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 15/11/2019                                           عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 دهمچهارقسمت  

 

 اده که عمر را حیات دگرستـبزآن 

 درد سرستگرچه ترا پر کن قدحی 

 م که کار عالم سمرستـفـکه ه بـ  رنـب

 بشتاب که عمر ای پسر در گذرست

 خیام
 

 هغه شراب راوړه چی می ژوند ته بل ژوندون دی ماته

 زما پیاله که راته ډکه که هر څو دي زړه زبون دی

 ږیـرېیسر پر سر یې راته راوړه عمر باد غوندی ت

 یون دی هره ورځ د کوچ نارې دي هره ورځ سفر دی

 جهانی
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 4از 2

 ومـاه در خرابات شـهر روز پگ

 ومـدران بطامات شـنـلـق راهـمـه

 یـم سر والخفیات تویـالـچون ع

 ومـمناجات شه ـتا ب م دهـقـیـفوـت

 خیام
 

 هر سهار او ماښام گرځم په کوڅو کی د مغانو

 د دوهۍ قلندارانو رغواړیـاو ذکزړه می درود 

 د اسرارو هـمـه عالـا یې لـه دانـې تـادر یـه قـت

 دانوـو زاهـخانـیـکه د شنصیب می مناجات  را
 

 جهانی
 

 مـر نیستی و هستی دانــظاهمن 

 مـمن باطن هر فراز و پستی دان

 با این همه از دانش خود بیزارم

 مـی دانـــه ورای مستـبـر مرتـگ

 خیام

 را څرگند ټول ظواهر دی د نیستیو د هستیو

 م هم د هسکو هم پستیوـپه اسرارو خبردار ی

 خپلی پوهيزاره له خپل هوښ له یم بـهغه ورځ به ی

 ر مستیوـوړه تــه لـرتـیـړه چـه کـبـرتـاده مـی یـکه م

 جهانی

 



  
 

 

 4از 3

 یمـش ماینـریـصود ز جمله آفـمق

 یمـچشم خرد جوهر بینش مای در

 این دایره جهان چون انگشتریست

 یمـنقش نگینش مایبې هیچ شکی 

 
 خیام
 

 د دوو کونو له خلقته ټول مقصود موږ په یقین یو

 آیین یو هر عقل رنگ جوهر د وږ په سترگو کی دم

 ه شانی جوړهـپ گوتمۍ ړۍ ده دـره د دې نـدای

 نگین یو د یې نقش موږشغلې دي چی خپرېږی زموږ 

 

 جهانی
 

 دنیا نگرانه ده شب و روز بـای مان

 تو از روز کراناندیشه نمیکنی 

 خوده ن و باز آی بـیـآخر نفسی بب

 ا دگرانـکند ب ام چگونه میـایـک
 

 خیام
 

 

 په فکرونو په دنیا کی دی کړې تېریشپې او ورځی 

 ده ورځ د قسمتونوـوه بـاد نه سـو گړی دي په یـی

 و نفس یې در په زړه کهـیارسه یـوښـبه هیوه شـدا ی

 ړله وختونوـره څنگه جفا وکـورو سـه نـی لـچ

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 

 گذرانم جهان ـز مخور غـبرخی

 بنشین و جهان به شادماني گذران

 بودیایی ـاگر وفدر طبع جهان 

 از دگراندی ـنوبت به تو خود نیام

 خیام

 یې بنیاده لړ زېدلی چی جهان دیغم یې مخوره 

 نصیب درته لیکلی ر که چییمستی تدا گړی په 

 ږییلته معلومـه هــاتـا طبع تــد جهان د وف

 دلییه رسـاتـو دی څنگه تـوانـپخ دچی نوبت 
 

 جهانی

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

 تذکر: 
این شاعر و نویسندۀ معزز هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از 

را مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک" برعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست 
 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!

 
 

 

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