
  

 

 

 

 

  تو خود چه لعبتي  اي شهسوار شهرآشوب
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  لعبت و صفحة ادبي تهران مصور

شعرهايش را مجله ها چاپ . لعبت واال شاعر بود

كار . لعبت از فرانسه برگشته بود. مي كردند

طراحي و خياطي لباس را آنجا تمام كرده حاال 

آمده بود در تهران يك سالن مد درست كرده بود، 

بر وزن : »برهان قاطع«كه به قول مؤلف » پپليپا « 

  . مه سيما به لغت زند و پازند جامه و قبا را گويند

خوش برخورد بود با صورت روشن و چشمهاي 

. روشنتر از صورت و لبخندي روشنتر از هردو

تهران تازه از تظاهرات خياباني و ميتينگهاي هر 

 روزه فارغ شده بود و مجله ها و روزنامه ها هم اگر

سياست در چهار پنج سال پيش حرف اولشان بود، 

 حاال به داستان و مد و گزارشهاي شهري بيشتر

  . ميپرداختند

. ه ادبي داشتحلعبت در مجله تهران مصور صف

صفحه ادبي داشتن در آن روزگار نوعي اعتبار 

كه حاال تعطيل » كاويان « بعد از . مطبوعاتي بود

را آقاي  شده بود صفحه ادبي اطالعات هفتگي

ابوالقاسم پرتو اعظم، صفحه ادبي روشنفكر را 

سياه را  و فريدون مشيري، صفحه ادبي سپيد

فريدون كار و صفحه ادبي تهران مصور را لعبت 

 2006نوامبر 



واال اداره ميكردند و وجود يك زن به عنوان 

و . صاحب صفحه ادبي حرف درشت مردانه اي بود

اين اصال ربطي به آن نداشت كه لعبت خواهر 

او را به . ندس واال مدير مجله تهران مصور بودمه

اطر ذوق سليم و تشخيص درستش به اين كار خ

او در اين صفحه ادبي تعادل كامل . گمارده بودند

از شاعران كالسيك شعر . را رعايت مي كرد

ميگذاشت و شعر شاعران جوان و تازه قدم به 

بر خالف . معركه گذاشته را هم چاپ مي كرد

كه سعي داشت هر هفته شعري از  فريدون كار 

خودش در صفحه ادبي سپيد و سياه چاپ كند لعبت 

خيلي به ندرت و واقعا هر وقت شعر تازه اي ميگفت 

سعة صدر غريبي . در اين صفحه چاپ مي كرد

روزي كه قرار شد برود آمريكا، صفحه را . داشت

به دوست شاعرش سيمين بهبهاني سپرد و رفت، و 

  . ا ادامه دادسيمين اين كار ر

در صفحه شعر تهران مصور اگر شعري از كسي 

چاپ مي شد نوعي حكم تثبيت شاعري به حساب 

به خاطر دارم شاعران جوان مطرح آن . مي آمد

روز شعر خود را به لعبت مي دادند تا در صفحه 

شعرهاي سيروس نيرو، رضا . نغمه ها چاپ كند

ثابتي، محمد طاهري، سيروس طاهباز در اين 

تك بيتهاي شاعران سبك  .فحه چاپ مي شدص

اند لعبت  با هندي كه در باره حال عاشق سروده 

در كنار اين شعرها مي كرد و سليقه آنها را جمع 

اين .مي گذاشترا از احمد شاملو » برف نو « شعر 

ابر « كه هنوز به شاملو  است 37 – 36مال سالهاي 

بود  شاعري. نمي گفتند» جاودانه مرد « و » مرد 

همراه نسلي كه با او به ديوار نا اميدي خورده و 

   .شكسته شده بود
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دموكراسي در يك مجله 

  ارتجاعي
تصوري كه ما از تهران مصور داشتيم تصور يك 

اما در . مجله ارتجاعي وابسته به هيأت حاكمه بود

طول سالهاي بعد متوجه شديم كه معناي 

ز هر جاي دموكراسي مطبوعاتي در اين مجله ا

  . ديگر بيشتر رواج و رونق دارد

مديرش عبداهللا واال يك انسان شريف، دوست 

اصال به مديرهاي سنتي . داشتني و فريادرس بود

شايد به دكتر مصباح زاده خودمان از . نمي برد

 هر فكر تازه اي را استقبال. همه نزديكتر بود

اهل گفتگو بود و نكته ظريف آنكه در آخر . ميكرد

ار و پيش از تصميم گيري به تنها كسي كه هر ك

 . اعتماد داشت و از او كسب نظر مي كرد، لعبت بود

زه دست از شاعري برداشته و سرگرم كيهان امن ت

  ورزشي بودم و براي سپيد و سياه يك پاورقي 

با نام مستعار و » رانده « مي نوشتم به اسم 

علي . كه سخت سر و صدا كرده بود» ارونك«

م قهرمان داستان را كه شيخ عبداهللا نامي دشتي نا

بود هرزه و فاجر، به ريش گرفته بود و چندان 

اما . بدش هم نمي آمد كه قهرمان داستان باشد

سپيد و سياه همراه مجله، گاهي ماهي يك جزوه 

مستقل داستاني هم مي داد كه آن را هم باز من با 

 يكي از اين. »كارون«همان نام مستعار مي نوشتم؛ 

  سر و صدا كرد اسمش بود  كه خيليجزوه ها 

و ظاهرا خوانندگان  »پشت پرده هاي مخملي « 

شباهتي ميان قهرمان زن قصه با خانم شهال هنر 

  . پيشة زيباي تئاتر آن زمان يافته بودند

. لعبت هم اين قصه را خوانده و پسنديده بود

مرا ببيند و من به ديدارش رفته بودم و  دخواسته بو



دو سه ماه بعد بمبي . مانجا دوستي ما آغاز شداز ه

حسينقلي خان مستعان . در تهران مصور منفجر شد

كه ستون فقرات داستان نويسي مجله بود، با مجله 

به هم زد او گفته بود اگر تهران مصور را مي خرند 

است و نيز داستانهاي » آفت « و » رابعه « بابت 

از « يا » تد آتش به جان شمع ف« عاشقانه اي چون 

كه با امضاي  يكي از نويسندگان  » شمع پرس قصه

اگر من اين كار را زمين بگذارم . چاپ مي شود

  . مجله زمين خواهد خورد

خوانندگان، ترياكي پاورقي بودند و كشش بخش 

در اين گير و دارها، لعبت به . آخر قصه در هر هفته

من گفت چطور است كه در تهران مصور هم پاورقي 

اما . ويسيم و اين مصادف شد با قهر كامل مستعانبن

آيا مي شد به يك جوان بيست و سه چهارساله و 

  كارش اعتماد كرد؟ 

او با مدير و سر دبير در اين باره صحبت كرد و يك 

روز ما به ديدن آنها رفتيم و ادعاي خود را مطرح 

حاال مستعان با يك كار غير حرفه اي . كرديم

داستان ناتمام . م برانگيخته بودمالمت همگان را ه

را برداشته و برده بود به مجله اميد ايران صفي پور 

در همان حال دكتر . و در آنجا ادامه مي داد

رحمت مصطفوي هم از او خواسته بود كه در 

  روشنفكر يكي دو پاورقي برايش بنويسد و 

مستعان « سرمقاله اي هم نوشته بود با عنوان 

گفته بود كه چه تفاوتي است ميان و » بالزاك ايران 

خالقيت هاي بزرگ بالزاك و نوشته هاي مستعان 

كه هر دو فراوان مي نويسند و هر دو قلم سحاري 

  دارند؟

از . تهران مصور به اصطالح معروف روي زانو بود

سعيد نفيسي، ناظرزاده كرماني و هر استادي كه 

سراغ داشتند خواسته بودند كه داستاني بنويسند 

ما داستان هفتگي با قالب و جاذبه نوشتن كار ا

مهندس واال و رجا با بي اطميناني به . آساني نبود

خاصه اين كه من داستان . من نگاه مي كردند



جذابي براي مجله حريف يعني سپيد و سياه 

  مينوشتم و آيا اين يك توطئه نبود؟ 

لعبت بود كه به آنها اطمينان داد اين جوان حريف 

با سه داستان . است و ما شروع كرديم اين ميدان

پي در پي  يكي تاريخي، يكي اجتماعي و يكي 

عاشقانه با سه امضاي متفاوت و كار گرفت و ما 

  . ماندگار شديم

امروز كه به آن روزها فكر مي كنم مي بينم من 

تمامي اعتبار حرفه اي آن روزگار را مديون جرأت 

آن كار  زني هستم كه مشوق من در ايستادگي در

بود و در تمام سالهاي بعد با من به مانند دوستي 

من در جمع تحريرية تهران .  صديق رفتار كرد

مصور، بهترين دوستان دوران روزنامه نگاريم را 

محمود رجا كه سر دبير بود و بعد . پيدا كردم

اسماعيل رائين، كريم . معاون دكتر اميني شد

سجاد  روشنيان، نصراهللا شيفته، اسد منصور،

كريميان، فرامرز برزگر، فريبرز برزگر، هادي 

شيري خرسندي، اسماعيل يگانگي، پرويز م

و اين كه همه  آنقدر هست كه به يادم نمي آيد...

آنها لعبت را قبول داشتند نه به علت آنكه 

خويشاوند مدير است بلكه به خاطر اين كه ذوق 

شايد به همين جهت بود كه روزي كه . سليم دارد

ا به هيأت دولت پيوست همه به اتفاق آراء از رج

اين اولين . لعبت خواستند كه سر دبير مجله شود

باري بود يك زن به سردبيري يك مجله سياسي 

  . برگزيده مي شد

لعبت در . با رأي همه، صورت گرفت انتخاب 

جلسات هيأت تحريريه كه براي  برنامه ريزي 

. ادهفتگي تشكيل مي شد، فكرهاي تازه مي د

چيزهايي عنوان مي كرد كه هفته بعد، تأثير آن را 

زنها معموال با . روي فروش مجله مي توانست ديد

هم خوب كار نمي كنند اما سردبيري لعبت خيلي از 

هايده . خانمها را به كار با تهران مصور تشويق كرد

بايگان، اعظم سپهر خادم، سيمين بهبهاني،  

، »همسرم«ويكتوريا بهرامي، عترت گودرزي 

دوستي خانوادگي ما از حد ... خاطره پروانه و 

 -ما با هم شب و روز مي. همكاري بيرون بود

گذاشتيم كه پنداري بچه هاي من يكجا يك خاله و 

  . لعبت: يك عمه را در وجود يك تن يافته بودند
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انتخاب اسم داستان با 

  مشورت لعبت
مصور اولين داستان پر سر و صداي من در تهران 

موطاليي « كه با رفتن مستعان رو به سقوط بود، 

اسم را با مشورت لعبت انتخاب . نام داشت» شهر ما 

. آن روزها موطالئي در شهر تهران كم بود. كردم

مشهورترين موطاليي شهر زني بود كه درباره اش 

  حرف و سخن بسيار بود و من نام او را به عمد 

  ر گوش انتخاب كردم كه طنيني د» زري « 

چنگكهاي سانسور به سوي . خاطره ها داشته باشد

ما دراز شده بود و همه مي پرسيدند اين زري 

موطاليي كيست؟ در خالل انتشار داستان چند بار 

و ما كه » توضيحات « صدايمان زدند براي اداي 

چطور حرف بزنيم سالم » اينطرف ميز « بلد بوديم 

د يك روز خدا رحمت كن. از معركه در مي رفتيم

سرهنگ هژير كياني كه بعدها تا سرلشكري هم 

رسيد آمد ادارة تهران مصور، در اتاق مهندس 

در را بستند و . واال، رجا، لعبت و من حاضر بوديم



او با هزار زبان خواست كه از زير زبان من بكشد 

كيست؟ خالصه داستان را » مو طاليي « كه اين 

ي ندارد اما داد هيچ رد پاي« چند بار خواند و گفت 

. »مي زند كه قهرمان قصه از خانمهاي مشهور است

: واال با تظاهر به سادگي گفت. ما به هم نگاه كرديم

و او كه جوش آورده » جناب سرهنگ آخر كي؟« 

من حظ » .چه مي دانم، پري غفاري« : بود گفت

. كردم كه ديدم كارم را درست انجام داده ام

يك روز اين خانم آمد  ماهها پس از پايان داستان،

دفتر تهران  مصور كه حسابش را با نويسنده تسويه 

كند و چون يك پسره بيست و هفت هشت ساله را 

. در مقابل خود ديد، از جا در رفت و بدزباني كرد

ايرج داورپناه همان روز او را آرام كرد و با 

فولكس واگن معروفش او را به خانه اش رساند و 

كرد چون ديگر اين خانم » تسويه « گويا حسابش را 

را نديدم و فقط عباس شباويز بي آن كه از من 

» موطاليي شهر ما « اجازه بگيرد فيلمي به نام 

يك خانم . ساخت و همين خانم ستارة اول آن شد

  . موطاليي كه حاال موهايش را نقره اي كرده بود
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  يك ترجمه از شعر لعبت
ژورنال دو تهران كار با خانم ترزا باتسني كه در 

مجله  دقرار بو. مي كرد، مشغول كار بزرگي شديم

شرق شناسي معروف فرانسوي به نام 

»L’ORIENT « شماره مخصوصي به مناسبت سفر

روژه « ژنرال دوگل به تهران منتشر كند و آقاي 

مدير مجله خواسته بود كه فصلي هم داشته » كلمب 

بهار اين در . »شعر معاصر فارسي«باشد زير عنوان 

بود كه در مهرماه آن، دوگل به تهران  1341

ترزا فارسي خوب  .)1962اكتبر ( ،ميĤمد

خوب حرف مي زد و گاه گاه قصه هاي . ميدانست

مرا هم براي روزنامه فرانسوي زبان تهران ترجمه 

كار آساني نبود مختصري شرح حال شعر . مي كرد

گاه معاصر فارسي و شاعران معاصر را نوشتن و آن

شعر يا اشعاري از آنها انتخاب كردن و به زبان 

فرانسه برگرداندن و در مجله اي كه قرار بود شرق 

، »هانري ماسه« ، » مارسل كلمب « شناساني چون 

  و » روژه لسكو « ، » گريشمن « ، » هانري كربن«

مقاله داشته باشند؛ مقاله اي چاپ » هانري گوبلو « 

ترزا و من . آنها باشدكردن، كه هم سر و گردن با 

اين كار را به زحمت تمام كرديم و در آن شماره 

جز اين بندة ايراني، دكتر بركشلي تنها ايراني 

ديگري بود كه مقاله اي دربارة تحول موسيقي 

عراني كه شعرشان ترجمه شد شا. ايراني چاپ نمود

در آن روزگار، شاعران سرشناس معاصر بودند و 

: در ميان آنها تنها نام دو زن به چشم مي خورد

در « از لعبت شعر  . فروغ فرخزاد و لعبت واال

ژاك پره « او را كه با الهام از شعر »  كالس زندگي 

شاعر مشهور فرانسوي ساخته شده بود، ترجمه » ور 

زن « :  در بخش شرح حال او نوشتيمكرديم و 

جواني كه در بيست سالگي از طريق اشعار پر 

» آنا دونواي « احساس و تكان دهنده اش لقب 

ايران را گرفته بود، مظهري از طبقه جوان زن 

ايراني بود كه حرفي ديگر در زمينه شعر عنوان 

او لعبت واالست كه كمي بعد از دوران . مي كرد

عنوان شاعر احساسهاي لطيف  جواني، بيشتر به

مادرانه در زمينه شعر معاصر ايران شناخته شده 

  . »است

حقيقت اين است كه دهة سي و چهل، شعر زنانه 

ايران با حضور لعبت، فروغ و سيمين، رنگ و جالي 

واقعي خود را يافت و اين هر سه در آن زمان 

  .سرآمد شعر معاصر زنان ايران بودند

  



 اعتبار لعبت در دنياي قلم

  ساعت كار  600

 ساعت تلفن 100و 

  كالس زندگي 
هاي رنگارنگ روي تخته سياه، بدبختي، با گچ

  .صورت خوشبختي را نقاشي مي كند

  ژاك پره ور

  

  در كالس زندگي

  در كودكستان وجود

  استادي طرح هستي را نمود

  با نماي نقشهاي رنگ رنگ

  راهها بر ما گشود

  خواست تا ما كودكان تازه رس

  نقشي از يك صورت زيبا كشيم

  

چاپ شده بود من اين مقاله را كه در آن مجله 

دوست ارجمندم ناصر پاكدامن كپيه اي از . نداشتم

آن را برايم ارسال داشت و همزمان با آن، خانم 

باتستي هم كه چهل سالي از او بي خبر بودم، يك 

نسخه توسط آقاي عبدالرضا طباطبايي برايم 

  . ياد باد آن روزگاران ياد باد. فرستاد

  

سايه روشنهاي شب 

  گراميداشت
 

 

 

 

 

 

دكتر مصباح زاده صاحب امپراتوري كيهان در 

جواني به ما مي گفت معموال خبرنگاران و 

نويسندگان اعتبار خود را از نام روزنامه اي كه در 

آن كار مي كنند مي گيرند اما عكس آن هم ممكن 

شما سعي كنيد در عين زرنگي و هوشياري، . است

آن وقت است . خبرنگار خوبي باشيد و انساني واال

لعبت از . كه شما براي كيهان اعتبار مي آوريد

همين دسته شاعران، نويسندگان و روزنامه نگاران 

  .حضور او در هر جا، به آنجا اعتبار ميبخشد. است

  

  

تن براي شركت در مراسم يكشنبه پيش، هزار  

بزرگداشت لعبت به شهرداري منطقه چلسي رفتند 

در  اما سيصد نفر آنها به علت نبودن جا پشت

به خاطر فشار مشتاقان براي ورود به . ماندند

چند تن از . سالن، از پليس كمك خواسته شد

 مانده همكاران نزديك و عزيز ما نيز جزء پشت در

و كاش برگذار كنندگان كمي پارتي . ها بودند-

صورت جاي  هكيهان را ب ي مي كردند و سهميةباز

ه ها بد شد كه همه بچ. شده كنار مي گذاشتند ورزر

  . نتوانستند آنجا باشند

  

  

  

  

مقدمات برپايي اين مراسم، شش ماه پيش آغاز 

برخي بايد به لندن مي آمدند و شماري هم . شد

در آمريكا عسل . قرار شد پيام ويديويي بفرستند

 -پهلوان و فرامرز خداياري پيامها را آماده مي

سيروس ملكوتي هم اين وظيفه را در . كردند

و آنچه اين تالشها را به . گرفت پاريس به عهده

نتيجه مي رساند، حمايت مالي بنياد فرهنگي توس 

براي تهيه .  و خانم جميله خرازي بنيانگذار آن بود

ساعت كار  600و تدارك اين مراسم، نزديك به 

تلفني ساعت گفتگوي  100انجام شد و چيزي حدود 

سه گروه از مراسم فيلمبرداري . صورت گرفت

ت تكنيسين امور فني برنامه را زير نظر كردند و هف

 ن پشت در ماندندمشتاقا



 عطاي خدا به مادر بزرگ

 ولي لعبت واال نشود

داشتند و يك تيم فعال كار پذيرائي از ميهمانان و 

بردن و آوردن آنها به هتل محل اقامتشان را به 

  . عهده داشت

  
 

 

 

» لعبت واال « نام و نام خانوادگي شاعرانة 

ستداران او، شاعران حرفه اي و نيمه حرفه اي ود

با اين رويداد انديشه را وسوسه كرد كه در ارتباط 

يكي از . و احساس خود را روي كاغذ بياورند

رباعي ها اين بود از شاعري كه خواست نامش فاش 

  : نشود

  

  هر آب وسيع و شور دريا نشود

  هر لعبتي رهزن دلها نشود

  هر زن كه جمالي و كمالي دارد

  واالست ولي لعبت واال نشود

  

هم به و شاعر جوان و با احساس، شيرين رضويان 

  : زبان ديگري او را ستود

  

  بر ستيغ صبح ايستاده بود

  افراشته قامت                           

  پريشان گيسو                                   

  و سپيده دم

  امتداد قلب سرخش بود                

  كه تا انتهاي دشتهاي تنهايي           

  ده ميشدگستر                         

  رنگين كمان واژه

  از سينه اش موج مي كشيد                

  و دامانش

  به وسعت ابديت            

  براي عشق فرصت داشت                     

  هر بار

  كه دستهايش را مي گشود

  غنچه هاي عشق

  بر زمين مي ريخت                           

  و چشمانش

  ي گريستبراي دردهاي همه م       

  و

  قلبش

  در سينه نازك و بي قرار

  هزار 

  پارة سرخ و درخشان بود 

  برفراز افق

  آرام ايستاده بود             

  و شعر زندگي مي سرود                          

  آن شاعر          

  آن مادر                      

  آن زن                                      

  

ر و پرويز صياد هم براي زيباتر شدن احمد احرا

و » لعبت « پيام خود، با ظرافتي خاص از كلمات 

  . بهره گرفتند» واال «

  

  

اش عطا كه آهنگساز و نوازنده  لعبت به نوه

به قول . زبردست پيانوست، عالقه ويژه اي دارد

شيوا دختر لعبت و مادر عطا، عطا با لعبت بزرگ 

عطا در . وابسته اند اين دو به هم خيلي. شده است

آن شب آهنگي را كه براي مادر بزرگش ساخته 

آهنگي كه به گفته شيوا رگه هايي از . بود، نواخت

عطا پيش . رابطه احساسي آن دو را در خود داشت

» و نافق « از شروع، گفت اين آهنگ را كه نامش 

لعبت هم كه عطا . است، براي مادر بزرگم نوشته ام

جواني روي زانوي خود نشانده و را از كودكي تا نو



تعريف مادر زن در 

 ديكسيونر داماد

 به نوة هنرمندم عطا

با او راز و نياز كرده است، اين شعر را كه در 

پر گشودنها به هواي « آخرين برگ دفتر شعرش 

  : آورده، براي عطا گفته است» پرواز

  

  

  

  مي بينم 

  وقتي صداي سبز تو 

  در گوشه هاي خانه مي پيچد

  خورشيد از ترانه لبريز مي شود

  گنجشگهاي باغ

  سماع مي آغازند                        

  و موج جوانه ها

  همراه با نسيم مي رقصند               

  و پائيز جان من

  سرشاري هزاران بهار را 

  از آفتاب آواز تو              

  وام مي گيرد                                      

  و چشمهاي زمستانيم

  بر حجله گاه ريشه و خاك

  خيره مي ماند                                

  تا شاهد شكوه عشق،

  شكوفايي اميد، 

  بار و بر وصل، 

  . و رويش فرداي ديگري باشد

  : مي بينم

  تو شعرهاي ناسروده جانم را

  خواهي نوشت،                        

  .خواهي خواهند                     

  فوج پرندگان خيال مرا 

  از تنگناي قفس،

  زهاي خاردار انفجارو از مر

  خواهي رهاند                                  

  و ناگفته هايم را 

  تو با صداي آشتي

  جهان بهتري،

  جهان عشق و راستي،

  بنياد خواهي كرد                            

  و با سرود مهر 

  و دستهاي مهربان

  خرابه هاي ذهن كودكان زمانه مرا

  .آباد خواهي كرد                             

  ...مي بينم

  

در مراسم بزرگداشت لعبت، دكتر محمود خوشنام، 

محمد عاصمي، سيمين بهبهاني و دكتر بيژن 

نفر از  16كردند و صحبت ) داماد لعبت(شفيقيان 

چهره هاي سرشناس ادب و هنر و روزنامه نگاري از 

جمله مهرداد پهلبد، شجاع الدين شفا، صدرالدين 

پيام فرستادند و همينطور عليا ... احمد حرارالهي، 

حضرت فرح پهلوي كه در پيام خود به كتاب شعر 

اشاره » پر گشودن به هواي پرواز« لعبت با نام 

كرده و تالشهاي او را در عرصه شعر و ادب و 

  . مبارزه براي كسب حقوق زنان ستوده اند

  

   

 

 

 

  : تدكتر بيژن شفيقيان داماد لعبت در آن شب گف

لعبت بيست سال ساكت بود زيراكه از مادر «

بيژن گفت اگر تمام . كهنسالش پرستاري مي كرد

مادرزنهاي دنيا مانند لعبت بودند، لغت مادر زن 

 -سيونر ذهن ما تعريف دوباره اي پيدا ميكدر دي

او در بخشي از صحبتهايش، هنگامي كه از . كرد



 ...سيمينم ...لعبتم ...

 گلهاي دوستان

آرامش روح و روان و حق شناسي و سپاسگزاري 

  . لعبت سخن مي گفت، خاطره اي نيز تعريف كرد

  
 

 

لعبت واال و سيمين بهبهاني به يكديگر عالقه اي 

و يكديگر را لعبتم و سيمينم . وصف ناشدني دارند

پس از سخنان سيمين در آن شب، . صدا مي كنند

لعبت شش رباعي كه براي دوستان ديرينش سروده 

  : تبود، خواند و اين يكي از آن رباعيات اس

  تو غرور شعر و شور سخني ! سيمين

  آزاده ترين سخنوران وطني

  با اين همه نام آوري و حشمت و جاه

  افتاده اي و يار وفادار مني
 

در مراسم بزرگداشت لعبت واال چند نوار از 

 1350تا  1340مصاحبه هايي كه در فاصله سالهاي 

شوشا . در راديو ايران با او شده بود، پخش شد

دختر استاد سيد محمد  –) ي عصارشمس(گاپي 

كاظم عصار يكي از آخرين حكماي الهي عصر ما و 

استاد منطق در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران در 

 -كه سالهاست در لندن زندگي مي –سالهاي دور 

كند و چند كتاب دربارة ايران به زبان انگليسي 

نوشته است، در صحبتهايش از روزهايي گفت كه به 

ن شاهدخت در خيابان شاه آباد مي رفته و دبيرستا

لعبت هم در همان دبيرستان درس مي خوانده 

شوشا گفت لعبت چند سال از ما باالتر بود اما . است

الگوي ما بود و دوست داشتيم اورا ببينيم و با او 

 -سه ميرشعرهاي او را در مد. حرف بزنيم

  . خوانديم

كه به  شوشا سپس دو شعر از مجموعه شعر لعبت را

همت دكتر شيوا شيباني دختر او به انگليسي 

  . برگردانده شده بود، خواند

  

  

  

لعبت در آن شب هنگام نمايش اساليدهايي كه از 

 -دوران كودكي تا زمان حاضر او را در بر مي

اوراق زندگي من پراكنده است و : گرفت، گفت

. عكسهاي من مانند زندگي ام بر باد رفته است

درم را غارت كردند، يكي از وقتي منزل ما

آلبومهاي عكس « پاسداران به خواهرزاده ام گفت 

خانوادگي را مي خواهيم بريزيم در سطل 

خواهرزاده ام مي پرسد مي توانم آنها » خاكروبه

و اين . را بردارم؟ ماموران مي گويند بله مي تواني

عكسها تنها يادگارهايي از آن زمان است كه برايم 

  . ستباقي مانده ا

عكسهاي نجات يافته شامل عكسهايي از مادر لعبت 

كه احمد شاه به او لقب منير السادات » رخساره« 

بدر « داده بوده، در نوجواني، و خواهر بزرگ او 

همسر احمد شاه قاجار و چند عكس ديگر » الملوك 

اما در فن . لعبت، همه فن حريف است. است

ارت در مهرباني مقام استادي دارد و سوداي مه

سرودن شعر، نويسندگي و روزنامه نگاري، طراح 

او بعد از . لباس و خياط بسيار خوبي هم هست

انقالب در دانشگاه ملبورن سرگرم تحصيل شد و 

زندگي دانشجويي را در پنجاه سالگي از سر 

  . گرفت

  

  

  

در شب جشن گراميداشت لعبت واال عده اي از 

س حاضر دوستان او كه نتوانسته بودند در مجل

شوند، با ارسال سبدهاي گل عالقة خود را به شاعر 

در ميان گلهاي فرستاده شده سبد . نشان دادند

گلي از سوي خانم مرضيه خواننده نامدار از پاريس 

و سبد گل ديگري از جانب فرزانه تأييدي و همسر 

 اوراق پراكنده



هنرمندش بهروز به نژاد براي لعبت ارسال شده 

  . بود

لپايگاني در لندن، يك شنبه شب در كنسرت اكبر گ

هنگامي كه . بار ديگر از لعبت واال تجليل شد

حاضران در سالن از حضور لعبت مطلع شدند براي 

او ابراز احساسات كردند و در پايان كنسرت، 

گلپايگاني دسته گلي را كه به او داده شده بود به 

  . لعبت تقديم كرد


