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 شومن و خوان ترانه شاعر، فرخزاد، فريدون قتل سالروز سيزدهمين آستانه در
 در رای جنگ آلمان، مقيم شاعر ،)یمان(ی عسگر آقا ميرزا ،یايران معروف
 ". خون در خنياگر "عنوان با است داده انتشار او بزرگداشت و شناخت

مطالبی در شناخت او، :  چهار فصل اصلی تنظيم شده استدر مجموعه اين
 او، حرف ها و سروده های او و سرانجام آن دهندهگزارش که درباره قتل تکان 

 . اندسرودهچه ديگران در باره او گفته يا 

می گويد که فريدون فرخزاد را هيچگاه از " ر خونخنياگر د" ديباچه در" مانی"
 نديده و با او آشنايی و تماس نداشته، با اين همه، پس از قتل او، زمانی که نزديک
 گفتن از او در ميان گروه هايی از خشکه مقدسان انقالبی راست و چپ نما، سخن
 .ی به حساب می آمده به دفاع از او پرداخته استناخوشايندامر 

 کانون نويسندگان در تبعيد نيز شاهد بود که در بيانيه هايی که دبيراندرهيئت ی مان
.  اهل قلم، انتشار می يابد، نامی از فريدون فرخزاد به ميان نمی آيدکشتاردر باره 
چون به باور . را امضاء نکرد" غير عادالنه" نيز اينگونه بيانيه های سبببه همين 

ی خودبه محدود به شاعران ...ز آزادی همگان باشددفاع از آزادی بايد دفاع ا "او
 ..."و چپ

ويکتور " از شخصيت هنری فرخزاد می پردازد و او را با ستايشی سپس به مان
. ی شيلی مقايسه می کند و حتی او را در جائی فراتر می نشاندانقالبشاعر " خارا

او مثل " ی افزايد که مبعد .  و هنرپيشه نيز بوده است و آوازخوان بوده ، فرخزاد عالوه بر آن، شومنشاعرچون خارا اگر 
 ..." خودش بود، خودش بود، فرياد فروخورده ملتی بود 

 یزندگ

 داشته و در مجله فريدون با 1349 آميز مانی که بگذريم به گفتگويی می رسيم که اسماعيل جمشيدی در سال ستايش ديباچه از
 .ی ساده و صميمی و به کوتاهی از زندگينامه خود می گويدزبان اين گفتگو با فريدون در. سپيد و سياه انتشار داده است

در دبستان رازی و " چهارراه گمرک تهران، زاده شده" در 1317 مهر پانزدهم در
 دارالفنون، درس خوانده و بعد رهسپار آلمان و اتريش شده، در وين و دبيرستان

 برلين حقوق سياسی خوانده و رساله اش را درباره تاثير عقايد مارکس بر ومونيخ 
 . استنوشتهکليسا 

زنی که اهل تئاتر و ادبيات بوده " یآکسفورد با آنيا بوچکووسک "در 1962 سال در

 

 (1317-1371) فرخزاد فريدون
  

 فرخزاد فريدونی ها ترانه از نمونه چند

 من شهر

 بهار

 بخوان بخوان،



متاسفانه از دست رفته و فرزند " اوفليا"نخست،فرزند !" بيرون از آکسفورد با او ازدواج کرده است" و به قول خودش شدهآشنا 
 . بر جای مانده استخوشبختانه" رستم"دوم 

.  را در کار شعر جدی تر ساخته استاو" نياآ" از نوجوانی به شعر و سرودن آن عالقه داشته و ازدواج با فرخزاد فريدون
 او شعر های ازفرستاده که پيش " کاوه "و نيز مجله دو زبانه " زود دويچه "شعرهايش را به زبان آلمانی برای روزنامه 

ی نويسنده معروف، يازده شعر او را برا" مارتين والسر" که گذردچيزی نمی . را نيز انتشار داده بودند" سيروس آتابای"
 .استقصد چاپ آن را داشته برگزيده " زورکامپ " يک جنگ ادبی که انتشارات درانتشار 

انتشار داده که تحسين بعضی " ديگرفصل " نخستين مجموعه شعر مستقل خود را با عنوان 1964 در سال انجام سر فريدون
 در کهنوشته " فصل ديگر"گفتاری برای پس" يواهنس بوبروفسکی "آلمانشاعر معروف . منتقدان معروف را بر انگيخته است

 .توفيق آن موثر افتاده است

 جايزه ادبی شعر برلين را نيز از آن خود" فصل ديگر" انتشار از ماه بعد پنج
او از جمله گفته . ی آن با سخنرانی بوبروفسکی همراه بوده استاعطاساخته که 

 و نيز سيروس آتابای به ما نشان می دهند که دنيای -فريدون فرخزاد : "است
 ..." جنگ هندز جای زيستن استوحشتآکنده از 

 چند سالی عضو آکادمی ادبيات جوانان مونيخ بوده و در سال فرخزاد فريدون
در راديو سلسله .  اين شهر نيز راه پيدا کرده استتلويزيونه راديو  ب1966

 و توام با موسيقی خاورميانه، از جمله ايران تهيه می طنزبرنامه هايی همراه با 
 .را ساخته است" خيابان های آلپ" فيلم رنگی مجموعهکرده و در تلويزيون 

 گيری از ترانه های  سراغ موسيقی فولکلور ايران و را بهرهبه رفته است بعد
فراهم آورده و با همان در جشنواره موسيقی " ی مدرنموسيقنوعی "بومی، 

 ).1967(در اتريش جايزه اول را ازآن خود ساخته است " اينسبروک"

 پاسخی در خور پيدا نکرده اين است که چرا فريدون فرخزاد با هنوزی که پرسش
شايد مرگ ناگهانی . است دست آورده ماندن را تاب نياورده و به ايران بازگشته  در محافل فرهنگی آلمان بهکهاين همه توفيقی 

 . خواهرش، فروغ فرخزاد در اين تصميم نقش ايفا کرده باشد

 و بيش از هر چيز به بازگشته فرخزاد همه ساخته های خود را در تحصيل و در حرفه رها کرده به ايران فريدون هر حال به
ی شوهای سرگرم کننده راديويی و تلويزيونی شده و به اين ترتيب برگزاری رفته و نيز دست اندرکار دنبال کار ترانه خوان

 . تعليق در آمدحالسرودن شعر به 

 ی آلمانیشعرها

ی برگردانده و فارس خوانده فروغ فرخزاد و دوست نزديک فريدون فرخزاد که شعرهای آلمانی او را به پسر منصوری، حسين
بدون اغراق می توان ادعا کرد که اگر فريدون در آلمان مانده و به کار شعر : "انتشار داده می گويد" خونخنياگر در "در 
ی از شعرها را به نقل می هاينمونه .  داده بود، امروز از چهره های شناخته شده شعر معاصر آلمان به شمار می آمدادامه
 :آوريم

 ا کشتندکه سراب ها او ر/ ی تشنه بودپرستوي/ تابستان
 که من آن را تا به آخر خواندم/ فصل غم انگيز کتابی بود/ پاييز

 و سراغ داس های تنبل را گرفت/  اين گستره بی خون بايد گذشت از اما، يا اينک
 )فصل ديگر(قدری گرما ارزانی داشت / و زمستان را /  دستکش سياه به دست کرديا

 )سرزمين من(.... بلبالن خاموش/ گل های پژمرده/  گل و بلبلسرزمين/  منسرزمين

 )فرش ايرانی(پيروز شوند / تا بر حلقه های زير چشم روز/  هم پيوسته اندبه/  رنگ هالشگر

 

  



..! تنها رنگی است سياه/ نداردوجود .... هرگز / کبوتر نيست/ کبوتر سياه/ در زبان ها زنده است/  واژه صلحمانند/  سپيدکبوتر
 )نژادهاجدا سازی (

 فارسیی شعرها

به  می گذشت، انقالبی برپا می شد و فريدون فرخزاد ناگزير بايد سالی بيست
 . هوای آزاد از نو به دامان شعر پناه ببرددربرونمرز می آمد تا 

 بود که مجموعه ای تازه از او، اين بار به فارسی، در لس آنجلس 1989 اوايل در
!" در نهايت جمله آغاز است عشق: " نوآورانه ای داشت عنوان. انتشار يافت

" فرهنگ فرهی" را  خود در مقدمه مجموعه می گويد اين عنوانفرخزادفريدون 
" از انسان های معدودی که در خلوت اشعار مرا می خواند" کرده انتخاببرايش 

در طول اين راه پر از درد و " می افزايد هدفش از اين کار ها اين است که بعدو 
برای آن که بيفزايم، بايد از :" و مشقت، چيزی به بار فرهنگی مردم بيفزايدرنج
گرشنگی ...و به جای سيری شکم... رگهای زائد را ببرم  بکاهم، شاخه ها و بخود
نمی خواهم عکسم روی جلد مجله ها باشد می خواهم کالمم در "و " بياموزمرا 
 .."بگذارمقدم برمی دارم تا شايد روی راه اثری باقی "پس "  مردم باقی بماندذهن

ی فريدون فرخزاد از زندگی در غربت و            سرخوردگ
 خشمگينانه ای در    بازتاب"  تهرانجلس"به ويژه از    

اين جا، شهر نيست، جنگل     :  "مقدمه مجموعه دارد  
 زار است، کوير است، مرداب است و            شوره.  است

شايد کتاب  !  بوی تعفن آن جهان را پر کرده است             
و !"   نسيم معطری باشد به مشام جان های خسته از خيانت و جنايت                                من
 ...!"منتشر می شودی کشم که چاپ اول کتابم در لس آنجلس مخجالت "

ی آلمانی او جلوه می کند و به نظر هااز نظر محتوا و نيز شيوه بيان ضعيف تر از شعر ...." در نهايت "ی شهرها اين همه، با
در بهترين شعرهای مجموعه که غالبا با اليه هايی از .  از وطن باشدماندهمی رسد اين سرنوشت شعر بسياری از شاعران دور 

 : تاثير فروغ را آشکار می بنيمهدرآميختعرفان 

 ی، من چيستمساکن تو در من تا
 ! به جز شکل انسان نيستممن
  سبک ابری بدون ريشه اممن
  رها، در وسعت انديشه اممن

 ی نيست در جوهر مرااختيار
  من ديگر دهد گوهر مراآن

  بار ظريف ذهن توستباورم،
  پندارم پر از پندارتوستپاسخ

 )تصوير تو(

 : را به مجموعه داده نيز همان اليه ها و تاثير ها را می بينيمنامش که  شعریدر

  می ماند زماعشق سخن چون از
  رها کن خويشتن را در صداپس
  صدا عشق است و پرواز است عشقچون
 ! نهايت جمله آغاز است عشقدر

 

ی فراوان تاثير فرخزاد فريدون خواهر فرخزاد، فروغ
 داشت یرو بر

  



 : ی نشيندماميدهای خود ی ديگر به جهان بی عشق و قهرمان امروز ما نگاه می کند و در سوگ شعر در فريدون

  نمی بينمعيان عشقی ديگر
 ی در جهان نمی بينمعاشق
  سراپرده قساوت ابردر
  ای آسمان نمی بينمذره

  شبانه پژمردندقهرمانان،
 ی قهرمان نمی بينمسرور
  غزل های روزگار خزانزين

 ! ملک کيان نمی بينموصف
  جريانی که بعد می آيددر
 ... غم اين زمان نمی بينمجز

 )درد من(

  و ترانهشعر

 در کار ترانه و شومنی نيز می کوشيد شيوه ای ويژه خود داشته فرخزاد، فريدون
اره های سياسی اروپايی شباهت داشت ی که از شعرهای او به کابهايبخش . باشد
 البته - کننده انتقاد هايی را از سياست های روز گرم های سرتکهی البالدر 

هميشه سعی می " خود او گفته است . ی نمود می گنجانيدمتا آن جا که مجاز 
 ساعته تلويزيونی که پر از خنده و شوخی و سهکنم مردم را در يک برنامه 

 دارد بر روی آن ها فکر ارزشجه مطالبی بکنم که آواز و رقص است متو
متن يکی دو تا از شو های فريدون نيز به " خنياگر در خون " در ..."بشود

 . آمده استنمونهعنوان 

 فارسی می خواند مثل شعر ترانه پردازی گاه ملودی های روز يا خاطره بر انگيز غربی را در پيوند با زمينه اما در و
 بود سرودهو گاه ترانه هايی را که خود می ساخت يا دست کم متن آن ها را خود " داريد؟ آيا برامس را دوست "و يا " آداجيو"

 ". شهر من تهران"و " آواز خوان، نه آواز"مثل 

خنياگر در "در .  های اوستبهترين دو سه آهنگی را نيز در پيوند با عاشقانه های فروغ خوانده که در زمره فرخزاد فريدون
که متن آن از ايرج جنتی " شرقی غمگين"از جمله . ی به نقل آمده استتوضيحمتن شش ترانه او بدون هيچ شرح و " نخو

 . ی ترانه سرای معروف استعطاي

 برای مولف کتاب کهی البته متن های ديگری نيز برای فريدون فرخزاد سروده که خود در نامه کوتاهی عطاي جنتی ايرج
 .ره کرده استفرستاده به آن ها اشا

 را به جايگاه شعارهای مستقيم سياسی تبديل کرد شعر فرخزاد در سال های پايانی زندگی از سر خشم و سر خوردگی فريدون
 ويژهشايد البته در آن شرايط . ی پيدا می کرد روح شاعرانه خود را از دست می دادبردکه اگرهم از نظر گروهی و سياسی 

 . برد حق با او بودسياسی عاطفی که او به سر می

  عشقفقط

 فرخزاد، خواهر بزرگ تر او، شعر پورانشعر و سوگنامه ای از : مطالب متنوع ديگری نيز آمده است " خنياگر درخون "در
 شعر و مطلبی از ميرزا آقا عسگری، شعری از اسماعيل خويی ، متن اتريش،و خاطره ای از ناهيد باقری، شاعر مقيم 

 و گزارش هايی در زمينه اوريدون عليه نظام اسالمی در رويال آلبرت هال لندن ، چند نامه از فروغ به  تيز فوسخنرانی تند 
 سازی های مربوط به قتل او

 

 

 

  



 


