
  
  
  

شاعر و ترانه سراي سرشناس » لعبت واال« از برگزاري مجلس بزرگداشت )  905وز نيمر(دربازتاب دوهفته پيش 

مقيم لندن خبر داديم و به همين مناسبت تكه هايي از دوسه گفتگويي را كه در سالهاي پيش با او در زمينه شعر و 

ه آن چه در آن مجلس گذشت مي اندازيم و كمي در اينك نگاهي ب. آوريممي ادب و ترانه داشته ايم، به نقل 

پيشاپيش بايد گفت كه آن . گزيده شعرهاي او كه در دفتري به همين مناسبت انتشار يافته است، دقيق مي شويم

مجلس و اين دفتر نخستين دستاورد بنياد توس در لندن است كه هدف اصلي خود را تالش سنجيده و پيگير در 

مات و دستاوردهاي دست اندر كاران فرهنگ و هنر ايراني در خارج از كشور عنوان راه عرضه و معرفي خد

دريكي دو دهه اخير كوشش توليدي و ثمره توليد دور ماندگان از ايران به سايه رانده شده و در . كرده است

وست كه بنياد از همين ر. است، ناشناخته مانده است... نتيجه، قدر و عيار آن، كه در مواردي بسي نيز ممتاز

حد و حدود ارزش هاي معنوي ... توس مي خواهد پلي ميان ايرانيان و فرهنگ و هنر ايراني برقرار كند و 

  .انسان ايراني را كه به هر تقدير از خاك خود به دور افتاده است تضمين كند

  

رساني تصويري، شعر سخنراني، پخش اساليد، پيام : اشت لعبت واال، بخش هاي گونه گوني داشتدبرنامه بزرگ

پيام ها از همه سوي جهان آمده بود و همه در ستايش شاعره اي فرهيخته كه عمري را در ...خواني، موسيقي و 

از بزرگان نظام پيشين، فرح پهلوي، . آورده استرميدان هاي فرهنگي مبارزه براي آزادي و تجدد به س

و از ميان اهل قلم و انديشه، سيروس آموزگار، ماشاءاهللا  مهرداد پهلبد و شجاع الدين شفا، پيام فرستاده بودند

آجوداني، جواد مجابي، اسماعيل نوري عالء، دكتر صدرالدين الهي، پرويز صياد، اسماعيل خوئي، احمد 

از پهنه موسيقي پيام . احرار، ايرج جنتي عطايي، عباس پهلوان، نادر صديقي، پري سكندري و شكوه ميرزادگي

خاطره پروانه و : خي از ترانه هايشان را لعبت واال سروده است، سخت برانگيزاننده بوددوتن كه متن بر

سيمين بهبهاني از ايران، آذرپژوهش از . سخنرانان نيز از جاهاي مختلف دنيا مي آمدند. عبدالوهاب شهيدي

رابطه خود با مادر  فرانسه، محمد عاصمي و محمود خوشنام از آلمان و بيژن شفيقيان كه داماد شاعره است، از

حسين «را بررسي كرد كه سروده شاعره، در ستايش » اوج« خوشنام، متن فاخر، . زن استثنائي اش سخن گفت

عاصمي، به هنر صحنه آرائي هاي . است و با موسيقي دل انگيزي از فرامرز پايور پيوند خورده است» تهراني

ي خود را از صحنه سازي هاي تئاتري قديم، به ميان آورد و واال اشاره كرد و به اين بهانه، شماري از خاطره ها



سپس سيمين بهبهاني كه براي شركت در مجلس بزرگداشت دوست قديم و نديمش از ايران آمده بود، رشته 

  . سخن را به دست گرفت

  

 شاعره هاي سرشناس مقيم لندن، شاداب. پس از سخنراني ها و پيام رساني ها نوبت به شعر خواني رسيد

از همه ... به مناسبت سروده بودند، باز خواندند كه وجدي، شيرين رضويان و زيبا كرباسي، هركدام قطعاتي را

اجراي تنها . گفتيم و از فخري نيكزاد غافل مانديم كه با صداي پخته خود گويندگي برنامه را بر عهده گرفته بود

او با همراهي پيمان خسروي، يكي از . برعهده داشت قطعه موسيقي زنده برنامه را عطا شفيقيان، نوه لعبت واال

بزرگ خود هديه كرد و صحنه رلن و ارگ به مادرا كه قطعه گوشنوازي نيز بود با وي» افق نو«آفريده هاي خود 

  . را نيز به او سپرد تا چند شعري را از مجموعه تازه انتشار يافته بخواند

بودي از سوي جميله خرازي، بنيانگذار بنياد فرهنگي توس، به در پايان برنامه بزرگداشت، لوح سپاس و ياد

  . لعبت واال اهداء شد

  

  »پرگشودن ها«و ...
از سوي  عنوان گزيده اي از شعرهاي لعبت واال است كه همزمان با بزرگداشت او،» پر گشودنها به هواي پرواز«

در بخش اول گزيده، ديباچه دل . انتشار يافته است) سي دي(و شنيداري) كتاب(بنياد توس به صورت نوشتاري 

. برجسته مي كند» از سال هاي در غبار نشسته« آمده است كه يادهايي را » سيمين بهبهاني« انگيز و صميمانه 

  : لعبت به دست مي دهد» جواني«دانه اي از در آغاز از نخستين روزهاي آشنايي مي گويد و تصوير شورمن

. شايد به رنگ انگور باغهاي عدن كه فقط در خيال چراغ روشن مي كنند... با چشمهايي . چه قدر زيبا بود«-

پوستي به رنگ شكوفه هلو و لبهايي به درخشندگي گيالس نورس و همان صدا كه آب را از جريان و مرغ را از 

  »!طيران باز مي داشت

با اين . ها گذشته است» دوري«ين مي گويد پنجاه سال از دوستي آن دو مي گذرد كه نيم بيشتر آن  در سيم

همكاري » اميد ايران« سيمين با مجله . همه در دوره جواني سالهايي را با هم و نزديك به هم گذرانده اند

  . ه استداشته و لعبت با تهران مصور، مجله اي كه بعدها به سردبيري آن نيز رسيد

در . ره روزنامه نگاري كه در دانشگاه تهران برپا شده بود، درس خوانده اندودر نيمه دهه سي هر دو، در د

سيمين در دبيرستان ها درس مي داده و لعبت در وزارت . سالهاي بعد هم هر دو به كار فرهنگي پرداخته اند

ها نزديكيام با دگرگوني نظام و مهاجرت لعبت، سرانج. فرهنگ و هنر، در حوزه شعر و ترانه كار مي كرده است

  . به دوري هاي بلند مدت تبديل شده است

  به او آفرين » حال كه به منتخبي از شعرهاي لعبت نگاه مي كند« سيمين در پايان ديباچه خود مي افزايد، 

وطن جا مانده ولي به ظاهر از . خوب كار كرده و غربت شعرش را لطيف تر و پر بارتر كرده است. مي گويد

  »...من رنجهاي او را مي شناسم... وطن در دل و ذهن او جاي دارد

  



  سروده هاي كالسيك و سنتي در . در دو بخش جاي گرفته است» پرگشودنها « شعرهاي برگزيده در مجموعه 

از بهترين  بخش اول با يكي. آمده است» شناختهاي نو«و نوآورانه ها زير عنوان » مشق در ميدان هاي كهن« 

  :نام دارد و سرشار از حس و حال شاعرانه است» خسته بال« شعرهاي مجموعه آغاز مي شود كه 

كه / به بي كرانگي وهم آنچنان غرقم/ دلم به مرغك بي آشيانه مي ماند/ لبم به ساز تهي از ترانه مي ماند«

!/ سكوت من به دعاي شبانه مي ماند/ نماز سحرم آيه هاي بيزاري است!/...هر سراب به چشمم كرانه مي ماند

  »...كه هر خرابه ام اينك به خانه مي ماند/ به خسته بالي آن جغد عاصي ام لعبت

  

البته شاعر سبب ساز اين تنهايي ها و . درد تنهايي، تنهايي غربت، بر بيشتر شعرهاي مجموعه سايه افكنده است

  . دوري ها را مي شناسد

  »هوا گرفته و ابري است، خانه ويران است/ تان استبهار را چه كنم، در دلم زمس«

دردي است بسي / افتاده در اين گنداب، آزارده زشيخ و شاب/ از خويش جدا مانده، جا مانده و وامانده« 

  »جز كينه و نفرت نيست، در ظلمت اين غرقاب/ جانكاه، در دوزخ شب ماندن

گزيدگان و بزرگان همه خرابه / ين روزگار وانفساقيامتي است در ا/حديث حرمت انسان، حكايتي است غريب«

  »!نشسته سفله به هر خانه هم چو خانه خدا/ نشين

رد پاي .  با اين همه و از بخت خوش، نيروئي در شاعر هست كه شعله اميد را در شعرش زنده نگاه مي دارد

  :آشكار اين اميد پايدار را در شعرهاي نوآورانه شاعر پي مي گيريم

/ هزاران جلوه از خورشيد مي بينم/ درون ظلمت شبها/ دانه اميد مي كارم/ ماي سرسخت زمستاندر اين سر

  ... گل اميد مي چينم/ گل اميد مي بينم

  

  از خاك خشك دانه نخواهد رست/در انتظار معجزه آسمان نبايد ماند

 .را رانداز بام خانه ظلمت شب .../از گندزار سلطه اهريمن رهاند/بايد تن زمين و زمان را


