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 30/01/2020                                                  عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 مدوقسمت سی و 

 

 دی نامدمیـ  ن بـمه دنم بــر آمـگ

 دی کی شدمیـ  ور نیز شدن بمن ب

 اندرین کون و فساد به زان بدمی که

 دمی نه بدمیـی شـدمی نـه آمـن

 خیام

 

 نه راتلمهنړۍ ته  تلل می په اختیار وای دېراکه 

 هستي وای په دې رنگ چېرته کېدمه می دا که په وس

 دې فاسدي زمانې تهوای  له هغه چی می راتگ

 ه او نه وای دغه چی یمهـه راغلی وای دنیا تـن

 جهانی
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 4از 2

 

 چه مست خیز ای ساقيی خوش صبح

 شراب از شب باقیشیشه کن ان  در

 و غنیمت میدانجام می بمن آور 

 ردا باقیـه نقد را و فـاین یکدم

 خیام

 

 څه تازه نسیم چلېږیدی  ساقی پورته سه سهار

 می ته مي زړه کېږیچی د شپې دي درته پاته هغه 

 ه دم غنیمت بولهـپیاله که دغه مي ـه ډکـرات

 څه چی پېښېږی دا یوه شېبه ده نغده سبا هر

 جهانی

 

 شمعست و شراب و ماهتاب ایساقی

 ناب ایساقییشه میی چو لعل در ش

 ن دل پر آتش راـاز خاک مگو ای

 ار آب ایساقیـیـده بــاد مـر بـب

 خیام

 

 ده په سرو میو یې سهار که ده سپوږمۍشمع بله 

 ه سره می لکه انار کهـساقی ډکه صراحی دي ل

 د ځوانۍ او مستۍ اور دی په کوگل کی مي بلېږي

 کهمی برباد نه کې ساقي می راوړه تلوار دا گړی 

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 

 اج کی بفروشیمـما افسر خان و ت

 ی بفروشیمـدستار قصب ببانگ ن

 لشکر تزویر است تسبیح که پیک

 می بفروشیم ۀـناگاه بیک جرع

 خیام

 

 له شو کت او شانه تېر یو خرڅوو د کی تاجونه

 د زربفتو موږته راوړه نی چنگونه تخت دي واخله

 دی د ریا او فریبونو او تسبیح چی سر لښکر

 شرابونهرانیسو یو څو څاڅکي په څوو یې خر

 جهانی

 

 که من یوسف مصر چمنمگل گفت 

 ر زر دهنمـپ ۀـمای رانـوت گـیاق

 گفتم چو تو یوسفی نشانی بنمای

 نگر پیرهنم گفت که بخون غرقه

 خیام

 

 سف یم په چمن کییو گل په خپل حسن مغروره چی

 و او طال می ده لمن کيـوتـخوله مي ډکه له یاق

 هـه وایـسف یې نښاني دی راتې څرنگه یوما و

 ن کیـوگوره په وینو سور کمیس لرم په تویل 

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 

 ه روی زمین کردستمـنـر من گـگ

 و تو امید است که گیرد دستمـفـع

 روز عجز دستت گیرمه گفتی که ب

 ازین مخواه کاکنون هستم عاجز تر

 جهانی

 

 و گناهونهـو مخلوقاتـولـاړه مي د ټـه غـه پـک

 چی می ونیسې السونهمید یم ستا دعفوی په ا

 ورځ دي الس نیسم په هغهتا ویل چی خوار و زار یې 

 چی عاجز یم نور به څه وی ذلتونهالس می نیسه 

 جهانی

 

 

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

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 

 
 

 فرمائید:آتی کلیک  لینک یباال سی و دومبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
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 مدوجهانی قسمت سی  –خیام 
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