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 29/12/2019                                                  عبدالباری جهانی
 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 مسوو  بیستقسمت 

 

 

 از تن چو برفت جان پاک من و تو

 اک من و توـمعر ـد بـهـخشتی دو ن

 دگرانور ـو آنگه ز برای خشت گ

 ن توـاک و مـد خـشنـدی کـبـدر کال

 خیام

 

 چی مرگی  رالره راسي چی مو روح له تنه تښتی

 یو څو خښتي  مو د گور سي کفنونه راته سکښتي

 ار سي  د گورونو لحدونوـه کـې بیا خښتي پـچی ی

 لي د بل چا د لحد خښتیـه واخـنـه تـا او ستا لـزم

 جهانی
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 4از 2

 ا سودی کوــن مـتـدن و رفــاز آم

 عمر ما پودی کوود ــار وجـوز ت

 جهان انای نازنینـچندین سر و پ

 میسوزد و خاک میشود دودی کو

 خیام

 

 ږییزموږ له ژونده  زموږ له مرگه چاته  څه گټه رس

 ږییې څوک پوهـه منزل یـد عمر پ دي اوږدې الري

 تشیږی مـږی هیم  ډکـو هـانـرخـگل هـړۍ لــدا ن

 ږییوگی هیڅ نه معلومـږی لیاوری کـه سوځي خـتـدل

 جهانی

 

 درت توــد گشتم از قـدیـم که پـآن

 مت توـاز  در نعـنـبپرورده شدم 

 صد سال بامتحان  گنه خواهم کرد

 تا جرم منست بیش یا رحمت تو

 خیام

 

 زه هغه یم چی هستۍ ته ستا قدرت یمه راوړی

 م سرلوړیـه نعمته په دنیا کی یـازه لـه نـتا لـس

 و زه دا راز  معلومومهـونـاهـنـه گـالـه سل کـپ

 او که ستا رحمت پیاوړی چی گناه زما درنه ده

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 ر چرخ همیزد پهلوـآن قصر که ب

 ه او شهان نهادندی روــبر درگ

 دیدم بسر  کنگره اش فاخته ای

 بنشسته  همیگفت که کوکو کوکو

 خیام

 دلېیسمانه رسآر ـي تـې څوکـی یـچصر ـهغه ق

 کولېچوب چی یې شاهانو د تعظیم سجدې  چار پر

 ده یوه کوترهـیـی ما لـج کـه کونـۍ پـند هغې ما

 ه د کو کو نارې یې کړلېکرۍ ورځ وه هلته ناست

 جهانی

 وانه منـمسکین دل درد مند دی

 انه منـانـهشیار نشد زعشق ج

 روزی که شراب عاشقی در دادند

 زدند پیمانه مندر خون جگر 

 خیام

 ره می کیسه کړهیوني زړه درته تید خوږ من او ل

 ره شپه کړهـوښه هـهیرا بونۍ مینی یان لـد جان

 د مینیه ازل شراب ـه پـشلـلک وېـی زاړه فـچ

 ژوند یې پیمانه کړهد زړگي له وینو ډکه زما د 

 جهانی

 

 



  
 

 

 4از 4

 رخان گردیدنـمی خوردن و گرد گل

 زاق زاهدی ورزیدنـه زآنکه  بـب

 خواره بدوزخ باشند گر مردم می

 دیدن پس روی بهشت کس نخواهد

 خیام

 

 ه د گلرخ په طوافونوـه الس کی گرځـه پـپیمان

 په خلوتونو زاهدد نه چی توري  دي کړې  ورځی 

 خورو کي ډلی ډلی د میره روان ـکه دوږخ ل

 ه به څوک نوش کي د خالق د جنتونوـونـشراب

 جهانی

 ******** **** 

 

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

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 
 

 

 آتی کلیک فرمائید: لینک یباال و یکم بیستمبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/jahani_a_bahari_khayaam_jahaani_22.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ومسبیست و جهانی قسمت  –خیام 
jahani_a_bahari_khayaam_jahaani_ 32 .pdf 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/jahani_a_bahari_khayaam_jahaani_22.pdf

