
 
 
 
 
 

  سايه روشنهاي شب گراميداشت لعبت واال
  محمد رضا حميدي

  

  اعتبار لعبت در دنياي قلم

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 همين . كه شما براي كيهان اعتبار مي آوريد

. دسته شاعران، نويسندگان و روزنامه نگاران است

. حضور او در هر جا، به آنجا اعتبار مي بخشد

سم زار تن براي شركت در مراهيكشنبه پيش، 

بزرگداشت لعبت به شهرداري منطقه چلسي رفتند 

. اما سيصد نفر آنها به علت نبودن جا پشت در ماندند

به خاطر فشار مشتاقان براي ورود به سالن، از پليس 

چند تن از همكاران نزديك و . كمك خواسته شد

  عزيز ما نيز جزء پشت در 

و كاش برگذار كنندگان كمي پارتي . مانده ها بودند

بد شد كه همه بچه ها نتوانستند . زي مي كردند و سهميةكيهان را به صورت جاي رزرو شده كنار مي گذاشتندبا

  . آنجا باشند

  

ار شد پيام برخي بايد به لندن مي آمدند و شماري هم قر. مقدمات برپايي اين مراسم، شش ماه پيش آغاز شد

سيروس ملكوتي هم . كردند امرز خداياري پيامها را آماده ميدر آمريكا عسل پهلوان و فر. ويديويي بفرستند

و آنچه اين تالشها را به نتيجه مي رساند، حمايت مالي بنياد فرهنگي . اين وظيفه را در پاريس به عهده گرفت

ساعت كار انجام  600و تدارك اين مراسم، نزديك به تهيه براي .  توس و خانم جميله خرازي بنيانگذار آن بود

سه گروه از مراسم فيلمبرداري كردند و هفت . تلفني صورت گرفتساعت گفتگوي  100شد و چيزي حدود 

 2006نوامبر 



تكنيسين امور فني برنامه را زير نظر داشتند و يك تيم فعال كار پذيرائي از ميهمانان و بردن و آوردن آنها به 

دوستداران او، شاعران حرفه » لعبت واال « نام و نام خانوادگي شاعرانة . شان را به عهده داشتهتل محل اقامت

. اي و نيمه حرفه اي را وسوسه كرد كه در ارتباط با اين رويداد انديشه و احساس خود را روي كاغذ بياورند

  : يكي از رباعي ها اين بود از شاعري كه خواست نامش فاش نشود

  

  و شور دريا نشود هر آب وسيع

  هر لعبتي رهزن دلها نشود

  هر زن كه جمالي و كمالي دارد

  واالست ولي لعبت واال نشود

   

  

 


