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 داستان کابل

در اوج جنگهای ویران کن کابل نوشته بودم به خدمت    1۹۹2این شعر نسبتاً طوالنی را که در سال  

  .تقدیم میدارم. امید است تا چنین روزگاری باز تکرار نگردد 

 داستان کابل 
 ردیم  عقدۀ دل وا ک  صددوش 

 ردیم ـ با کـل زیـیاد از کـاب

                                ویشـاد از سرو روان و ج ی 

 رن خوشبویشتیاد از نس 

 اش اردهماه شب چ یاد از 

 زده اش  از سوسن خرمنیاد 

 یاد از درۀ پغمان کردیم  

  ردیماران کالف و ی ت یاد اس

                                                             ردم  ـرم کادر پیـیاد از م

                                                             اسیرم کردم یاد آن مرغ 

                                                                  سرشت ردم پاکیزه یاد آن م

                                                                           بنهشت  درد جانسوز به روحم
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 قلبم از درد سراسیمه تپید 

 بال کشید دل سوی وطنمرغ  

 خویش  ۀ  بال بگشاد سوی الن 

 خویش  النه و کاشانۀبه سوی 

 ان ج چون   عمرکه  آنشهر  سوی

 را در دامنـید مـرورانـپ

                               پرورش ز آب گهر داد مرا 

 مرا داد و نور بصردانش 

 به جانم افروخت   شعله عشق

 درس و آئین محبت آموخت 

 ا زادم ـوی آنشهر که آنج ـس

 شادمگب  جهان ر رویـده بـدی

   سوی آنشهر که عمریست کنون

 سوزد اندر غم و غرق است به خون

 دشمن   که هـزارانوندر آنجا 

 بوم و بـر آن مأمن  کرده در

 نای شبان که دگر آنجاوندر  

 شبان نیمه شدـنکدل ناله از 

 پیرش   جوان و آنجا کـهاندر 

 نیست جز مرگ دگـر تدبیرش

*** 

  کـه در آنـــروز دژمیادم آمد 

 که جهان بود پر از غصه و غم 
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 روش  ـق فـلـمشت بیدادگر خ 

 گوش  المی درـلقه عهد غـح 

 باد    رـداد آن کـابل زیبا ب

 باد رـا ب ـن ـداد آن گلشن رع

 وای  زیبا ایوای زان کابل 

 وای زان باغ تمنا ای وای

*** 

 ذاب ـبعد یک عمر غم و رنج و ع

                                              راب ـدود خـم انـ ر غـکه شد آن شه

   رباز مشت دگر از جای دگ

 دگر سیمایسر و قامت و  با 

 ر  ـاده و مینای دگـمست از ب

 رـوالی دگـرشد و مـملهم از م

 سوخت در آتش غم کابل من  

 وای از آن چمن پر گـل من 

 است  سرو چمننه دگر جلوۀ 

 است  دگر بوی خوش نسترننه 

 ناز  را رگس ن دۀدی ر ه دگن

 را راز چشم عروسان نه دگر

 به شب  گناه بمرغ شنه دگر 

 دل بسراید ز طرب ۀنغم

 زاغ و زغن است  طرف نالۀهر 

 سوختن است  در  هرطرف الله ای 
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 درخون  یتازه جوان طرفهر 

  روانی گلگون رف سرو ـهر ط

 رف نالۀ از رهگذری ـهر ط

 گیریۀ از چشم تری  هر طرف

 خروش    نای خرابات در نیست

 گشته آن بلبل کابل خاموش

 ن  ـوای از کابل زیبای م

 من وای ز آن سوخته مأوای 

 بیخبرم  برمن که چنینوای 

  دگرم و جایدور از کابل 

 پدرمتربت مادر و خاک 

 مینگرم  و من آتش همه در

 حامد نوید 

 1۹۹2می  –  ویرجنیا

 

 


