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 08/01/2020                                                  عبدالباری جهانی
 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 مششو  بیستقسمت 

 

 ر را حیات دگرستـمـاده که عـبزآن 

 چه ترا درد سرست گرپر کـن قدحی 

 کفم که کار عالم سمرسته ه بـ  ن بر

 ر ای پسر در گذرستـبشتاب که عم

 خیام

 

 دیماته هغه شراب راوړه چی می ژوند ته بل ژوندون 

 زما پیاله که راته ډکه که هر څو دي زړه زبون دی

 رېږییعمر باد غوندی تسر یې راته راوړه ر ـسر پ

 دی یون دیسفر  هره ورځ د کوچ نارې دي هره ورځ

 جهانی
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 4از 2

 

 ات شومـرابــاه در خــپگ روز

 ات شومـامـدران بطـنـهمراه قل

 فیات توییم سر والخـچون عال

 مناجات شومه م ده تا بـقـیـفوـت

 جهانی  

 

 ه کوڅو کی د مغانوـم پـهر سهار او ماښام گرځ

 د دوهۍ قلندارانو زړه می درود او ذکر غواړی

 ه عالمه د اسراروـلې ـا یـه دانـادر یې تـه قـت

 دانوـنصیب می مناجات که د شیخانو زاه را

 جهانی

 

 مـر نیستی و هستی دانـظاهن ـم

 مـمن باطن هر فراز و پستی دان

 این همه از دانش خود بیزارم با

 مـه ورای مستی دانـبـرتـر مــگ

 خیام

 

 ر دی د نیستیو د هستیوـواهـول ظـرا څرگند ټ

 م د هسکو هم پستیوـم هـردار یـبـپه اسرارو خ

 له خپل هوښ له خپلی پوهيزاره یبهغه ورځ به یم 

 وړه تر مستیوـرته لیچاده مرتبه کړه ـکه می ی

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 مـیـرینش مایـمقصود ز جمله آف

 مـیـدر چشم خرد جوهر بینش مای

 این دایره جهان چون انگشتریست

 مـیـبې هیچ شکی نقش نگینش مای

 خیام

 

 وږ په یقین یوـول مقصود مـو له خلقته ټـد دوو کون

 آیین یو هر د عقل رنگ جوهر کی د وږ په سترگوـم

 وړهـه شانی جـگوتمۍ پ ړۍ ده دـره د دې نــدای

 نگین یو د موږ یې نقشدي چی خپرېږی  زموږ شغلې

 جهانی

 

 ای مانده شب و روز بدنیا نگران

 از روز کران توکنی  اندیشه نمی

 ودـاز آی بخـر نفسی ببین و بـآخ

 کند با دگران ه میـونـام چگـایـک

 خیام

 

 دنیا کی په فکرونوکړې تېری پ ورځی دی او شپې

 و گړی دي په یاد نه سوه بده ورځ د قسمتونوـی

 په زړه که در به هوښیارسه یو نفس یېیدا یوه ش

 ه وختونوـړلـا وکـفـسره څنگه جورو ـنچی له 

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 

 گذرانان ـم جهـور غـز مخـیـبرخ

 بنشین و جهان به شادماني گذران

 بودی اییـر وفـان اگـدر طبع جه

 و خود نیامدی از دگرانـنوبت به ت

 خیام

 

 غم یې مخوره چی جهان دی یې بنیاده لړ زېدلی

 ر که چی نصیب درته لیکلییدا گړی په مستی ت

 ږیـیـومـلـه معـتـه هلـاتـطبع تا ـد وف د جهان

 دلییه رسـاتـه تـو دی څنگـوانـخـد پی نوبت ـچ

 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 یباال سومو  بیستمبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
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