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 14/09/2019                            عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 مپنجقسمت  

 

 جهانی عبدالباریزبان زیبای پشتو از قلم ب رضخیام"  "عمر های حضرت سروده ترجمۀ اشعاری چند از

 

 ری یافتمیــر بـر شاخ امید اگــب

 هم رشته خویش را ســری یافتمی

 ودـتا چند ز تنگنای زندان وج

 ای کاش سوی عــدم دری یافتمی

 «خیام»

 

 ثمر وای می  کړی پیدا امیده یا له ښاخه د

 وای سر پر ورکو الرو را معلوم د تناو  ژوندون د

 په دې زندان کی د وجود یمال تر څو به زه بندی 

 نیستۍ د لوری ور وای د خوڅرگند را کشکی خدایه 

 «جهانی»
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 4از 2

 

 

 وال آمدو ش ماه رمضان گذشت

 وال امدهنگام نشاط و عیش و ق

 آنکه خیکها اندر دوش هد گـــآم

 گویند که پشت پشت حمال آمد

 «خیام»

 

 تشیږی پیالېروژه تېره  سوه اختر سو سر پر سر 

 مستۍ نغمې ږغېږی د نوش راغی د او  عیش وخت د

 یې دي خمونهډلي ډلي رنـدان راغلل پر اوږو 

 یو کتار د حماالنو یو په بل پسی تېرېږی

 «جهانی»

 

 زر افشان آوردم گـل گفت که دست

 آوردم جهان به خندان رو  خندان

 بند از سر کیسه برگرفتم رفتم

 آوردمهر نقد که بود در میان 

 «خیام»

 

 دجانان ته  گل ویل مخ می نیولی محفلونو

 دې جهان ته  خوله می ډکه له خندا ده یم راغلی

 گلستان ته رهی سوم امیانۍ می کړلې خالصی ور

 میدان ته  خوشی کړه می څه نغده درلوده ما ور چی

 «جهانی»

 



  
 

 

 4از 3

 ای چـرخ دلـم همیشه غمناک کني

 پـیـراهـن خوشدلی مـن چاک کنی

 نیش کشآت وزد به که ادیــــب

 در دهـنـم خاک کنی خورم  آبـی که

 «خیام»

 

 می زړگی شـین تغمې تغمې کې  اې فلکه همیشه

 ریښې کېریښې  گرېوانزما  کړې څیریخوښۍ جامې  د

 سره لمبه کېچی پر خوا می نسیم راسي زما پر تن یې 

 چی یو څاڅکی وړم تر ستوني زما په خوله خاوری ایرې کې

 «جهانی»

 

 ای بـادۀ خوشگـوار در جـام بهی

 بـر پـای خـرد تمام بـنـد و گرهی

 امانش ندهی کس که زتو خورد هر

 ستش ندهیتا گوهـر او برکف د

 «خیام»

 

 پیالې ښایی اې د میو سرو لعلونـو درتـه جام او

 عقل بند وی خودی ستاییخلوت کی چی ته نه یې په 

 بیا امان ورلره نسته سر پورتهڅوک چی جام کی پر 

 هغه ټول په ژبه واییچی هر څه لری په زړه کی 

 «جهانی»

 

 

 

 



  
 

 

 4از 4

 عقل آگه نې ای از حـرم ذات تـو

 ما مستغنی طاعت ومعصیت وز 

 رجـا هشیارم و وزمستم ز گـناه 

 تـو دارم یعنی امید به رحمت

 «خیام»
 

 هر چایې تاته عقل نه رسیږی لوړ تر فکر د

 مستغني یې بې  پـروایېله گناه او عبادته 

 هوښیار یمکه هر څو له گناه مست یم ستا سخا لره 

 د رحمت امید لرمه ته قادر یې ته دانا یې

 «جهانی»
 

 مـی و مستی کاری افـتاد مـرا بـا

 خلقـم ز چه می کند مالمت باری

 ایکاش که هر حرام مستی کردی

 تا من به جهان ندیدمی هوشیاری

 «خیام»
 

 قسمت دي رسیدلي دواړه په ماته می او مستي

 سترگی نیولیټولو خلکو ولی ماته د پیغور 

 کشکی ټـولـو گناهونو انسانان نشه کوالی

 هوښیاران نه وای لیدلیبه مي چیرته په دنیا کی 

 «جهانی»
 

 

 ******** **** 
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