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

  

 

 05/01/2020                                                  عبدالباری جهانی
 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 پنجمو  بیستقسمت 

 

 د پرهیزــاشـال بــمې که ازو محـحک

 رده کزوی بگریزـر کـوده و امــرمـف

 زـاجـش عـیـر و نهـان  امـیـاه مـگـنآ

 بود که کج دار و مریزاین قصه چنان 

 خیام

 

 زونهیپرهه کار چی یې له کړلو ممکن نه دي هغ

 سل بندونهه ایښي یې په مخ کی سل سزاوی ـرات

 ن یو عاجز پاتهـیـر مابـت یـنه در او ـد ام وږــم

 چاته مه وایه حالونهړه یې ــکداسی ده چی قصه 

 جهانی
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 4از 2

 ی گذردـانـدگـز زن ر یک نفستـگ

 انی گذردـز بشادمــه جـذار کــگـم

 زینهار که سرمایه این ملک جهان

 ذرانی گذردـعمرست چنان کش گ

 جهانی

 

 ږییه قسمته در رسـر لـمـو نفس د عـکه دي ی

 ږیرېیتچی  کین ـپرې یې نه ږدې د غمونو په لم

 له دې بازاره ه سرمایه دي د جهانـولـپام چی ټ

 رېږییهسی تدي زړه  چیدي  بېیش څو یو ژوندون د

 جهانی

 

 د بودـخواهزای شش جهت ـردا که جـف

 د بودـقدر معرفت خواهه ببه در توـق

 در حسن صفت کوش که در عرصه حشر

 د بودـصورت صفت خواهه حشر تو ب

 خیام

 

 ېږېد حساب مخ ته درچی سبا ورځ د قیامت وي 

 ږېیل کـلـول تـرازو وي په هغه تـه تـمعرفت ب

 دا که چی د حشر په میدان کيـد صفت نیکی پی

 ږېیر پاتید صفت په څنې یده چی را کښـحـله ل

 جهانی

 



  
 

 

 4از 3

 ا روی چو گل پیونددـطبعم همه ب

 ل پیونددـر و مــساغ دستم همه با

 زوی نصیب خود بردارمـر جـاز ه

 ا بکل پیونددـزو هـه جـآن پیش ک ز

 خیام

 

 واړي د گلرخو صحبتونهـل راڅخه غـزړه می ت

 وایم زه وای صراحی وای ډک له سرو میو جامونه

 ز د خپل نصیبه خپله خپله برخه واخلمـر جـله ه

 ز په کل کی پیوندونهـلي جـچی یې نه وي ال وه

 جهانی

 

 آن کاسه گري که کاسه سرها کرد

 کرددر کاسه گري صنعت خود پیدا 

 کاسه نهادنگون ما  وجودبر خوان 

 از سودا کرد نگون پر ان کاسه سرو

 خیام

 

 کاسې تشي د سرونو ېـوړلـجی ـالل چـکوم ـک

 خپل کمال د هنرونوکړڅرگند نعت کی یې دې ص

 دسترخوانه تن تر سرچپه کاسه یې راوړه زموږ د

 ودا کړه له غمونوـه سـه لـې ډکـاو هغه کاسه ی

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 

 ها بودست نشان بودنی ن پیشـزی

 ودستد ناسـنیک و ب پیوسته قلم ز

 ر آنچه بایست بدادـرا هـر تـدیـقـت

 است بیهود کوشیدن ما  خوردن و غم

 خیام

 

 ې حسابه عالمونهـم راغلي بـه دې مخکی هـل

 م فسادونهــکۍ هین مـره ورځ لیکلي هـم هـلـق

 تقدیر درته لیکلیدي چی  هغه څه دي په نصیب

 نههوده دي کوښښویولی خورې د زړگي وینی ب

 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 

 رهنمائی شوند!"آرشیف" شان 
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