
 

 

 

»واال« شاعره

اكتبر،  29 بنياد فرهنگي توس در لندن، روز يكشنبه

  پس فردا، مجلس بزرگداشتي براي خانم  2006

ــام آور »لعبــت واال« ــه ســراي ن ، شــاعر و تران

مي كند كه در آن شـماري از اهـل هنـر     برگذار

او تحصـيالت خـود را   . و فرهنگ شركت دارنـد 

گذرانـده  در روزنامه نگاري در لنـدن و پـاريس   

ــا  ــالهاي دور بـ و از سـ

ــي  ــات فرهنگـ مطبوعـ

همكاري داشـته و اينـك   

ــت  ــاران ثاب ــز از همك ني

قدم هفتـه نامـه كيهـان    

. لندن به شـمار مـي رود  

او از شــاعره هــاي واالي 

  . روزگار ماست

از لعبت واال تاكنون دو 

رقص «: مجموعه شعر

و نيز » گسسته« و » يادها

دفتري در نثر با عنوان 

 - وس ميوقتي كه خر«

. انتشار يافته است»  خواند

رجسته اي باو ترانه سراي 

نيز هست و در سالهاي 

پيش از انقالب، سرپرستي 

شوراي ترانه و موسيقي را 

در وزارت فرهنگ و هنر بر 

ما چند . عهده داشته است

سال پيش در جريان تهيه و 

زن در «تدارك دو برنامه راديويي با عناوين 

، با »يقي پاپ در ايرانموس«و » موسيقي ايران

لعبت واال نيز به گفتگو نشستيم و نظرات او را عمدتا 

درباره نقش زنان در كار ترانه و ترانه سرايي جويا 

اينك در همراهي با برنامه بزرگداشت او، . شديم



بخش هايي از اين گفتگوها را كه هنوز به صورت 

  . مكتوب درنيامده است، به نقل مي آوريم

تحول در ترانه سرايي را كه كمابيش از لعبت واال، 

سالهاي دهه سي پيش آمده و روزبروز گسترش 

بيشتري پيدا كرده، امري اجتناب ناپذير به شمار 

  : مي آورد

. تحول در ترانه سرايي از هـر جهـت الزم بـود   «

وقتي من شروع به ترانـه سـرايي كـردم ديـدم     

كه خواننده هاي زن مـا همـه از زبـان مـردان     

گيسـوي افشـان يـار     و د، از قد سـرو مي خوانن

اگــر كســي آشــنايي بــه ... حــرف مــي زننــد

عادتهاي شعري ما نمي داشت ممكن بـود خيـال   

» !كند كه همه خواننـدگان مـا همجـنس بازنـد    

واال سپس به ياد مي آورد كـه در همـان سـالها    

  : اين مسئله را در سميناري مطرح كرده است

مثل رهي در اين سمينار ترانه سراهاي معروف  

معيري، معيني كرمانشاهي و كريم فكور هم شركت 

داشتند و من اين بحث را پيش كشيدم كه وقتي 

ترانه اي گفته مي شود بايد با جنسيت خواننده 

رهي، مي گفت كه او كاري به اين « . سازگار باشد

ندارد كه ترانه او را چه كسي مي خواند، زن يا 

معيني . دمي كن مرد، او احساس خود را بيان 

كرمانشاهي بيشتر جنبه داستاني و تمثيلي به ترانه 

مي داد و نوآوري مي كرد كه زياد با جنسيت  ها

  ».برخورد پيدا نمي كرد

لعبت واال به نكته ديگري نيز در بيان عيب و 

ايرادهاي اساسي ترانه هاي ايراني قبل از دوره 

ترانه سرا توجه نمي كرد «: مي كند تحول اشاره 

نگ شاد است يا غمگين و در نتيجه كالم با كه آه

اين عيب اساسي هنوز هم ... آهنگ تطبيق نمي كرد

در كامال در ترانه سرايي ما برطرف نشده و آن را 

 -خيلي از ترانه هايي كه از لس آنجلس صادر مي

مثال در ترانه اي كه با ريتم رقص و . شود، مي بينيم

! هوارهوار : براي رقص ساخته شده، مي گويند

  » !بردند دار و ندار مارا

يعني مصيبت ها را در قالب ريتم هاي تند و شاد 

  ...بيان مي كنند

لعبت واال از قيد و بندهاي ديگري نيز مي گويد -

 -كه در آن سالها دست و بال ترانه سراها را مي

 -ما نمي: بست و از جاذبه ترانه ها مي كاست

ترانه به كار توانستيم كالم شكسته و محاوره اي در 

گمان مي كنم در وزارت فرهنگ و هنر، . ببريم

بود كه ترانه هاي » عماد رام« براي نخستين بار 

عاميانه را عرضه كرد بعد هم، خانم هما ميرافشار، 

را شكسته » فعل«ترانه اي ساخت كه در آن حداقل 

ي خود رفته رفته، حالتهاي محاوره ا. ادا مي كرد

البته در آغاز، . كرد ميل ميرا به بررسان ترانه تح

  كار ساده اي نبود و در واقع استقبال مردم از 

ترانه هاي اوليه محاوره اي كه بيشتر خوانندگان 

كوچه و بازار مي خواندند راه را براي ترانه 

واال از يك » .سرايان ديگر نيز هموار كرد

محدوديت فراگير ديگر نيز صحبت مي كند كه 

ان را مختل مي كرد و آن آزادي كار ترانه سراي

 - سانسور كلماتي بود كه در شعر ترانه ها پيش مي

خيلي از واژه هاي معمولي مثل شب، سحر و . آيد

ي پيدا بار تمثيلي سياس جنگل كه گمان مي رفت

قرار داشته و در » ممنوعه ها« مي كنند، در فهرست 

  . عاشقانه ها هم اگر مي آمد گرفتار سانسور مي شد

  

  هنگسازيزنان و آ
از لعبت واال در مورد شيوه كار ترانه سرايي در 

آيا شعر روي . سالهاي پيش از انقالب مي پرسيم

اخته شده مي نشست و يا آهنگ به روي سآهنگ 

  شعر سروده شده نهاده مي شد؟



 -يمي گويد، متأسفانه بيشتر به شيوه اول عمل م

در وزارت فرهنگ و هنر يكي آقاي ابراهيم « : شد

بعد هفت . ترانه مي سرود و يكي هم من صفائي

هشت آهنگساز داشتيم كه هر كدام اركستري براي 

هر شب هم برنامه زنده در تلويزيون . خود داشتند

ما مي بايستي براي تمام اين ها ترانه . اجرا مي شد

در ايام ويژه، مثل روزهاي عيد، حتي . مي ساختيم

  شب گاه من در يك . برنامه ها اضافه هم مي شد

مي بايستي دو سه تا متن بسازم كه يكي شاد باشد، 

يكي غمگين، يكي را زن قرار بود بخواند، يكي را 

  ي جوان مي بايست » پريسا«يكي را . مرد

! ميانه سال» خاطره پروانه« مي خواند و ديگري را 

در نتيجه من مي بايستي روي هر شعر خودم، 

 مي خواهم... حالتهاي آن را مشخص مي كردم

بگويم گرفتاري ها زياد بود و آدم نمي توانست 

  ».هرچه را كه از دل بر مي خيزد، توي ترانه بياورد

واال اشاره مي كند كه يك رشته برنامه هاي  -

پيوسته ترانه اي در تلويزيون اجرا مي كرده اند كه 

در اين تابلوها، . آنها را تابلو موزيكال مي ناميدند

ها بيان مي شد كه در  داستانهايي به ياري ترانه

لعبت واال . نوع خود، كار جالب و نوآورانه اي بود

مي گويد با آن كه با همه آهنگسازان وزارت 

فرهنگ و هنر، همكاري كرده و مسؤل برنامه هاي 

هنري و از جمله ترانه ها، بوده ولي كار ترانه 

 -سرايي را حرفه اصلي خود نمي دانسته و نمي

ج از برنامه، مثل نوشتن مقاله اين كار را خار .داند

براي روزنامه و مجله، انجام مي داده و به همين 

جهت هم بيرون از كادر وزارت فرهنگ و هنر، 

  . ترانه اي نسروده است

به گفته واال، تحول واقعي در ترانه پردازي در 

بيرون از نهادهاي دولتي  ايران پيش از انقالب،

  معروف ياد » مثلث« شكل گرفته است و بعد از 

مي كند كه متشكل بود از ايرج جنتي عطايي، 

شهيار قنبري و اردالن سرفراز كه كارهايشان را 

ترانه هاي اينها، هم از . غالبا گوگوش مي خواند

نظر موضوع نو و تازه بود، هم از نظر تلفيق شعر و 

نوپردازي واقعي بود كه . وه اجراموسيقي و هم شي

  . سخت هم مورد استقبال قرار مي گرفت

  

در برابر لعبت واال همان پرسشي را مطرح مي كنيم 

  كه پاسخ به آن را از بسياري از زنان و مردان ديگر 

چرا زنان در قلمرو موسيقي بيشتر به : طلبيده ايم

كارهاي اجرائي، خواندن و نواختن پرداخته اند؟ 

تاريخي در ميان بوده است و  –موانع فرهنگي آيا 

يا زنان خود رغبت كمتري مثال به آهنگسازي داشته 

  اند؟

الرانه زندگي اببينيد ما در يك دنياي مردس« -

در همه زمينه ها، مردها خود را شاخص تر . ميكنيم

از آن گذشته زنان فرصت ... مي دهند نشان 

سازي كمتري براي كارهاي پيچيده تر مثل آهنگ

نكته ولي اينجاست آن عده اي از . داشته اند

خانمها كه به اين كار روي آورده اند، 

در همين زمان ما . دستاوردهاي خوبي داشته اند

مي توان از شماري از آهنگسازان زن ياد كرد كه 

مثال . كارهايشان دست كمي از آثار آقايان ندارد

از  خانم مهين زرين پنجه كه اخيرا چند ديسك تازه

آثار خود انتشارداده است و حاوي آهنكهايي 

افليا پرتو در ايران نيز خيلي در كار . بسيار زيباست

در گذشته دورتر سيمين . آهنگسازي موفق است

آقارضي هم ترانه هاي بسيار دلنشيني درست 

ميكرد كه در برنامه هاي وزارت فرهنگ و هنر به 

گيتي  اجرا در مي آمد و يا مثال مي شود از خانم

خسروي ياد كرد كه در آلمان ترانه هاي بومي را 

. با شيوه تازه اي براي اجرا تنظيم و آماده مي كند



خانم هاي ديگري هم به يقين در ايران و در خارج 

  ».حضور دارند كه به كارهاي خالقه مي پردازند

  

وزن سنگين «

  »وطن
تقريبا حدود دو سال پيش، در گفتگوي راديويي 

عبت واال را درباره ادبيات برونمرزي ديگري نظر ل

آيا اين ادبيات كه به آن ادبيات در . جويا شديم

تبعيد يا مهاجرت نيز گفته مي شود، در دو سه دهه 

گذشته سبب شكوفايي ادبيات ايران شده و يا به آن 

مي توان به عنوان يك حركت كم اهميت جانبي 

  نگاه كرد؟ 

ادبيات  مي شود گفت ادبيات در تبعيد، نوع«-

سياسي و به اصطالح متعهدانه را گسترش داده كه 

در ادبيات كالسيك، شاعران و نويسندگان انگشت 

من طبعا درباره شعر . شماري به آن پرداخته اند

مثال براي مرور تاريخ ...ايران صحبت مي كنم تا نثر

كهن ايران و دستيابي به اوضاع سياسي و اجتماعي 

وسي، حافظ، ناصر دوره هاي مختلف آن از فرد

عد سلمان ياد مي كنيم كه از سخسرو و مسعود 

اري ها و بيدادهاي زمانه گاه در پرده و گاه جناهن

  ...آشكارا سخن گفته اند

وطيت به بعد دامنه شعر سياسي گسترش راز مش

پيدا كرده و رفته رفته شعري براي جامعه روشنفكر 

 و شعر خوان با مفهوم تعهد چنان آميخته شده كه

هر چيز جز شعر متعهدانه مردود به شمار آمده 

البته اين تعهد در هر دوره، شكل و شيوه و . است

  ...پيام روشن خود را داشته است

تكرار مي كنم كه ادبيات در تبعيد سبب گسترش 

هرچه بيشتر ادبيات سياسي شده است و بر شمار 

ولي آيا . شاعران و نويسندگان متعهد افزوده است

را مي توان شكوفائي ناميد يا كوشش  اين گسترش

كم اهميت جانبي، بايد در آينده با تجزيه و تحليل 

  . دقيق به آن پاسخ داد

در جاي ديگري از گفتگو، لعبت واال از انگيزه هاي 

  .پيدايش اين نوع ادبيات سخن به ميان مي آورد

درد بي هويتي، درد دوري از وطن و يادآوري «-

ائي ها و خواستني ها خاطرات گذشته، حسرت جد

و نتوانستن ها، دردهاي نهفته در نهاد شاعران و 

نويسندگان تبعيدي است كه وجه مشترك آن در 

وطن مثل . قالب عشق به وطن جلوه مي كند

مادري است كه هيچ انساني در هيچ زماني از عشق 

او بي نياز نيست و در هيچ سني نمي توان به بي 

  ».نيازي از عشق مادر رسيد

بيگانه شدن «واال در برابر پرسش ديگري درباره -

شاعران و نويسندگان برونمرزي ما با جامعه مادر، 

من فكر مي كنم « :  به سبب دوري از آن، مي گويد

كه بيش از آن كه نويسندگان و شاعران تبعيدي با 

جامعه ايران غريبه شده باشند، اين جامعه ايران 

. گانه مي انگارداست كه تبعيد شدگان را با خود بي

طبيعي است آنها در ميان آتش هستند و به ما كه 

دستي از دور بر آتش آنان داريم با نگاهي بيگانه 

» وزن سنگيني وطن«اگرچه ما، در تبعيد . بنگرند

ا با تمام مشكالتش بر دوش داريمر



 
و در تمام لحظه ها با آنچه در وطن مي گذرد 

الت آنها با خبر زندگي مي كنيم و از دردها و مشك

آنها دور هستيم، از جنبه هاي  زهستيم، ولي چون ا

ظاهري بيگانه با آنها شناخته مي شويم كه البته 

  »...اينطور نيست

اين است كه آيا در ميان آثار  رپرسش ديگ-

نويسندگان و شاعران مقيم در كشورهاي مختلف 

: مي گويد» جهان، شباهت ها و تفاوتهايي هست؟

هر جاي جهان كه باشند يك وجه  درايرانيان 

مشترك با هم دارند و آن همان غم دوري از وطن 

است كه كمابيش در همه آثار ادبي برونمرزي باز 

تنها مي شود گفت كه شرايط زندگي . تابيده است

از نظر مادي و گرفتاري هاي كار و پيشه و در تالش 

معاش بودن و دلنگراني ها از زندگي در تبعيد، در 

بعضي كشورها، . هاي مختلف، متفاوت استكشور

شرايط بهتري را براي تبعيديان عرضه مي كنند كه 

مي توان در ايجاد آرامش و آسودگي خيال براي 

آنها مؤثر باشد و در نتيجه وقت و شور و حال 

  ».آفرينش آثار هنري را افزايش دهد

وتي جز العبت واال، ميان ادبيات زنانه و مردانه تف-

ادبيات زنانه را نبايد . نمي بيند» ساسميزان اح«

زن مادر « . نگاه كرد» ژرفتر« جداگانه بلكه بايد 

است و احساس مادرانه بعد گسترده تري به ديدگاه 

او مي دهد و فرصتي بيش از مردان براي پرداختن 

به عنوان . به موضوعات مختلف به وجود مي آورد

از مثال در تصويرهايي كه خانم سيمين بهبهاني 

جامعه امروز ايران، از جنگ و فقر و گرفتاري هاي 

ديگر به دست مي دهد، ژرف نگري مادرانه او سهم 

مد سخن سرايان آبه سزايي دارد و او را به حق سر

  ».امروز ايران ساخته است
    


