
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

5 از   1  

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

  

 

 21/10/2019                                           عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 دهمدوازقسمت  

 نقشی است که بر وجود ما ریخته ای

 یخته ایـانگما بر  صد بوالعجبی ز

 توانم بودن من زان به ازین نمی

 رو ریخته ایـرا چنین فـه مـوتـز بـک

 خیام

 یو تصویر دي اچولی  زموږ پر تن باندی څښتنه

 سـل عجیبی  والړېـږی د دې جـبـر لـه وطنه

 ښه کیدالی  تر دې نه سم له ازله داسی جوړ یم

 روح می بل چیرته پیوند دی تمه نه کیږی له تنه

 جهانی
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 5از 2

 ه راهـو چ ه روی اوفتادستچـدانی  ز 

 در افواهــآزادی سرو و سوسن ان

 خاموش لیکن زبان  و کین دارد ده

 وآنراست دو صد دست و لیکن کوتاه

 خیام

 

 آوازې دی چی خپرېږیږې چی دا ولي ـته پوهی

 خوله یې کیسې کیږی پر چی سوسن  سرو ازاد دي خوله

 خاموش دیهیڅ نه وایی  ژبی خود سوسن سره لس 

 له ځانه نه اوږدېږی خو  او د سروی سل السونه

 جهانی

 

 رسودهـچند از پی  حرص و آز ف

 رد جهان بیهودهـسرگشته دوي گ

 افتند و رویم و دیگر آیند و روند

 ن نابودهـویشتـراد خــمـه دم بـیک

 خیام

 

 الره روح او تن دي سولولي حرص پر د ال دي څو

 زي ختليـزړگي اغال لهانده پر جهان یې تر 

 الر ده راغلل، ځو به، نور به راسي د هغوی هم دغه

 ه دلته نه دي رسیدليـر خپل هدفـو دم تـڅوک ی

 جهانی



  
 

 

 5از 3

 دام دست برخاسته ایـجانا ز ک

 اه را کاسته ایـویش مـز طلعت خـک

 د رو آورندـعی بـهن جهان بـاخو

 ویش آراسته ییـروی خـو عید بـت

 خیام

 

 ې راغلېـالسه کوم کماله ی زما ښایستې له کومه

 چی له مخه دي سپوږمۍ ده په اسمان کی شرمیدلې

 ړۍ ښکلي مخونه د اختر په ورځ سینگار کړيـد ن

 ښکلې کړې سینگار کړې تا په خپل مخ د اختر ورځ

 جهانی

 

 دهـم روزگار بیداد مــن در غـت

 دهـاد مــم گذشتگان یــارا زغـم

 دهـزاد مـدل جز بسر زلف پری

 دهـباده مباش و عمر برباد مبی 

 خیام

 

 زمان ظالم غمونه د  نه کې په زړه کی ډېر چی ځای

 و تیر کلونهـه رواړه نا خوالي د پیړیـه مـوږ تـم

 ار په زلفو بند که هیروه  دا نور بندونهـزړه د ی

 اد نه کې کلونـږده له السه چی بربـه ایـپیاله  م

 جهانی



  
 

 

 5از 4

 هـتا کی غم آن خورم که دارم یان

 هـیان ذارمــگ وین عمر بخوشدلی

 معلومم نیست باده که دحـن قـپر ک

 هـرم بر آرم یانـروبـف کین دم که

 خیام

 

 څه  نه لرمه م تر څو خورمه دوستانو څه لرمـغ

 دا څو ورځی  په مستیو تیروم که یې پرېږدمه

 جام مي ډک که له شرابو چی معلومه راته نه ده

 نفس چی کښته وړمهه باسم  دا ـله سینې یې بیرت

 جهانی

 مستی خفته دم بخوابـدی پیری

 تن رفته ۀـور خانــوز گرد شع

 ی خورده و مست خفته و آشفتهـم

 اده گفتهـبـعـه ه لطیف بـلـوال

 خیام

 

 وډا مست له شرابو بیده ولیدی یارانوـما ب

 په بند کی د رندانو نـهکی و د عقل  غـمنه په 

 یې  په خوله وو ذکر ـه جهانه دا یـبیخبره ل

 و بندگانوـدای پر خپلـه وهللا چی مهربان دی خـپ

 جهانی



  
 

 

 5از 5

 گل چاک شده مـنصبا دا بنگر ز

 بلبل ز جمال گل طربناک شده

 گل نشین  که بسیار این گل ۀدر سای

 زد و ما خاک شدهـروریـدر خاک ف

 خیام

 ان څیرېږییـوټۍ گرغـو د سهار نسیم الوتی د

 مستیږی چـیدي  بلبالن جـمـالـه لـه گلـونـود 

 دې گلونو گیډۍ د  نن د گل سیوري ته کښینه چی

 زموږ په شانی خاوری کیږی رژېدلي دي پر خاورو

 جهانی

 است نگون افتاده این چرخ چو کاسی

 افتادهدر وی همه زیرکان زبون 

 در دوستی شیشه و ساغر نگرید

 لب برلب و در میانه خون افتاده

 خیام

 ونهـدلې سرنگـوېـرا لدا فلک لکه کاسه ده 

 پکښی عقل سر گردان دی پکښی بند دي تدبیرونه

 ږی د مینا او د جامونوـه دوستۍ در معلومیـل

 خوله پر خوله یې سره ایښې ډک له وینو لري زړونه

 جهانی
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