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 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 
 

 

 دهمپانزقسمت  

 

 ریاد که عمر رفت بر بیهودهـف

 و هم نفس آلودهم لقمه حرام ـه

 فرموده  ناکرده سیه رویم کرد

 فریـاد ز کرده های نا فرموده

 خیام

 ر سول کلونهـیـم پښیمانه عمر والړی بیهوده تــی

 م می کړي گناهونهـوړلی هـرام می دي خـم حـه

 ه یم مختوریـتـتر قیام  ومی نه کړل ړو وه ـچی د ک

 هی افسوس چی ډېر می کړي د نه کړلو عملونه

 جهانی
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 4از 2

 ستا برای طرب می خوردن من نه از

 ادب است ن وـترک دی ر نشاط وـبه زه ـن

 از رهمـخویشتن ب م که دمی زـواهـخ

 ستا و مست بودنم زان سببمی خوردن 

 خیام

 

 ولوـاتـد مستۍ د زی و نـه دهـیـیـاري له مزما 

 ه د دین د پرېښودلوـدي ناره د خوښۍ ـه د پـن

 سم یو گړی له خپله ځانهزړه می غواړی چی فارغ 

 و د تشوللـی ده اخیستې  د پیاـه الر مــځک

 جهانی

 

 ویی بودستـر سبزه که بر کنار جـه

 ته خویی بودستـط فرشـویی که خـگ

 خواری ننهیه سر سبزه تا ب رـا بـپ

 سبزه ز خاک ماهرویی بودست کان

 خیام

 

 څه سبزه چی دلته وینې چی پر غاړه د ویالو وي

 خط دی چی په خوی د فرشتو وي د هغو گلرخو

 دار باندی تېرېږهـپه احتیاط  قدم پر کښیږده  په م

 م له خاوری د مهوشو  ښایستو ویـدا سبزه به ه

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 روزی بینی مرا سرمست افتاده

 در پای تو سر نهاده پست افتاده

 دستار ز سر قدح ز دست افتاده

 در حلقه زلف بت پرست افتاده

 خیام

 

 وینې له مستیه پرېوتلی  ال یوه ورځ به می

 ستا پر پښو به می سر ایښی او پر خاورو یم لوېدلی

 می بگړۍ نه وی هم له السه جام نسکور وی  هم پر سر

 و کښیوتلیـو کی د بتانـو په حلقـفـاو د زل

 جهانی

 

 ساقی که لبش مفرح یاقوت است

 غم او قوت و جانرا قوت است را دل

 غمشهر کس که نشد کشته بطوفان 

 وح زنده در تابوت استـدر کشتی ن

 خیام

 

 د ساقی له سورکو شونډو رنگ راغلی د یاقوت دی

 مي قوت دی لرهغم یې زړه لره قوت دی  ژوند او روح 

 کی د غمونو توپانچی هر څوک یې  شهید نه سي په 

 دی تابوتپه کښتۍ کی د نوح سپور دی  په ژوندوني په 

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 

 

 جمشید بهستساقی که رخت ز جام 

 مردن برهت ز عمر جاوید بهست

 من روشن ازوست خاک قدمت که روز

 صد هزار خورشید بهست ذره ز هر

 خیام

 

 پر جامونوپرجم نه ه ـن ورنه کړمدي به وم  ـساقی ن

 له عمرونو  ابده مرگ مي ستا په الر کی خوښ دی تر

 مي نورد  ژوندانه دی سم چیدي جار   خاوری  د قدم

 د لمرونوـرونـه م  لښکـان کـربـې قـه یـر ذرې بــت

 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 

 شوند!"آرشیف" شان رهنمائی 
 
 

 

 آتی کلیک فرمائید: لینک یباال همزدسیبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
 همدچهارقسمت 
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