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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۸/۰۸/۲۰۱۵                                                                                                          الل پیروزج
          

 ! شنیدن کی بود مانند دیدن

 و آثار شان کار کرد های خانم وهاب واصلبرداشت من از 

حالیکه   )واهب( در  سال قبل  شنیدم که خانمی محترمی بنام صالحه وهاب واصل  با نام شعری حدود شش       

در امور کامل دسترسی منحیث یک کدر نرس و در ضمن است  )تجارت و مارکیتنگ( تحصیلی اش اقتصاد شتۀر

 را تا سرودن شعر و اوش و استعداد خدا دادباالخره جبر غربت  ،داخل بستر داردصحت و خدمت گزاری به مریضان 

نی و اسرودن شعر چون جویباری از مع ود کهو دیده میشنویسندگی کرده و فرهنگ  در دریای  ادب و ور شدن غوطه

 در آثارش  محسوس  و جاریست. و تصوف وحدانیت از عشق  سرشار  

زند میدلم چنگ  شعریکه در ولی همواره عالقه داشته ام  با ، دانشمندنه نه نویسنده  و  هر چند من نه شاعرم        

گذارد همراه و همگام میکند و روی زخمی مرحم  و بیان می را  تحلیل بانوشته هایکه دردی ،دوست و عاشق باشم

دست و آستین بر زنم  و بروم دنبال  ،گرداند  عشق بورزممیداستانی که  مرا غرق ساختار درونی  صاحبش با گردم و 

 ن برای خودش حرفی برآ ی ازساگر بتوانم  آنرا چنان به تصویر بکشم که هرککه و ببینم ه اش بدکار نیکنام و یا خالق

 و این خانم گرانمایه آشنا شوم استفاده از  یک تصادف نازک  با وقتی موفق شدم با ؛اما و برداشتی داشته باشد. دارد

قطع و صحافت خیلی  باگرانبها این اثر  و نامگذاری شده بود «مروارید گمشده»شعری شانرا که بنام  ۀندوختاولین ا

، ترتیب شده بود در کلیفورنیای امریکاکمک عالیجناب تواب وهاب ه دلکش ب میزی  واقعا  آ طرح و رنگ دلربا  و با

 : کرد که میگفتزیبای ه ای نگاه اول غرق پارچه سرود مرا در، به حیرت رفتم و بدست آورم

    بار بمیرم بار شوم زنده و صد صد  ----بگذار که از سوز غمت زار بمیرم                       

  خواب شوم خسته و بیدار بمیرم از ---صبح تو تا بگذار که در حسرت دیدار                       

آنچه برای  د.که مرا افتخار دوستی  و آشنایی با ایشان بخشی بود فرهیختهالبته این اولین کتاب شعری این خانم         

 مخصوصا   اطالع حاصل کردند، مجردیکه دوستانم از حضور همچو کتاب شعری درنزد منه من جالب است اینکه ب

من  ها ازشد که  کتاب برای هفته  آنه منجر ب  اش، حاالت دیار فقر وطن و زادگاه مادری خانمی دریک آدرس   از

 .داشبنزد دوستان فرهنگ دوست و ادب پرورم گردش  دست به دست  در شده،ربوده 

ضمن اینکه   .آن پرداختمدقیق  ۀدوباره بدست بیاورم و به مطالع ام را« مروارید گمشده» باالخره موفق شدم آن        

و  ) صفای دل(دوم  و سوم خانم وهاب واصل به نام های خبر نشر کتاب  ،خیلی لذت میبردمیکی خواندن آن  ازهنوز 

بسیار زیبا و خواندنی  و دارای  ا هم است که  آنهو مبرهن واضح  به گوشم رسید که از چاپ برآمده اند. )گوهر ناب(
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تگی و بهتری و پخ انسان پاکدل و در برابر خالق بی نیاز جلوه گری میکرداین ابعاد گسترده ای از احساسات درونی 

جلب نمایم که  زیبابطور مثال  میخواهم توجه دوستان ارجمند را به این شعر  اشعار در آنها به وضاحت مشهود بود.

 :گفته است

 جمال بس سعادت که مرا هست ازین روی و -------فال  ه تا که وصلت صنما نیک گرفتیم ب

 نیـــست بالنده تر از دیدن معشوق وصــــــال --- ------نیست فرخنده تر از وصلت دلبر فالی  

 که غزلگوی غـــــزالی و شکر بوسه جـــمال -------رخ   صد بوسه ز ازلبت شعرطلب دارم و

 کمــــال عشق تو و آن لطف و ر  که بخوانم  س   -------من غزلگوی توام تا تو غزلخوان منی  

 قمر  قامت من همچو هاللت ورت توسص  --------ببین عاشق خود ای مهتاب  و چشم بگشا

 حــــــــتالتو مراچشم سرابـــــی وچـــراغ م  -- -----منی  مکر خود من ترا چون بفریبم که تو

 .گفت اینک ز رخم  بودن شب گشت محال  ----خواب آید گفت )واهب( که به شب چشم مرا

 

من رسیده  دارای رویاهای خیلی نازک و گیرا بوده و معانی ه دسترس خانم وهاب واصل  در همه اشعار شان تا که ب

اشعار شان  لحظه  خواندن ازاینجاست که. خواننده میرساننده ب یلطیفخاص و واالی وحدانیت را با ظرافت  و زیبایی 

 . خود میگرداندو مفتون انسانرا اسیر  ،گیرا تر  شده ، دلچسپ ولحظه دلنشین تره ب

شان کوچک منزل های خانه های کتاب را درواصل همه دوستانم  کتب شعری خانم وهاب  تقریبا   هرچند اکنون         

خوشبختانه به اساس عالقمندی دوستان به شعر و ادب در  لیواز مطالعۀ آن لذت میبرند، در حاالت فراغت  دارند و

باعث  که صورت میگیرد زنرشاعاین  عمق گفتار و روی اشعار همتبصره هایی و مجالس خصوصی گرد هم بودنها 

ۀ روزمر و بحث های معمول و جرو از درازای  میشود مضمون صحبت ها و نشستها رنگ ادبی بخود بگیرد 

مرا دق الباب  ه های ذهنیدرواز ۀ آنهم یکعد هنوز تا البته صحبت ها و جر و بحث های که تکراری کاسته شود.

دیده از شان  بهره مند گر لذت اشعار واصل  برای چند روزی از  امانت گرفتن گزینه های شعریی خانم با، میکنند

 . همچو حاالت دلگیر رهایی می یابم

آدرس  اشعار خانم وهاب واصل را از متعدادی از دوستان یک ، اینکهاستو قابل یاد آوری آنچه برای من جالب         

یعنی استدالل شان  ،اما خود به تحلیل و استدالل فردی شان توافق میکنند زن،و احساسات یک مرد  میخوانند تا از یک 

روی همین  آزاد منشی قوی را مینگرند و ساختار درونی این خانم  یک خودارادیت و روی همرفته اینست  که در

شیوه های مختلف ست که همواره به ا اشاره به دفاع از زنی ،سروده های خانم  واصل هم ۀاشار  که اکثرا   ملحوظ است

 جدایی از موجودی اند که نمیتوانند در مرد( دو دارند که هنوز ندانسته اند ) زن و شالق خشونت  مردانی قرار زیر

 . وحدت ایندو پایه گذاری شده است و نمیدانند بقای دنیا در همدیگر بقایی داشته باشند

مروارید »ر پنچ مجموعه های شعری شان را  به نام های من که تا اکنون  خوشبختانه افتخار داشتن هبهر حال        

دارم و هنوز قطرۀ ازین دریای خروشان « و بیکران عشق»، « عالم یقین»، « گوهر ناب»، « صفای دل»، « گمشده

 ملیح و طنپرستانه، بشر دوستانه و نازک خیالی هایاستعداد  و احساسات  ۀزمین قدر در میکنم هر فکررا نخوانده ام، 

افاده  ر به طور کاملگفتا دیگر از ۀیگ گوش که هنوزهم دیده میشود، گفته شود واهب در البالی اشعارشخانم اشقانۀ ع
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همه مهمتر صحت و  ذا من باهمین چند سطر محدود بسنده میکنم و آرزوی موفقیت های چشمگیرتر و ازهل ،نشده است

  باز هم یکی دو نمونه از اشعار شان را در ذیل مطالعه میتوانیدهمتا مینمایم بی ۀسالمت خانم واصل را از بارگاه یگان

هــز وه ر   م خورده به وصلش نفس هزار گ 

هـــــه نظر از پس غبــد بــــنمی رس ر   ار گ 

 وســالنیت نشسته هــــۀ عقـه پلـــــه پلـب

هـــۀ غفلت شــــه پایــــبه پای ر   د، استوار گ 

 وــــب  الی گلاـــر پیچ و تـصدا نهفته به ه

هــخموشی خورده به لب از َسر  فشار گ    ر 

****** 

 ار می آید ـــببر مهتاب را امشب که امشب ی

م  ار می آید ــــشکن میخانه را کان نرگس خ 

 ر شاعری آور غزل ها راــز روی هر لب  ه

 ار می آید ــکه سازم فرش راهش کان بت عی

 بسازم دستۀ از غنچه های بوسه های گرم

 نثارش سازم از سر تا به پا کین بار می آید 

********* 

 دـابی عجین حال شـدر من از بس ذوق بیت

 ال شدــر پرواز هر سلولم بـسوی تو از به

 م دل را وا نمودـه تو چشـهر کی در حیرتگ

 دـــــال شــرانم  استقبــــبا مسرت در دل وی

 مــمن سواد عشق را در صنف فقر آموخت

 مکتب به من یک نامۀ اعمال شددرس این 

 انپای
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