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حامد نوید

خاطره ها
به پسرم حمزه:
امروز اول ماه می مصادف است به روز تولد پسرم حمزه که در هنگام تولدش این شعر را برایش سرودم .چون
او مانند هزاران طفل دیگر افغان دور از خاک وطن چشم به جهان گشود ،خواستم این سروده را با همه
هموطنانیکه فرزندان شان درعالم هجرت پا به جهان مانده اند شریک سازم.

خاطره ها
اي آمــــــده تازه به جهان اي پسر مــن

اي روشنـــــي چشم و فروغ سحر مـن

اي چهرۀ معصوم تو چون صبح بهاران

وي خندۀ تـــــو نغمۀ اشعـار تــــر من

با آمدنت رفته چنان قلب من از خویش
كز سینه برون گشته و ناید به بر مــن
اي پابـه جهان مانده در عالم غربت

بس دور زخــاك من و زبـوم و بر من

دانــــي زكجا آمده ئي اي گل خندان

اي خفته به ناز و زجــهان بیـخبر من
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

اكنون كه تو در خوابي و مادر به كنارت
آیـــــد همه شب یــــاد عزیزان به سر من
فردا كه رود پیك صبا جانب خورشید

وان خاطره ها زنده شود ،در نظر من

پــــرواز كنــد مـــرغ دلم سوي دیاري

كــــز یــاد گرامیش تپد دل به بر من

خواهم چو نسیمی بوزم باز درآن خاک
ایــکاش شــود هُدهُد دل نامـه بر من

آنجا كـــــه بود هر قدمش یاد عزیزي

آنجا كـــــه بود شام سیاهش سحر من

آنجا كــــــــه بود مأمن اجداد شریفت

وانجا كــــــه بود مهد گرامي پدر من

آنجه كه به خواب است مرا مادر پرمهر
و آنجا كه سرشتند ز خاكش گــــــهر من
تـو زادۀ آن خاكي و آن خاك از آنت

ایــن نكته فراموش مـكن اي پسر من

آنــدم كـــــه شوي مرد برومند زمانه

و آنگه كـه تــو باشي و نباشد اثر من

هـرگـه كه مرا یادكني یاد وطن كن
تا خـــاطره هــــا باز بكوبند در من
حامد نوید .شفاخانۀ جورج تون
واشنگتن دي سي
اول ماه می 1۹۸۶
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