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  !!!پرستاری

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

  

  ترانه» بيلی تيس«و از قول ــــوانم  به تاوراق زمانه      خ ســـرخـط   تای زلـف کجـــ

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

  ارده تابانــاه شب چای  روی تو چــون  م

  جـنون سلسله جنبان رـــشھ و درای موی ت

  خمش گشته نھان است دگان است      دل ھـاھمه درپيچ وــــه آرامگــه  دلشکـــــ وزلف  ت

  که جھان استـلـنه منم بسته  به او،  ب ران است      تنھاــردم نگشکنش  ديــدۀ  م رھـ در

  ابششانه مکــــــن اين ھمگی در تب و ت اب

  ود جمله خرابشپريشان که ش ــذارـــــــبگـ

  دين ھمگان است شانست      کـفـــــر است  ولی  حلقۀعطرف که چون مشک ختن زلف تو

  ــران استـرھـيزگـپـ  ديـن ھــمه افسـرده دMن است      دام دل و  يتـــجـمـع ســررشــتۀ

  و خــم انداز  با آھن گرمش نـه بـه اين پيچ

  ھم اندازـــــــم  او بغ شــدگان را بـه نــه دل

  اشدـــــــــــــم آلود  من آميخته باشک غـ اــه فـروريخته باشد      بشــان کـــه بـــر بگـــذار

  انگيخته باشدشور بر  ،طرفی رــــــھـــ رخــــم  او خـيل دل آويخــته باشد      ب ھـــر  در

  ريبنده و زيباستـــــزلف تو ف ، دوشانه رب
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  ود و بيجاستـرا شانه زدن بيخ اين سلسله 

  روشن ـــون شاخــــۀ سوسن      ای  سـيـنـۀ نرم تو چــــــــــــو آئينۀای ساعد سيمين تو چ

  نــــــــــــــرخ، آرام دل ماھوی چھرۀ  زيبای  تو چــون  صفحۀ گلشن      شـمشادقد و  م

  �ب استـــــــاوراق گ از راندام تو نازکـتـ

  رشک لب لعل تو آب است ا ھمه ازـــــھدل

  دمت زار بميرمقـ ن درکه م ذارـــــــــگـــن از دولبت، بوسه بگيرم      بکه م ـذارــــــبگــ

  ، نقش ضميرمروز ازل و ازت رــــــھــــــان بپذيرم      ای مبـا ج ن درد تـوکــه م ذاربگــ

وسمــــــای تو برخلعل شکـ  من ه ک بگذار  

  بوسم تو  ایدست تو و پ و وــــروی  تابـــ

  مکشتۀ چشمان تو باشم      سرگشتۀ لعـل  لب  خــــــــــــنـدان تو باش  نه  مکـ ذارـــــبگـــ

  و باشمـــــــوان تبلبل شوريده غزلخـ  اشم      چونکـــــــــه پـريشان تو ب  اتـ شا گيسو بگـ

  ھستم واين لطف  و اداھــای ت درخور من 

  ده بـــازبه دستمبـ و زلف  از  ا گـــرهبگشـ

  ممژه بشوي ه سـرکه  پايت  ب ذارـــــــــــو افتاده بمويم      بگــــــــاک  تخــ در  هک ذاربگـ

  جمله بـه پيش تو بگويم  نکه ايـ ذارـــــو پای تو ببويم      بگـ رگل س  چون که   بگـــذار

  و باشمت پــرستار ازکه  من  ب ــــذارــــــبگ

  باشمريدار تو ــــــــخ  ،ای  غنچـۀ  نشگفته

و کنم نوشبادۀ لعل ت ه ازک  ــذارـــــــــدر آغوش      بگـ م بازکه  تنگت  بکش ذارــــبگـــ  

  ــد رعنای من ای سرو قباپوشــــمدھوش      ای شاھــ خــــود رفتۀ افـتم به برت مست ز

  دام استک عشق تو ری درخورــمن دگ جز

  ه نام استــــکه به نامت نشود کشته چ آنرا

  رخ زيبای تو باشم» رــــــــــاسي«ن که من مست اداھای تو باشم      تنھا م ذارـــــــــــبگـ

  باشم رسوای توــو، مست ت  ،زلف چليپای تو باشم      سـودائی تــو  رـــــــــــنون  سمجــ

  ری را به غم خويش مسوزانــــمن دگ جز

  تو باشم و حيران  هِ ــوالِ  من  ه ک ـذارـــبگـ

  

  

  )ش١٣٣۵ ۀسنبل ٧ ــ کابل عزيز،» اسير«نسيم . م( 

    

  

 

 


