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۲۰۱۵ پتمبرس ۰۷                                                                                                           کهزاد یوسف محمد 
            

 

 کهزاد یوسف محمد  محترم تقریظ
 بر مجموعۀ سوم شعری صالحه وهاب واصل

 «گوهر ناب»بنام 
 
 

 میکنند زندگی زنانی و مردان است، شده دلتنگ نیز ها انسان دست از زندگی که ناآرام، و آشفته دنیای این کرانۀ در
 گام هنر و فرهنگ های زمینه در چه و دانش و علم ساحات در چه خود، احساسات فرمان و استعداد پرتو در که

 . اند داشته بر استوار های
 مروارید»  نام به هایش سروده طریق از من که است واصل وهاب صالحه خانم فرزانه بانوان همان از یکی

 .دارم آشنایی اش شاعرانه های اندیشه به قبأل «صفای دل»و «گمشده
 توان نا و سالخورده مند هنر ازین و است سپرده چاپ زیر را خود تر تازه اثر چند فرهیخته غزلسرای این شنیدم
 .بنویسم)تقریظ(  پیشگفتار عنوان به سطری ندچ تا است کرده خواهش خود،
 عشق با هنرمند، یک و شاعر یک چیز همه. دارد گسستنی نا پیوند عشق با هنرمند، یک و شاعر یک رابطۀ اساسأ
 خودش حقیقت در شعر. است بوده عشق سبب به نیز بزرگ خداوند وسیلۀ به نیز جهان های آفرینش و میشود آغاز
  .زیباییست بیان عشق و است عشق
 بیان کدام هر دیگران و بزرگ سعدی شیرازی، حافظ غزنوی، سنایی بیدل، ابوالمعانی و بلخی الدین جالل موالنا

  . اند کرده نگاه هستی به عشق، روزنۀ از آنها و استند هستی عاشقانۀ
کلمات و مراعات  ترکیب و ها واژه بوسیلۀ را خود شاعرانۀ  احساسات عشق، همین تو پر در واصل وهاب خانم

  :میخواهد چی عشق از «واهب» خانم که بینمب درینجا. است گذاشته نمایش به را خود های سروده بدیع و بیان
 

 دـــش غزل تبم و ابــت عشقت بزم به دیشب
 شد غزل شبم شمع سوخت پر و الـب پروانه

 میگفت عشق مضمون نگاهت، نظر هر در
 شد زلـغ مــمطلب رـــه کردم ازــب صفحه تا

 یا و
 عشق ای شدی جان مرا وــت نمودی زنده مرا تو
 عشق ای شدی آن مرا که ملیحی احساس چی تو
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 :که این یا و
 شفا را «واهب» درد وی صفا را «واهب» چشم ای
 من انـــایم تو و رـــکف ای ا،ـــفن گشتم وـــت عشق در

******** 
 خانقاه به گاهی خود، های غزل سرودن در میکشد، زبانه دلش در که عشقی های شراره باو توانا  فرهیخته خانم این

 و ها زیبایی با جسته جسته را، خود روان و میبرد پناهو گاهی هم به حیرتگاه بیدل  حافظ میخانۀ به زمانی و موالنا
 .میکند قایم دلپذیر آمیزش و انس خواننده، احساسات با بدینوسیله و سازد می آشنا عشق با عرفان تجلیات

 حیث به خود، احساسات های جهش با میخواهد غربت، های رنج وجود با هنر، و فرهنگ صحرای بیابانگرد این
 بهو تا قلب داغدیدۀ مادر وطن،  وطن، پرخون های کوهپایه تا معنویات، ساحل از را خود صدای افغان، خانم یک
 .کند زمزمه خود دوست فرهنگ هموطنان گوش
 یا و است نگرفته تصمیم هم هنوز و میخورد جوش ادبی مختلف ایه سبک معراج در هایش، ده سرو که میبینم

 .کند تعین سرایی شعر در را خود راه که است نخواسته
 و زبان که جایی در .است معنویت و خرد از پاسداری فرهنگ، از پاسداری که میداند بدرستی «واهب» خانم

  است. فرهنگ بی ملت یک مرگ ها، شدن تهی این و میشود تهی خود از انسان میرد، می فرهنگ
 به رسیدن هنوز که میشود دیده هندی سبک های رگهبخوبی  «بواه  » واصل بوها خانم های سروده از بخشی در
 و عاشقانه های خالقیت تابش در که دارم کامل امید ولی دارد پیش در را درازی راه هند، فلسفۀ آفرین حیرت قلزم

 .میکند کرده و هنوز هم باز راستا درین متعهد غزلسرای یک حیث به را خود راه ادبی های پژوهش
 صمیمانه «واهب»و خوشکالم  فرزانه خانم به را، ادب باغستان رستۀ نو های غنچه همه این شگوفایی پایان در

 .میخواهم و توانا تر رساتر ما عزیز کشور معاصر ادب های گنجینه غنامندی در شانرا قلم پیوسته گفته، تبریک
 ب واصل را در ذیل پیشکش میکنم و قضاوت را به دست اهل ادب میگذارم:چند نمونه از اشعار خانم وها

 
 کهزاد یوسف محمد
 میالدی 2012 اگست اول

  سانفرانسسکو
 

 مقام حرص  
 زکسیـم جدا ما و ماست یی کسی از پر جهان

شکستــــه  قفسیـــــم در بنــــد بستــــه لـب پــَر 
 ماســت حزینـــــۀ بیگــــانگی و غربت دیار
 همنفسیــــم نشسـت از دور و زخــانـــه جــدا

 میان خالی حبــاب، همچـون خــود آبــروی ز
 خسیم و چــوخـــار سبک، فـالکت بــاد بدست
 گشتیــــم گلــــو یی پرده هـر راهی نالـه چــو
ه   و بغض پنجـــۀ بــه ولی  نفسیــــم هـــر گـــ ر 
 زمــــا زمــانـــه در است درج ثابتی ُمهـر نه
 بلـهـوسیـــم کجـاست هـر مقــام، هـوای در که

 خــویش تبـاهی و بـــادی بر و غـــارت برای
 بسیـــم بهـــرخـویش بـرخــویش و بــدور فقـط
 سفـــر بـــه رهِ   کــــاروان هــــر دۀعقیـــــ پــی

 جـــرسیــــم هـر کمند و زنگ ناخوش صدای
با»  ام یافتـــه کــه رهی  ادب بـــزم بـــه «واه 
 نرسیـــم تـــا پـــای، شکستنـد جهـــل تیــغ بـه

08-08-2010 
 انتظار ثمر
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 کارمنست خـروش ومستم سـرخوش موج چو
 منست یــار تــو غــــم گسستم بود زهــــرچه

 ســــر زنــدگی تاب و پیــچ از ام کرده بلنــــد
 منسست بــــاربــــار ـدـــامی رهت  سجدۀ که
 مستی و بــاده نه ساغر و خــــواهم جـــام نه
 خمـــارمنست صد تو چشم ز نگــــاه یک که

 دلــــم جستجوی هرســــوبه میـــروم تپیـــده
 ودلشکـــارمنست خــــوب صنــم خـانـــۀ که

 اند زده ُمهـــربرجبیــن یقین بـــه جمـــاعتی
 شعــــارمنست تــــودیـــوانگی درجنــون که

 وصـــل ازتقلــب زدبــــرمن تهمــتی رقیــب
انتظــــار کیــــن ندیــــد  منست ثمـــرعمـــــر 

 دمی داده که ازلـــــذتی ام رفتــــه خویش ز
 کنـــــارمنســت در کــه جبینی ـــارمــــاهنگ
ـب»شـــــود نمی کم من سینــۀ به تپش  «واه 

 فگـــــارمنســت دل یـــارقـــــرار وصــــال
22-01-2011 

 
 تو بی

 کسی نباشــــدم تـــــو بی ام، هستـی تمــام تو ای
 کسی  نباشدم تو بی ام، مستی و شور تـــو عشق
 تـــــو کالم من لب تـــــو،بـــر پیــــام من راحت
 کسی نباشــــدم بیتــــــو تــو غالم، قمر و شمس

 ام بریــده کس همه از ام، گزیـــده تـــــرا کـه تا
 کسی نباشـــــدم ،بیتــــو ام نـدیـده کس تـو همچو
 من جهــــان و من و جان ، من نشان شـد تو نام

 کسی نباشـــــدم ،بیتــــــو من بیـگمــــــان دولت
 من آبــــروی تـــو عشق من، جستجوی تو رمز
 کسی نباشـــدم  بیتــــو ، من سوی به نظری کن
 تـــو اشتیـــاق به روز ، تـــو فراق در همه شب
 کسی نبـاشــــــدم تو بی تـــو، وفـــــاق من همدم
 شرر من جان به تو از بصر، من چشم به تو ای
 کسی نباشــــدم بیتـــو نظـر، کنــــم کجـا تـــو بی

 تــــویی دوا مــرا درد  تـویی، صبــا مــرا صبح
 کسی نباشــــدم بیتــو ، تـــــویی صفـــــا مرا قلب

 تویی دل ســـاز و نغمه تــــویی، دل راز محـــرم
 کسی نباشـــــــدم بیتـــــو ، تــویی دل نــــاز مسند
 را رمیـــده زمن یــــار بگـــو دل خسته «واهب»

 کسی نباشــــدم بیتــــو ، تــو کام به جهان دو هر
28-06-2010 
 واصل وهاب صالحه

 هالند
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