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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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عبدالباري جهاني

زما محبوبه!
دا د اسالمي نړۍ د مشهور صوفي محی الدین ابن عربي ،چي په شیخ اکبر مشهور دی ،یو شعر دی .جوناتن
سټار Jonathan Starد نړۍ د صوفیانه شعرونو په یوه مجموعه کي Two Suns Risingپه انګرېزي نثر
ترجمه کړی وو .څرنګه چي اصل یې په عربي نظم وو او سټار له نظم څخه ترجمه کړی وو؛ نو ما بیرته په شعر
ترجمه کړ .خدای دي وکړي چي د شعر دوستانو خوښ سي.

زما محبوبه!
واوره ګرانه په جهان کي دا یو زه یم چي ریشتیا یم
زه مرکز د دایرې یم زه هم ُکل یم هم ا جزا یم
را ټینګ کړي مي په نظم هم دا مځکه اسمانونه
سترګي ما درته درکړي چي مي وکړې دیدنونه
په بار بار مي در ږغ کړي ته مي نه سې اورېدالی
چي هر څومره درڅرګند سم بیا مي هم نه سې لیدالی
زه د عطر په څېر خپور سم ته مي نه سې بویوالی
زه خواړه سم مزه داره ته مي خوند نه سې څکالی
ولي دومره یې بې وسه چي دي الس نه را غځیږي
څه در سوي چي مي عطر تر سږمو نه در رسیږي
ما په خپل ځان کي درګران که ټوله مینه ماته راکه
زه تر هر چا در نیژدې یم نور باقي جهان ته شا که
نور که ستا سره کړي مینه لري خپل خپل مطلبونه
زه دي ستا لپاره غواړم نور مي نسته غرضونه
دا انصاف نه دی چي ماته په هغه شېبه درېږې
چي به ما یې رابللی ته به زما سره خپلېږي
در نیژدې دي هم تر ځان یم هم تر روح ،تر نفسونو
سره لمبه سم چي نه وینې نه مي اورې په غوږونو
ما به وینې ما به اورې زه به ستا مینه تنها یم
ځان دي هېر که ماته راسه پر ما ګرانه زه دي پایم
ځه چي ځو تر اسمانونو ځه چي پی کو دا مزلونه
هغه الري به تباه کړو چي رسیږي تر بېلتونه
د حق مخ ته به دریږو څنګ پر څنګ به سره مله یو
دی شاهد زموږ د وصال دی تر هغه چي زه او ته یو
پرېږده ُمهر کړي پخپله عجایب رنګه وصال دی
تر ابده چي پاییږي دا بې ساري بې مثال دی.
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