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 16/01/2020                                                  عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 نهمقسمت بیست و 

 

 ل چو من سر افگنده شوممـدر پای ا

 مرغ پر کنده شوم چو وز دست اجل

 جز صراحی مکنیده ار گلم بـزینه

 شاید که چو پر زمی شوم زنده شوم

 خیام

 

 د کی بریالی سمـچی ارمان  می پوره نه سي نه په ژون

 ریی سمـل په الس مـیا مرغه  له بڼو کښلی د اج

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

 بیرته را ژوندی سمگوندي ډک می کړي له میو او زه 

 جهانی
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 4از 2

 ر کاریمـه پـونـو نمـو ت نـا مـجان

 یک تن داریم دو کرده ایمسر گرچه 

 ره وارـم همی دایـیـطه روانـقـبر ن

 از آریمــم بــر کار سر بهــا آخــت

 خیام
 

 په شان تېرېږی کار ستا ژوندون جانانه د پر زما او

 تن مو یو سرونه دوه دي یوه ساه پکښی چلېږی

 و دایرې دي جوړوو یېـنقطه باندی را گرځ پر

 ته ورسېږی چی پای سی کار ځای یو دوه سرونه مو

 جهانی

 بعالم نرسیم که چون زین بېشترسم 

 م نرسیمـــراهـز فـیـا همنفسان نـب

 ریمـشم م غنیمتـیـاین دم که دروی

 زندگی در آن دم نرسیمه شاید که ب

 خیام

 

 چی مو تله ديه ـزه بېرېږم نه رسېږو ها نړۍ ت

 و مله ديـرو چی مـه ملگـږو لـنه په گام برابرې

 اوسېږۍ پکښی بولۍ چی دا اوسدغه دم غنیمت 

 رسېده دي تربل دمه څوک خبردي چی په ژوند مو

 جهانی

 



  
 

 

 4از 3

 ری که من بخود موجودمـن نبـتا ظ

 خواره بخود پیمودم یا این ره خون

 چون بود و حقیقت من ازو بودست

 کجا بودم کی بودمدم ـمن خود که ب

 خیام

 

 یمه پخپله پیدا نه سي چی موجود څو چی شک در

 ی کومهـه پـلـړې الره  زه پخپـونـدا اوږده خ

 ځکه دی هلته موجود و او له ده زما حقیقت دی

 چېری وم او کله ومهدا زه څوک ومه پخپله، 

 جهانی

 

 ر روزه شویمـتا چند اسیر عقل ه

 شویمیکروزه  در دهر چه صد ساله چه

 به کاسه می ازآن پیش که ما در ده تو

 وزه شویمـه کوزه گران کـدر کارگ

 خیام

 

 ال تر څو به هره ورځ یو بند د عقل زوالنه کي

 یو ژوندي په زمانه کي څه سل کاله څه یوه ورځ

 ونهـو کی شرابـه راوړه په کاسـخـتر هغه دم

 جوړه د کالل په کارخانه کي چی کوزه سي رانه

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 

 ا هستمـی تـوده ام دمـبـاده نـب ېـب

 و من امشب مستم امشب شب قدراست

 سینه بر سینه خم لب بر لب جام و

 ردن صراحی دستمـگه ا روز بـت

 خیام

 

 ر زمانه یمـه وم چی پیدا پـبې سرو میو هرگز ن

 در زه په میو مستانه یمـدا نن شپه ده د شب ق

 دهخم سینه  سینه د باندی شونډی پر جام شونډو د

 اړه ورسره یمـغ رـتر سهاره صراحی ده الس ت
 جهانی
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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 
 
 

 

 آتی کلیک فرمائید: لینک یباال هفتمبیستم و برای مطالعۀ بخش های اول تا 
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