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 02/02/2020                                                  عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 قسمت سی و سوم

 

 بدرشتی نشوی تا برمستانهان 

 یا از در نیکوان بزشتی نشوی

 خوردن می بنا و بخوردنکه  می خور

 شوی آنست دوزخی بهشتی نه گر

 خیام

 

 کې د مستانو د رندانوپام چی زړونه آزار نه 

 ستون سې له چارچوبه د نیکانو نه په تونده ژبه

 نه بدلېږي په پرهېز او په چښلو د سرو میو

 ه نصیب د جنتیانوـو نـه ازل د دوږخیانـن

 جهانی
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 4از 2

 زینگونه که من کار جهان می بینم

 می بینم یگانم همه رایگان لـعا

 نگرم در می هر چهسبحان هللا ب

 بینم می آن در خویشتن ناکامی

 خیام

 

 په دې توگه  چی یې گورم د جهان واړه کارونه

 یو په یو چی پکښی گورم په نړۍ کی  عالمونه

 ته نظر وکمهی سبحان هللا چی گورم چی هر څه 

 ونهـول عملـاو تباه  ټ مـنـي پکښی ویـمي ـناکام

 جهانی

 

 بکشم تو صد گونه مالمت عشقدر

 غرامت بکشم بکشم آن عهد ور

 را وـگر عمر وفا کند جفاهای ت

 تا قیامت بکشم باری کم از آنکه

 خیام

 

 سل رنگه تورونهستا په مینه کی جانانه وړمه 

 ستا تېغونهزمایې غاړه که پر قول سوم پښېمانه 

 کی می عمر وفا وکړه که مي ژوند ال په نصیب و

 ارونهـه  بـنه د جفا دراـه دي وړمـه بـتـر قیامـت

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 مقیم دیرچون نیست مقام ما درین 

 پس بی می و معشوق خطا ییست عظیم

 م و محدث ای مرد سلیمـدیـق زتا کی 

 چه محدث چه قدیمچون من رفتم جهان 

 خیام

 

 ه عاقبت روانېده ديـاني جهانـه دې فـچی ل

 يه معشوقه  بېله میو اوسېده دـلـېـو خطا بـل

 خبریال تر څو کړۍ هوښیارانو د زاړه نوي 

 جهانه په زاړه نوي یې څه ديسي له ک والړڅو چی

 جهانی

 

 زینهار کنون که میتوانی باری

 ردار ز خاطر عزیزان باریـب

 د جاویدـحسن نمانکین مملکت 

 رود یکباریهم برون دست تو از

 خیام

 

 یچی کلونه لکه باد هسی تېرېږ رـد دې عم

 رسېږی وسڅو دي  چی ترعزیزانو  زړه ساته د

 ر چا له السه تللیـدا د حسن قلمرو دی د ه

 هم نه در پاتېږی سو تاته پاته نهچی هیچاته 

 جهانی

 



  
 

 

 4از 4

 ضرری وی که نیست در می ۀزآن کوز

 دگریبمن ده  پر کن قدحی بخور

 در رهگذریزآن پیشتر ای پسر که 

 کوزه گریکند خاک من و تو کوزه 

 خیام

 

 که چی یې نسته تاوانونه می راله هغه خمه 

 ماته هم راکه جامونهه ډکه ځانته واخله ـپیال

 هسی نه سبا په الر کیگلرخه می به وچښو 

 خمونهکالالن کوزې تا له خاورو جوړکي زما او س

 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!
 

 
 

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