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 13/10/2019                                       عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 دهمقسمت  

 ان هیچ نه ایـای بیخبر از کار جه

 نه ایدست از آن هیچ  و باـت بنیاد

 عدم و میان دوـد و وجود تـشد ح

 اطراف توهیچ است درمیان هیچ نه ای

 )خیام(

 

 بیخبره له عالمه ته نیستی یې په جهان کی

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

 دوه عدمه دی ټاکلیچی سرحد ستا د وجود یې 

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

 )جهانی(

 

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/jahani_a_bahari_khayaam_jahaani_10.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter//jahani_a_bahari_khayaam_jahaani_10.pdf


  
 

 

 7از 2

 مر بیش در شصت منهـدیشه عـان

 جا که قدم نهی بجز مست منه هر

 کوزه کنند زآن پیش که از خاک و گلت

 دست منه رو کوزه فروش و کاسه از

 )خیام(

 

 ه شپیتو کلو د پاسهـړه لـعمر مه ک اندېښنه د

 دم چی اخلې په مستیو ورته راسهـر قـدلته ه

 جوړه کوزه کيیوه ورځ به دي له خاورو کالالن 

 مه ایږده له السه پیالهکښیږده  ژر کوزه له اوږو

 )جهانی(

 وــه و نـنـی کهــدار مـریـم خـیـایـم

 وـج دوه ـم بـالـروشنده عـآنگاه ف و

 از مرگ کجا خواهی رفت گفتی که پس

 ی روـواهـر کجا خـن آر هــمی پیش م

 )خیام(

 

 و زاړه نوي شرابونهـو چی واخلـوږ راغلي یـم

 اوربشو خرڅ کړل عالمونه جنتونه موږ په دوو

 ه چیری ځمهـرگـبته پسله مـه عاقـه پوښتې لـڅ

 سه ماته راوړه ډک جامونه والړچیرته ځې  ته چی هر

 )جهانی(

 



  
 

 

 7از 3

 جوـبو ای دلـاله و سـیـردار پـب

 لب جو برگرد بگرد سبزه زار و

 ن چرخ بسی قد بتان مهروـیـک

 صد بار پیاله کرد و صد بار سبو

 )خیام(

 

 ږی دا وختونهـه که نگاره چی تیرېـورتـه پـپیال

 وبه به کړو مستی هم ویالې هم چمنونهـه پایکـل

 ډېري خاوري کړي ی دا ستا په شانی ښکلي فلکچ

 ځله یې جامونه په سل ځله یې پیالې کړې په سل

 )جهانی(

 این چرخ فلک بهر هالک من و تو

 جان پاک من و تو هدارد بقصدی 

 دیر نماند نشین بتا که بسبر سبزه 

 د زخاک من و توـتا سبزه برون دم

 )خیام(

 

 زړه یې نه راته صبرېږی دا فلک موږ دواړه وژني

 زما او ستا په ځان راغلی له دې الری نه ستنیږی

 وي ښکاره سوې شنه سبزه زموږ پر قبرونو چی ال نه

 زه کی ښایستې ورځی تیرېږیـه سبـراسه کښینو پ

 )جهانی(

 



  
 

 

 7از 4

 چون گو مـچوگان قضا هـه رفته بای 

 دو و هیچ مگوـدو و راست میـچپ می

 ورا افگند اندر تک و پوـکانکس که ت

 د و اوـد و او دانـد و او دانـاو دان

 )خیام(

 

 چی دي تن لکه نانځکه د قضا الس کی لوبیږی

 د اسمان په حکم گرځه اختیار نه پکښی چلیږی

 ترمیدانههغه چا چی یې راوړی د دې لوبي 

 هم قادر دی هم دا نا دی په هر څه باندی پوهیږی

 )جهانی(

 از تن چو برفت جان پاک من و تو

 خشتی دو نهد بر مغاک من و تو

 ور دگرانـخشت گ و آنگه ز برای

 ن توـو م دی کشند خاکـدر کالب

 )خیام(

 

 روح له تنه تښتی چی مرگی رالره راسي چی مو

 راته سکښتي سي کفنونه د گور مو یو څو خښتي

 د گورونو لحدونوپه کار سي  خښتيچی یې بیا 

 ه تنه واخلي د بل چا د لحد خښتیـزما او ستا ل

 )جهانی(

 



  
 

 

 7از 5

 ن ما سودی کوـتـدن و رفـاز آم

 وز تار وجود عمر ما پودی کو

 چندین سرو پای نازنینان جهان

 میسوزد و خاک میشود دودی کو

 )خیام(

 

 مرگه چاته څه گټه رسیږی زموږ له ژونده زموږ له

 منزل یې څوک پوهیږی اوږدې الري دي د عمر په

 و هم ډکیږی هم تشیږیـړۍ له گلرخانـدا ن

 لوگی هیڅ نه معلومیږی خاوری کیږیدلته سوځي 

 )جهانی(

 درت توـد گشتم از قـدیـم که پـآن

 ناز در نعمت توه پرورده شدم ب

 صد سال بامتحان گنه خواهم کرد

 منست بیش یا رحمت تو جرمتا 

 )خیام(

 

 زه هغه یم چی هستۍ ته ستا قدرت یمه راوړی

 م سرلوړیـستا له نازه له نعمته په دنیا کی ی

 و زه دا راز معلومومهـپه سل کاله گناهون

 درنه ده او که ستا رحمت پیاوړی چی گناه زما

 )جهانی(

 



  
 

 

 7از 6

 همیزد پهلوچرخ  آن قصر که بر

 رو دیـادنـه او شهان نهـبر درگ

 سر کنگره اش فاخته ایه دیدم ب

 بنشسته همیگفت که کوکو کوکو

 )خیام(

 

 ه رسیدلېـر اسمانـوکي تـی یې څـصر چـهغه ق

 تعظیم سجدې کولې چار چوب چی یې شاهانو د پر

 ج کی ما لیده یوه کوترهـۍ په کونـد هغې ماڼ

 کو نارې یې کړلې کو د کرۍ ورځ وه هلته ناسته

 )جهانی(

 ه منـوانـد دیـمن مسکین دل درد

 ه منـد زعشق جانانـهشیار نش

 شراب عاشقی در دادند روزی که

 د پیمانه منــر زدنــدر خون جگ

 )خیام(

 

 کړه کیسه د خوږ من او لیوني زړه درته تیره می

 مینی را بیهوښه هره شپه کړه د جانان لیونۍ

 وېشله په ازل شراب د مینی چی زاړه فلک

 یې پیمانه کړه ژوندزړگي له وینو ډکه زما د  د

 )جهانی(



  
 

 

 7از 7

 

 خوردن و گرد گلرخان گردیدنمی 

 دی ورزیدنـزاه به زآنکه بزاق

 دوزخ باشند بهگر مردم میخواره 

 د دیدنـپس روی بهشت کس نخواه

 )خیام(

 

 وافونوـرخ په طـه د گلـرځـه الس کی گـپیمانه پ

 په خلوتونو نه چی توري دي کړې ورځی د زاهد

 وروـخـی د میـی ډلـره روان کي ډلــکه دوږخ ل

 وش کي د خالق د جنتونوـه څوک نـه بـونـشراب

 )جهانی(

 

 

لعه را مطا شاعر و نویسندۀ معززاین  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن تذکر:
 !رهنمائی شوند" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت توانند با اجرای "کلیک" برعکسکنند، می
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