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حامد نوید

به خدمت استاد امان هللا حیدرزاد
دیشب دهم اکتوبر  ، 2021استاد بزرگوارم ،جناب امان هللا حیدرزاد ،هنرمند شناخته شده و معروف افغانستان برای
تقدیر از نوشته ها و کارهای فرهنگی ام لطف نمودند و اینجانب را با اعطای مدالیونی که با پنجه های هنر آفرین
خود ایجاد نموده اند نوازش دادند ،و من این غزل را به خدمت استاد بزرگوارم تقدیم نمودم :

تقدیم به استاد حیدر زاد به پاس حق استادی و محبت بی شائبه شان!

باغ هنر
اگرمن شاهـد مقصود را امشب به بر گیرم
چـه زیباتر از آن کانـرا ز استاد هـنر گیرم
اگـر مـ ن میوه ای چینم زبستان هـنـر گاهی
بـود شاداب چون آنـرا ز شاخ بارور گیرم
خداوند سخن بخشد به ما هـر لحظه درسی را

اگر من مختصر جستم و یا گر بیشتر گیرم
جهان گنجیست از دانش طبیعت بـوستان آن
شوم شاگرد هر برگی اگر عمرم ز سر گیرم
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لطفا ً مقاالت خود را به این آدرس ارسال بداریدinfo@arianafghanistan.com :

زبحر بیکران عشق گرمن بهره ای جویم
خوشا آندم اگر آنرا ز موج پر گهر گیرم
درون هر صدف بس گوهر نایاب بنهفته
جهانی هست در کنهم اگر گاهی خبر گیرم
نه بر هستی همی بالم نه از افتادگی نالم
همان هستم که من بودم نه من رنگ دگر گیرم
حامد نوید  10اکتوبر 2021

یادداشت:
من در آغاز دهه هفتاد نخست شاگرد شان در رشته هنر پیکره سازی بودم و سپس هنگامیکه پس از اخذ دیپلوم
ماستری در ساحه تاریخ هنر شامل کدر علمی پوهنتون کابل گردیدم ،افتخار همکاری با این استاد بزرگوار را حاصل
نمودم .اکنون از آن دوره خاطره انگیز سال ها میگذرد ،از آنجایی که دوستی و محبت هنرمندان بر رشته ها ناگسستنی
روابط انسانی استوار می باشد ،محبت استاد نسبت به من و اخالص من برای ایشان تا هنوز پا برجاست.
ُخرم باد جهان هنر که چه دنیای بی آالیش و زیبایی ست.
بدین وسیله از تمام دوستان و مهربانانی که این محفل مملو از صفا و محبت را تنظیم و با حضور گرم خویش زیبایی
بخشیدند جهان سپاس دارم

برای مطالب دیگر حامد نوید روی عکس کلیک کنید
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