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 11/01/2020                                                  عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 مهفتقسمت بیست و 

 

 ر بیهودهــر رفت بـمـاد که عیـفر

 رام و هم نفس آلودهـه حـمـقـم لـه

 م کردـیه رویـسوده ناکرده ــرمـف

 ودهـای نا فرمـرده هـاد ز کـریـف

 خیام

 

 ر سول کلونهیـوده تـهیر والړی بـمـه عـمانیم پښـی

 ړي گناهونهـم می کـوړلی هـرام می دي خـم حـه

 تر قیامته یم مختوریچی د کړو وه ومی نه کړل 

 کړي د نه کړلو عملونههی افسوس چی ډېر می 

 

 جهانی
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 4از 2

 ن نه از برای طربستـی خوردن مـم

 نز بهر نشاط و ترک دین و ادب است

 م که دمی زخویشتن باز رهمــخواه

 می خوردن و مست بودنم زان سببست

 خیام

 

 

 د مستۍ د زیاتولو ه دهـو نـیـه مـاري لـزما ی

 نه د پاره د خوښۍ دي نه د دین د پرېښودلو

 له خپله ځانهزړه می غواړی چی فارغ سم یو گړی 

 الو د تشولوـیـی ده اخیستې  د پـه الر مـځک

 جهانی

 

 هر سبزه که بر کنار جویی بودست

 گویی که خط فرشته خویی بودست

 پا بر سر سبزه تا بخواری ننهی

 رویی بودستـکان سبزه ز خاک ماه

 خیام

 

 غاړه د ویالو ويڅه سبزه چی دلته وینې چی پر

 د هغو گلرخو خط دی چی په خوی د فرشتو وي

 په مدار باندی تېرېږهږده یحتیاط  قدم پر کښپه ا

 ښایستو ویدا سبزه به هم له خاوری د مهوشو 

 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

 

 ه مستیه پرېوتلیـوینې لمی ال  هـوه ورځ بـی

 ی سر ایښی او پر خاورو یم لوېدلیستا پر پښو به م

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

 وتلیـیـو کښـانـتـی د بـو کـقـه حلـو پـفـاو د زل

 جهانی

 ساقی که لبش مفرح یاقوت است

 است قوتجانرا  دل را غم او قوت و

 کس که نشد کشته بطوفان غمشهر

 در تابوت است زندهدر کشتی نوح 

 خیام

 نډو رنگ راغلی د یاقوت دید ساقی له سورکو شو

 روح لره مي قوت دی او ژوندلره قوت دی زړه  غم یې

 کی د غمونوچی هر څوک یې  شهید نه سي په توپان 

 په ژوندوني په تابوت دیدی  نوح سپورپه کښتۍ کی د

 جهانی

 

 

 



  
 

 

 4از 4

 جمشید بهست ز جامساقی که رخت 

 عمر جاوید بهسترهت زه مردن ب

 من روشن ازوست خاک قدمت که روز

 زار خورشید بهستـر ذره ز صد هـه

 خیام

 

 پر جامونونه نه پر جم م  به دي ورنه کړم ساقی نو

 له عمرونو ابده کی خوښ دی تر مي ستا په الرمرگ 

 ژوندانه دیخاوری دي جار سم چی مي نورد د قدم 

 د لمرونوه ـلښکرونم ـان کـر ذرې به یې قربـت

 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 سومو  بیستمبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
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