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  !!!پرستاری

  مي�د يونانی شش قرن قبل از شاعرۀ »بيلی تيس « ترانه ھای  ی ازيک

  

  ترانه» بيلی تيس«و از قول ه تب  ــــوانماوراق زمانه      خ ســـرخـط   تــف کجـای زلـ

  به خانه و به صحرا و وچـه و بازاردر کـ    »  چغانه نگ وچ با« ط وــبرب نی و ازبا س

  ارده تابانــاه شب چم  و چــونروی ت ای 

  جـنون سلسله جنبان رـــشھ و دروی تای م

  خمش گشته نھان است دگان است      دل ھـاھمه درپيچ ودلش  هـــه آرامگـــــــکـ وت  فزل

  که جھان استـلـب ه او، ب ه منم بسته ن ران است      تنھاــردم نگم ديــدۀ   شکنش رـھ در

  ابشب و تين ھمگی در تن اــــــانه مکش اب

  ود جمله خرابشش هک ريشانپ ــذارـــــــبگـ

  دين ھمگان است قۀحل ولی   است رـــشانست      کـفــکه چون مشک ختن عطرف زلف تو

  ــران استـرھـيزگـپـ  ديـن ھــمه افسـرده دLن است      دام دل و  يتـــجـمـع ۀســررشــت

  و خــم انداز  با آھن گرمش نـه بـه اين پيچ

  ھم اندازاو ب  ـمــــــغ ه شــدگان را بـنــه دل

  اشده بتخين آمم  دوــــــم آلـــــــاشک غـ اروريخته باشد      بشــانــه فـ کـــه بـــر بگـــذار

  انگيخته باشدشور بر  ،رفیط رــــــھـــ رخــته باشد      بل دل آوياو خـي  ــمـخـ ھـــر  در

  ريبنده و زيباستـــــزلف تو ف ، دوانهش رب

  ود و بيجاستـزدن بيخرا شانه  اين سلسله 
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  روشن ئينۀو آــــــــــــو چيـنـۀ نرم تسـ  یسوسن      ا ۀـــــون شاخـای ساعد سيمين تو چـ

  نــــــــرخ، آرام دل مــــــاھم  د وقشادگلشن      شـم صفحۀ ون ــو چت  زيبای وی چھرۀ 

  �ب استـــــــاوراق گ از راندام تو نازکـتـ

  رشک لب لعل تو آب است ا ھمه ازـــــھدل

  دمت زار بميرمقـ ن درمه ک ذارـــــــــگـــب   ، بوسه بگيرم   ز دولبتن اه مک ذارـــــــبگــ

  ، نقش ضميرمروز ازل و ازت رــــــھان بپذيرم      ای مــــــبـا ج ن درد تـوکــه م ذاربگــ

وسمو بــای تــــرخلعل شکـ  من ه ک بگذار  

  بوسم تو  ایو و پدست ت و وت  رویــــابـــ

  ماشو بنـدان تــــــــــخــ  بل  عـلل رگشتۀچشمان تو باشم      س کشتۀ  نم ه کـ ذارـــــبگـــ

  و باشمـــــوان تــبلبل شوريده غزلخـ  اشم      چونـه پـريشان تو بـــــــکـ  اتـ شا گـو بگيس

  ھستم وای تــو اداھ  اين لطف درخور من 

  به دستم ده بـــازبـ و زلف از  ا گـــرهبگشـ

  مويژه بشم ه سـرب  ايتپ  که ذارـــــــــــتاده بمويم      بگو افت  اکــــــــخــ در ه ک ذاربگـ

  جمله بـه پيش تو بگويم  نه ايـک ذارـــــو پای تو ببويم      بگـ رگل س  چون که   بگـــذار

  و باشمت پــرستار ازب  من ه ک ــــذارــــــبگ

  ريدار تو باشمــــــــخ  ،فتهنشگ  چـۀنغ ای 

و کنم نوشعل تل ادۀب ه ازک  ــذارـــــــــغوش      بگـدر آ م بازبکش  تتنگ ه ک ذارــــبگـــ  

  ــد رعنای من ای سرو قباپوشــــمدھوش      ای شاھــ ود رفتۀــــخ افـتم به برت مست ز

  دام استک عشق تو ری درخورــمن دگ جز

  ه نام استــــکه به نامت نشود کشته چ آنرا

  زيبای تو باشم رخ» رــــــــــاسي«ن ا مھنو باشم      تن مست اداھای ته مک ذارـــــــــبگـــ

  باشم رسوای تو و،ــمست ت  ،وــو باشم      سـودائی تيپای تزلف چل  رس  وننـــــــــــمجــ

  ری را به غم خويش مسوزانــــمن دگ جز

  تو باشم و حيران  هِ ــوالِ  من  ه ک ـذارـــبگـ

  

  

  ) ش 1335سنبلۀ  7 ،کابل عزيزــ  »اسير«نسيم  .م( 

 

  

 

 


