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 ایام راتاریخ این 
 ھر کس که خواھد خواند،

 :جز این سخن از ما نخواھد راند
 این نسل سر در گم،

 ھاشان لنگ،بر توسن اندیشه
 فرسنگ در فرسنگ
 رانندجز سوی ترکستان نمی

 .خوانندنمی تاریخ پیش از خویش را باری 
 «پورع. شجاع»

گونه که به گوش حال نشنیده باشد. این سرود اینرا تا به» باد!خحستهبھاران «کمتر کسی از ما ایرانیان است که سرود 
ھای انقالب ایران است، ولی واقعییت مربوط به خلق آن در چنان سالایم گرچه به عمر، ھمسن و بهما رسیده و شنیده

ھای باستانی نبشتهشده پیچیده که شاید سنگغباری از حدس و گمان و اطالعات مخدوش و مغشوش و حتی تحریف
 !دوران کوروش و داریوش نباشند
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و این تنھا مربوط به تاریخچهٴ آن سرود نیست که بسیاری از حقایق تاریخی، فرھنگی، ادبی، ھنری و حتی سیاسی عصر 
معاصر ما ھست که ھر یک از ما بخشی از آن را (و چه بسا ھمان را ھم به اشتباه و مخدوش) خبر داریم. و از آنجا که به 

گیریم، پس گذشت زمان را چندان جدی و از آن تجربه نگرفته و نمی» تاریخ«ھادت تاریخ از آندست مللی ھستیم که ش
کند، و ما، کار خود را، که ھمین ایستایی و (که ھمان تاریخ باشد) کار خودش را که ھمانا گذران و گذشتن است می

 .سردرگمی و ندانستن است

» باد!بھاران خجسته«از سرود   ای مستندقع سعی راوی این حکایت است در ثبت تاریخچهمطلبی که خواھید خواند در وا
ای باشد آوری مدارک معتبر انجام گرفته است. باشد که این، دستمایه و پایهکه با توسل به منابع و ماخذ موجود و جمع

دم و مقطع خاصی از تاریخ برآمده، حرمتی آنچنان برای آنھایی که در آینده شاید بخواھند آثاری از ایندست را که از بطن مر
 .دروغ بسپارندشکه الزم و سزاوار بگذارند، و ای بسا که به قلم واقعیت به تاریخی بی

اسفندیار «و به » کرامت«یارترین یار و نگھدار خاطرۀ » پدرام اکبری«شود به و کالم آخر آنکه این نوشتار تقدیم می
 .و ترانۀ معترض عصر ماست و دلی بزرگ دارد و آرزوھای خوب برای انسانکه آبروی شعر » منفردزاده

* * * 

 "!بادخحسته بھاران" سرود تاریخچۀ
 شد! شروع »کنگو« از● 

رسد. می» کنگو«در کشور » کاتانگا«به ایالت   »باد!بھاران خجسته«ی سرود شاید باور نکنید، اما حقیقت دارد. ریشه
روزی   ]۱۹۶۱ژانویه  ۱۷[ ۱۳۳۹دی  ۲۷سه شنبه   دانیم.زدن این سرود را از آن ریشه میدقیق جوانهامروز حتی تاریخ 

 ]مطلب ادامهرھبر جنبش ملی کنگو در آفریقا را در اسید حل کردند! [» پاتریس لومومبا«که 
* * * 

 »سیاه و سپید« یمجله تا سیاه ی»کنگو« زا● 
ای بعد اینجا در ایران خودمان یک پزشک متخصص در ریه شود. ھفتهکشته می» کنگو«آنجا در کشور » پاتریس لومومبا«

نامهٴ نام دارد و در ھفته» سرود بھار«سراید. سروده و قلب، در ھمدلی و به تسالی دل داغدیدهٴ ھمسر او شعری می
 ]مطلب ادامه[  رسد.میچاپ به» سپید و سیاه«

* * * 

 »سلیران« روستای  ٴ مدرسه ھایبچه صبحگاھی سرود »باد!خجسته بھاران«● 
که او » سلیران«ی روستای ھای مدرسهبا چند بیت از این شعر سرودی ساخت. بچه» کرامت دانشیان«ھا بعد سال

 ]مطلب ادامهخواندند. [را می» بادبھاران خجسته» «سرود شاھنشاھی«جای ھا، سر صف بهبود صبحآموزگارش 

 !را یاد باد» باد!بھاران خجسته«سرایندۀ شعر سرود 
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 به آنان که با قلم، تباھی دھر را
 .کنندمیچشم جھانیان، پدیدار به

 و این بند بندگی، و این بار فقر و جھل
 ھر صورتی که ھستبه سر تا سر جھان، به

 !نگون و گسسته باد
ایرانی است و ھزار و یک ھنر! و یک از آن ھزار، ھمانا سرودن شعر است و طبع شاعری او. ھمۀ ما، از مرد و زن، چه 

 ن از خود سروده و یا حتما در آینده روزی خواھیم سرود!امان البد بیت شعری موزوسواد، در گذشتهباسواد و کم

و » سعدی«و » حافظ«شوند: در خیل میلیونی اینھمه صاحب ذوق و قریحه و در انبوھی آنھمه شاعر، چند نفری می
، »اخوان«و » سیمین«و » شاملو«و » فروغ«و » نیما«شوند: ، فخر ادبیات ایران؛ چند تایی می»شمس«و » صائب«

عر نو در ادبیات معاصر، و اکثر بقیه بسته به باوری که به یکی از این دو قطب دارند، خیمه و خرگاه خود را جایی شاخص ش
، آخرین »شھریار«کنند. یکی مثل نزدیک یا دور به آن، در گسترۀ وسیعی که تاریخ ادبیات ایران نام دارد برپا کرده و می

سوتر؛ و دیگری این» سھراب سپھری«نشیند؛ یکی مثل ید، آنسوتر میسراحلقه از غزلسرایان که به سبک عراقی می
 اند.سو را کشیدهسو و آندرست وسط مجلس و آنجایی که خط این» ابتھاج«مثل 

اینھا که گفتیم، از جمله آنھایی ھستند که دیوان و دفتر و کتابی دارند و نام و کالمشان معرف حضور و آشنای ھمگان و 
ای از آنھا زبانزد و نشسته در حافظۀ مردم. دیگرانی که بیشتر نام و آثارشان را در صفحات د سرودهکم یک یا چندست

 جای خود.بینم بهای از کار و آثارشان را دیده و میایم، و یا اینجا و آنجا مجموعهادبی و مربوط به شعر در نشریات دیده

خوریم که شاید اصال ھی این شاعران، گاھی به کسانی برمیخواھم به اینجا برسم که در انبوپس از این مقدمه می
آزمایی ذوق شدۀ صفحات ادبی و شعر در مطبوعات، ولی در طبعصاحب دفتر و دیوانی نبوده و نیستد، و یا حتی شناخته

دھان  اند و آن شعر در گذر زمان و از حسن اتفاق شاید، به زبان وخود، مثل بسیاری دیگر کسان، روزی شعری سروده
 ملتی نشسته و تکیه داده بر حافظۀ مردم، در خاطرۀ جمعی نسلی، برقرار و ماندگار شده و مانده.

کرد تخلص می» ھاله«نام داشت و » حیدر رقابی«اش را از آلمان گرفته بود و نمونۀ آن، صاحب ذوقی که دکترای فلسفه
نیز دکتر بود در طب، و متخصص ریه و قلب از کشور فرانسه را سرود. و یا این یکی شاعر که او » مرا ببوس«و شعر ترانۀ 

 ھایش، سرود بھارانۀ ما در این دو سه دھۀ اخیر بوده.و بخشی از یکی از معدود سروده



ھای موجودی که از او در دسترس است، دفتر و دیوانی ندارد و حضور او در یاد و خاطرات شاعری که تا ھنوز با وجود سروده
ھای اوست. سرودی که بدون شک در این سه دھۀ اخیر کمتر کسی از ماست ط سه بند از یکی از سرودهما بسته به فق

 گویم.را می» سرود بھار«، شاعر »عبدهللا بھزادی«که آن را نشنیده باشد. دکتر 

شعر داشت،  کنیم که در کنار شور تحصیل، استعداد سرودندر این یادداشت حکایت زندگی و روزگار شاعری را روایت می
به دانشکدۀ پزشکی رفت، مبارز چپ سیاسی شد، به زندان و تبعید رفت، در فرانسه دکترای پزشکی گرفت، نمایندۀ 

 مجلس شورای ملی شد و در ھنگام مرگ، مشاور وزیر بھداری بود.

که بگذریم، در مرور سرایانی چون فرخی سیستانی و از ایندست قبل از آن اما یادمان باشد از شاعران درباری و مدیحه
بینیم، و یا کمتر الشعرا بودن دربار را به آن شکل سنتی و معمولی که بود یا نمیتاریخ ادبیات معاصر ایران، مقام ملک

مناسبتی به امتنان و تحسین از کسی یا کسانی در خورد. گاھی به ضرورتی و اجباری شاید، شاعری بهچشم میبه
آن، گرھی از مشکل و بخت خود بگشاید و کارش راه بیفتد و سری به سامان برساند.  یمنحکومت چیزی سروده تا به

 یاد بیاوریم.ھا را در شکل ترانه یا قطعه و قصیده بهھایی چند از ایندست سرودهتوانیم نمونهھمۀ ما می

آمد و دم دست داشتن مداران نمیکار دولتمردان و قدرتگرچه بنا به گذشت روزگار و تغییر زمان، دیگر قلم و کالم شاعر به
شد؛ ولی در مھار داشتن اھل شاعری آشنا به قواعد عروض و قافیه برای حاکمان وقت، فخر و فضیلتی محسوب نمی

 شود.بند کردن آنھا ھمیشه بخشی از سیاست روز ھر دولتی را شامل شده و مینحوی وابسته و پایقلم و به

شد وکالت مجلس شورای ملی، و در صورت باال بودن کیفیت کار که پیشکش می ھاییدر حکومت پیشین یکی از باج
ھای آن نباشد و اھل کتاب خود نیک قلم، پست سناتوری انتصابی مجلس سنا بود. شاید نیازی به نام بردن نمونهصاحب

ک گزینش او برای احراز پست دانند. ولی بد نیست این را بگوییم که تنھا استعداد نوشتن داستان، یا سرودن شعر مالمی
ھایی از ایندست نبود، بلکه ھنرمند بایستی که حتما از سابقۀ نسبتا خوبی از مبارزه علیه حکومت ھم برخوردار و مقام

 بود.می

کارگیری او در دستگاه و بافت اداری دولت و حکومت، نه تنھا حزب و اھدای مقام دولتی به ھنرمند مبارز سابق، و به
اش، برای او نوعی شکنجۀ روحی بستگی و باورمندیکرد، بلکه بسته به دلاعتبار میکه او عضو آن بوده را بیسازمانی 

آمد. عذاب الیمی که ھنرمند برای رھایی از آن، و تسکین حس نامطبوعی که با او بود، به حساب میو عذاب وجدان به
 داد.آورد و به کیفر آن استحاله، سزای خود را میمیرفت و سر آخر از چاه خود ویرانی سر ھزار و یک راه می

* * * 

از اوست را با حکایتی به نقل از » باد!بھاران خجسته«داستان زندگی این شاعر گمنام که شعر سرود ھمیشه ماندگار 
 یت کنیم.چاپ رسیده روابه» ھایادمانده«، و برگرفته از جلد دوم کتاب خاطرات او که با عنوان »هللا نوحنصرت«

ھایی که با کوشش و مقدمۀ کتاب«هللا نوح، نویسنده و شاعر معاصر در شرح خاطرات خود، یادداشتی دارد با عنوان: نصرت
چینی و آوری و ویراستاری و حتی حروفای است به چند کتاب که به ھمت و تالش او جمعکه اشاره» من منتشر نشد!

دالیل مختلف منتشر و توزیع نشده. از آن جمله مثال آماده برای چاپ بوده، ولی به ای از او در معرفی صاحب اثر،با مقدمه
 یکی کتابی در باره خسرو روزبه، یکی دیوان شعر علی اشتری (فرھاد) و یکی ھم ھمین دکتر عبدهللا بھزادی که گفتیم.

مزاد بابلی شنیدم که ھمراه با برادرش کند که: اولین بار نام دکتر عبدهللا بھزادی را از دھان عیسی عالاو حکایت می
مھندس ابراھیم و گروھی دیگر از شھرستانھای مختلف ایران در زندان معروف به موقت شھربانی که بعدھا نام کمیته 

 بود. ۱۳۳۲مرداد  ۲۸مشترک نام گرفت. زندانی بودیم. اولین ماھھای پس از کودتای 



عیسی شعری خواند که به نظر ما جالب بود. وقتی از او نام شاعر را  در ساعات ھواخوری در حیاط زندان بود که روزی
دستگیر و  ۱۳۲۷بھمن ماه سال  ۱۵پرسیدیم گفت: دکتر عبدهللا بھزادی. و تعریف کرد که او از رفقای ما بوده، ولی بعد از 

 کند.میکار پزشکی خود پرداخته و کمتر در سیاست دخالت زندانی شده و پس از آزادی به

دھد که سالھا بعد، [بعد از انقالب] چطور از طریق ھمین دوست، یعنی عیسی هللا نوح در ادامه خاطراتش شرح مینصرت
محفوظ است. یکی  صارمی ملوسھای او نزد ھمسرش شود عبدهللا بھزادی درگذشته و تمام سرودهعالمزاد، مطلع می

نام دکتر مھرداد نیکزاد، پرداخت ھزینۀ صد ھزار تومانی چاپ این مجموعه اشعار را بهاز ھمکاران پزشک و دوستداران او 
 عھده بگیرد.متقبل شده و در پی کسی ھستند که تنظیم و آماده سازی این دفتر را برای چاپ به

عنوان مجموعه شعر ای اوراق فرسوده و پراکنده بهھفتۀ بعد، عیسی بسته«شود: دار میهللا نوح این مھم را عھدهنصرت
من تحویل داد و من با شور و شوق زایدالوصفی به پاکنویس کردن و تنظیم آن پرداختم. کار تنظیم کتاب دکتر بھزادی به

چاپ را چینی شده و آماده بهای نسبتا مشروح بر آن نوشتم که در اول کتاب قرار گرفت و نسخه حروفتمام شد و مقدمه
من تحویل داده شده بود) را به عیسی عالمزاد و ھمسر دکتر ای که بهاوراق فرسوده (بسته ھمراه با مطالب اورژینال

گرفتند کردند و اجازۀ چاپ آن را میبھزادی تحویل دادم و وظیفۀ من تمام شد. حاال بایستی که به ادارۀ ارشاد مراجعه می
کرد. خود منھم مراجعه به ادارۀ ارشاد را به دیگری محول میکار انجام نشد. ھر کدام رساندند. اما اینچاپ میو کتاب را به

برای مسافرتی به خارج آمدم و موضوع فراموش شد و این بود که با وجود آماده بودن کتاب و تامین ھزینه چاپ آن، کتاب 
 »به دست چاپ سپرده نشد.

را نیز یکی از دوستان از من که آن«دارد: د برمیچاپ را برای خوهللا نوح، یک کپی از نسخه آماده بهنیک اما، نصرتاز بخت
من پس نداد. البته بعد از پانزده سال، آن نسخه را با ھزار من بمیرم و تو بمیری و صدھا واسطه از او پس گرفتم. گرفتو به

 ]۲۳تا  ۲۱، صفحۀ ھا، جلد دومهللا نوح، یادمانده[نصرت.» چینی مجدد داشت. . ولی دیگر قابل چاپ نبود و نیاز به حروف

اش با ای که بر مجموعه اشعار دکتر عبدهللا بھزادی نوشته، بعد از شرح چگونگی آشناییهللا نوح در ادامۀ مقدمهنصرت
 نویسد:شعر و نام شاعر، در معرفی او می

جوانی: دوران تحصیل  توان تقسیم کرد، دوران پر شر و شورزندگی و فعالیت دکتر بھزادی را به دو دوره متفاوت می« . . . 
نشینی، تسلیم، انزوا و در خود فرو رفتن و یابد؛ و دوران عقبپایان می ۱۲۳۳و  ۱۳۳۰ھای سیاسی که تا سال و فعالیت

 خود را فراموش کردن.

سالگی از مازندران به تھران آمد و در این شھر به اتمام تحصیالت خود  ۹دوران تحصیل او، دوران رضاشاھی بود که در 
 خروج رضاشاه، واژگونی قدرت او. ۱۳۲۰رداخت. اوج جوانی او مقارن بود با شھریور ماه پ

دانیم فعالیت گسترده احزاب سیاسی آغاز شد و جوانانی که دوران سیاه بیست سالۀ در این دوران ھمانطور که می
 جذب سازمانھای چپ شدند.ھای سیاسی پرداختند و اکثر آنھا نیز رضاخانی را پشت سر گذاشته بودند به فعالیت

آغاز کرد، فعالیت سیاسی خود را نیز ادامه  ۱۳۲۲دکتر بھزادی نیز از این گروه بود. او ھمزمان با کار طبابت که آن را از سال 
 نما شد.داد. مرکز کار و فعالیت او بیشتر بندر انزلی بود و در آن محیط کوچک زود انگشت

روزگار مخصوص معالجه انزلی به تھران خواستند و به بیمارستان بوعلی تھران که در آن او را از بندر ۱۳۲۵سرانجام در سال 
 مسلولین بود منتقل کردند.

آغاز شده بود؛ دکتر بھزادی نیز  ۱۳۲۷بھمن ماه  ۱۵ھای سیاسی، با ترور شاه در که سرکوب نھضت ۱۳۲۸در سال 
 بازداشت و زندانی گردید.



عنوان گردد. بهنشینی او آغاز میتدریج عقبد با قدرت یافتن مجدد شاه. از از این زمان، بهزمان بوآزادی او از زندان ھم
 شود.ادامه تحصیالت پزشکی و دریافت تخصص در رشته ریه و قلب راھی فرانسه می

بوسد می ھای سیاسی آنچنانی راگردد و فعالیتمرداد مواجه می ۲۸با کودتای  ۱۳۳۲پس از بازگشت از فرانسه در سال 
 گذارد.و کنار می

باز باشد. از یاد بردن باورھای دوست و شاعری رفیقرو، پزشکی انسانکند مردی میانهدر این دوره دکتر بھزادی تالش می
او  پیشین، خود را به ندیدن دردھای مردم زدن، پناه به یار و باده بردن، و سرودن اشعار صرفا عاشقانه از مختصات کارھای

 در این دوره است.

خواھد بگوید ولی، زندان را ھم فراموش نکرده است. سرانجام ولی اینھا درد او را چاره نیست، آتشی در درون دارد، می
 نگرد.ھای دیگر با حسرت میدوزد و به تالش ملتھای دور میاز جامعه ایران قطع امید کرده، چشم به افق

شود. کند، قلبش از امید لبریز میی گسستن زنجیر بردگی از دست و پای خویش تالش میبیند که براآفریقای سیاه را می
آوردو زیباترین شعر خود را در علطد، او فریاد برمیخون میدست عمال سرمایه بهکه لومومبا، قھرمان سیاه، بهھنگامی

 .»را. . » سرود بھار«سراید. شعر رثای او می

 

 قلم، تباھی دھر را به آنان که با
 کنند.چشم جھانیان، پدیدار میبه

 و این بند بندگی، و این بار فقر و جھل
 ھر صورتی که ھستبه سر تا سر جھان، به

 نگون و گسسته باد!
» سپید و سیاه«نامۀ در ھفته» لومومبا«ای بعد از کشته شدن یعنی چند ھفته ۱۳۳۹، در اسفند ماه سال »سرود بھار«
ھدیه، و در تسال و ھمدردی با او سروده شده و اولین اظھار ھمدردی » پاتریس لومومبا«سید. این شعر به ھمسر چاپ ربه

 و ھمدلی یک شاعر ایرانی در رابطه با مرگ این رھبر انقالبی آفریقایی است.

 به بانوی سوگوار، که در ماتم شھید
 بنالید و زان نوا، دل عالمی تپید

 باد!بھاران خجسته
خوانیم که باز هللا نوح از دکتر عبدهللا بھزادی، بخشی از شعر دیگری از این شاعر را میادامۀ مقدمه و معرفی نصرتدر 

جمھور ترور شدۀ آمریکا، ژاکلین بار: ھمسر رئیسخظاب شعر به ھمسر یکی دیگر از بزرگان عالم سیاست است. این
 کندی.



ترور شد، دکتر بھزادی شعری در رثای او و خطاب به ھمسرش ژاکلین کندی جمھور آمریکا ھنگامی که کندی رئیس« . . . 
سازد که نتیجه مار در دھد به او خاطر نشان میرا تسلیت می» بانوی سوگوار«ساخت. او در این شعر، ضمن اینکه 

 ببازد. توانست باشد که خود نیز جان در این راهغیر از این نمیتان، چیزی به»شوھر عزیز«آستین پروردن 

ھمه اسلحه و مستشار به ویتنام و سایر از سودجوئی غارتگران نفت باخبر نبود؟ آیا صدور آن» دوستدار نوع بشر«آیا این 
آورند؟ و مانده میروزگار مردم کشورھای عقبدانست جھانخوران غرب چه بهکشورھا به تاکید او ادامه نیافت؟ آیا او نمی

 از کمان حیله و نیرنگ رھا ساخت یکی نیز بر مغز شوھرت نشست.» سیا«ه ھمه تیرھائی کسرانجام از آن

 زدند» سیا«زان تیرھا که سنگدالن 
 تنھا یکی به سوی عزیزت کمانه داشت

 خواراز حق مرنج، بوم فسونکار نفت
 در زیر شاھبال ھمای تو النه داشت

 آیا از سودجوئی غارتگران نفت
 این دوستدار نوع بشر با خبر نبود؟

 میھنان خویشاو حافظ ھم
 قید و شرط در ھمه عالم مگر نبود؟بی

 ھا، مستشارھاآیا صدور اسلحه
 در عصر او، ادامه به تاکید او نیافت؟

 انوار کودتاگر این آفتاب غرب
 جان باز ھم نتافت؟آیا به شرق سوخته

، از »ژاکلین کندی«و گفتن تسلیت به » لومومباپاتریس «بھانۀ تسلی دادن به ھمسر دکتر عبدهللا بھزادی در واقع به
کند و از سوی دیگر با نظرداشتی سو فرصتی برای بازگو کردن کینۀ نھفته و سرخوردۀ خود از امپریالیسم را فراھم مییک

 ھا، بار جھل که کمر مردم را شکسته و بند بندگی را عنوانبه وضعیت موجود در ایران، سانسور مطبوعات، شکستن قلم
 گذارد.و به تماشا می

بینیم که بنا به می» گشنه ایمون نداره«مانده از او، شعری ھم به زبان شکسته و محاوره با عنوان در میان اشعار باقی
ھا بر روی خاک و کمبود مواد شاعر در این شعر، به اختالفات فاحش طبقاتی، فقر و فاقه انسان«هللا نوح: نوشتۀ نصرت

خواھد تا قبل از اینکه ی دنیا می»سیرھا«باری دارد و از شود نگاه حسرتن که منجر به مرگ آنھا میغذائی برای کودکا
 خیل گرسنگان به عصیان برخیزند، به آنھا توجھی بکنند و با سیر کردن شکم آنھا جلوی طغیان و عصیان آنھا را بگیرند.

 ایبه خودت نیگا نکن مثل گل گلخونه
 ندارن، ھوا پسه سوزن، آبگال دارن می

 خوان، فردا دیگه خیلی دیرهخوان، حاال میآب می
 قصۀ بزک نمیر بھار میاد دیگه بسه . . .

 خوانخوان، ساچمه و باروت نمیگنجشکا دونه می
 .شان الی درختا بخوننبذارین به میل

 گشته ایمون نداره، یه روزی از جا در میره
 . . . خوبه اینو، ھمه سیرھای دنیا بدونن

ھای مشاورت ھای آخر عمر از میارزه علیه حکومت شاه دست کشیده بود و با قبول پستدکتر بھزادی با اینکه در سال
وزارت بھداری و نمایندگی مجلس خود را در اختیار رژیم شاه گذاشته بود؛ ولی ھیچگاه از ته قلب، آن حکومت را باور 

 نداشت.



 . . . برخاستم ز خواب و ندیدم تفاوتی
 ر کشوری که ظلمت و ظلمش ز حد گذشتد

 در آن، ھر آنکه اھل خیانت است، به ناز و نوش
 بر ھر که اھل دانش و تقواست بد گذشت

 ھا، ھنوز به خونخوارگی دلیرخفاش
 کفتارھا، ھنوز سر نعش مردگان

 آزادگان، ھنوز به زنجیر ابتال
 . . .آوارگان، ھنوز گریزان ز خانمان

ورزید، زیبایی را در بھزادی بود. شاعری حساس که دلی زیباپسندداشت، به انسان عشق می این، چھرۀ نامرئی دکتر
ھای رژیم عنوان یکی از مھرهداد و در اجتماع بهداشت. مردی که در مجلس به لوایح شاه رای میھر لباسی دوست می
 شاه شناخته شده بود.

 ای، در کنج تنھایی اسیریداغ نفرت خورده
 گیریار پیچانی، مخوفی، گوشهخورده مزخم

 زن بر ھر که پیش آید، چو کژدم بد سرشتینیش
 زن بر ھر که بتوان زد، چو کوس بد نفیریطعنه

 نزد روباھان چو شیری، روبھی در رزم شیران
 زور اگر بیند زبونی، ضعف اگر یابد، دلیری

 خدمتبا خداوندان زر و زور، چو مزدوری به
 ان جون امیریبر گرفتاران حاجتمد، تاز

 تازیدر دنائت قھرمانی، در وقاحت یکه
 گیریدر رفاقت سست عھدی، در عداوت سخت
 خالق پیکار مفروضی و در آن قھرمانی

 خودنمای ژاژخائی که نه کس او را نظیری
 عقده فقر و حقارت چون نشیند در نھادی

 توزی، شریریزاید از آن بدنھادی، دشمنی
ھا، هللا نوح، یادماندهعلت سکته قلبی چشم از جھان فرو بست. [نصرتبه ۱۳۵۵، در مھر ماه سال دکتر عبدهللا بھزادی

 ]۳۴تا  ۲۵جلد دوم، صفحۀ 

 

 باد! (روایت عباس سماکار)بھاران خجسته

 



ای از نوشتیم ھالهو اما حکایت این سرود کوتاه، از قرار بلندتر از آنی است که ما نوشتیم و شما خواندید. ھمانطور که 
ھایی که در اینجا و آنجا بوده و آمده نیز، چھرۀ تابناک و روشن این سرود را در پردۀ شک و ابھام پوشانده که حدس و گمان

 .گذریمھا درمیاز آن

به چاپ » من یک شورشی ھستم«در کتاب » عباس سماکار«روایت دیگری اما در این باره وجود دارد که آن نیز به قلم 
 .سیده استر

شھرت یافت و این کتاب » خسرو گلسرخی«و » کرامت دانشیان«ای بود که به گروه متھم ردیف پنجم پرونده» سماکار»
شرح خاطرات اوست از چگونگی تشکیل، دستگیری، محاکمات و طی دوران محکومیت آن گروه. آن بخش از این خاطرات 

 .نویسیمشود را در اینجا میمی» باد!بھاران خجسته«که مشخصا مربوط به سرود 

ھا تن از مردم خاطره میلیون» بھاران خجسته باد!«اکنون ھم، ھرساله به ھنگام بھاران، با شنیدن نغمه ترانه  . . .»
 .شودھا زنده میکند و یاد آغازه بھار آزادی و شور زندگی در دلسرزمین ما به دوردست بھاران انقالب پرواز می

کنند که شعر این ترانه را او ھا گمان میکند، چون خیلیھا زنده میرا ھم در دل» کرامت دانشیان«یاد  شنیدن این ترانه،
یکی از اعضای » بھزادی«سروده است. ولی واقعیت این است که چنین نیست. این شعر در اصل سروده سرھنگ [دکتر] 

 .حزب توده است

ماجرایش به این صورت است که: در یکی از روزھای نزدیک عید سال  اند،اما این که چرا آن را به کرامت منتسب کرده
گشتیم، در خیابان نادری با دیدن بساط از سر کالس مدرسه سینما و تلویزیون برمی» کرامت دانشیان«وقتی من با  ۱۳۴۷
حال خوشی ھای روشن، ھای قرمز کوچک و سبزه و چراغ زنبوریھای بلور و ماھیھای شب عید و تنگفروشیماھی

و » بھاران خجسته باد!«یافتیم و به کافه نادری رفتیم و لبی تر کردیم و در آن جا، تحت تأثیر ھمان فضا، من ھمین شعر 
 .چاپ شده بود و در دفترچه بغلیم یادداشت کرده بودم برای او خواندم» سپید و سیاه«یک شعر دیگر را که در مجله 

اش را از جیب درآورد و این شعرھا را در آن یادداشت کرد. شعرھا خوشش آمده بود، فورا دفترچه ھم که از این» دانشیان»
صورت یک ترانه اش به زندان افتاد، این شعر را که بهھای سیاسیبار اول به خاطر فعالیت» کرامت«[. . . ] بعدھا، وقتی 

تی از زندان آزاد شد، من آھنگ این سرود را به ھمان شکلی خواندند. وقـ سرود درآورده بود با دیگر زندانیان سیاسی می
به » من یک شورشی ھستم«، کتاب ۱۶۲و  ۱۶۱[صفحۀ .» خواندند چند بار از دھان او شنیدم . . ھا در زندان میکه بچه

 .آنجلس]، ناشر: شرکت کتاب ـ لوس۱۳۸۰، چاپ اول، بھار »عباس سماکار«قلم 

 روایت اسفندیار منفردزاده)باد! (بھاران خجسته

 



دستگیر و مدتی را در زندان » ساواک«توسط » خسرو گلسرخی«که خود نیز در رابطه با پروندۀ » اسفندیار منفرد زاده»
» ترانۀ معترض«ھای که به اوین گذرانده بود، با سابقۀ درخشانی که به عنوان آھنگساز، ھم در سینما و ھم در خلق ترانه

 .شنویم خلق و ماندگار کردرا به شکلی که امروز می» بادبھاران خجسته«واقع کسی است که سرود  شھرت یافت، در

ای دیگر از تاریخچۀ این اثر آشنا میالدی] در استکھلم سوئد، ما را با گوشه[ ۲۰۰۴آوریل سال  ۲۴او در یادداشتی به تاریخ 
نام سرایندۀ » کرامت«بندان ون در ابتدا ھیچیک از یاران و ھمدھد که چدر یادداشت خود توضیح می» منفرد زاده«کند. می

 نویسد:کنند. و میمراجعه می» سیاوش کسرایی«دانستند، به اصلی شعر را نمی

طلبد. حسن [فخار] و پدرام [اکبری] در شناسد. شعر روی کاغذ، نغمه میسیاوش کسرایی گفت شاعرش را نمی«. . . 
خوانند ھربار شکلی متفاوت دارد و گاھی چه میکنند و آنکنند تا ملودی سرود را بیابند. زمزمه میمیحافظۀ خود گردش 

شاید کرامت این شعر را بر بستر آھنگی شناخته شده «پرسم: کند. میھایی به کارھای شنیده شده پیدا میشباھت
 »نوشته باشد؟

نویسم و سپس، بنابر می» خط پنج«کنند، بر این دو عزیز روایت میچه را گاه آنکند. آنپاسخ اما چیزی را روشن نمی
کنم و به تمرین و تنظیم و ضبط آن ھای ُفرم موسیقایی در تلفیق با شعر موجود، حرکتِ ملودی را رسم میضرورت

ن (میکس) نھایی، را نیز ھمراه با تکرار صداھای خودم، در آمیخت» شھال فاطمی«و » مینو وزیری«پردازم. البته صدای می
بھاران «کنم تا با وجود شتاب، به اجرایی قابل تحمل از ُسرود ناپذیر در ضبط، اضافه میبرای پوشش خطاھای اجتناب

 ]۴۲ـ  ۴۱هللا نوح، صفحات ھا، جلد دوم، نصرت[یاد مانده» کرامت دانشیان رسیده باشم. . . » باد!خجسته

 

علی «شنویم نه آن است که در آغاز با صدای می» باد!بھاران خجسته«با نام  آنگونه که پیداست سرودی که امروز ما
» صبا«تمرین و در استودیوی » پدرام اکبری«و » حسن فخار«، »فرھاد مافی«، »عبدهللا و ابوالفضل قھرمانی«، »برفچی



صدایی ھمسر او و ھم» اسفندیار منفرد زاده«ای است که با صدای ضبط شده، بلکه نسخه» رحیم شبخیز«به مدیریت 
 اجرا شده.» مینو وزیری«و یکی از دوستان مشترکشان » شھال فاطمی«

ھمانطور که گفته شد به علت وضعیت خاصی که در روزھای اول پیروزی انقالب وجود داشته، امکان » منفرد زاده«
بوده و به ھمین دلیل خود او تمام جا جمع شوند و آھنگ را اجرا کنند ندسترسی به نوازندگان و گروھی که بتوانند یک

نوازد و آنھا را با ھمان امکانات فنی موجود، با صدای سرودخوانی خود و آن دو دیگر، میکس سازھا را یک به یک و جدا می
 کند.می

» تنباالی گود، رخصتی برای نوش«نام میالدی در وبالگ خود به ۲۰۰۵ژانویه سال  ۲۹او ضمن یادداشتی دیگر که به تاریخ 
 نویسد:کند و میمنتشر کرده، سابقۀ اجرای این سرود را بر ھمگان بیشتر روشن می

با شتاب و با سازھایی در حد اسباب بازی، با وسائل ضبط زیر متوسط سال انقالب ـ » بادبھاران خجسته«سرود «. . . 
استودیو، ضبط شده است. . . اگر سرود  ئی در منزل و نه دریعنی بسیار ابتدائی امروز ـ با صداھایی کامال غیر حرفه

شود، عشق و ایثار انسانی بزرگ و عاشق، بدون کمک امتیازات ویژه با چنین اقبالی ماندگار می» بادبھاران خحسته«
 »نیروی پرتوان ماندگاری آن بوده است، نه موسیقی و اجرا با صدای من. . . 

* * * 

 

 ترانه بھاران خجسته باد

 ۱۳۵۷نام سرودی انقالبی و امیدبخش و جزو معروفترین و نخستین سرودھایی بود که پس از انقالب  "بھاران خجسته باد"
دست حکومت هللا دانشیان بهشدن خسرو گلسرخی و کرامتو سقوط نظام شاھنشاھی، در گرامیداشت سالروز کشته

عر این چکامه دکتر عبدهللا بھزادی است که آن را در شود. شاپھلوی از رادیو و تلویزیون پخش شد و ھنوز پخش می
نوشته است. کرامت هللا دانشیان، بخشی از این  ۱۳۳۹در سال » پاتریس لومومبا«ھمدردی با ھمسر جانباخته کنگویی 

پیروزی  شعر را تبدیل به سرود کرد و اسفندیار منفردزاده آنرا با کمترین امکانات به کمک دوستان و ھمکارانش در آستانهٴ 
 .به اجرا درآورد ۱۳۵۷انقالب 

 ھوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید

 پرستو به بازگشت زد نغمه امید

 به جوش آمد از خون درون رگ گیاه

 فال خرامان رسد ز راهبھار خجسته

 به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا

 کنندبه مردان تیزخشم که پیکار می

 را به آنان که با قلم تباھی دھر

 کنندبه چشم جھانیان پدیدار می

 بھاران خجسته باد، بھاران خجسته باد

 و این بند بندگی و این بار فقر و جھل



 به سرتاسر جھان، به ھر صورتی که ھست

 نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد

 به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا

 کنندبه مردان تیزخشم که پیکار می

 به آنان که با قلم تباھی دھر را

 کنندبه چشم جھانیان پدیدار می

 .بھاران خجسته باد، بھاران خجسته باد

M4IuoNI-https://youtu.be/FVM 
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