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 14/01/2020                                                  عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 مشتهقسمت بیست و 

 

 ساقی نظری که دل زاندیشه تهی است

 بیشه تهی است سررفته اند  همه شیران

 چرخزدی شیشه حیات کف شب ز هر

 بود شیشه تهی است امروز که نوبت ما

 خیام

 

 ساقی یو نظر دي غواړم زړه خالی له اندېښنو دی

 برم یې تللی له گوښو دیزمري تللي له میدانه 

 سرې پیالې ډکی له میو ره شپه دي گرځولېـه

 رنگ دي تللی د پیالو دی نن چی زموږ نوبت راغلی

 جهانی
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 4از 2

 نیست رهبر ساقی بحیات چون کسی

 می و ساغر نیست ور نیز بود از

 می همدم ماست زانکه چون گرمي دل

 در آب حیات و چشمه کوثر نیست

 یامخ

 

 ته رهبر نستهساقی نن په ټول حیات کی هیڅ سړي 

 او که دی نو ښه تر میو صراحی او ساغر نسته

 په جامونوچی مو تازه دی د سرومیو  زړه اورد 

 ر نستهـه چینې د کوثـو کی نسته لـد حیات اوب

 جهانی

 جان همه استرخسار تو ساقی مه 

 همه استدلستان دلدار من است و 

 ذرات خوش است خورشید صفت بمهر

 تنها نه ازان من که  زان همه است

 خیام

 

 ځان دی اودي جارسم چی د ټولو روح  ن رخسارساقی سپی

 د ټول جهان جانان دیخو  وړیزما یې زړه راڅخه 

 وــازولــه د ذرو په نـالـوشـسی خـر هـمـلکه ل

 د ټول جهان دی ازی نه دی دا معشوقزما محبوب یو

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 

 ساقی استرا نآکه لعلت میی  ساقی ز

 تا دمی از من باقیستدل برنکنم 

 مــمشتاقم از آن بدیدنت ــمشتاق

 گستاخی من ز غایت مشتاقی است

 خیام

 

 ارمان لرمهساقی ستا له سورکو شونډو د سره می 

 مي یو نفس باقي وی ال به زړه پوری تړمهچی 

 ړوند یم شپه او ورځ دي یادومه ديپه دیدن پسی 

 ومهـه کـده گستاخي ځکـه حـله ـتـمستي واوښ

 جهانی

 است لب یاقوتساقی ببرم گربت 

 عنبست وز آب خضر بجای آب

 گر زهره بود مطرب و همدم عیسی

 نه جای طربست ه بجا بوددل ن چون

 خیام

 

 اندام وي شونډی سرې لکه لعلونه گلچی پر څنگ مي 

 اوبه جامونه  خضر سر پر سر را ډک کي د حیات

 یې وي ملگری مسیحی د زهرې په الس رباب وي

 چی می زړه  په ځای کی نه وي څه مستي څه یې خمونه

 جهانی

 



  
 

 

 4از 4

 من از رزق درییارب بگشای بر

 یمخلوق رسان ما حضربی منت 

 باده چنان مست نگه دار مرا از

 خبری نباشدم درد سری کز بی

 خیام

 

 خالصه دروازه د رزق ارزانهربه ته کې راته 

 چی نه اړیمه مخلوق ته نه مي تمه له سلطانه

 مي که له میوراکه هسی مست هسی ډکي پیالې 

 ه جهانهـخبره لیه بـانـه ځـم لـوده سـخـیـچی ب

 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 

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 
 

 

 آتی کلیک فرمائید: لینک یباالبیستم و سوم برای مطالعۀ بخش های اول تا 
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 مشتهجهانی قسمت بیست و  –خیام 
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