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 27/11/2019                                                  عبدالباری جهانی
 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 دهمشانزقسمت 

 

 نگشت  ردمندـخ بکام یکچون چرخ 

 خواهی هشتتو خواه فلک هفت شمر 

 چون باید مرد و آرزو ها همه هشت

 بدشتچه مور خورد بگور چه گرگ 

 خیام

 

 د هوښیارو پر زړه نه دی هیڅ یو کار د اسمانونو

 و د عمرونوـري په شمېرلـری ورځی به کې تېـډې

 کېږی ټولی خاوریدا هستي پای ته رسېږی هیلی 

 لېوان دي پر دښتونوڅه مېږی دي گورکي وخوري څه  

 جهانی
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 4از 2

 امروز ترا دسترس فــردا نیست

 نیستو اندېشه فردات به جز سودا 

 نیستضایع مکن این دم ار دولت بیدار 

 کین باقی عمر را بها پیدا نیست

 خیام

 

 

 چی دا نـن دی په قـدرت کی یو گـړی د سبا نسته

 د سبا فکـر سـودا ده ورتـه بله معنی نسته

 یې هوښیار غنیمت دی ضایع نه سي کهدغه دم دي 

 باقی عمر معلوم نـه دی نا معلـوم ته بهـا نسته

 جهانی

 

 ای آمـده از عـالـم روحانـی تفت

 حیران شده در چهار و پنج و شش وهفت

 از کجا آمده ایمی خور چو ندانی 

 خوش باش ندانی بکجا خواهی رفت

 خیام

 

 جهان یېچی راغلـی دې عـالـم تـه د اسرارو لـه 

 حیران یې ته شپه او ورځ په شمېر لگیا یې عددونو

 مرگه تر که هیڅ به پوه نه سې راسه ډکی پیالې نوش

 کوم لوري روان یې چی له کومه یې راغلی او پر

 جهانی

 



  
 

 

 4از 3

 آنکس که خط از کلک گهربار نوشت

 اول الـف قامـت  دلـــــدار نوشت

 الف پی سر خط  طفلنیز همین  او

 نوشت باریکبار نوشت و طفل صد 

 خیام

 

 هغه چا چی خط پـه خپلو گوهـري گوتو لیکلی

 اول تـوری یې الف دی د دلـدار قامت منلی

 الف یې دی ښودلی په دود ماشوم ته دامشق  د سر

 ده خو یـو ځلي لیکلی ماشوم سل ځله و کښلی

 جهانی

 

 ساقی غـم من بلند  وازه شده است

 زاندازه شده استسر مستی من برون 

 بـا مـوی سفید سر خوشم کز خط تو

 پیرانه سرم بهار دل تازه شده است

 خیام

 

 اوس اخیستي دي ښارونهساقی زما د غم خبرو 

 سر مستي ته می ال گوره چی له حده سوه بیرونه

 څو می وېښته سپین دي ستا له خطه مستي راسي که هر

 بهارونهیم خو پر زړه می نوي سوي  زوړ په رنگ

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 گویی که بـر نـهـال تحـقیق نرست

 درستزیرا که درین راه کسی نیست 

 یک زده اند دست در شاخی سست هر

 چو نخست امروز چو دي شمارم و فردا

 خیام

 

 حقیقت ته د رازونو هیڅوک نه دی رسېدلی

 نه دی ورغلید هستۍ پر ورکو الرو څوک سم 

 ښکارېږيچی هر چا دي څه لیدلي حقیقت ورته 

 نـن پرون غوندي تېر بولـه سبا نه دی ال راغلی

 جهانی

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

 جـهـانـی –خــیــام 

 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این شاعر و نویسندۀ  تذکر: 
 مقاالت، به فهرستمعزز را مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک" برعکس نویسنده در صفحۀ 

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 
 

 

 آتی کلیک فرمائید: لینک یباال پانزدهمبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
 همدپانزقسمت 
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