اينكه در ۵٠گويد، حاضرم ماهيانه  رئيس شهربانى، با اطالع از وضعيت او به وى مى
پس . پذيرد اش روان بوده است، نمى شهربانى استخدامت آنم، اما شاعر آزاديخواه آه آزادگى در هر رگ و پى

. دهند مديون است، مورد محاآمه قرار مى» آقا رضا آاغذفروش« تومان به ٣٠٠نكه از مدتى او را به اتهام اي
خواهند بدهى فرخى را بپردازند، اما وى  دوستان مى. آنند اى نداشته، او را روانه زندان مى  شاعر، اندوخته

ان و جان درون پرغلي. ها در زندان ثبت اسناد به سر برده است گفته شده است آه فرخى مدت. پذيرد  نمى
  : غرد پرخروش او در اين زندان نيز آرام و قرارى نداشته، او مى
  ايم يرفتهذپمقدم او را به جانبازى اگر / شاهد زيباى آزادى خدايا پس آجاست

  
، فرخى به تنگ آمده قصد ١٣١۶در احواالت او آمده است آه در اين دوران شبانگاه چهاردهم فروردين ماه 

محكوم به . شود اى ديگر براى او گشوده مى  در همين ايام، پرونده. دهند اتش مىآند، اما نج خودآشى مى
در . آورد  صداى بلند و رساى او زندان شهربانى را نيز به لرزه درمى. شود  ماه زندان مى٣٠ ماه و سپس ٢٧

گ فرخى، خبر درباره چگونگى مر. آنند  زنند و در اتاقى مرطوب و تاريك محبوس مى زندان او را آتك مفصلى مى
گونه آه در نوشته حسين مكى و ديگر اسناد  به هر حال، آن. آامًال موثق و شفافى تا به امروز وجود ندارد

 با ٢٠آس خبرى از فرخى نداشته است، اما پس از شهريور  ، هيچ١٣٢٠پيرامون آمده است، تا پيش از شهريور 
  . شود هاى آن دوران نوشته مى   فرخى، در روزنامهآزادى گروهى از زندانيان از زندان قصر مطالبى پيرامون

  
در اين . آند  اى منتشر مى  مقاله» چه قسم فرخى را آشتند«با تيتر، )  آبان١۴مورخ چهارشنبه، (روزنامه ستاره 

شد، رفته و با صداى بلند گفته  مى مقاله آمده است آه روزى فرخى در زندان به پشت پنجره آه به حياط باز
گويى و  مدير روزنامه طوفان آه به جرم حق. ام بوسين محترم، من فرخى يزدى لب دوختهاى مح«: است
نويسى ظالمانه توقيف شده، نماينده دارالشوراى ملى هستم، به گناه اعتراض و تكلم عليه يك قانون  حق

ادند آه اگر چند سال از آشور خود متوارى بودم، به من امان د. بخش، مغضوب و متعاقب شدم جابرانه و زيان
  . آنند  آشند و صدايش را قطع مى اند آه ناگهان او را پايين مى گفته» ...برگردى

  
آسى در وضع  شاعر در تنهايى و بى. شود  فرخى پس از اين واقعه از زندان شهر به زندان قجر، منتقل مى

/ دن من هست محالپيش دشمن سپر افكن: سرايد برده، با اين حال در همان وضعيت مى دردناآى به سر مى
گفت و  شد و شعر مى  فرخى، پشت رختخواب خود در سلول مخفى مى. در ره دوست گر آماجگه تير شوم

و آنها را براى محبوسين ) شعر و مطالعه و چيز نوشتن آامًال در محبس ممنوع بوده است(آرد  يادداشت مى
يا او را يك شب به بيمارستان زندان و اما درباره چگونگى مرگ فرخى، گو) ۶٩صفحه _ همان . (خواند  مى
رئيس زندان در آن دوران » ياور نيرومند«. دهند برند و در آنجا به گونه اسرارآميزى به زندگيش خاتمه مى  مى

 به ٢۵/٧/١٣١٨محمد فرخى، فرزند ابراهيم در تاريخ «: گونه بيان آرده است تاريخ و علت مرگ فرخى را اين
  ». بوده است۶٨٧شماره زندانى فرخى . ده استمرض ماالريا و نفريت فوت آر

  
گونه آه در ادعانامه دادستان در محاآمه عمال شهربانى بيست ساله ذآر شده، پزشك احمدى، به  اما آن

به گفته حسين مكى درباره مدفن و مزار . اى فرخى را به قتل رسانده است  وسيله آمپول هوا با آمك عده
فقط به اين نتيجه رسيدم آه در آن موقع جسد اين قبيل افراد را به «ه است، فرخى، تحقيقات زيادى صورت گرفت

  ».از قرار معلوم در آن مزار دفن شده است. فرستادند قبرستان مسگرآباد مى
  

آند، در گورستان مسگرآباد، هر چقدر در دفاتر  طور آه خود مكى نيز در نوشته خود تاييد مى با اين همه، همان
  .يچ نشانى از محل دفن فرخى به دست نيامده استتجسس شده است، ه
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  :فرخى در عين حال، اشعار غيرسياسى بسيار زيبايى نيز سروده است، آه نمونه آن به شرح زير است

  
 /...ماه اگر حلقه به در آوفت جوابش آردم/ اش آردم شب چو در بستم و مست از مى ناب
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 فرخي يزدي
   

  زندگينامه 
 

ق در يزد چشم به جهان گشود و علوم .ه١٣٠٦ف با  شمسي مصاد١٢٦٧محمد فرخي يزدي در سال 
فرخي از همان آودآي رنج و سختي را حس آرد و از نزديك، . مقدماتي را در آن شهر فرا گرفت

سختي و رنج اطرافيان خود را ديد و بر اثر اين رنجها بود آه روحيه انقالبي در وي پديدار گرديد و چون 
فرخي در اوايل پيدايش مشروطيت . بي خود را به نظم آشيدذوق سرشاري به شعر داشت افكار انقال

و تشكيل حزب دموآرات ايران از دموآرات خواهان يزد گرديد و در نتيجه سرودن اشعار انقالبي حاآم يزد 
او در . دستور داد دهان او را با نخ و سوزن بدوزند و اين نمونه اي از جنايتكاري هاي دوران استبداد بود

 ق به تهران آمد و به فعاليتهاي خود ادامه داد و اشعار و مقاالت انقالبي در جرايد منتشر . ه١٣٢٨سال 
او در جنگ جهاني اول به بغداد و آربال رفت و چون تحت تعقيب انگليسيان قرار گرفت پياده از . ساخت

 از اين حمله جان اما. بيراهه به شهر موصل رفت و از آنجا به ايران آمد و مورد حمله تزارها قرار گرفت
 . سالم به در برد

  
 ميالدي به زندان افتاد و ١٩١٩فرخي در دوره نخست وزيري وثوق الدوله به علت مخالفت با قرارداد 

ق روزنامه طوفان را منتشر ساخت و با نشر .  ه١٣٤٠پس از آزادي در سال . سه ماه را در آنجا گذرانيد
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فرخي در جشن دهمين سالگرد انقالب . آمك فراواني آردمقاالت انتقادي به آگاهي و بيداري مردم 
 ميالدي بنا به دعوت دولت اتحاد جماهير شوروي به اتفاق چند تن به آن ١٩٢٧اآتبر شوروي در سال 

آشور رفت و چند روزي در آنجا گذراند و بعد از بازگشت به ايران سفرنامه خود را در روزنامه طوفان 
 .  تمايل دولت بود روزنامه اش توقيف و سفرنامه اش ناتمام ماندنوشت و چون مقاالتش بر خالف

 
فرخي در دوره هفتم مجلس شوراي ملي از طرف مردم يزد به نمايندگي مجلس انتخاب شد ولي در 

بعدها هيچوقت آار خود را به عنوان . نتيجه ناخشنودي مأمورين دولتي مجبور به مهاجرت به برلين شد
آنار نگذاشت و به زودي جزو هيأت نويسندگان نشريه پيكار شد آه در آنجا به راه شاعر و روز نامه نگار 

بعد از مدتي رسمًا به او اجازه داده شد آه به تهران بازگردد ولي آمي بعد از آن به اتهام . افتاده بود
 ١٣١٨ مهر ماه سال ٢٥توهين به خانواده سلطنتي دستگير شد و به زندان افتاد و سرانجام در 

مسي به دستور رضاشاه در زندان شهرباني به وسيله آمپول هوا آشته شد آه از مدفنش نيز ش
 . اطالع دقيقي در دست نيست

  
  ويژگي سخن 

 
غزليات سياسي وي در ادبيات فارسي بي . فرخي يزدي از بزرگترين شاعران غزلسراي عصر خود بود

ليكن شعر او بسيار پيچيده و محكم تر از اشعار با اينكه او از تحصيالت عاليه بي بهره بود و. نظير است
اشعار فرخي داراي مفهومي جدي و قاطع است آه معتقد به آرماني است آه . معاصرينش است

افكار و عقايدش متمايل به سوسياليست بود و در جبهه . حاضر است به خاطر آن خود را قرباني سازد
 اشعارش هرگز از شورانيدن ملت عليه تمام او در. چپ سوسياليستهاي دموآرات فعاليت مي آرد

او از لحاظ قالب شعري هوادار شعر قديم بود . نيروهايي آه مردم را در استثمار داشتند فرو گذاري نكرد
او در اشعارش به شدت از طبقات محروم . و همين عامل يكي از داليل مشهور شدن اشعار او شد

 آه سخن و شعر فرخي در فرمي آالسيك و داراي جامعه دفاع مي آرد و به طور آلي بايد گفت
 . مفهومي انقالبي و مدافع حقوق رنجبران مي باشد

  
  معرفي آثار 

 
 . از او ديوان اشعاري باقي مانده آه در قالبهاي مختلف شعري عقايد خود را يبان آرده است

  
  گزيده اي از اشعار 

 
             تا آه آزادي بود دربند دربنديم مااي آه پرسي تا به آي در بند دربنديم ما            

 خوار وزار وبيكس وبي خانمان و دربدر                      با وجود اين همه غم شاد وخرسنديم ما
 جاي ما در گوشه صحرا بود مانند آوه                         گوشه گير وسربلندوسخت پيونديم ما

 حدم                     با درون پر ز خون در حال لبخنديم مادر گلستان جهان چون غنچه هاي صب
 مادر ايران نشد از مرد زاييدن عقيم                            زان زن فرخنده را فرزانه فرزنديم ما
 ارتقاع ما ميسر مي شود با سوختن                             بر فراز مجمر گيتي چو اسفنديم ما

  چنين روزي آجا دانند حق                         در ميان همگنان بي مثل و ماننديم ماگر نمي آمد



    يزدی يزدی يزدیفرخیفرخیفرخی) ) ) و دربارهء و دربارهء و دربارهء ( ( ( از از از               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

 

 

 
 آشتي ما راخدايا ناخدا از هم شكست                           با وجود آنكه آشتي را خداونديم ما

 
 ح نو افكنديم مادر جهان آهنه ماند نام ما و فرخي                              چون ز ايجاد غزل طر

  
 

 آزادي
 

 آن زمان آه بنهادم سر به پاي آزادي
  دست خود ز جان شستم از براي آزادي

  
 تا مگر به دست آرم دامن وصالش را

 
 مي دوم به پاي سر در قفاي آزادي

 
 با عوامل تكفير صنف ارتجاعي باز

 
 حمله مي آند دايم بر بناي آزادي

 
 ستدر محيط طوفانزاي ماهرانه در جنگ ا

 
 ناخداي استبداد با خداي آزادي

 
 و اين محبت را گر آني ز خون رنگين

 
 مي توان تو را گفتن پيشواي آزادي

 
 فرخي ز جان و دل مي آند در اين محفل

 
 دل نثار استقالل جان فداي آزادي 

 
 افسانه شيرين

  
 

 شب آه در بستم دست از مي نابش
 چرخ اگر حلقه به در آوفت جوابش آردم

 
 ن ترك خطا دشمن جان بود مراديدي آ

 
 گر چه عمري به خطا دوست خطابش آردم
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 منزل مردم بيگانه چو شد خانه چشم

 
 آنقدر گريه نمودم آه خرابش آردم

 
 شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع

 
 آتشي در دلش افكند و آبش آردم

 
 غرق خون بود و نمي مرد ز حسرت فرهاد

 
 آردمخواندم افسانه شيرين و خوابش 

 
 زندگي آردن من مردن تدريجي بود

 
  آنچه جان آند تنم عمر حسابش آردم

  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  

  

  -٣١٩٠ شماره - ١٣٨٢ مهر ١٧پنج شنبه   
/org.hamshahri.www://http  

  

 آزادي دهان دوخته
 

  ليال ملك محمدي
 

 طعم آزادي زبس شيرين بود در آام جان
  بهر آن از خون خود فرهاد گلگون مي شويم
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 هجري شمسي در شهر يزد ١٢۶٨محمد فرخي يزدي فرزند محمد ابراهيم سمسار يزدي به سال 

ه عربي را در يزد فراگرفت و چندي به پايان تحصيالت فارسي و علوم مقدماتي از جمل. متولد شد
مقدماتي اش در مدرسه مرسلين انگليسي هاي يزد نمانده بود آه به علت روح آزادي خواهي و افكار 

 سالگي سرور از ١۵روشن و اشعاري آه عليه اولياي مدرسه مي سرود، او را به خاطر شعري آه در 
 .مدرسه اخراج آردند

  چرخ، عهد سست پيمانيسخت بسته با ما
 داده او به هر پستي، دستگاه سلطاني
 دين زدست مردم برد، فكرهاي شيطاني
 جمله طفل خود بردند، در سراي نصراني
 اي دريغ از اين مذهب، داد از اين مسلماني

و چون از طبقه متوسط بود پس از خروج از مدرسه به آارگري مشغول شد و تا آخر عمر از دسترنج خود 
او دست از همه دلبستگي هاي مادي و تمام تجمالت زندگي شست و چون طوفاني . ار معاش آردامر

سهمگين به اصل زور و بناي استبداد حمله برد و ساليان دراز به شهادت بسياري، با عناصر استبداد و 
 .ارتجاع جنگيد و از هيچگونه شكنجه و آزار و حمالت و خطرناك نهراسيد

 تو و من پير شومترسم اي مرگ نيايي 
 وينقدر زنده بمانم آه زجان سير شوم

 پيش دشمن سپر افكندن من هست محال
 در ره دوست گر آماجگه تير شوم

 هجري ١٢٩٠فرخي يزدي از همان آغاز پيدايش جنبش مشروطه  وارد حزب دمكرات شد و در نوروز 
شاره به حكمران شرور شمسي مسمطي ساخت و در مجمع دمكراتهاي يزد خواند آه قسمتي از آن ا

 و حيوان صفت يزد به نام
بود آه چندي بعد به خاطر اين مسمط حاآم يزد دستور داد تا با نخ و سوزن » ضيغم الدوله قشقايي«

 .دهان فرخي را دوخته و به زندان بيندازند
ح وزير آشور بعد از دو ماه در اثر تجمع آزادي خواهان در تلگرافخانه و برانگيختن وآالي مجلس و استيضا

به محض ورود به تهران اشعار و مقاله هاي مهيجي . از زندان آزاد شد و فورًا به سمت تهران حرآت آرد
درباره آزادي و مخالفت با استبداد و زورگويان در جرايد منتشر آرد و توجه مردم رنج آشيده  ايران را به 

 .  خود معطوف آرد
    

 به مخالفت برخاست و حمالت شديد خود را از ١٩١٩ه با قرارداد در دوره رياست الوزرايي وثوق الدول
طريق نشر مقاالت و اشعارش پيش برد و به همين دليل مدتي را در زندان شماره يك شهرباني به سر 

 . برد
 شمسي طول آشيد، ١٢٩٧ تا ١٢٩٣ م مصادف با ١٩١٨ تا ١٩١۴در جنگ جهاني اول آه از سال 

ه در آنجا مورد تعقيب انگليسي ها قرار گرفت و به اجبار پياده از بيراهه رهسپار بغداد و آربال شد آ
روانه موصل شد و از آنجا به ايران آمد و به محض ورود گرفتار سپاه تزار شد و در تهران چند تير به طرف 

 .او شليك آردند ولي اصابت نكرد سپس او را به زندان انداختند
 هرگز دل ما ز خصم در بيم نشد

 يم ز صاحبان ديهيم نشدوز ب
 اي جان به فداي آنكه پيش دشمن
 تسليم نمود جان و تسليم نشد
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در جشن دهمين سال انقالب اآتبر بنا به . را منتشر آرد» طوفان« شمسي روزنامه ١٣٠٠در سال 
دعوت دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به همراه چند تن، به آن آشور سفر آرد و مدت 

به تدريج منتشر آرد آه » طوفان«بعد به ايران آمد و سفرنامه خود را در روزنامه .  آنجا بوديازده روز در
 .روزنامه اش توقيف شد و سفرنامه اش ناتمام ماند

 شمسي در دوره هفتم ١٣٠٧در سال . در دوره ضياءالدين طباطبايي در باغ سردار اعتماد زنداني شد

  تقنينيه از 
طرف مردم يزد به نمايندگي مجلس شوراي ملي برگزيده شد آه در مجلس هم از مخالفتها و زد و 

سرانجام نزديك ختم آن دوره مجلس به روسيه و از آن به برلن رفت و مقاله هايي . خوردها به دور نبود
 .چاپ برلن منتشر آرد آه با اقدامات دولت ايران مجبور به خروج از آلمان شد» پيكار«در مجله 
 به زندان افتاد و ١٣١٣ به ايران بازگشت و پس از يك سال تحت نظر بودن در سال ١٣١٢در سال 

گ با او در آخرين لحظات زندگي آه آابوس مر.  زندگي در زندان را بدرود گفت١٣١٨سرانجام در سال 
 :آابوس زندگي او درگير بود، در عالقه به ايران و آزادي خواهي سرود

 به ويراني اين اوضاع هستم مطمئن زان رو
 آه بنيان جفا و جور بي بنياد مي گردد

فرخي يزدي براي الفاظ فداآاري، آزادي خواهي، ميهن دوستي، استبداد شكني، سربازي و باالخره 
ر ما معني و مفهوم حقيقي نداشت بلكه آلت اجراي مقاصد پست و شرم جانبازي آه از ديرباز در آشو

 .آور تعدادي طماع جاه طلب بود، مصداق حقيقي به شمار مي رفت
در مقابل بزرگترين مقام و در برابر برجسته ترين مردان دنيا حاضر نبود گردن آج آند واال جان سالم به 

 .در مي برد
 چ وقتفرخي بهر دو نان در پيش دونان هي

 چاپلوس و آ ستان بوس و تملق گو مباش
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رباعيات او در عالم سياست آم وزن . اشعار او سليس و روان و داراي فكر و مضامين تازه آن روزگار بود
 .تر از رباعيات خيام در عالم عرفان و فلسفه نيست

 .استديوان اشعار فرخي با مقدمه و آوشش حسين مكي چندين بار در تهران به چاپ رسيده 
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 رباره شاعرد
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 خورشيدي در شهر يزد در خانواده ١٢۶۶ميرزا محمد فرزند محمد ابراهيم سمسار زاده يزدي در سال 

رسي و مقدمات زبان عربي در تحصيالت زيادي نداشت و پس از فراگرفتن فا. اي متوسط بدنيا آمد
در اوايل جنبش مشروطه به جرگه آزاديخواهان پيوست . مدارس قديمه يزد به کسب و کار مشغول شد

و با گفتارها و اشعار انقالبي در برابر ظلم و ستم حاکم مستبد وقت در يزد، ضيغم الدوله، ايستادگي 
البي به زندان افتاد و به فرمان حام يزد  خورشيدي به مناسبت سرودن يک شعر انق١٢٨٧در سال . کرد

شرح اين قصه شنو از دو لب دوخته ام تا بسوزد دلت از بهر دل سوخته ام فرخي . دهان او را مي دوزند
در اين هنگام بيست و دو سال داشت و . بعد از يکي دو ماه توانست از زندان يزد بگريزد و به تهران بيايد

در دوره . به زودي مورد توجه آزاديخواهان قرار گرفت و به شهرت رسيدبا نوشتن اشعار و مقاالت تند 
در زمان کودتاي .  مخالفت کرد و مدتي به زندان افتاد١٩١٩نخست وزيري وثوق الدوله با قرارداد 

 خورشيدي با مشکالت ١٣٠٠فرخي در سال .  خورشيدي نيز مدتي در زندان بود١٢٩٩رضاخان در 
وفان را گرفت و با آنکه بارها توقيف شد آنرا با نامهاي گوناگون منتشر کرد و در آن فراوان امتياز روزنامه ط

روزنامه طوفان از مهمترين و پرفروش ترين روزنامه هاي . مقاالت و شعرهاي انقالبي خود را نشر داد
اي آنزمان ايران بود و چون از طرف حکومت از فروش آن جلوگيري مي شد، فرخي خود آنرا در خيابانه

طوفان در طول مدت انتشار پانزده بار توقيف مي شود و . تهران با صداي بلند به مردم عرضه مي کرد
 خورشيدي ١٣٠٧فرخي در سال . پس از چندي با استفاده از امتياز روزنامه هاي ديگر منتشر مي شود

ا وکالي اکثريت در به نمايندگي مردم يزد انتخاب مي شود و در مجلس جزو اقليت قرار ميگيرد و اغلب ب
سپس از ايران مهاجرت مي کند؛ فرخي در مهاجرت نيز مقاالت و اشعار . حال مشاجره و منازعه بود

در اين هنگام . انقالبي خود را منتشر مي کند، تا آنجا که دولت آلمان او را مجبور به ترک برلين ميکند
به نشر دوره دوم روزنامه طوفان مي حکومت ايران او را مي بخشد و فرخي به ايران باز ميگردد و 

 خورشيدي ١٣٠٧و اين بار هم با توقيف روبه رو مي شود؛ آخرين شماره روزنامه طوفان در بهمن . پردازد
وي در . در زندان به طرز فجيعي با تزريق آمپول هوا به قتل رسيد. ش١٣١٨در سال .منتشر مي شود

ز عشقي و عارف و حتي نسيم شمال کمتر ولي گيرايي شعر او ا.  سالگي بدرود حيات گفت۵٢سن 
محتواي غزل او نه عشق و عواطف شخصي . او بيشتر غزلسراست. از لحاظ اجتماعي پرارزش است

. فرخي سوسياليست مآب و طرفدار کارگر و رنجبر است, بلکه سياست و مسائل حاد اجتماعي است
او . عشقی و بهار طرح کرده اند, عارف, مايه اصلي شعرش همان مسائلي است که سيد شرف الدين

 . در عصر خود تنها شاعري بود که جهان بيني ثابت داشت و سرانجام بر سر همين امر هم جان باخت
 
از فرخي ديوان مختصري حاوي غزليات و رباعيات او برجاست , غير از مقاله هاي سياسي آتشين: آثار

  . که چندين بار در تهران چاپ شده است
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 فرخى يزدى 
 
  

  
  رسم راه آزادى يا پيشه نبايد آرد
  يا آنكه ز جانبازى انديشه نبايد آرد

 از اشعار سروده شده فرخى يزدى در زندان رضاخانى¨ آزادى¨
  

در ميهن بالديده ما . ضاشاه مهر مصادف است با آشتن فرخى يزدى شاعر آزاديخواه و مبارز توسط ر٢٧روز 
آزاديخواهان هميشه به خشن ترين و سبعانه ترين اشكال مورد اذيت و آزار و زندان و شكنجه و آشتار قرار گرفته 

 ,فرخى يزدى, صوراسرافيل, روزنامه نگاران و متفكران آزاديخواه چون بوذرجمهر, نويسندگان , شعرا. و مىگيرند
در ... مختارى , پوينده, سعيدى سيرجانى, خسرو گلسرخى, آريمپور شيرازى, دآترفاطمى, عشقى, محمد مسعود

... خامنه اى و, خمينى , محمدرضاشاه , رضاشاه , محمدعليشاه, ¨عادل¨زير ساطور جالدانى چون انوشيروان
  جان خود را از دست دادند

ه شد هرگز از آزاديخواهى و اعتراض به فرخى يزدى آه بارها زندانى و حتى لبش با نخ و سوزن دوخت
انور خامه اى آه از هم بندان فرخى .جانش را هم فداى آن آرد, ستم رضاخانى دست نكشيد آه هيچ

او را ازپنجره پائين آشيدند و آتك , به دستور ياور نيرومند رئيس زندان: بود در خاطرات خود مىنويسد
آن شبى آه از آن اسم ,  سلول انفرادى انداختندشبطورى آه از هوش رفت و سپس در, مفصلى زدند

صداى ناله و ضجة او را , بردم از سلول بيرونش آشيدند و بدست پزشك احمدى جالد سپردند
آنوقت پزشك احمدى دست بكار شد و با . وى با تمام قوا با آنان مىجنگيد تا از نفس افتاد, مىشنيدم

  .ادآمپول هوا وى را از يك زندگى آزاده نجات د
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 نفرين بر استبداد

 :ملك الشعراى بهار اين شعر را در رثاى فرخى سرود

  شو بار سفر بند آه ياران همه رفتند      از ملك ادب حكم گزاران همه رفتند

  گويد چه نشينى آه سواران همه رفتند      آن گرد شتابنده آه بر دامن صحراست

  آه افسانه سرايان همه رفتند افسوس      اندوه آه اندوه گساران همه رفتند

  تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند      يك مرغ گرفتار در اين گلشن ويران 

  آز پيش تو چون ابر بهاران همه رفتند      ازمژه در فرقت احباب¨ بهار¨خون بار

 رضاخانى بهتر است مختصرى از زندگينامه فرخى يزدى را با قلم شيوا و شيرين خودش آه در زندان
 :نوشته بخوانيم

 ٨۵, البته در اين آار دست تنها نبود, هنگامى آه من بدنيا آمدم ناصرالدينشاه بر ايران حكومت مىكرد
زن و معشوقه با صدها مادرزن و پدرزن به اضافه مقدار زيادى پسر و دختر و نوه و نتيجه او را دور آرده 

هرگوشه اى از مملكت در دست , خود تقسيم آرده بودنداينان ايران را مثل گوشت قربانى بين . بودند
 يكى از شاهزاده ها و نوه ها بود آه خون مردم را توى شيشه مىكردند

ببخشيد اشتباه آردم , مخلص پس از چندسال خاآبازى در آوچه ها مثل همه بچه ها به مدرسه رفتم
آارى مشغول مىشدند تا تكه از همان آودآى به , همه بچه ها آه نمىتوانستند به مدرسه بروند

 نانى به دست آورند

سئوال و جواب ممنوع بود و معلم ها اصال خوششان , مدرسه اىكه من رفتم مال انگليس ها بود
مثال اگر دانش آموزى . مىترسيدند چشم و گوش ما باز شود, نمىآمد آه از آنها سئوال آنيم
. اخراج, كردند و تكليف شاعر هم معلوم بودچه آار مىكنيد؟ ترش مى, مىپرسيد شما اينجا در ميهن

به نظر آنها چنين شاگردى آه در آار آنها فضولى مىكرد حق درس خواندن نداشت و نمىتوانست 
 .متمدن شود

من خيلى زود متوجه شدم آه آاسه اى زير نيم آاسه است و اينها نمىخواهند آسى را با سواد 
وشى بود تا مردم نفهمند آنان در اين مملكت به چه معلم و آتاب همه سرپ, مدرسه و آالس, آنند

به ما مىگفتند دزدى . من آه اين اوضاع را مىديدم رغبتى به مدرسه رفتن نداشتم, جنايتى مشغولند
آشيش . نكنيم اما خودشان بود و نبود ميليونها گرسنه و پابرهنه را در سرتاسر دنيا باال مىكشيدند 

دند با همه مهربان باشيم اما خودشان انواع شكنجه و خشونت را به هاى انگليسى به ما اندرز ميدا
 هرآس را آه صدايش بلند مىشد بيرحمانه مىكشتند, آار مىبردند
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با همه اين وحشيگريها ما ايرانيها را داخل آدم نمىدانستند و رفتارشان با ما بسيار زننده , انگليس ها
راض مى آردم اشعارى مىساختم و چهره واقعى اين در هر فرصتى به رفتار و آردار آنها اعت, بود

درندگان را براى مردم آشكار مىكردم و مردم را هشدار مىدادم بچه هاى خود را به دست آنان 
زيرا درس هاى آنها به درد زندگى , مرا از اين مدرسه بيرون آردند و چه آار خوبى هم آردند, نسپارند

 نمىخورد و فقط شستشوى مغزى بود

درس زندگى را از آالس اول شروع ,  سالگى مرا ترك تحصيل دادند بناچار از مدرسه بيرون آمدم١۵از 
مدتى پارچه مىبافتم و چند , ابتدا به آارگرى مشغول شدم. آردم و با زندگى واقعى آشنا شدم

اعى در آارهاى اجتم, ساعتى از روز را آه آارى نداشتم با مردم بودم. سالى هم آارگر نانوايى بودم
انواع , بعضى از شاعران, گاهى هم شعر مىساختم, شرآت مىكردم و آتاب و روزنامه مىخواندم

اما من حاضر نبودم خودم را به , دروغ و چاخان سرهم مىكردند و براى شاه يا حاآم شهر مىخواندند 
آم با اين حال از شما چه پنهان من هم شعرى در وصف حا. حاآم بفروشم براى او چاپلوسى آنم

شعر را براى حاآم نخواندم بلكه براى مردم خواندم زيرا براى مردم ساخته بودم اما , شهر ساختم
مرا پيش حاآم , حاآم آه از بام تا شام دروغ مىگفت و دروغ مىشنيد. سرانجام به گوش حاآم رسيد

 .بردند او هم دستور داد لبهاى مرا با نخ و سوزن دوختند و به زندان انداختند

 آه وثوق الدوله قرارداد ننگين تقسيم ايران را امضا آرد حقا آه روى همه وطن فروشان ١٢٩٨ل در سا
وثوق الدوله هم , در روزنامه ها به وثوق الدوله تاختم و شعرهاى زيادى براى او ساختم. را سفيد آرد

 .مرا گرفت و زندانى آرد, آه از انتقاد خوشش نمىآمد

او مدتها ,  ها نوآر تازه نفسى را به نام رضاخان قلدر بر سر آار آوردنديك سال بعد آودتا شد و انگليس
اين جانور نه شرف . بود آه براى انگليس ها خوش خدمتى آرده بود و به مردم هم روى نخواهد داد

بعد هم آه شاه شد يك اسم . در عوض هرچه بخواهيد اسم داشت.داشت و نه حيثيت و آبرو و وجدان
منظور خانواده احمد محمود نويسنده نامدار ايران (آنهم از خانواده محمود گرفت, پهلوىديگر انتخاب آرد 

و آنها نام محمود را , است آه رضا شاه آنها را مجبور آرد نام خانوادگى خود را آه پهلوى بود عوض آنند
شد زير قولش وعده داد آه سلطنتى را به جمهورى تبديل آند ولى بعدا آه بر خر مراد سوار ) برگزيدند

رضاخان همان آسى بود آه در انقالب مشروطيت سرآرده قزاقها بود و مجاهدان راه آزادى را به .زد
 .گلوله بست

آنها هرچه زور ,رضا قلدر مرا گرفت و انداخت به زندان, اينجانب هم فهميدم آه قضيه از چه قرار است
 يارى دوتن از دوستانم روزنامه طوفان را به راه از زندان آه بيرون آمدم به, زدند نتوانستند مرا خر آنند

اما اين بچه هم به پدرش رفته بود و مثل . روزنامه طوفان را مانند بچه ام دوست مىداشتم,انداختم 
در ايران روزنامه هاى بسيارى منتشر مىشد و آسى با آنها آارى . خودم پشت سرهم توقيف شد

پا توآفش نوآران انگليس ها . و مثل بچه آدم پول در مىآوردندسرشان را به زير انداخته بودند . نداشت
من مطالب يكى از اين روزنامه ها را به شعر . نمىكردند و چيزى نمىنوشتند آه آنها ناراحت شوند

 :درآورده ام تا آشنا شويد

  قيمت گندم و جو چند قرانى آاهيد      دوش ابر آمد و باران به مالير باريد

  فتنه از مرحمت و عدل حكومت خاييد      ب دختر قاضى زاييددر همان موقع ش
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از همان بچگى عادت داشت به پروپاچه گنده ها بچسبد و , اما روزنامه طوفان نمىتوانست اين چرنديات را بگويد
 .با بزرگترها در افتد

 و آبدار را قبضه آرده بود و او همه پست هاى نان. از همه اينها مهمتر من و روزنامه ام با رضا قلدر هم درافتاديم
من نوشتم آه رضاخان آه وزير جنگ است به چه حقى اين آارها را , ماليات و بودجه مملكت را به جيب مىزد

نامه اي , مگر شهر هرت است آه او هر غلطى بخواهد مىكند؟ القصه رضاخان به گوشه قبايش برخورد, مىكند
زيرا رضاخان , من از اين موضوع خوشحال شدم. ا محاآمه آنندبه مجلس نوشت و از نمايندگان خواست آه مر

قلدر تا آن روز هرآار مىخواست مىكرد و از هر نويسنده و روزنامه چى آه خوشش نمىآمد خودش او را آتك و 
 .شالق مىزد و شكنجه مىكرد يا به تبعيد مىفرستاد

 و مخلص هم رفتم توى مجلس شوراى  شمسى مردم يزد مرا به نمايندگى مجلس انتخاب آردند١٣٠٧در سال 
ملى اما در مجلس هم زياد خوش نگذشت با اينكه مجلس صندليهاى برقى داشت و همه وآال خوابشان مىبرد 

حتى به دآتر . ما دو سه نفر خوابمان نمىبرد آه هيچ پرحرفى هم مىكرديم و هميشه فرياد اعتراضمان بلند بود
دآتر پس از معاينه گفت . نمىبرد و بقيه وآال با خيال راحت مىخوابندرفتيم و گفتيم چرا در مجلس خوابمان 

البته . علت بى خوابى شما اين است آه بقيه وآال نماينده دولت هستند ولى شما دو سه نفر نماينده ملت
سر بلند مىكردند فحش و ناسزا مىگفتند , براثر فريادهاى اعتراض ما گاهى ُچرت نمايندگان محترم پاره مىشد

هروقت هم نخست وزير يا وزير صحبت مىكرد آارشان اين بود آه , و دوباره به خواب خرگوشى فرو مىرفتند
در اثر تمرين در اين آار استاد شده بودند آه حتى در حال چرت زدن هم مىتوانستند . بگويند صحيح است قربان

, بله در همان حال چرت. ان پاره شودبدون اينكه چرتش, وظيفه خود را انجام دهند و بگويند صحيح است قربان
 .سرنوشت يك ملت را معلوم مىكردند

يك نماينده مجلس آه گويا حافظ منافع دولت بود و نه , يك روزآه داشتم به برنامه هاى دولت اعتراض مىكردم
من فهميدم آه دولت , خون از دماغ من فواره زد. آمد جلو و مشت محكمى به صورت من فرو آوفت, ملت
من هم به عنوان اعتراض رختخوابم را در مجلس پهن آردم و در آنجا , واهد هر طورى شده آلك مرا بكندمىخ

رضاخان آه ديد من در مجلس وصله ناجورى هستم در صدد برآمد به هر ترتيبى هست مرا . متحصن شدم
 .من هم بدون اطالع قبلى از تهران جيم شدم. بكشد

روپا هم در روزنامه ها مقاله مىنوشتم جنايات رضا خان و و ضع فالآت بار در ا. يكدفعه ديدم در اروپا هستم
رضاخان آه ديد دنيا دارد متوجه جنايت او مىشود توسط , هموطنانم را براى مردم دنيا بازگو مىكردم

اما بعدها چون , وزير دربار رضا شاه آه در به قدرت رساندن رضاخان نقش فعال داشته(عبدالحسين تيمورتاش
پيغام داد و قسم خورد به ايران برگردم و با ) سيارى ديگر مغضوب شده و بدستور رضاخان در زندان آسته شدب

يك روز رئيس شهربانى پيش من آمد و پيشنهاد آرد آه ماهيانه مبلغى به من . خيال راحت در ايران زندگى آنم
رئيس , يعنى برو گورت را گم آن, شر مرسان, قرض بدهد من قبول نكردم گفتم مرا به خير تو اميد نيست

 خيلى خيط شد, شهربانى ياور مختارى تيرش به سنگ خورده و ديد اين نفشه هم نقش بر آب شد

از بس به زندان رفتم و بيرون . دوباره مرا گرفت و زندانى آرد, رضاخان به هر در زد ديد نمىتواند مرا تسليم آند
قول مىدهم ديگر بيرون , حت باشد اين دفعه آخرى استولى خيالتان را, شما هم خسته شديد, آمدم

اگر در اين سلول دو موش با , زندانهاى تنگ و تاريك و مرطوب رضاشاهى بيشتر شباهت به گور داشت.نمىآيم
 هم دعوا مىكردند سر يكى مىخورد به ديوار

, ر زندان هم بيكار ننشستمد. ¨توهين به رضاخان¨گناه من اين بود . دادگاه مرا به سى ماه زندان محكوم آرد
روزى آه داشتم براى زندانيان سخنرانى مىكردم ماموران , براىزندانيان سخنرانى مىكردم و شعر مىساختم

سپس آشان . برسرم ريختند و به حدى مشت و لگد به من زدند آه تمام پيچ و مهره هاى بدنم از هم در رفت
 مىكنم ماموران مرا به سلول اشتباهى انداختند زيرا اين آشان در سلول انفرادى مرطوب انداختند ولى فكر
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غير از اين ها چند نوع , سوسك هم وجود داشت, عنكبوت, چند راس رطيل, سلول انفرادى نبود و من تنها نبودم
 حشره ديگر هم بر در و ديوار باال مىرفتند آه اسم آنها را نمىدانستم و افتخار آشنايى با آنها را نداشتم

گرسنگى برمن آارگر نيست تصميم گرفت مرا بكشد و خودش را خالص , شكنجه,  آه ديد زندانرضاخان
آس و آارى هم نداشتم آه از بيرون , مدتى خوراك و پوشاك آافى به من نمىدادند شايد آم آم بميرم.آند

اين .  غذا تهيه آنمبا اينكه هوا سرد و مرطوب بود لباس هاى روى خود را فروختم تا, برايم غذاى حسابى بياورد
 .اين نوشته ها را در گوشه زندان رضاخانى نوشتم, بود حال و روز من

 
 آشتار نويسندگان در ايران نوشته محمود ستايش استفاده شده است براى تهيه اين مطلب ازآتاب
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