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عبدالباری جهانی

خــــــــیـــــام – جـــــــهــــانــــی

قسمت سی و هشتم

تا در تن تست استخوان ورگ و پی

از خانـۀ تـقـدیـر مـنـه بیـرون پی
گردن منه ار خصم بود رستم زال
منت مکش ار دوست بود حاتم طی
خیام

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

د تـقـدیـر لـه کـور د باندی چی ونه باسې گامونه
که دښمن دي رستم زال وي چی تسلیم یې نه سې زور ته

که دي دوست حـاتـم طی وی یـو یې نه سې منتونه
جهانی
 1از 4

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

یکدست به مصحفیم و یکدست بجام
گه مـرد حاللیم و گهی مـرد حرام

مایـیـم در این گنبد فیـروزه رخام
نـی کافــر مطلق نـه مسلمان تمام
خیام

هم د میو جام پـه الس کی هم په ذکر د قـرآن یو
کله کله حـرام وخورو کله ټینگ پـر خپل ایـمـان یو
تـر دې شـنـه اسمان را الندی موږ هم یو له بندگانو

چی نـه بشپړ کافــران یـو نـه سوچه مسلمانان یو
جهانی
من باده خورم و لیک مستی نکنم

ااال بـه قــدح دراز دسـتـی نکـنم
دانی غرضم ز می پرستی چه بود
تا همچو تو خویشتن پرستی نه کنم
خیام

لـه مستیه به پرهـېـز یم که هر څو شراب چښمه
بې د سرو میو له جـامـه بل ته الس نه اوږدومه
ته پوهـېـږې له سرو میو زما مطلب څه دی زاهده
ستا په څېر می خپل وجود ته له سجدې پرهېز کومه
جهانی
 2از4

یـا رب تـو جـمـال ان مـهـر انگیز

آراسـتـۀ بــه سنبل عـنـبـر بــیـــز
پس حکم همی کنی که در وی منگر
این حکم چنان بود که کج دار و مریز
خیام

خدایـه یو ځل دي پیدا کـړل تر سپوږمۍ ښکلي مخونه

گڼی زلـفی غـټی سترگی سره شونډان لکه لعلونه
بیا نو وایې مه ور گورۍ خو دا حکم داسی ښکاري

چی پیاله کږه درواخله خو توی نه کې شرابونه
جهانی

کـردیـم دگــر شیوۀ رنــدي آغاز
تکبیر همی زنـیـم بـر پـنـج نماز
هر جا که پـیـاله ایست ما را بینی
گردن چو صراحی سوی او کرده دراز
خیام

د رنـدۍ الر مـو اخیستې ځو روان یو په مزلونو
د تکبیر نارې مـو پورته پر پنځو واړو لمونځونو
چی هـرځای پیالې تشیږی په هغه محفل کی ناست یو

صراحی رنگه مـوغـاړی اوږدې کـړي تـر جامونو
جهانی
 3از4

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!

برای مطالعۀ بخش های اول تا سی و هفتم باالی لینک آتی کلیک فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/jahani_a_bahari_khaya
am_jahaani_37pdf

خیام – جهانی قسمت سی هشتم
jahani_a_bahari_khayaam_jahaani_38.pdf
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