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بهار سعید الحان

از مرگ احمد ظاهر "بلبل شرق"
چهل سال گذشت

یادداشت اداره:
سه روز بعد  14جون از مرگ نابهنگام احمد ظاهر چهل سال سپری میشود ( )1و برای یاد بود از آن فرشتۀ هنر ،بلبل
افغانستان قطعه شعر زیبایی را از شاعر خوش قریحه ،مهربان و هر دل پسند "بهار سعید" که در سال وفاتش سروده
بود بدون اجازۀ او ،ولی با حساب بر تفقد ایشان از «دیوان شگوفه های» شان انتخاب نمودم که در پایان به مطالعۀ
شما خوانن دگان عزیز و به روان پاک احمد ظاهر عزیز تقدیم می دارم .و از همه شعرای عزیز افغان و نویسندگان
خواهش می کنم در این یاد بود از آن ستارۀ شرق سهم بگیرند .ولی احمد نوری

در سوگ احمد ظاهر
مرگ تو که جهان غرق ماتم است
سوگ
در
ِ
ِ

آتـش گرفـتـه هـای ترا ،سوختن کم است
دود از دلـم ،چگونه نخـیزد که بعد ازین
آن ِعشرت آفـرین قدمش ،رفتۀ غم است

 -1احمد ظاهر بلبل شرق به تأریخ  24جوزای  1358هـ ش مطابق  13جون  1979با این جهان و عاشقان صدایش خدا حافظی نموده به
ابدیت پیوست.
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** * **
ای کاش ،بی صدای تـو ،دنیا نبود سـرد
عـمر هنر ،کهنه می شدی
ت
تـا بـا گذش ِ
ِ
ع َطش
هر گوش تَشنۀ تو غم دارد این َ
کاش ،همزبان این همه دلهـا نمی شدی
** * **
بودن تـو مرگ سری فرود
از جـاودانه
ِ
هرجا که میروم سخن از تو صدا ز تو
خندیده ام به خاک ،عجب در برت کشید
کاین گونه پُر شدست مکان و فضاء زتو
** * **
از بس که اوج رفتي و این عالمی حسود
شهکاری چون ترا ،دگرش طاقتی نبود
دستش نمی رسید که یک لحظه ای ترا
آسـمـان د ِل مــا ربـــــــــــــــود
از اوج
ِ
** * **
در لحظه های پُر ز تپش ،ظاهر عزیز!
هر سینه بستریست که یا ِد تو در برش
ت جاویـد و با شکـوه
در معب ِد هـنر ،بُ ِ
هر ذوق دفتریست که نام تو در سرش
** * **
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