
 نےیجسم کو بول ل
 دو

 

     کرو نیقی جسم کا رےیم

دو نےیکو تم سے بول ل اس  

دو نےیگونج ل ںیکو اپنے کانوں م وںیسچائ یریم   

سے زور  

سے یصفائ   

رکاوٹ سے آزاد ہر  

  

دو نےیکو بول ل اس   

دو نےیوجود کا اعالن کر ل اپنے   

کرنے دو انیمعرکوں کا ب ان           

کو سہتے ہوے یچھاتہوئ  ی، ابھرت فدهیتکل جو   

ںیم دیق خود نافذ  یلمب یاپن   

ںینے لڑے ہ اس  

 

دو نےیبول ل ںیکے بارے م فیہوے، اس کو ان تکال جھجکتے  

تڑےیچھ کرخت سرخ کیا جو  

ںیہ ےینے جذب ک     

نے شمیپہلے خون کے الل ر رےیم جب   



تھا ایکونوں پر اپنے آپ کو بچھا دیگھر کے سف حمام  

 

دو نےیکو گا ل اس   

ںیچال اور اس سنگھار کے بارے م اس   

ہے ایکو وه وقت اور بڑھاپے سے بچاتا آ جس   

ںیکے آبولوں کے بارے م ہوس دو  نےیکو بول ل اس   

ںیعشق کے بارے م اور   

دو نےیاس کو بول ل اور  

ںیمانوں کے بارے مار ہوئے  دفناےء اپنے  

 

دو نےیکو بول ل اس  

ںیکے بارے م تیاز اس   

کے بستر پر یاجنب کیا جو   

ہے یھوت میسے تسل اسی   

کوشش یہوس  کو پورا کرنے ک یانسان ک سےیا کیا   

ہو نہ یجسم جانتا ہ رایکو م جس  

 

دو نےیکو بول ل اس  

ںیبچوں کے بارے م ہوئے کھوئے اور جنے  

جسم کا درد ،  ی، اپنے ہ الظتغ یجسم ک یہ اپنے  

طرف لے جاتا ہے یدرد جو گھڻنوں سے بڑھاپے ک وه  

دو نےیکو زور سے بول ل اس  

پڑھتا ہے یوح یکوئ سےیج    



 

 

دو نےیجان ل ہیکو  وقوفوںیب مت  

ہے ںینہ وه جسم  ہی   

حرمت کو تم اپنے ہوس کا نشانہ بناتے ہو یک جس   

ہے اریہتھ وایجان ل کیا ہی بلکہ،  

قدرت یک یاپنے اندر زندگ ہی   

اس کا ہر طوفان سماتا ہے اور  

 

بولتا ہے جسم  

 
سلما یشاعر: راجت   

رحمن رهیمترجم: ن  


