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 19/02/2020                                                  عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 پنجمقسمت سی و 

 چه می آرایند عالم ار تو چشم در

 دنگراینالن ـمگرای بدان که عاق

 کت بربایند نصیب خویشپای  بر

 و شدند و بسیار آیندـو تـبسیار چ

 یامخ

 

 ه الری باسیـدون لـانې دي د ژونـرنگیني د زم

 ه له هغی الری چی د عقل ورته شاسيـوبـهی ت

 ه لیک دهـاڼـره شېبه دي د قسمت پر پـه د حیات

 به وروسته راسی یې ستا په شان کړل داسی ډېر داسی ډېر

 جهانی
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 4از 2

 خواهد بود بېکران غّصه باش که خوش

 اختران خواهد بود بر چرخ قران

 خواهند زدن خشتی که ز قالب تو

 ایوان سرای دیگران  خواهد بود

 یامخ

 

 که ورځي تېري حساب نسته د غمونوپه خوښۍ 

 ښایسته ستوري په لکونو به ال راخېژيپر آسمان 

 گران وجود له خاورو د سي جوړه ستایوه خښته به 

 د کورونو ي   د قصرونوپه دېوال کی به کارېږ

 جهانی

 

 ن شدند و انانکه نوندـکه که آنان

 خویش لختی بدوند هر یک بمراد

 بکس نماند جاوید این ملک جهان

 آیند و روند رفتند و رویم و دیگران

 یامخ

 

 ځوانان دي نیا دي او هغوی چی الدې د که زاړه پر

 وله لکه ژرندي سر گردان ديـد مطلب د پاره ټ

 ه نه پاتېږيـلـر تـل تـه تـا تـچـیـادۍ هـا ښـیـد دن

 به راسي او هغوی ال هم روان دي والړل، ځوبه، نور

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 پرستند خرند ادهـوم که سجـآن ق

 درندوس ـسالبار  زیره زیراکه ب

 زهد ۀپرد که در همه طرفه تروین از

 ر بدترندـکاف ند و زـروشـاسالم ف

 یامخ

 

 لمانځي ټول خره ديچی په ژوندون کی مسلې قوم هغه 

 په شپو ورځو د ریا تر بار کاږه ديځکه الندی 

 رده کیــه پـد پـر دې عجیبه دا ده چی د زهـال ت

 خرڅوی اسالم پر خلکو تر کافر بتر په زړه دي

 جهانی

 

 م آیدـیـم بـلـز اجـم کـیـرد نــآن م

 نیم آید را خوشتر ازینـکان نیمه م

 عاریت داده خداه ست مرا ب جانی

 م آیدـیـو وقت تسلـم چـنـم کـیـتسل

 یامخ

 

 ل نه چی بېرېږيـاجو له ـهغه څوک نه یمه خلک

 دې نیمی خوښېږي زما ترهغه نیمه چی سوه تېره 

 خدای راکړی لرمه چی په پور دیدا یو روح دا دی 

 ه چی یې وخت را ورسېږيـمومـیـم تسلـه هـدا ب

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 خواهم کرد خبر ترا ه ایاز واقع

 خواهم کرد وانرا بدو حرف مختصر

 خواهم شد خاک فرو باعشق تو در

 خاک بدر خواهم کرد زوز مهر تو سر 

 یامخ

 

 ه خبر کمـه نکل نـوه ورځ به دي له پېښي او لـی

 په دوه حرفه به خپل نکل درته ټوله مختصر کم

 به ښخېږمه په گور کیه عشق سره جانانه ستا ل

 سر کم ستا له مهره به جانانه زه ښکاره له خاورو

 جهانی

 

 

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

 شوند!
 

 
 

 آتی کلیک فرمائید: لینک یباال سی و دومبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
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 مپنججهانی قسمت سی  –خیام 
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