
 
 
 
 
 
 

  مراسم بزرگداشت لعبت در لندن
  

  ، نويسنده، رمراسم بزرگداشت لعبت واال شاع

ترانه سرا، روزنامه نگار و همكار قديمي كيهان 

يكشنبه شب پيش در سالن شهرداري منطقه چلسي 

لندن با حضور گروه زيادي از اهل ادب و فرهنگ 

  . دوستان، همكاران و بستگان او برگذار شد

كت در اين مراسم شماري از شعرا و براي شر

نويسندگان سرشناس از جمله سمين بهبهاني، محمد 

عاصمي، محمود خوشنام از ايران و نقاط ديگر 

حضرت شهبانو اجهان به لندن آمده بودند و علي

فرح، مهرداد پهلبد، شجاع الدين شفا با ارسال 

پيامهايي از مقام و دستاوردهاي ادبي و فرهنگي 

در نيم قرن گذشته تجليل كردند و لعبت واال 

تالشهاي او را در مبارزه براي آزادي زنان در 

فخري نيكزاد مجري برنامه در آغاز . ايران ستودند

ت لعبت واال خوش به جشن گراميداش: مراسم گفت

درودي مي فرستيم آمديد، در آغاز 

به انديشه و انديشه وران، به هنر و 

هنروران، به مردمان سرزمين 

درود به آزادگي و آزاد . مانخود

به دنبال اين مقدمه . انديشي

زندگينامه مصور لعبت واال به صورت 

اساليد و در حالي كه خود وي آن 

را گويندگي مي كرد روي پرده 

  . بزرگي به نمايش درآمد

مادرم » رخساره « : لعبت گفت

دختر كدخداي روستايي در خلخال 

زرگم همسر و پدرم نتيجه عباس ميرزا و خواهر ب

اساليدهاي ديگر مربوط . احمد شاه قاجار بود

شد به فعاليتهاي لعبت واال در دوران خدمت در مي

وزارت فرهنگ و هنر و شركت او در جلسات و 

  . اجتماعات فرهنگي، ادبي، هنري و اجتماعي

پس از نمايش اين اساليدها، دكتر بيژن شفيقيان 

وا همسر داماد لعبت از چگونگي آشنايي اش با شي

خود در دوراني كه هر دوي آنها در دانشكده 

پزشكي تحصيل مي كردند گفت و يادآور شد كه با 

كمال تأسف بايد بگويم شيوا ذوق و قريحه شاعري 

  . را از مادرش به ارث نبرده است

دكتر محمود خوشنام نويسنده و هنرشناس معروف 

آشنايي اش  هاو به سابق. سخنران بعدي مراسم بود

لعبت واال اشاره كرد كه از تهران شروع شده و با 
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يكي : خوشنام گفت. در كيهان لندن ادامه يافته بود

كه  »اوج«از ترانه هاي فاخر خانم واال را به نام 

فرامرز پايور روي آن آهنگ گذاشته و نادر گلچين 

آنرا در يادواره حسين تهراني  تنبك نواز مشهور 

اين آهنگ سپس . خوانده است به ارمغان آورده ام

  . پخش شد

پيام خاطره پروانه از تهران، فضاي سالن را 

دگرگون كرد و اشك از چشمان حاضران سرازير 

خاطره در بخشي از پيامش كه از فضاي غم . نمود

من ناتوانم : انگيز كنوني ايران حكايت داشت گفت

و با مصرف دارو و مسكن روي پا مي ايستم و هنگام 

در واقع من . يانو تكيه مي دهماجراي برنامه به پ

  . كنج غمخانه زندگي ام تا بميرم

در بخش بعدي برنامه پيام مهرداد پهلبد وزير 

پيشين فرهنگ و هنر، شجاع الدين شفا معاون 

پيشين فرهنگي دربار شاهنشاهي و نويسنده معروف 

و سيروس آموزگار نويسنده  و وزير پيشين 

لعبت : گفتشجاع الدين شفا . اطالعات پخش شد

واال از جمله زنان مبارز، فعال و آزادانديش بوده 

است كه به اصطالح شمشير را از رو بستند و با 

خشك انديشي و در راه اعتالي حقوق زنان تالش 

  . كردند

سيروس آموزگار نيز از تسلط و تخيل داستاني 

لعبت و مهارت او در به پايان بردن قصه گفت و 

عضو كميسيوني بوديم كه من و لعبت واال : افزود

هفته اي يكبار در  تاالر رودكي به بررسي 

داستانهايي كه براي باله و اپرا انتخاب مي شدند 

پس از آن پيامهاي جواد مجابي، . مي پرداختيم

پري سكندري، دكتر ماشاءاهللا آجوداني، اسماعيل 

ر صديقي، عباس دنوري عالء، شكوه ميرزادگي، نا

  . ي پخش شدپهلوان و اسماعيل خوي

آغاز دهه شعرهايي كه در : جواد مجابي گفت

مي خوانيم، شعرهايي است كه  از لعبت 1330

درباره تولد و تشخص زن در جامعه ايران گفته شد 

اين شعرها در فضايي احساساتي جريان دارد و در 

آن ايام در مجله تهران مصور در تيراژ باال منتشر 

  . مي شد



ز لعبت به مضامين زيادتر ا» گسسته « در دفتر شعر 

خوريم و محتواي پخته تر با نوعي خودآگاهي بر مي

و زن به عنوان فرد مستقل در جامعه هستي مسائل 

كه ) شوشا(شمسي عصار . خود را بيان مي كند

تاكنون چند كتاب پرفروش به زبان انگليسي 

درباره ايران نوشته دو شعر لعبت واال را كه به زبان 

عبدالوهاب .  ه كرده بود خواندانگليسي ترجم

در » آن نگاه گرم تو « شهيدي خواننده معروف 

  : پيامي كه از ايران براي لعبت فرستاده بود گفت

  يك دامن اشك دارم و يك سينه آتشم

  پر، واكن اي صداي تو جان شمع سركشم

آذر پژوهش گوينده قديمي راديو و برنامه گلها كه 

راسم به لندن آمده از پاريس براي شركت در اين م

. خواند» سركش « بود شعري از لعبت با عنوان 

آنگاه محمد عاصمي در سخنراني مفصلي از 

ديدار : دوستي قديمي خود با لعبت گفت و افزود

. لعبت واال و سيمين بهبهاني ديدار با جواني است

ر و تئاتدر عاصمي درباره دوران بازيگري اش  

آشنايي اش با لعبت كه مدتي در كار طراحي 

لباس بازيگران و طراحي صحنه فعاليت داشته 

صحبت كرد و چند اتفاق جالب و شنيدني را كه در 

تئاترهاي آن دوران الله زار روي داده بود تعريف 

پس از پايان صحبتهاي عاصمي پيامي از پرويز . كرد

بت واال با لع: صياد در پيامش گفت. صياد پخش شد

زماني آشنا شدم كه در جواني براي گرفتن لباس 

  . زار رفتم بازيگران به تئاتر نصر در الله

دكتر صدرالدين الهي روزنامه نگار، نويسنده، 

مترجم، استاد روزنامه نگاري، مسئول صفحه 

يادداشتهاي بدون تاريخ كيهان لندن در پيام خود 

اند و ابتدا شعري از ژاك پرور شاعر فرانسوي خو

سال پيش در يك جنگ شعر  60ه بعد اشاره كرد ك

از شعراي زن خارجي كه به فرانسه ترجمه شده 

بود شعر كالس زندگي از لعبت را كه با الهام از 

شعر ژاك پرور سروده بود به فرانسه ترجمه و در 

  . آن جنگ آوردم

دكتر الهي گفت لعبت زني است همه فن حريف كه 

كامل يك زن مترقي و در مهرباني نيز نمونه 

جله تهران  مصور ماو در . متجدد ايراني است

صفحه شعر و ادب و صفحه زنان را اداره مي كرد و 

هنگامي كه سردبير اين مجله بود با او همكاري 

لعبت واال نخستين سردبير زن . دلپذيري داشتيم

مجله سياسي ايران بود بدون آنكه بخواهد در اين 

احمد احرار نيز . نق دهدمجله زن ساالري را رو

در . پيامي از پاريس براي لعبت واال فرستاده بود

لعبت واال خانمي است شايسته و : اين پيام او گفت

آشنايي من با خانواده واال به . به معناي كلمه واال

سالهاي دور برميگردد و نام مجله تهران مصور و 

احمد . تئاترهاي دهقان و تهران را به ياد مي آورد

خانم لعبت واال تصميم گرفته اند هم : حرار گفتا

  . واال بمانند و هم لعبت

سردبير كيهان اضافه كرد از جانب يكايك كاركنان 

كيهان لندن و همچنين از سوي دكتر مصباح زاده 

مدير و بنيانگذار كيهان كه اين روزها در بستر 

بيماري است و قدرت تحرك ندارد و همگي قبول 

ر اين مجلس باشكوه خالي است، داريد كه جايش د

از برگذاركنندگان برنامه و يكايك شما تشكر 

  . كنممي

در دنباله مراسم علي بهبهاني فرزند سيمين 

بهبهاني درباره داستان نويسي لعبت واال صحبت  

كرد و بخشهايي از يكي از داستانهاي وي را 

سپس شاداب وجدي، شيرين رضويان و زيبا . خواند

ن شاعر مقيم لندن شعرهايي براي كرباسي زنا

لعبت خواندند و بعد نوبت به سيمين بهبهاني شاعر 

مبارز و بلند آوازه ايران رسيد كه از ايران براي 

خانم بهبهاني در . حضور در اين مراسم آمده بود

آغاز صحبتهايش به حضور آذرپژوهش، فخري 



نيكزاد، شاداب وجدي، شيرين رضويان و زيبا 

كرد و از سابقه پنجاه ساله دوستي با  كرباسي اشاره

سپس چند لطيفه تعريف كرد و . لعبت واال گفت

خطاب به حاضران گفت اي طبقه برگزيده و 

روشنفكر چرا با هم مهربان نباشيم؟ چرا بايد نسبت 

سيمين ادامه . به يكديگر نيروي دافعه داشته باشيم

داد به لعبت گفتم فروتني صفت خوبي است اما 

بعد از صحبتهاي . ودمان را فراموش كنيمنبايد خ

خانم بهبهاني نوبت به عطا شفيقيان هنرمند و نوه 

عطا قطعه اي را كه براي مادر . خانم واال رسيد

با ارگ » افق نو « بزرگش نوشته بود با عنوان 

پيمان خسروي در اجراي اين قطعه عطا را . نواخت

  . با ويلن همراهي مي كرد

عبت واال ضمن تشكر از در پايان برنامه، ل

برگذاركنندگان و حاميان مالي برنامه گفت زبانم 

از همه عزيزان قاصر است بنا براين يك  براي تشكر

  . رباعي مي خوانم كه شايد سپاس مرا برساند

  

  خدا بستانم زگر عمر دوباره ا

  صدسال دگر زنده به دنيا مانم

  هر روز حديث حق شناسي خوانم 

  نتوانم اي دوست سپاس مهر تو

  

لعبت گفت سيمين بهبهاني دوست و نيمه ديگر من 

است كه در سالهاي دور و از دوران تحصيل در 

 - دانشكده ادبيات تاكنون با هم حشر و نشر داشته

لعبت سپس شعري را كه براي سيمين بهبهاني .  ايم

سروده بود خواند و آنگاه لوح يادبودي از سوي 

نگي توس به خانم جميله خرازي مدير بنياد فره

برنامه بزرگداشت لعبت واال با . لعبت واال تقديم شد

حمايتهاي مالي بنياد توس و همكاري دكتر شيوا 

مقدمات تهيه اين مراسم از شش . شيباني پا گرفت

  .  ماه پيش آغاز شده بود

  سركار خانم لعبت واال

پرگشودنها به هواي « انتشار گزيده اشعار شما، 

. دماني و خرسندي استموجب كمال شا» پرواز 

من كه در طول سالها شاهد كوششها و مجاهدتهاي 

شما در امور مربوط به تجدد زنان در ميهن 

 عزيزمان بوده ام، اين كار تازه را به فال نيك

گيرم و اميدوارم همچنان در خدمت فرهنگي و مي

  .ادبي خود موفق باشيد

  فرح پهلوي

  

  
 


