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 يالنی لبيبـــــــــــــــج
  ٢٠١١ فبروری ١٤برلين ــ  

  
  
  
 

 عاشقان روز مناسبته ب
  رودابه تا زهره از

 
  

 اعتقاد ز یصوف و آمد بر نـيد ز مؤمن
 هست همانكه عاشق و شدی محمد ترسا

 )یفغان بابا(
  

. او ۀفتيفر دو هر. دنديگرد عاشقی بارويزی زن به ،یآدم منزلت ِیمدع ۀفرشت دو ماروت و هاروت
 تا،ياناه ا  يزهره ،یخداوند فرمان ازی چيسرپی جزا به. شدند ديناه اي” زهره”ۀ دلداد ملك، دوی آر

 ماروت و هاروت و. طرب وی شاد عشرت، ش،يع جمال، عشق، النوع رب. سمان ٱدر ستيا ستاره
ۀ ستاری ا زهره،ی ا“ جان کبوتر ،یآر .زيرستاخ روز تا بابل، ازی چاه در هستند زانيسرآو به
  ” آسمانی بايز

 سوز هاروتۀ گنج من بابل
 فروز انجم خاطر منۀ زهر
  )االسرار مخزن ،ینظام(

 
 ....ديگردان فرمان نا را فرشتگان و انيآدم و وستيپ هم به  را نيزم و آسمان عشق و
 و. ...ختيبرانگ را خدا خشم و ا،ياور همسر د،يگرد” شع بت” عاشق ،یزديا امبريپ )ع( داوود و

 ....شد  سبا ۀملك سيبلق ۀدلباخت خود ، عشق نيا ۀثمر ، مانيسل حضرت
ی فرق عاشقان انيم ،یآر. ...ديشانآ شيخو اطاعِت یسو به را كتا يدگاريآفر امبريپ عشق، دستور و

  ....دوودا  چه نه،يتهم چه و هاروت چه ....نباشد
 و چهريپر ۀزيدوش نيا ۀفتيفر پهلوان جهان و بباخت دل رستم بر سمنگان شاه دختر نه،يتهم و  ....
 .نشاند عزا به مرگش در را مادرش نهيتهم عشق، نيا ۀويم سهراب،. ديگرد دانش از بهره با اريبس

 دل در و فشانده خون چشم از جهان آنار و گوشه هر در و ما هنيم در آهی مادران بسا همچون
 :اند ستهيگر
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 ستيگر و آرد هيمو شب به و روز به
 ستيبزی سال سهراب، رگــــم از پس

 ۀبهر رستم،. شد آابلی فرمانروا شاه مهراب دختر پاآدامن، ۀروداب عاشق پهلوان، سام پسر زال و
 شدن آشته بر پدرش زال آه ختير اشك سهراب خود پسر قتل بر گونه همان دلداده، دو عشق نيا
 آه جهان آنار و گوشه هر در و  ما آشور مادران ۀهمی برا ستيا نمونه رودابه،. شغاد توسطی و
 و رودابهی عاشق تيحكا ....اند نشستهی سوگوار به و ختهير اشك شيخوی ها گوشه جگر مرگ بر
 اثر تيژول و رومئو مشهور ۀقص. روديم بشماری  فردوس ۀشهناميی غنای داستانها نيرباتيز از زال
  .رسدی م بنظر ندهمان اديز رودابه و زال ۀناميزندگ با ريشكسپ

  
 نداردی محراب عشق زــــج فلك
  نداردی آب عشق، خاكی ب جهان

 
 یساز زرق گريد و عشقست جهان
  یعشقبازّ اال ست،يازـــــــــــــب همه

 
 ستين جهان در خوشتر عشق سوز ز
 ستينگر ابر د،ـــــينخند گل اوی ب آه

 )یه ئگنجی نظام(
  
 ۀواژ آهی ئارهايمع بسا، چه. اند شده سنگسار اي و دهيگرد ربارانيت ما هنيم در آهی عاشقان بسا چه

 عاشقانی  برا رای ئها“ آفاره ”نيچن آهی حاآمان بسا چه و اند ساخته غدغن هم،ب را انسان دو عشق
 .اند داده فتوای  بلخۀ رابع همچونی دلباختگان نيسرزم

 ....عاشقانی ا ... عاشقانی ا
 گرددی م عشق گرد آسمان

 دوار گنبد عشقست رــــــبه
 )یبلخی مولو(

  


