AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۸/11/۰۳

Conrad Aiken
د عبدالباري جهاني ترجمه

Dead Cleopatra
د کلوپاترا پر مزار
د بــلــوړو پـه تــابــوت کـی غــځـېــدلــې
د مــرگــي پــه خــوب ویــده کلــوپاترا ده
د هـــنــر پــه گــوتــو جــوړه نــاوکــۍ ده
هـغـه ښـکــلې بـېــخــبـــره لـــه دنـــیــا ده
غاړگۍ یـې ورتـه جــــوړه کــــړه د زرو
پـه نرۍ گـوتـو گــوتــمــۍ د جـــواهـــرو
لــکــه ښکلې د لومړۍ شپــې نــاوکـۍ وه
کمالونه ســول پـــه ســتــړي د زرگـــرو
پــه تــابـوت کـی چـی پـرتـه ده بـېـخـبـره
دا د مـــصــر ښــایستــه کــــلوپــاتـــرا وه
په سجـدو ورته راتـلـ-ل د مـصـر خـــلـک
مــلـکـه هــم د قــدرت هــــم د ښــکال وه
اوس بـې نـوره وچـه کــلـکــــه ده زړه ده
له تور قیره یې خـولـه ډکـه ده پــ-رتـه ده
غلو د شپې ورڅخـه وړي غـــاړگـــۍ دی
له ښایستو گوتو یې وړي ترې گوتمۍ دي
چــا پــروا د مــقــدســو نښــه نــه ک-ــړه
بې حــیـــا داړه مـــاران د دې نـــړۍ دي
تــورولــي یــې وې ډلــی د مـــرغــانـــو
گرځېدل چی یې پر قـبـر پـه قــرنــونــو
بــېــچاره کلــوپـاتــرا ســـوه نــا آرامــــه
له کلو چی به ویده وای په خـوبـــونـ-ـو
کــه دا ښـکــلې مـلـکه هسی پـرتــه وای
لـکه قـبـر کـی پـراتـه دي نـور وگــړي
لــه هــنـر او لــه زرگــر څـخـه بېـغ-مه
په یـوه کـفـن کــی تــلــلې وای د مـــړي
له قرنـو وروستـه بـه ولــی زورېـــدالی
پـر قسـمت بـه یـې وخت ولی خـندېدالی
که محبوب یې وای خبر لـه دغــــه رازه
او اســرار د زمـانــې ورښــکارېــــدالی
له خوښۍ به ورنه ورک د مځکی سروای؟
که له سـرو سترگو بـه ویـنـی ژړېـدالی ؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

آ! خوږې خواپاکی مځکی چی له زړه دي
په سپرلی کی شنه واښه راپورته کېږی
چی هم زه او زما محبوبه دواړه ومرو
د مـــرگی پیالې چی دواړو ته رسېږي
تــر لــحد مــو خــپـله غېږه که چاپېره
چی ویـده سو ترقیـامـته پـه خـوبـونــو
شنه واښه او گل مو پورته له قبرو که
چی یې مخ وي سم پر لور داسمانونو.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

