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 Literary-Cultural          ادبی ـ فرهنگی

  
  ق بـرکتامحمد اسح
   امـريـکا-ويرجينيا 

  ٢٠٠٨اکتوبر  ٢٦
 

 
 

 انتخاباتۀ آسـتان افغـانســـتان در
  

  طـــنز
  نباشد تربد ب زـ کــای برادر ارــــــزنهــ

  دـنباشــ رسان تخم بشـرُپ اين فارغان ز
  

           نبـاشـد که شر جايی ا،ـکاش بودم آنج ای                    
  نبـاشـد ـرـگــ خونين ج،ديده نايد اشکم ز                    

  شـدستــم نبـا ا ظلم وــــــــــ روم که آنججائی                          
  نباشد شر و شوروين  ،خونريزی  وگجن از                         

  آنجــا ی برچيده باشد قحـطو رـاط فقبّس                    
ـر نبـاشـدــ اثــاندکناله  و درد آه و وز                      

  شبهــا بــرات باشد اـــ روم که آنجئیجا                            
نباشد د کس چشـم ترـــيد باشــع                        ايـــــام      

دميده باشــــد الفت آنجا و  مهـر                    خورشيد  
               نباشـد فرق سـر کينه بر و سحــــاب ابر                    

  ندــشـندم بکف نباگ  مردم،وفروْشــاين ج                             
  ـدنباش رـخسودای  هم و وصف قاطـر تا                             

  آنجــا نباشد رــگـــاين حاکمان طاغی دي                     
  نباشد زر سيم و انسان بای راـشـ بيع و                     

  بیــروزعق ران اسالم غافل زـــــــــاين تاج                           
  نباشد "اهل نظر" ،"فرمان سرکشان ز"اين                            

  پرسان ترس روز ق عصيان وزيبس غر از                    
  ـــذر نبـاشـد گبرزن شان کس راو کوی  در                    

  )١(ندَوَنبـــزيده ــخ جا اين مارهای افعی هر                         
  نباشــد است طعم شکـر مار که زهر جا هر                        
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  ـــدـــشتنگران ــخون بينوايان صاحب ق از                    
  دـنباشـــ رـــپرسان تخم بشـ اين فارغان ز                    

  ان سرکـشـياين ياغ ،رندـّبکــّــــــــی فرمان                           
  "نباشد چوب تر تا "حکيمی فت آن گوشــخ                          

  ـــدــــنمـايــــ زين غايله رهيدن آسان نمی                    
  ر نباشـــدگ ددانش راِه و فکر عقل و زـج                    

  دارــای وطن غفلت برخيز خواب جهل و از                        
  نباشــد ــــرحمــرغ س،  آن و  اين وشوق تا                        

  ــدـــــيــــــــئنمـا پروازها بال همت خود با                    
  نبـاشــــد پر بی بال و، رسيدن  اوج ها بر                    

  کــــــــرد بس جفا بما روت ازـــــــدوران بيم                         
  دوران کـــر نباشــد، )٢(م تسَخـ کور دور در                         

  جانـم  جسم وستميهن سوخت هجر و درد از                    
  نباشد برـــهجران هرکس خ درد و سوز زين                    

  الف هنر بما زد کس به نوبت خود رـــه                          
  !ـــدـنباشــ ـرتد بــکــز ب ای برادر زنهار                         

را ـاـــمـــ راهی نمای !داياـــــهادی تويی خ                     
  سفـر نباشـد ـدرـــانــــ، م گين کاروان رهکا                   

  ـقـفتن حـــگزم ــع در" کت ْرـب "بمان ثابت                         
نباشد سر  بی دردثابت،  زمِ ـج زمِ ـ ع           چون               

 
  

  
  :نوت 

 آتی قديم، به شکل ی را در" بودن"مصدر . است" نباشند"به سياق دری قديم بکار رفته و در معنای " نبوند"ــ  ١
  :گردان ميکردند 

در زبان دری  ).باشند" (ُبَوند"و ) باشيد("ُبوِ يد"، )باشيم"(يمِ ُبو"، ) باشد" (دَوُب"، )باشی"(یُبوِ "، ) باشم" (ُبَوم"
 و صيغه های  ديگر ــ باقی مانده" ُبَود"فقط  برای مفرد غائب ــ بشکل " بودن"مصدر فوق از  شيوۀ گردان امروز 

  .گذاشته اند" باشم، باشی، باشيم ، باشيد و باشند" و جای خود را به متروک گرديدههمه 
  "خسته شدم"يعنی " خستم" ــ ٢


