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 10/12/2019                                                  عبدالباری جهانی
 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 بیستمقسمت 

 

 یـرخ پــهنگام صبح ای صنم ف

 یـو پیش آور م هـرانـرساز تـب

 کافگند بخاک صد هزاران  جـم

 ه و رفتن دیـم رـدن تیـاین آمو

 خیام

 

 

 ه د سهار نسیم چلېږیـه پاڅـرخـزما ښایسته گل

 نغمه سازه که می راوړه چی د عمر شپې کمېږی

 الندي سی تر خاورو  داسی سل زره جمشیده، کی به

 سر تېرېږیپسرلي به راسي والړ سي ژمي سر پر 

 جهانی
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 4از 2

 ریـحـروس سـده دم خـیـهنگام سف

 وحه گریـکند ن دانی که چرا همی

 ه صبحـد در آیینـودنـیعنی که نم

 ر شبی گذشت تو بیخبریـمـکز ع

 خیام

 

 چرگ اورېدل کېږی چوی بانگ د سحرگاه چی سپېدې

 ساندي وایی او خروښېږی دا وليږې چی ته پوهې

 ار کيـد سهپه هینداری ی بیا هغه دی ښکاري ـوای

 شپې د عمر دي تېرېږیې بېخبره ـنوز یـچی ه

 جهانی

 

 دم ویم یکـرم راز تا بگـو محـک

 کز اول کار خود چه بودست آدم

 مـل غـته از گـسرش ت زدهـنـمح

 یکچند جهان بگشت برداشت قدم

 خیام

 ا محرم نه دی لیدلیـه مـم  رازونـه ووایـچات

 ه سره څشی و څنگه راغلیـویـه لـی آدم لـچ

 ورځی ازل دی له غمو سره اخښلی له لومړۍ

 ه یې اخیستی په جهان کی گرځېدلیـدمـو قـڅ

 جهانی

 

 



  
 

 

 4از 3

 ه مستم هستمـگر من ز می مغان

 ور عاشق و رند و می پرستم هستم

 من گمانی دارنده ب ـۀفـهر طای

 ن از آن خودم چنانکه هستم هستمـم

 خیام

 

 م دا دی یمهـانه هسی مست یـغـو د مـیـه مـکه ل

 می پرست یم دا دی یمه  که مین یمه که رند یم

 یـکو آیینو ـه خپلـا پـي مـنـو ویـکـې د خلـفـطای

 یمهیم دادی  دا هست د یم چیزه پخپله خپل وجو

 جهانی

 

 مـرواز کنـه پــونــری چگـرد دگـگ

 مـاز کنـه آغـیا عشق تو یې  چگون

 سرشک دیده می نگذارد یک لحظه

 مـز کناـری بـروی دگه ـا چشم بـت

 خیام

 

 بل ځای کي سیوريجوړ کي بېله تا  زما وزر  به څنگه

 کمه نور توريستا دعشق ذکر می مل وي څنگه یاد 

 غولی اوښکو کله دی پرې ایښی زما د سترگو د کور

 ر لوريـل پـا د بـچی می سترگي کمه خالصي بېله ت

 جهانی

 



  
 

 

 4از 4

 

 در مسجد اگر چه با نیاز آمده ام

 ر نماز آمده امـا که نه از بهـقـح

 اده دزدیدمـجـا  روزی سـج نـای

 از آمده امـب تـدسـش هـنــآن که

 خیام

 

 ا ته یم راغلیـنـمـر دې مسجده تـته ـر څـه هـک

 نه لمونځونو نه سجدو ته  نه  دعا ته یم راغلی

 ه محرابه مسله ده په غال وړېـوه ورځ می لـی

 اوس هغه ده زړه سوې بلي غال ته یم راغلی

 جهانی

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

 

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

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 
 

 

 آتی کلیک فرمائید: لینک یباالدهم هژبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
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