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مرا ببوس

مقدمه
از افسانه پردازیهاي بدلیل اشتهار و استقبال مردمی گرفتار حاشیه هاي فراوان، "مرا ببوس"ترانه 

در سایت پرند طی مقاله . ه استعامیانه و فرصت طلبیهاي کاسبکارانه تا سوء استفاده هاي سیاسی شد
احبه ها و خاطرات هنرمندانی چون نظیر مصمفصل و باارزشی، ضمن نقل از کلیه منابع اخیراالنتشار

، تالش گسترده اي براي تبیین مدعاهاي گوناگون و پرویز خطیبی، اسماعیل نواب صفا و بیژن ترقی
که در این ) http://www.parand.se/t-mara-bebeos.htm(جمع بین اقوال و آرا شده است 

جال خواهیم کوشید از متد و منطق دیسکوگرافی، براي روشنتر شدن مطلب و زوایاي مبهم تاریخی م
، استفاده کنیم و نقش این متد را شفاهی موسیقی ایران دارداساسا که موارد مشابه بسیار در تاریخ 

.  درپاالیش اطالعات موجود، به نمایش گذاریم

"مرا ببوس"اولین ضبط 
ه از لیبل همانگونه ک"ببوسمرا"اولین ضبط 

مصورمقابل مشاهده می شود بر روي اول صقحه
، متعلق به رکوردبراي کمپانی موزیکال288شماره 

متن روي لیبل به .نصراهللا عشقی صورت گرفته است
:شرح زیر است

"مرا ببوس"اکران شده است و در نتیجه تاریخ محتمل ضبطشمسی 1335سالخرداداتهام در فیلم 
کامال مشخص است که براساس متن روي لیبل، . باشددر نیمه دوم این سالبا صداي پروانه، بایستی 

.یستکیست و هیچ ابهامی در این امر نآهنگساز، شاعر و خواننده این اثر

"مرا ببوس"دومین ضبط 
طبعا ه اي ناشناس و ، توسط خوانندکمپانی موزیکال رکورد309بردو روي صفحه شماره ضبط مجددي 

که 308که با توجه به صفحه اطالعات زیر صورت می گیردذکرو بابدون درج عکس وي برروي لیبل

288 A
از فیلم اتهام–مرا ببوس

بانو پروانه
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، پرشده بایستی در سال شمسی یعنی برهنه خوشحال و قزل ارسالن1336از دو فیلم متعلق به سال 
که به استناد مطالب ته باشدماه از ضبط قبلی انجام یاف6شمسی و یا با فاصله تقریبی حداکثر 1336

کتاب شاعر شهر شما از 21مندرج در صفحه 
"مرا ببوس"، ضبط دوم )هاله(دکتر حیدر رقابی 

:انجام شده باشد36باید در بهار 

از آنجا که در صفحه هاي موزیکال رکورد، مبناي 
با شماره صفحه انطباق )لبقا(ترتیب ضبط، همان شماره صفحه بوده است و در حقیقت شماره ماتریس

صفحه دیگر ضبط 20، تنها "مرا ببوس"دارد، معلوم می شود که در فاصله ضبط بین این دو اجرا از 
، به آثار متعددي از 309و پس از 288صفحه و صفحه هاي قبل از 20شده است و با مراجعه به این 

اگرچه براساس .کال رکورد می باشدمجید وفادار برمی خوریم که گویاي همکاري مستمر وي با موزی
تفاوت متن دو لیبل پیداست که ارکستر در ضبط دوم، متفاوت با ارکستر وفادار می باشد اما مطلع 
نبودن وفادار از این ضبط محل تردید است و بعید نیست عدم ذکر نام نوازندگان در این اثر، براثر توافق 

.با وي باشد
، اقتضاي انجام شمسی در ایران30فحه هاي سنگی در نیمه دهه ازسوي دیگر مالحظات فنی ضبط ص

ضبط در استودیو را داشته و بعید است از ضبط محتملی در استودیوي رادیو، امکان تهیه نسخه اصلی 
فلذا باتوجه به فاصله محدود دو نوبت ضبط و لزوم حضور در استودیو، براي دو روي صفحه فراهم شود

در حالیکه امري غریب به نظر می رسد) مجید وفادار(ر از دید آهنگساز مخفی ماندن ضبط این اث
قاعدتا ضبط براي صفحه بایستی پس از ضبط .ناشناس ماندن خواننده براي مردم، امري عادي است

.رادیویی و پخش از رادیو و استقبال عمومی مردم صورت گرفته باشد

صفحه پرفروش
یکی از پرفروشترین صفحه هاي سنگی ایرانی بوده است که هم به دفعات و در "مرا ببوس"بی تردید 

شرکتهایی چون . شکلها و شرایط گوناگونی توسط موزیکال رکورد بازتولید و به بازار عرضه شده است
موزیکال و رویال، پس از فروش متعارف هر صفحه، دو قطعه پرفروش را مجددا بر دوروي صفحه 
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خواننده ناشناس
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با آثاري از الهه و از ساخته "مرا ببوس"روي اول مثال بازتولیدعرضه می کردند کهجدیدي بازتولید و
.مشاهده شده استهاي وفادار برروي دوم،

با صداي گلنراقی، تولید دیگري از این صفحه توسط کمپانی "مرا ببوس"انتشار در زمانی نزدیک به 
تولید موزیکال رکورد به بازار عرضه "ببوسمرا "رویال مشاهده شده است که بعید نیست حتی قبل از 

برروي لیبل وجود ندارد اما شماره قالب و شماره صفحه، ماخوذ از "رویال"شده باشد که گرچه عنوان 
.سري شماره هاي کمپانی رویال می باشد

و شماره OJME 834/5به شماره قالب "اسطوانات عبدالرحمن"با لیبل "مرا ببوس"نسخه اي از 
مشاهده شده است که در پاکستان تولید شده،میالدي1950در اواخر دهه که محتمالK-444فحه ص

درج شده اما بنظر می رسد که بازتولید دیگري از ) ویگن("واگن"نام خواننده بر روي لیبل صفحه 
.همان صفحه گلنراقی باشد

ور نیز در بازار ایران عرضه شد د33و 45شمسی که صفحه هاي 1338یادآور می شود پس از سال 
هاي گوناگون چونتوسط کمپانیبا صداي خوانندگان مختلف و وتا نیمه دهه چهل، این صفحه بارها 

دوربا 33سانتی 25و در ضمن صفحه هاي منتشر می شود دور 45ایران گرام و رویال بصورت صفحه 
و بازتولیدهاي مکرر، "مرا ببوس"صفحه این لیست طویل از عرضه . لیبل امپریال هم مشاهده شده است
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که از نیمه دهه سی آغاز و تا اواخر دهه چهل ادامه می یابد گویاي این واقعیت است که هیچگونه 
وجود نداشته و هیچ سند و مدرکی دال براین مدعا و یا "مرا ببوس"حساسیت سیاسی نسبت به ترانه 

.تشار این اثر در دست نیستدال بر تالش براي محدود کردن یا جلوگیري از ان

"مرا ببوس"درباره سرودن شعر 
مجموعه اي از اشعار دکتر حیدر رقابی در 

در تهران به نام شاعر شهر شما 1348سال 
23تا 20منتشر می شود که در صفحات 

20که در تاریخ "مرا ببوس"عالوه بر شعر 
سروده شده، اطالعات مفیدي نیز 1334آذر 

و استقبال مردمی "مرا ببوس"ترانه در مورد
از آن با اشاره به مندرجات نشریات وقت دارد 

منقول در که هیچ اثري از افسانه پردازیهاي 
در آن مشاهده نمی االنتشاراخیرخاطرات

صفحه یادشده از کتاب مذکور 4جلد و .شود
، براي آشنایی با چهره دکتر رقابی و عین متن

. نقل می شود
از حیث ساختار شعري و اینکه "سمرا ببو"

آیا اساسا براي ترانه نوشته شده یا خیر نیز 
قابل بررسی است که امید است در جاي خود 
و توسط کارشناسان ذیصالح مورد توجه قرار 

. گیرد

PHILIPS 45
مرا ببوس

MARA BEBOUS
خواننده خوشنام

ستبهمراهی ارک
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