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 25/12/2019                                                  عبدالباری جهانی
 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 دومو  بیستقسمت 

 

 

 یچ نه ایـای بیخبر از کار جهان ه

 یچ نه ایـبادست از آن هبنیاد تو 

 و میان دوعدمـود تـد و وجـشد ح

 اطراف توهیچ است درمیان هیچ نه ای

 خیام

 

 ه جهان کیـې پـه نیستی یـه تـمـه عالـبیخبره ل

 ه نسته په میدان کیـستا بنیاد والړ پر باد دی بل څ

 ې  دوه عدمه دی ټاکلیـچی سرحد ستا د وجود ی

 هیڅ نه یې په دا میان کيدواړو خواو ته دي هیڅ  دي ته 

 جهانی
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 4از 2

 ر بیش در شصت  منهـمـع ۀاندیش

 دم نهی بجز مست منهـهر جا که ق

 کوزه کنند گلت زآن پیش که از خاک و

 و کاسه از دست منه فروشرو کوزه 

 خیام

 

 ه کړه له شپیتو کلو د پاسهـعمر م اندېښنه  د

 دلته هر قدم  چی اخلې په مستیو ورته راسه

 له خاورو کالالن کوزه کي جوړه یوه ورځ به دي

 ه مه ایږده له السهـوزه له اوږو کښیږده پیالـژر ک

 جهانی

 

 وـو نه ـنـی کهـدار مـریـم خـیـمای

 وـج د وـم بـالـروشنده عـاه فـوآنگ

 خواهی رفت گفتی که  پس از مرگ کجا

 آر هر کجا خواهی رو می پیش من

 خیام

 

 وي شرابونهــو زاړه نـلـی واخـو چـلي یـوږ راغـم

 ونه جنتونهـمـړل عالـه دوو اوربشو خرڅ کـوږ پـم

 رگه چیری ځمهـه پسله مـتـبـه عاقـوښتې لـه پـڅ

 ته چی  هر چیرته ځې والړ سه ماته راوړه ډک جامونه

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 وـو ای دلجـبـه و سـالـیـردار پـب

 وـبرگرد بگرد سبزه زار و لب ج

 روـان مهـد بتـرخ بسی قـن چـیـک

 و صد بار سبوصد بار پیاله کرد 

 خیام

 

 ږی دا وختونهـه که نگاره چی تیرېـورتـه پـپیال

 له پایکوبه به کړو مستی هم ویالې  هم چمنونه

 ري خاوري کړيـچی دا ستا په شانی ښکلي فلک ډې

 ه یې جامونهـلـه سل ځـه یې پیالې کړې پـلـپه سل ځ

 جهانی

 

 ر هالک من و توـاین چرخ فلک به

 جان  پاک  من و توه دارد ب قصدی

 ر نماندـبر سبزه نشین بتا که بس دی

 د زخاک من و توـتا سبزه برون دم

 خیام

 

 دا فلک  موږ دواړه وژني زړه یې نه راته صبرېږی

 لی له دې الری نه ستنیږیـان راغـه ځـا او ستا پـزم

 شنه سبزه زموږ پر قبرونو چی ال نه وي ښکاره سوې

 ی تیرېږیــزه کی ښایستې ورځـبـه سـراسه کښینو پ

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 

 ته بچوگان قضا همچون گوـای رف

 چپ میدو و راست میدو و هیچ مگو

 کانکس که تورا افگند اندر تک و پو

 د و او داند و اوـد و او دانـاو دان

 خیام

 

 چی دي تن لکه نانځکه د قضا الس کی لوبیږی

 د اسمان په  حکم گرځه اختیار نه پکښی چلیږی

 چی  یې راوړی د دې لوبي ترمیدانه هغه چا

 هر څه باندی پوهیږی هم قادر دی هم دا نا دی په

 جهانی

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

 

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

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 
 

 

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