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 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 تمشهقسمت سی و 

  

 تن تست استخوان ورگ و پی تا در

 رون پیـبی هـنـر مـدیـقـت ۀـاز خان

 خصم  بود رستم زال منه ار گردن

 ست بود حاتم طیمنت مکش ار دو

 خیام

 

 چی په تن کی دي ال ساه سته چی لرې هډ او رگونه

 ور د باندی چی ونه باسې گامونهـه کـر لـدیـقـد ت

 که دښمن دي رستم زال وي چی تسلیم یې نه سې زور ته

 و یې نه سې منتونهـم طی وی یـاتـکه دي دوست ح

 جهانی
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 4از 2

 و یکدست بجاممصحفیم  ه یکدست ب

 حرامرد ـو گهی م حاللیم رد ـگه م

 روزه رخامـین گنبد فیا م درـیـیما

 ه مسلمان تمامـر مطلق نــی کافـن

 خیام

 

 رآن یوـه الس کی هم په ذکر د قـهم د میو جام پ

 ان یوـمـر خپل ایـرام وخورو کله ټینگ پـکله کله ح

 ه اسمان را الندی موږ هم یو له بندگانوـنـر دې شـت

 سوچه مسلمانان یوه ـو نـران یــفه بشپړ کاـچی ن

 جهانی
 

 نمیک مستی نکل اده خورم ون بم

 نمـکی نـتـدح دراز دســقه ـاالا ب

 دانی غرضم ز می پرستی چه بود

 تا همچو تو خویشتن پرستی نه کنم

 خیام

 

 ز یم که هر څو شراب چښمهـېـه مستیه به پرهـل

 ه بل ته الس نه اوږدومهـامـبې د سرو میو له ج

 ږې له سرو میو زما مطلب څه دی زاهدهـېـته پوه

 ستا په څېر می خپل وجود ته  له سجدې پرهېز کومه

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 ر انگیزـهـال ان مـمـو  جـا رب تـی

 زـــیــر بـبـنـه سنبل عــب ۀـتـآراس

 پس حکم همی کنی که در وی منگر

 کج دار و مریزحکم چنان بود که این 

 خیام

 

 ړل تر سپوږمۍ ښکلي مخونهـه یو ځل دي پیدا کـخدای

 که لعلونهلشونډان ټی سترگی سره ـفی غـگڼی زل

 بیا نو وایې مه ور گورۍ خو دا حکم داسی ښکاري

 چی پیاله  کږه درواخله خو توی نه کې شرابونه

 جهانی
 

 دي آغازــرن ۀر شیوــم دگـردیـک

 ج نمازـنـر پـم بـیـتکبیر همی زن

 اله ایست ما را بینیـیـهر جا که پ

 گردن چو صراحی سوی او کرده دراز

 خیام
 

 وو اخیستې ځو روان یو په مزلونـدۍ الر مـد رن

 پر پنځو واړو لمونځونو و پورتهـد تکبیر نارې م

 ځای پیالې تشیږی  په هغه محفل کی ناست یورـچی ه

 ر جامونوـړي تـاړی اوږدې کـغوـنگه مصراحی ر

 هانیج
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 تذکر:
 

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

 

 
 

 آتی کلیک فرمائید: لینک یباال هفتمسی و برای مطالعۀ بخش های اول تا 
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