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  يالنی لبيبــــــــــــــج
  ٢٠١٠ سمبر د٢٠برلين ــ  

                  
 

  لدا يشب بزرگداشت
 داده ليتحوی جد برج به قوس برج از آفتاب آن از پس. است سال شب نيدرازتر لدا، يشب
 چون نحس، دانستنديمی  شب ما اآانين ،را لداي .گردد یم آغاز زمستان سرد فصل و شود یم
 تا  ،یاهيس نحوست از دفعی برا  آنها نمود،ی م  رندهيد منياهر ۀحمل وی كيتار شب، نيا در

 ۀماند باز ،یكيتار  ۀددمنشانی  شتپل خالف و نمودندی می شاد آتش، دور به آفتاب برآمدن
ی می دار زنده شب صبح تا و نهادندی م سفره بر آوردند،ی م گرد رای خزانی ها وهيم

 شب مراسم. ديگردانی م برآت پر را زمستان ما اجداد باور به لدا، يشبۀ ويم خوان. نمودند
 .ماست هنيم مردم انيم دری باستان رسم نيهم ادآور ي،یآنون ۀچل
 رب بود، مهر ا يترايم تولد شب چون ،مبارک و سعد شمردندی می شب  را لدا يما انينيشيپ و

 بر روزی ئروشنا بعد به نياز .مانيپ و عهد ،یدوست ۀفرشت. برآت وی افزون نور، النوع
ی طوالن و دراز روزها و  ؛تر آوته و شوندی م  آوتاه  شبها رد،يگی می افزون شبی كيتار
 نياز. ظلمت وی اهيس روزگار با باشدی می تابناآ و فروغی  ئنها كاريپ ۀخجست شب لدا،ي. تر
ی م روزمنديپ و دينمای م رهيچ ظلمت اريد بر رای  ئروشنا جهان ترايم ا يمهر آه است شب

 مقدس روز ك يعنوان به انايآر نيسرزم از سپسی مهر  نيئآ ا يترايم تولد مراسم. گرداند
 رسوم و آداب تيحيمس  نيئآ ،شيخو نفوذ از بعد. رفت اروپا بهی  روم سربازان  توسط

 زمان آن تا آه خدا امبريپ حيمس الديم  جمله از نمود، جذب خود در را یپرستمهر ازی اديز
 . افت يانتقال روز نيبد زين ،بودی جنور ششم
 نشيآفری برا سرايان كامهچ و شاعران بخش الهام همواره لدا، يشبی دراز وی هيس

  :است دهيگردی اديز تهايتشب و رهايتصو
 

  لدا يشب دشمنان همه روز      تو ملك صبح ديخورش آرده
 

   )سلمان سعد مسعود( 
 

  نرود لدا يشب تا ندمد صادق صبح       شير دل بر نزندی تيگ شيآسا باد
 

   )یسعد(   
 

  ديبرآ آه بو ،یجو ديخورش ز نور      لداست يشب ظلمت حكام، صحبت
 

   )حافظ( 
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  شمع چو زميدرآو لدا يشب اــــــــــب      شمع چو زميريم شيخو بر خود اشك

 
  )یالهور اقبال( 

 
  را لدا يشبان گذرانديم توی ب آه      داندی آس مرا حال تو زلف ز جدا

 
   )یزدی يئقضا (

 
  اند نوشته پايچل زلف دو زان شمه ك  ي    اند نوشته لدا  يشب ۀقص آه انــــــآن

 
  )یحائری هاد ديس (

 
  


