
 Urdu                Volta /اردو

 رچرڈ بيرین گارٹن         نوشين احمد:مترجم

Translated by Nausheen Ahmad    Richard Berengarten 

_____________________________________________________________ 
 

 

 وولٹا

 

 ۔۔۔۔۔اب جبکہ شام پڑ رہی ہے۔۔۔۔۔

 

 ئج الوقتشاہ شمس، گالبی گال، سکہ را

 تو مجه کو چهو لے تو ميری جلد بن جائے قرنيا

 ميری کمر بن جائے بصری عصبہ اور ميرا بدن لرز اٹهے

 ترا چمکتا تاالب ڈبو دے اس سمندر، اس شہر کو

 ميری آنکهيں چندهيا جائيں

 یہاں پر تهيں قطاریں اور ميں جانتا ہوں کہ اب بهی ہيں

 مکانوں اور گليوں کی، اک اور شہر کی

 اس شہر کی نہيں جس کو تو نے مکمل بدل دیا ہے

 

 ہم ساحل پر چلتے گئے، رات کے ماہی گير

 اپنی کشتياں تيار کيے، چلنے کو تيار کهڑے

 موٹریں کهڑ کهڑ شور مچائيں،جلتی الل ٹينيں گلے ميں لٹکائے



 سارا شہر تيری اور سير کو نکلے

 عاشق باہوں ميں باہيں ڈاليں، جوان مستی ميں جهوميں

 ماں، باپ بچے قلفی کهائيں

 بوڑهے قہوہ خانوں کی ميزوں پر بيٹهے دور سے دیکهيں

 اور اندهيرے ميں ڈوبتی پہاڑیاں سرک کے پاس آنے لگيں،جيسے کوئی پيارے سے جانور

 

 ميٹهی شفق پهيل جائے پہاڑیوں اور ساحل پر

 ترا بازو مجه کو چهو کر گزرے اتفاقًا

  جو ميرے ہمراہ چلےبالکل ایسے ہی جيسے اس خاتون کا

 بهاری کوہلے، چهوٹے چهوٹے قدم اور مٹکتی چال

 سياہ بال باندهے، نازک گردن اور شانے

 دهوپ ميں ِسکے کانسی جلد، بهورے مسکراتے نين

 ميں تجه کو پی جاوں، جگمگ کرتی روشنی، شراب کی طرح، موسيقی کی طرح

 جيسے اس کے آباو اجداد نے پيا ہے تجه کو ہزار سال سے

 

 ایلف تهيریااے رنگين شہر اس کا نام ہے 

 اور تيرے زخموں کے نشان اس کی آنکه کا سرمہ

 مگر اس گهڑی جب روشنی بدلے اور رنگ بکهرے

 چپکے سے کهيلے اس کے چہرے پر جيسے زبان جيسے نغمہ

 اس کا دیرینہ حق ہے کہ چلے اس کنارے

 جيسے ساز، جيسے محافظ ہو تيری روشنی کی

  جهيل ميں سميٹ لےاپنی آنکهوں کی



 آزاد ہے وہ، جيسے کوئی رقصاں ہو، وہ یوں چلے

 

 پياری شام، روشنی جيسے ہزاروں سال پرانی

 شفاف گلوکار، اس عورت جيسی حسين

 ميں تيری ادا کا کيوں نہ دیوانہ ہوں

 یہ شہر اور اس کے باسی، ایسے مجسم کرليں

 جس کو چهو لے، کيا سارا جہاں؟

 ری نہ سہیميں تيرا غالم سہی، شہ

 ميں تيرا پياسا، تجه کو بهر بهر پی لوں

 اپنے ہر مسام ميں بهر لوں تيری روشنی کی چمک،تيری آزادی
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