
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

6 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 17/10/2019                                       عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 دهمیازقسمت  

 ای چرخ دلم همیشه غمناک کني

 دلی من چاک کنیـن خوشـپیراه

 شـیـنـش کـه آتـه وزد بـادی کـب

 آبی که  خورم در دهنم خاک کنی

 خیام

 

 شه  می زړگی شین تغمې تغمې کېیاې فلکه هم

 ریښې کېد خوښۍ جامې کړې څیری زما گرېوان ریښې 

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

 خاوری ایرې کې ر ستوني زما په خولهچی یو څاڅکی وړم ت

 جهانی
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 6از 2

 

 بهی جام گوار در خوش ۀای باد

 و گرهی رد تمام بندبر پای خ

 امانش ندهی هر کس که زتو خورد

 تا گوهر او برکف د ستش ندهی

 خیام

 

 ه جام او پیالې ښاییـو درتـونـرو لعلـاې د میو س

 عقل بند وی خودی ستایی چی ته نه یې په خلوت کی

 ورته بیا امان ورلره نستهپ څوک چی جام کی پر سر

 ه لری په زړه کی هغه ټول په ژبه واییـچی هر څ

 جهانی

 رم ذات تو عقل آگه نېـای از ح

 طاعت ما مستغنی وز معصیت و

 ا هشیارمـمستم ز گناه و وز رج

 دارم یعنی وـترحمت  هـبامید 

 خیام

 ړ تر فکر د هر چایېوـلږی یرس نهه عقل ـتات

 ېـوایرـپ  یـیني ـه مستغــادتـبـاو ع اهـنـگ هـل

 څو له گناه مست یم ستا سخا لره هوښیار یم که هر

 دانا یې هـتقادر یې  هـت هـرمـلد رحمت امید 

 جهانی

 



  
 

 

 6از 3

 مستی کاری و را با میـتاد مـاف

 ند مالمت باریـه میکـخلقم ز چ

 حرام مستی کردیایکاش که هر 

 ندیدمی هوشیاری تا من بجهان

 خیام

 

 دليیه قسمت دي رسـه می او مستي دواړه پـاتـم

 پیغور سترگی نیولید  هـتخلکو ولی ما وـلوـت

 ن نشه کوالیاـنانسا وـنوـهناـگو ـلوـت یـککش

 وای لیدلیرته هوښیاران نه یپه دنیا کی  به مي چ

 جهانی

 

 اک تنیـناپ دهـمآ رونـب رـدیاز 

 تنش پیرهنیه ـب نمـهـجوز دود 

 کم بادکه عمرش  بشکست صراحیم

 چو منیوانگه چی می لطیف و مردی 

 خیام

 

 ړن لړلی ځان ویغ رـک وتلیرا و خلوته له

 تور لکه شیطان وامې اغوستي په زړه دوږخي ج

 صراحی یې کړه را ماته خدایه عمر یې ور لنډ کې

 دی انسان وـونـهغه څه ښایسته شراب وه دلته ما غ

 جهانی



  
 

 

 6از 4

 ر گرفتیم فالیر بمر عـتـاز دف

 سینه صاحب حالی وزـسناگاه ز 

 او در برـمیگفت خوشا کسی که ان

 و شبې چون سالی ماهيیاریست چو 

 خیام

 

 اچول فالونه نتهکی ځا دفترپه  عمرد  ما

 ونهل حاله وویـه سوزه راتـد زړه ل رـیـپ وهـی

 دی نیک بخته هغه څوک چی یې په څنگ کی  ویل څومره

 ونهـد سپوږمۍ په شانی یاروی شپې اوږدې لکه کل

 جهانی

 

 تا کی ز چراغ مسجد و دود کنشت

 تا چند زیان دوزخ و سود بهشت

 رو بر سر لوح بین که استاد قلم

 نی بود نوشتروز ازل آنچه بود

 خیام

 

 ږییال تر څو ډېوه محراب کی په کنشت کی اور بل

 ږییه ځغلې له دوږخه  او جنت ته دی زړه کـڅو ب

 ه خپل قلم  ديـوره چی استاد پـپر تخته د اسمان گ

 ږيـیـلدوري نه بد ازل په ورځ لیکلي هغه ت

 جهانی



  
 

 

 6از 5

 رفتن دی از آمدن بهار و از

 گردد طی وجود ما همیاوراق 

 حکیمگفتست می خور مخور اندوه که 

 تریاکش میغمهای جهان چو زهر و 

 خیام

 

 ونهـږي خزانـرېیر سر پسرلي راسي او تـسر پ

 ونهږی کتابیو اوړي او ډکم یاڼد هستۍ پ

 وره دا وینا د حکیمانوـه خـه مـی چښه غمونـم

 یې دی جامونه ) درمل( د جهان غمونه زهر او تریاک

 جهانی

 

 وری یا پوشیـه ز دنیا که خـآن مای

 کوشی  ر در طلب آنـذوری اگـمع

 باقی همه رایگان نیرزد هوشدار

 تا عمر گران مایه بدان نفروشی

 خیام

 

 هـړلو اغوستو دي نعمتونوـخکه د  اـیـدنر ـپ

 په طلب کی دي تاوان دی چی پر الر یې ږدې گامونه

 ارزي هوښیار تهنور چی هر څه دلته وینې وړیا نه 

 چی په دې متاع خرڅ نه کې د خپل  عمر گران کلونه

 جهانی



  
 

 

 6از 6

 بهنو  نه ز ملکیک جرعه می  که

 نه می طریق بیرون  به  وز هر چه

 کیخسرو به ز تاج سر خمخشت  

 جامیش به ازملک  فریدون به

 خیام

 

 شاهی نوي ملکونهزما زاړه شراب په کار دي نه 

 ونهـبیهوده دي ټولي الري منزل وـیـم لهـیـب

 ریدونهـجام یې سل ځله بهتر دی له شوکت د اف

 که تاجونه دی خم دي زما وي ته در واخله کیسخرو

 هانیج

 

 

  تذکر:
 شاعر و نویسندۀ معززاین  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

به فهرست  ،نویسنده در صفحۀ مقاالت توانند با اجرای "کلیک" برعکسرا مطالعه کنند، می
 رهنمائی شوند!" شان "آرشیف

 
 

 

 لینک آتی کلیک فرمائید: یباال نهمبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
 

 همدقسمت 
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/jahani_a_bahari_khaya

am_jahaani_10.pdf 
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