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عبدالباری جهانی

خــــــــیـــــام – جـــــــهــــانــــی
قسمت سی و ششم

اجـرام که ساکنان این ایـوانند

اسـباب تـردد خـردمـنـدانند
هان تا سر رشتۀ خرد گم نکنی
کانان که مدبـرنـد سر گردانند
خیام

دغه ستوري چی یې وینې هستوگن چی د اسمان دي
له تحقیقه یې مغـروره پـر دې مځکه هوښیاران دي

پام کـوه چی ورک یې نـه کې دا تناو د عقـل فکـر
ځکه څوک چی ډېر هوښیار دي هغوی نور هم سر گردان دي

جهانی
 1از 4

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

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد
در دست اجل بسی جگر ها خون شد

کس نامد از آنجهان که آرد خبری

کاحوال مسافران عالم چون شد
خیام

هی افسوس والړه لـه السه سرمایه د ژوند او میني
د اجـل ظالـم لـه السه سولــې ډېــري سینې خوړیني

لـه هغه جهانـه بـیـرتـه چـا خبر نـه دی راوړی
چـی احـوال د مساپـرو د عـالـم څـرنگـه ویـني
جهانی

امشب پی جام یک منی خواهم کرد
خودرا بدو رطل می غني خواهم کرد
اول سه طالق عقل و دیـن خواهم داد

پس دخـتر رز بزنی خواهم کرد
خیام

دا نن شپه می مـال تړلې یو مني جام پسی ځمه

ځان په دوه منه شرابو په سرو میو مستومه
اول ځمه ورکومه عقل و دین ته درې طالقه
ورپسې په خرابات کي پر ساقي نکاح تړمه
جهانی
 2از4

هـر راز که انـدر دل دانــا باشد
بایــد که نهفته تـر ز عـنـقا باشد
کاندر صدف از نهفتگی گردد دُر
آن قـطره کـه راز دل دریــا باشد
خیام
هر یو راز چی وي په زړه کی د پوهانو د مېړونو

هغه پټ ساتلی بـویـه د عـنقا تر پیغامونو
پـه صدف کي سي دننه مرغـلـره ورنه جوړه
هغه څاڅکی چی پکښې وي راز د سترو دریابونو
جهانی
مـاه رمضان گذشت و شوال آمـد
هنگام نشاط و عیش و قـوال امـد
آمـد گـه آنکه خیکهـا انـدر دوش
گویـنـد که پشت پشت حمال آمـد
خیام

روژه تېره سوه اختر سو سر پر سر پیالې تشیږی
وخت د عیش او د نوش راغی د مستۍ نغمې ږغېږی

ډلي ډلي رندان راغلل پر اوږو یې دي خمونه
یــو کـتار د حماالنــو یــو پـه بل پسی تېرېږی
جهانی
 3از4

گل گفت که دست زر افشان اوردم

خندان خندان رو به جهان آوردم
بند از سر کیسه بـر گرفتم رفـتـم
هـر نـقـد که بـود در میان آوردم

گل ویـل مـخ می نـیـولی محفلونـو د جانان ته
خوله می ډکه له خندا ده یم راغلی دې جهان ته
امیانۍ می کړلې خالصی ور رهی سوم گلستان ته
چی می څه نغده درلوده ما ور خوشی کړه میدان ته

تذکر :هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این شاعر و نویسندۀ معزز را
مطالعه کنند ،میتوانند با اجرای "کلیک" برعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی
شوند!
برای مطالعۀ بخش های اول تا سی و دوم باالی لینک آتی کلیک فرمائید:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/jahani_a_bahari_khaya
am_jahaani_35pdf

خیام – جهانی قسمت سی ششم

jahani_a_bahari_khayaam_jahaani_36.pdf

 4از4

