
ی یک ۔۔سگریٹجنیم،۔ یک راکھ بیٹ    

شاہ عیل زوہا    

از :ترجمہ راج  شیر  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے  ی ن   باپ  میر ا ھپوچ س  ماں میر   

ہ   چاہت   رکھنا  برقرار نام اپنا  وہ کیا    

تھا،۔۔۔۔۔۔ہاں۔ واضح اور قطع  جواب کا  اس   

رشتہ عاری س تیہ،۔۔۔۔چاہت س  محبت   

گیا  ہو ویران گویا  گھر یہ  یہ جلد   

گیا  بھر یہ جلد گھر، خایل س پیار   

س فرنیچر  شاہکار نسیل،  اصیل،  ےک سویڈن   

یں،۔۔۔۔چمکییل، ک  لکڑی قیمت   منقش  میر   

س  پھل ےک مشقت ک  عورت ایک گئیر  سج جو  

س زائقوں  س،  خوشبوؤں   

،  اشتہا  ،۔۔۔۔۔جو لزیذ انگیر  ،۔۔۔۔  کھان   میر  بازی جلد کھان  گئ   

گئ   ڈکارے س پن  ندیدہ   

ہاں  ہوں  طعام،۔۔۔۔۔بس  صحبت خایل س گفتگو   

نا  ہ   ہوت   دہ تکلیف کتت   میر   پری،۔۔۔۔۔خاموش بھری ایک  

کو  شادی  عاری س تیہ،۔۔۔۔چاہت س  محبت   

وری بچانا  س  بکھرن   طرح  بھ  کیس تھا،۔۔۔ ض  ،  

ہوا  جنم کا  بچ   ایک یہ جلد  

  نت   ایک  غالبا 
 

زندک  

، خول  تاریک سنسان، اس میر  گھر اس میر  

روشت   نت   یس، ننھ ایک  

سیک بن  نہ روشت   حقیق   یہ جب اور   

گیا  دیا  رکھا  روشت   نام کا  اس   

پات   بھڑک دیر کتت   چنگاری  ایک  وہاں لیکن   

  مہری،۔۔۔۔یخ رسد جہاں
 

باری برف گویا  بستیک   

وں ننھے ےک فبر  سہت   سہت   ذخم مےل س  کھیر   

پان   نہ یہ دیکھ کبھ  حسن کا  رسما  موسم ہم   

ی باندھا  نہیر  جوڑا  کبھ  ن   ماں میر  



رکھے  یہ  ڈھلوان ہمیشہ بال   

نشات   ک  عورت بیایہ بن   

نہیر  یہ سمجھا  بیوی کبھ کو  خود  شاید ن   اس   

ماں ایک ضف   

گت   بیایہ وہ س جس  ماں،  ک  شخص  اس   

ک  نہ خواہش کبھ ک  ماں،۔۔۔۔جس ک  بچر  اس   

ے  سمجھا  نہیر  شوہر کو خود کبھ ن   باپ  میر   

سمجھا  باپ یہ  نہ اور  

ک  رہت   تھ جگہ ایک  بس گھر لئر  ےک اس   

پزیر  رہائش  میر  گھر تھے،۔۔۔۔ایک لوگ  کچھ بس خاندان کا  اس  

بادل رچا  راکھ  کا  دھوئیر  ےک تمباکو تھ محبت واحد ک  اس   

مرغولہ  یہ  کا  دھوئیر    

ے جو رہا  بکھرتا  پر چہرے میر  

ی رہا  گھلتا  میر  سانسوں میر  

گزارا  کھیلت   میر  دھوئیر  کثیف  اس بچیر   اپنا  ن   میر   

انڈیلت   تارییک میر  پھیپھڑوں اپت     

ہوت   پیدا  میر  دھوئیر  میر    

جنیم ک  راکھ    

بیت   ک  ٹسگری  
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