
  
  
  

  :ار كردذبنياد توس در لندن برگ

  گراميداشت لعبت واال در لندن
  

با حضور جمع » چلسي«اكتبر مراسم بزرگداشت خانم لعبت واال در سالن بزرگ شهرداري  29روز يكشنبه 

استقبال مردم به قدري غير منتظره بود كه . شد برگذاركثيري از نويسندگان و هنرمندان و دوستداران وي 

درهاي سالن را به  5نفر بود، پر شد و حوالي ساعت  700وع برنامه، سالن كه داراي ظرفيت ربل از شساعتي ق

من كه دير رسيده بودم حتي عليرضا نوري زاده، مسعود بهنود، دكتر رضا قاسمي، فرنوش . روي مردم بستند

به شوخي . ع منتظران ديدمبهزاد، سوسن فرخ نيا، مصطفي شفافي و نصراهللا شيباني پسر خانم واال را در جم

  . گفتم تو چرا دير كردي؟ خنديد و از سنگيني ترافيك شكوه كرد

مجري برنامه خانم فخري نيكزاد گوينده قديمي بود كه با صداي گرم آشنايش خاطره هاي گذشته را تجديد 

بود، خاطره اي دكتر شفيقيان از آشنايي خود با دختر جواني كه در دانشكده پزشكي عاشق او شده . مي كرد

  . تعريف كرد و با گفتن يكي دو سروده شعرگونه از ايشان بود كه صداي خنده حاضران در سالن پيچيد



ياران و همكاران سابق خانم واال هر يك از توانايي هاي هنري و ادبي ايشان اطالعات تازه اي را در اختيار 

ر اين مراسم به لندن آمده بود در باره ترانه محمود خوشنام كه از آلمان براي شركت د. حاضران گذاشتند

  . سرايي خانم لعبت واال مطالب جالبي بيان كرد

كه از دوستان قديم لعبت است، برگردان انگليسي چند شعر او را » شوشا گاپي«خانم شمسي عصار با نام هنري 

اسم آمده بود، يكي ديگر خانم آذر پژوهش گوينده نامي وطنمان كه از پاريس براي شركت در اين مر. خواند

محمد عاصمي مدير نشريه كاوه كه از آلمان به همين منظور به لندن آمده بود، . از اشعار لعبت را قرائت كرد

فعاليتهاي هنري و ادبي ايشان را شرح داد و با خاطره هايي از تئاتر هاي الله زار و يادي از بازيگران  زشرحي ا

  . آن دوره فضاي شادي به وجود آورد

آنگاه خانم شاداب وجدي، شيرين رضويان و زيبا كرباسي اشعاري خواندند كه شعر شيرين رضويان،  به ويژه 

  . با استقبال كم نظير در ميان كف زدن حاضران جلب توجه مي كرد» زيبا« شعر دوم زيبا كرباسي با عنوان 

يران به همين منظور به لندن آمده بود، فضاي مطبوع جلسه را دو چندان حضور خانم سيمين بهبهاني كه از ا

ايشان در . فن هدايت مي شدواحساسات حاضران زماني اوج گرفت كه خانم بهبهاني به پشت ميكر. كرده بود

ميان كف زدن هاي ممتد وقتي در باالي سن مقابل حضار ايستاد، با گفتن چند لطيفه شيطنتهاي جواني خود را 

  . ه وجه احسن به نمايش گذاشتب

از جمله مهرداد پهلبد، خاطره پروانه، شجاع الدين شفا،  پيامهاي تصويري دوستان، شاعران و نويسندگان

آجواني، شكوه ميرزادگي، اسماعيل نوري اعال، نادر صديقي،  هللاسيروس آموزرگار، پري سكندري، ماشاءا

خويي، جواد مجابي، پرويز صياد، عباس پهلوان، صدرالدين ايرج جنتي عطايي، عبدالوهاب شهيدي، اسماعيل 



الهي و احمد احرار كه از اقصي نقاط جهان رسيده بود به نمايش در آمد، خانم جميل خرازي بنيانگذار بنياد 

توس براي اهداي لوح سپاس به خانم واال، به صحنه آمد و پشت ميكروفن قرار گرفت و در همين حال گوينده 

  . عاليتهاي هنري و كارهاي خير و نيكوكاري هاي خانم خرازي را توضيح دادشمه اي از ف

كننده در اختيار خانم  برگذاربوسيله ) شهبانوي سابق ايران(قبل از پايان برنامه پيام مخصوص فرح پهلوي 

آن كف  وي آن را قرائت كرد و مورد تاييد حاضران قرار گرفت و دقايقي چند  براي. فخري نيكزاد گذاشته شد

زدند، جا دارد بر اين نكته تاكيد كنيم كه نمايندگان همه رسانه هاي ايراني و همچنين گزارشگران بي بي سي، 

  . راديو فردا و صداي آمريكا در اين جلسه حضور داشتند و از اين مراسم گزارش تهيه مي كردند

هاي دستي در ميان سخنراني و اجراي  تنها صداي زنگ تلفن. نظم و ترتيب و هماهنگي برنامه ها كم نظير بود

  . برنامه ها، واقعا آزار دهنده بود

به پايان رسيد و نشان  9برنامه اين نشست با خاطره اي خوش در تجليل از يك بانوي اديب و هنرمند در ساعت 

    .داد كه چقدر زيبا و دلپذير است كه مفاخر ملي در زمان حيات آنها تجليل شوند
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