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 12/09/2019                            عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 قسمت چارم

 زبان زیبای پشتو از قلم عبدالباری جهانی به   رض های حضرت "عمر خیام" سروده از چند اشعاری ترجمۀ

 

 تا در تن تست استخوان و رگ و پی

 رون پیــیـه بـنـمدیر ـقـه تـاز  خان

 ود رستم زالـصم بـه ار خـگردن من

 م طیـمنت مکش ار دوست بود حات

 «خیام»

 

 چی په تن کی لرۍ وینه چی ژوندي یاست عزیزانو

 له تقدیره هغه ومنۍ یارانو رسېږيچی 

 رستم زال وي چی تسلیم نه سۍ انسان ته که دښمن مو

 وي منت مه وړۍ د دوستانوحاتم طی که مو دوست 

 «جهانی»
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 4از 2

 

 دسترسیست جهان را بخوشیاکنونکه 

 هر زنده دلی را سوی صحرا هوسیست

 ر شاخی طلوع موسی دستیستهـبر 

 هر نفسی خروش  عیسی نفسیست در

 «خیام»

 

 ې دا دیـچی تر خوښیه ور رسېږی وخت ی د چا الس

 د هر چا چی زړه ژوندی دی نو هوس یې د صحرا دی

 س ارر دیپه هر ښاخ کی د گلونو د موسی د ال

 هر نفس چی ایستل کېږی  پکښی خروښ د مسیحی دی

 «جهانی»

 

 آید و میـه تـانـبر پشت من، از زم

 و می آیدـه کار نا نکـمـن هــوز م

 که مرو جان عزم رحیل کرد و گفتم

 رو می آیدـه فـم ؟ خانـنـه کـگفتا چ

 «خیام»

 

 مي پر اوږو بارونه لوېږيله بې نیازی زمانې 

 ه رانه کېږیـونـله سهاره تر ماښامه گناه

 له تنه ما وې مه وزه ح د تللیو عزم وکړرو

 کور پخپله را نړېږی  ویل څه لره سم پاته

 «جهانی»

 

 



  
 

 

 4از 3

 

 که من فلسفیم ط گفتـلـغ هـب نـدشم

 مــیــت نـفـاو گ هـچـنآد ــزد دانـــای

 مده امآم آشان ــو درین غـچ یکنـل

 که من بدانم که کیم ر کم از انـآخ

 «خیام»

 

 ه عقیده یمـی فلسفی پـه غلطه دښمن وایـپ

 دی هغه نه یم څه وایی خدای خبر هر چیغلیمان 

 ، دې ځالۍ ته د غمونودنیا تهخو چی راغلم دې 

 دې نه یم چی زه څوک یم چی زه څه یمپوهېدلی پ

 «جهانی»

 

 ن منزل بیداد بدنـدری م کهـتــرف

 از باد بدن جزه در دست نخواهد ب

 رگ من شاد بدنــه مد بــرا بای آن

 د آزاد بدنــوانـل تــاج ز دستــک

 «خیام»

 

 ال اوسېږي کی به څوک ولی دنیا دېد ستم پ

 پاتېږی بېله باده هیڅ په الس کی نه  درنه ځم  چی

 هوسېږي هغه څوک دي وي خوشاله زما په مرگ دي

 چی ترغاړي یې منگولي د اجل نه ور رسېږی

 «جهانی»

 

 



  
 

 

 4از 4

 خنگ زمین دم نشسته برــدی دیـرن

 و دنیا و نه دین ه کفر و نه اسالمـن

 ه شریعت نه یقینـنه حقیقت ن  نه حق

 این ۀرـود زهـب در دو جهان که راـان

 «خیام»

 

 خمونو د  څنگهرند می ولیدی چی ناست وو مست له 

 د مذهبونو  نه یې غم وو نه اسالم کفر نه پر

 نه یقین نه شریعت وو حق نه حقیقت و نه پر

 بل دی چا لیدلی پر دې دواړو جهانونو زړه ور

 «جهانی»
 

 دم باریــریـوزه خـری کـوزه گـاز ک

 راریـاسر ـوزه سخن گفت ز هـن کآ

 م بودام زرینـــودم که جــشاهی ب

 هر خماری زۀوکده ام ـاکنون ش

 «خیام»

 

 رانیول یارانو کالله کوزهیوه ورځ می له 

 کړل د جهان او جهانیانو بیانکوزې ټول اسرار 

 پاچا وم طالیی می وه جامونهخپل وخت کی زه په 

 د رندانوالس پرالس گرځم  په محفل کی   دا دی اوس

 «جهانی»
 

 

 ******** **** 
 تذکر: 

د، مطالعه کننرا  نویسندۀ معززشاعر و این  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکستوانند با اجرای "کلیک" برمی
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