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 29/09/2019                            عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 هشتمقسمت  

 قلم عبدالباری جهانیبزبان زیبای پشتو از  ترجمۀ اشعاری چند از سروده های حضرت "عمر خیام" رض

 

دم بخواب مست خفتهـری دیـیـپ  

ن رفتهـت وز ګـرد شعـور خانـۀ  

 می خورده و مست خفته و آشفته

اِدِه ګفتهـبـعه ه لطیف بـلـوال  
 

 «خیام»
 

 

 وـارانــدی یـیـیده ولــو بــرابـه شـوډا مست لــما ب

 وـند کی د رندانــپه ب قل نهــو د ع م کیــنه په غ

 ه وـولـه خـپ  ېـو ذکر یـدا ی هـله جهانره ـبیخب

 وـو بندگانـپلـدای پر خـپه وهللا چی مهربان دی خ

 «جهانی»
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 5از 2

 

 ن گل چاک شدهـر ز صبا دامـبنگ

 ناک شدهــل طربـبل ز جمال گــبل

 این گل که بسیار  گل نشین ۀسای در

 ما خاک شده ریزد و خاک فرو در

 

 «خیام»
 

 

 وان څیرېږیـرېـوټۍ گـوتی د غـار نسیم الـد سه

 دي چی مستیږی  النـبـه بلـه جمالـو لـونـد گل

 گیډۍ د دې گلونو  گل سیوري ته کښینه چی نن د

 خاوری کیږی شانیخاورو زموږ په  دي پر رژېدلي

 

 «جهانی»
 

 ست نگون افتادهاین چرخ چو کاسی ا

 ون افتادهـرکان زبـوی همه زی در

 ریدـر نگـدر دوستی شیشه و ساغ

 ه خون افتادهـدر میان لب برلب و

 

 «خیام»
 

 ونهـسرنگ دلېـوېـه ده را لـه کاسـلک لکـدا ف

 تدبیرونهپکښی عقل سر گردان دی پکښی بند دي 

 ږی د مینا او د جامونوـه دوستۍ در معلومیـل

 لري زړونه خوله پر خوله یې سره ایښې ډک له وینو

 

 «جهانی»

 



  
 

 

 5از 3

 

 جهان هیچ نه ای کار از ای بیخبر

 آن هیچ نه ای ت ازـبادسو ـبنیاد ت

 دمـو میان دوعـد و وجود تـشد ح

 درمیان هیچ نه ای اطراف توهیچ است

 

 «خیام»

 

 ه جهان کیـې پـه نیستی یـه تـمـه عالـره لـبـبیخ

 میدان کی په باد دی بل څه نسته ستا بنیاد والړ پر

 دوه عدمه دی ټاکلی  چی سرحد ستا د وجود یې

 میان کي دادي ته هیڅ نه یې په   خواو ته دي هیڅ دواړو

 

 «جهانی»

 

 مر بیش در شصت  منهـاندیشه ع

 جا که قدم نهی بجز مست منه هر

 گلت کوزه کنند خاک و که از زآن پیش

 دست منه رو کوزه فروش و کاسه از

 «خیام»

 

 ه شپیتو کلو د پاسهـړه لـه کـر مـمـع اندېښنه  د

 راسهه ـه مستیو ورتـدم  چی اخلې پـر قـدلته ه

 کالالن کوزه کي جوړه یوه ورځ به دي له خاورو

 ږده له السهـژر کوزه له اوږو کښیږده پیاله مه ای

 «جهانی»

 

 



  
 

 

 5از 4

 وـنه و نـدار می کهـریـماییم خ

 وـد وجـم بـوآنگاه فروشنده عال

 خواهی رفت مرگ کجا از پس  گفتی که

 خواهی رو کجا هر من آر می پیش
 

 «خیام»

 

 هـزاړه نوي شرابون وـواخلچی  وـموږ راغلي ی

 عالمونه جنتونه خرڅ کړل اوربشو موږ په دوو

 ری ځمهـه چیـرگـه عاقبته پسله مـه پوښتې لـڅ

 سه ماته راوړه ډک جامونهځې والړ چیرته  هر چی ته

 

 «جهانی»

 

 بو ای دلجوـه و سـالـیـردار پـب

 لب جو و گرد سبزه زاره برگرد ب

 تان مهروــد بــکین چرخ بسی ق

 و صد بار سبوصد بار پیاله کرد 

 «خیام»

 

 ږی دا وختونهـه که نگاره چی تیرېـورتـه پـپیال

 به کړو مستی هم ویالې  هم چمنونه  له پایکوبه

 ډېري خاوري کړي فلک چی دا ستا په شانی ښکلي

 ځله یې جامونه په سل ځله یې پیالې کړې په سل

 «جهانی»

 



  
 

 

 5از 5

 هالک من و تو این چرخ فلک بهر

 تو من و  پاک  جان هب دارد قصدی

 بر سبزه نشین بتا که بس دیر نماند

 تا سبزه برون دمد زخاک من و تو

 «خیام»

 

 صبرېږیدا فلک  موږ دواړه وژني زړه یې نه راته 

 زما او ستا په ځان راغلی له دې الری نه ستنیږی

 نه وي ښکاره سوې شنه سبزه زموږ پر قبرونو ال چی

 تیرېږی ښایستې ورځیراسه کښینو په سبزه کی 

 «جهانی»

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

 تذکر: 

، را مطالعه کنند شاعر و نویسندۀ معززاین  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت توانند با اجرای "کلیک" برعکسمی

 

 لینک آتی کلیک فرمائید: یباال هفتمبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
 مهفتقسمت 
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