
 



و » پاتريس لومومبا«در سوگ » سرود بهار«شعري با عنوان » سپيد و سياه« در مجلۀ ١٣٣٩در اسفند 
.چاپ شد» عبداهللا بهزادي«خطاب به همسر او، از دکتر   

» !باد بهاران خجسته«نام  با چند بيت از اين شعر سرودي ساخت که به» کرامت دانشيان«ها بعد  سال
ي روستاي  هاي مدرسه حتا به بچه. خواند با صداي گيرايش آن را ميسرودي که کرامت . معروف است

 جاي ها، سر صف به که صبح طوري را ياد داده بود، به هم آن] در شهرستان مسجدسليمان[» سليران«
  .خواندند را مي» !باد  خجسته  بهاران«ها  بچه» سرود شاهنشاهي«

. هاي سياسي شد  سرود جمعي بچهبه زندان رفت و» کرامت«بعدها اين سرود همراه با 
هر که . بندش در زندان باقي ماند قاي همبود که در ياد رف» کرامت«يادگار » !خجسته باد بهاران«
صدا با او خوانده  را حتما از زبان او شنيده بود و هم» !بهاران خجسته باد«شناخت،  را مي» کرامت«
.بود  

.ميان مردم آمد هم به» !خجسته باد هارانب «پس از قيام همراه با آزادي زندانيان سياسي،  
 ٢٩(» خسرو گلسرخي«و » کرامت« تا سالروز شهادت ٥٧ بهمن ٢٢ي ميان قيام  در يک هفته فاصله

کردند، به  ي برگزاري بزرگداشت سالروز شهادتش مي که خود را آماده» کرامت«رفقاي نزديک ) بهمن
.گيرند مي» !بهاران خجسته باد«تصميم به اجراي سرود» پدرام اکبري«پيشنهاد   

اسفنديار «خوانند،  چنانکه از کرامت به ياد داشتند ـ مي ، سرود را ـ آن»حسن فخار«و » پدارم اکبري«
نويسد و به علت نبودن امکانات کافي و دسترسي نداشتن به  را مي نت موسيقي آن» منفردزاده

.کند س مينوازد و بعد همه را با هم ميک تک مي ارکستر، خود به تنهائي تمام سازها را ابتدا تک  
، فرهاد مافي، »عبداهللا و ابوالفضل قهرماني«، »علي برفچي«: خوانندگان سرود عبارت بودند از

.»اسفنديار منفردزاده«و » پدرام اکبري» «حسن فخار«  
» !بهاران خجسته باد«، ٥٧ بهمن ٢٩پس از چند روز تمرين، سرانجام در ساعت يازده و نيم صبح روز 

.پردازد مي» منفردزاده«مخارج استوديو را هم . بود» شبخيز«مسئول ضبط . شود ضبط مي  
ي عالي تلويزيون در  در مدرسه» خسرو«و » کرامت«سرانجام، هنگامي که مراسم يادبود و بزرگداشت 

را مستقيما از » !بهاران خجسته باد«ي  حال برگزار شدن بود، رفقا خسته، نوار ضبط شده و آماده
  . .. شود آورند و نخستين بار در آنجا پخش مي مراسم مياستوديو به سالن برگزاري 

 
.١٢ و ١١ـ صفحات ) يادنامه دانشيان (٥٩چاپ تهران ـ بهمن » فرهنگ نوين«ي  نشريه  

 
   سرود بهار

 
 هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردميد
 پرستو به بازگشت بزد نغمۀ اميد

 ز بازی ابر و مهر، به نيلی سپهر ژرف
ای نمایان شود شگرف به هر لحظه تازه  

جوش آمدست خون درون رگ گياه به  
 بهار خجسته فال، خرامان رسد ز راه
 به خویشان و دوستان، به یاران آشنا

کنند به مردان تيزخشم که پيکار می  
 به آنانکه با قلم، تباهی دهر را
کنند به چشم جهانيان پدیدار می  

 به بانوی سوگوار، که در ماتم شهيد
  نوا، دل عالمی تپيدبناليد و زان

!باد بهاران خجسته  
 و این بند بندگی، و این بار فقر و جهل

 به سر تا سر جهان، به هر صورتی که هست
!نگون و ُگسسته باد  

www.parand.se 


