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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 ملک الشعراء       

 "اسیر"مد نسیم ـاستاد مح
 پورتال :تنظیم و ویرایش    

  

 پرستاری
 شاعرۀ شش قرن قبل از میالد یونانی« بیلی تیس»یکی از ترانه های 

 

 ترانه« بیلی تیس»ـف کجـــت  ســـرخـط  اوراق زمانه      خــــوانم  به تو از قول ای زل

 در کـوچـه و بازار و به صحرا و به خانه«      با چنگ و چغانه»با ساز نی و بربــط و 

 ای  روی تو چــون  ماه شب چــارده تابان

 ای موی تو در شهـــر جـنون سلسله جنبان

 آرامگــه  دلشدگان است      دل هـاهمه درپیچ و خمش گشته نهان است زلف  تو کـــــــــه

 در هـر شکنش  دیــدۀ  مردم نگــران است      تنها نه منم بسته  به او،  بلــکه جهان است

 با شانه مکــــــن این همگی در تب و تابش

 بگــــــــــذار پریشان که شود جمله خرابش

 شانست      کـفـــــر است  ولی  حلقۀ دین همگان استزلف تو که چون مشک ختن عطرف

 ســررشــتۀ جـمـعـــیت  افسـرده دالن است      دام دل و دیـن هــمه  پـرهـیزگــــران است

 با آهن گرمش نـه بـه این پیچ  و خــم انداز

 نــه دلشــدگان را بـه  غـــــــم  او بهم انداز

 ـروریخته باشد      با اشک غــــــــــــــم آلود  من آمیخته باشدبگـــذار کـــه بـــر شــانــه ف

 در  هـــر خــــم  او خـیل دل آویخــته باشد      بر هـــــــــر طرفی،  شور برانگیخته باشد

 بر شانه، دو زلف تو فـــــریبنده و زیباست

 این سلسله  را شانه زدن بیخـود و بیجاست
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 شاخــــۀ سوسن      ای  سـیـنـۀ نرم تو چــــــــــــو آئینۀ روشن ای ساعد سیمین تو چـــون

 وی چهرۀ  زیبای  تو چــون  صفحۀ گلشن      شـمشادقد و  ماهــــــــــــــرخ، آرام دل من

 اندام تو نازکـتـر از اوراق گـــــــالب است

 دلهـــــا همه از رشک لب لعل تو آب است

 ن از دولبت، بوسه بگیرم      بگــــــــــــذار که من در قـدمت زار بمیرمبگـــــــــذار که م

 بگــذار کــه من درد تـو بـا جــــــان بپذیرم      ای مهــــــر تو از روز ازل، نقش ضمیرم

 بگذار که  من  لعل شکـرخــــــای تو بوسم

 ابـــــــروی  تو و دست تو و پای  تو بوسم

 ه  من  کشتۀ چشمان تو باشم      سرگشتۀ لعـل  لب  خــــــــــــنـدان تو باشمبگــــــــذار کـ

 گیسو بگـشا  تـا  کـــــــــه پـریشان تو باشم      چون  بلبل شوریده غزلخــــــــوان تو باشم

 من  درخور این لطف  و اداهــای تو هستم

 بگشـا گـــره  از زلف  و بـده بـــازبه دستم

 در خــــــــــاک  تو افتاده بمویم      بگـــــــــــذار که  پایت  به سـر مژه بشویم  بگـذار که

 بگـــذار  که  چون  گل سر و پای تو ببویم      بگــــــذار که ایـن  جمله بـه پیش تو بگویم

 بگــــــــــذار که  من  باز پــرستار تو باشم

 باشمای  غنچـۀ  نشگفته،  خــــــــریدار تو 

 بگـــــــذار که  تنگت  بکشم باز در آغوش      بگــــــــــــذار  که از بادۀ لعل تو کنم نوش

 افـتم به برت مست ز خــــود رفتۀ مدهوش      ای شاهــــــــد رعنای من ای سرو قباپوش

 جز من دگــری درخور عشق تو کدام است

 آنرا که به نامت نشود کشته چــــه نام است

 رخ زیبای تو باشم« اسیــــــــــر»ـــــــــــذار که من مست اداهای تو باشم      تنها من بگـ

 مجـــــــــــــنون  سر  زلف چلیپای تو باشم      سـودائی تــو،  مست تــو، رسوای تو باشم

 جز من دگــــری را به غم خویش مسوزان

 بگـــــذار که  من  والِــِه  تو باشم و حیران

 

 

 (ش ۱۳۳۵سنبلۀ  ۷ ،ــ کابل عزیز« اسیر»نسیم . م)


