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 داستان کابل 
 

 دوش صــد عقدۀ دل وا کردیم 
 یاد از کــــــــابل زیــــــبا کردیم 

 

 یــــاد از ســـــرو روان و جویش
 یاد از نستـــــــرن خــــوشبویش 

 

 شـــــــب چـــــارده اشیاد از ماه 
 یاد از ســــوسن خرمن زده اش 

 

 یاد از درۀ پـــــغمان کـــــــــردیم
 یاد استالــــف و یــــاران کردیم

 

 یاد از مادر پیــــــرم کـــــــــردم 
 یاد آن مـــــرغ اسیـــــرم کردم 

 

 یاد آن مـــردم پاکیـــــزه سرشت
 درد جانسوز به روحـم بنهشت

 

 قلبم از درد سراســــــــــیمه تپید
 مرغ دل سوی وطن بـال کشید 

 

 بال بگشاد سوی النه خــــــویش
 به سوی خانه و کاشانـۀ خویش

 

 سوی آنشهر که عمر چـون جان 
 پــــرورانــــید مــــرا در دامــــــان

 

 پرورش ز آب گهر داد مــــــرا 
 دانش و نور بصر داد مـــــرا 

 

 جانم افـروخت شعله عشق به 
 درس و آئین محبت آموخـــت

 

 سوی آنشهر که آنــــــــجا زادم 
 دیده بر روی جهان بکشـــادم 

 

 سوی آنشهر کـه عمریست کـنون
 سوزد اندر غم و غرق است به خون

 

 وندر آنجا که هــــــــــــزاران دشمن
 کرده در بوم و بـــــــــر آن مـــــأمن
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 دگـــــــر نای شــــبانوندر آنجا که 
 نالــــــه از دل نـکشـــــد نیمه شبان

 

 اندر آنــــــجا کــــــه جوان و پیرش
 نیست جز مرگ دگــــــــــر تدبیرش

 

 یادم آمد کـــــــــه در آنـــروز دژم
 که جهان بود پر از غصـــــه و غم 

 

 مشت حیوان صـفت خلق فروش
 رگوشحلقه و عهد غالمــــــــــی د

 

 داد آن کــــــــابل زیـــــــبا بربـــاد
 داد آن گـــلشــــن رعنـــــا بربــــاد

 

 وای زان کـــــــــابل زیبا ای وای
 وای زان بــــــــاغ تـــــمنا ای وای

 

 بعد یک عمر غم و رنج و عذاب
 که شد آن شهر غم انـــدود خراب

 

 دگـــــــــرباز مشت دگر از جای 
 با ســــــــر و قامت و سیمای دگر

 

 مست از بــــــــــاده و مینای دگر
 ملــــــــهم از مرشد و موالی دگر

 

 سوخت در آتش غم کــــــابل من 
 وای از آن چـــــمن پر گــــل مـــــن 

 

 نه دگر جلوۀ ســـــــرو چمن است
 نه دگر بوی خوش نسترن است

 

 نرگــــــــــــس را نازنه دگر دیدۀ 
 نه دگـــر چشم عروسان را راز 

 

 نه دگـر مرغ شبـــــاهنگ به شب
 نغمــــه دل بسرایـــــد ز طـــــرب

 

 هر طرف نالۀ زاغ و زغـــــن است
 هرطرف الله ای در سوختن است

 

 هر طرف تازه جوانــــي درخون
 هر طرف سرو رواني گلـــــگون

 

 نالــــه ای از رهگذریهر طرف 
 هر طرف گیریه ای از چشم تری

 

 نیست درنای خرابات خـــــروش 
 گشته آن بلبل کـــــابل خاموش

 

 وای از کـــــابل زیــــبای مــــن 
 وای ز آن سوختــه مـــأوای من 

 

 
 وای بــرمن که چنین بی ثمرم 
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 دور از کـــــابل و جـــــای دگرم 
 

 پدرم  تربــت مـادر و خــــاک
 همه در آتش و من می نگرم

 
 حامد نوید 
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