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4 از   1  

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

  

 

 17/12/2019                                                  عبدالباری جهانی
 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 و یکم بیستقسمت 

 

 پای امـل چو مـن سر افگنده شوم در

 اجل چو مرغ پر کنده شومدست  وز

 زینهـار گلــم به جــز صراحی مکنید

 شاید که چو پر زمی شوم زنده شوم

 خیام

 

 چی ارمان  می پوره نه سي نه په ژوند کی بریالی سم

 یا مـرغـه  له بڼو کښلی د اجل په الس مریی سم

 چی بل څه  رانه جوړ نه کی  له خاورو صراحی می کړۍ 

 میو او زه بیرته را ژوندی سمگوندي ډک می کړي له 

 جهانی

 

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/jahani_a_bahari_khayaam_jahaani_21.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter//jahani_a_bahari_khayaam_jahaani_21pdf


  
 

 

 4از 2

 پـر کـاریم تـو نمـونـه جـانـا مـن و

 سر گرچه دو کرده ایم یک تن داریم

 بر نـقـطـه روانیم همی دایـــره وار

 تا آخــر کـار سر بــهــم بــاز آریم

 خیام

 

 په شان تېرېږی کار زما او ستا ژوندون جانانه د پر

 ساه پکښی چلېږیتـن مو یو سرونه دوه دي یوه 

 پر نقطه بانـدی را گرځـو دایرې دي جوړوو یې

 ته ورسېږی دوه سرونه مو یـو ځای سی کار چی پای

 جهانی

 

 ترسم که چون زین بېش بعالم نرسیم

 نرسیم نـیـز فـراهــم بـا هـم نفسان

 ایـن دم که درویـیـم غنیمت شمریم

 آن دم نرسیم شاید که به زندگی در

 خیام

 

 بـېـرېږم نه رسېږو ها نړۍ ته چی مو تله ديزه 

 نـه پـه گام برابـرېـږو لـه ملگـرو چی مو مله دي

 چی دا اوس پکښی اوسېږۍبولۍ دغه دم غنیمت 

 بل دمه رسېده دي دي چی په ژوند مو تر څوک خبر

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 تا ظن نبری که من بخود موجودم

 یا این ره خونخـواره بخود پیمودم

 من ازو بودستچون  بود و حقیقت 

 بدم کجا بودم کی بودم من خود که

 خیام

 

 څو چی شک در پیدا نـه سي چی موجود یمه پخپله

 دا اوږده خـونـړې الره  زه په خپله پـی کومه

 او له ده زما حقیقت دی ځکه دی هلته موجـود و

 چېری وم او کله ومه پخپله، ومهدا زه څوک  

 جهانی

 

 شویمتا چند اسیر عقـل هـر روزه 

 شویم ساله چه یکروزه دهر چه صد در

 پیش که ما در ده تو به کاسۀ می ازآن

 در کارگه کـوزه گران کوزه شویم

 خیام

 

 ال تـر څـو به هره ورځ یو بند د عقل زوالنه کي

 زمانه کي یو ژوندي پهڅه سل کاله څه یوه ورځ 

 تـر هغه د مخه راوړه په کاسـو کی شرابـونـه

 جوړه د کالل په کارخانه کيچی کوزه سي رانه 

 جهانی

 



  
 

 

 4از 4

 بـې بـاده نـبـوده ام دمی  تا هستم

 مستم امشب شب قدراست و من امشب

 لب بر لب جام وسینه بر سینه خـم

 تـا روز بـه گـردن صراحـی دستم

 خیام

 

 بې سـرو مـیـو هرگز نه وم چی پیدا پر زمانه یم

 ده د شب قدر زه په مـیـو مستانه یم  دا نـن  شـپه

 پر سینه د خم سینه ده شونډید جام شونډو باندی 

 تر غاړه ورسره یمتر سهاره صراحی ده الس 

 انیهج

 

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

 

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

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 
 

 

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