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۲۴/۰۸/۲۰۱۵                                                                                                            محبوب هللا محبوب
            

 

 
  محبوب از اشعاربرداشت محبوب هللا تبصره و 

 وهاب واصلخانم 
 

خوانندۀ عزیز این مجموعۀ پر بارخانم وهاب واصل؛ گرچه معلومات تخنیکی من ممکن در ساختار قاموس و 
قوامیس، تخنیک اصیل شعر و عروض در حد محدود باشد ولی بلند و پست سخن، مفهوم و محتوای شعر و وزن 

زیرا این بخش آن تا حدی زیادی به شوق و ذوقم که آواز خوانیست وقافیه و آهنگ آنرا تا حدودی بهتر میدانم 
 مربوط میشود.

 
بدین ملحوظ در مورد خانم وهاب واصل سرایندۀ گزینه های پنجگانۀ شان باید بگویم که چند سال قبل به گمانم 

هم حضور م در یکی از محافل شعر و ادب و غزلسرایی در شهر هامبورگ جرمنی که ایشان 2007شروعات سال 
داشتند، آشنا شدم. طوری که در ختم محفل خانم وهاب بعد از تعریف و تمجید نهایت از موسیقی و غزلسرایی همان 
شب ابراز داشتند که ما در در دورۀ پوهنتون البته با تفاوت سالهای تحصیلی که ایشان یک دوره بعد تر از ما بودند 

آوان به آواز خوانی و صدا و سبک آواز خوانی بنده عالقمند بوده همیشه در کنسرت هایم شرکت نموده و از همان 
 اند.
 

آشنایی ما از اینجا آغاز شد و بعد ها با تماس های دوستانۀ کتبی و صحبت ها و مراودات تیلفونی که اکثراً روی 
های  مباحث ادبی، فرهنگی، هنری و موارد شعر و شاعری صورت میگرفت و در کنار آنهم گاه گاهی موسیقی

 خصوصی فامیلی و زمزمه های آرام غزل خوانی به حالوت این صحبت ها می افزود، دوام پیدا کرد.
 

ناگفته نباید گذاشت که اگر اشتباه نکرده باشم سخن پردازی، شعر سرایی و شاعری خانم وهاب به مقایسه با موقف 
ا فرا تر نگذاشته بود، و اشعار شان در اجتماعی امروزی شان، هنوز از محوطۀ خانوادگی و دوستان قریب شان پ

حد محدودی بر بعشی از وبسایت ها به نشر می رسید و کدام اثری هنوز از ایشان در دسترس عالقمندان قرار 
 نگرفته بود. 

 
 خوب قصه کوتاه گرامی خوانندۀ ارجمند!

نگارنده را هم بی داغ مدت زمان کوتاهی به علت مشکالت مسکونس و مهاجرتی که دامنگیر بعضی ها میشود، 
نگذاشت و سبب شد تا برای مدت از داشتن این روابط دوستانه و حسنه محروم شوم. خوشبختانه سال قبل قضا و 
قدر باز هم ما را در یکی از کنسرت های نگارنده که در شهر )( جرمنی بر گزار شده بود و خانم وهاب واصل با 
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د و دلیل تجدد و تازه سازی دوستی های ما گردید. وی در محفل شوهر و فرزندانش تشریف داشتند، مقابل کر
متذکره اولین مجموعۀ شعری شان را به نام )مروارید گمشده( با نوشتن چند سطر پر از لطف و محبت به شکل یاد 

 گاری قلم شاعر به منزیر عنوان تحفه اهداء نمودند.
 

را بطور عمومی مرور کردم و متوجه شدم  که  بنده در مدت زمان کوتاهی مجموعۀ شعری خانم وهاب واصل
اشعار رقیبه اش از نظر معنی و مفهوم و پختگی و متانت بسیار واال بوده و به دل چنگ میزند مثالً چند نمونه از 

 اشعار شان را اینجا درج می کنم:
 

 ری اندازدـه دلم شور و شــهر دم عشقش ب
 دازدــری انــم را هنـــگهـر نـــجلوه اش ه

 داـــه بنشسته گـــت دروازۀ حسنش همـپش
 دازدـوسی اش از عجز سری انــابـه پـتا ب
 رمــــۀ مرغ سحـــلاـــب منتظر نــه شـــهم

 دازدــری انـــــم را خبــــکه از و گوش دل
 یا... و
 

 رـــارد اثــــه میبــا امشب کـــگو ش کن آوای م
 رـــاین ثما امروز دارد ـــا را خورده  تــعمر م

 افتنـــاده و سهل است از خود رفتن و خود یـس
 رــدامین بی خبــا کـر مـــیارب آورد این سخن ب

 و شمعـدرد و سوز عشق را در بزم مشتاقان چ
 د شررـه جز آنی که اشکش شـــد کس بمی ندان

 
داد ها از طفولیت در اشخاص اثر از مرور اشعار خانم وهاب واصل ذهنم را این اندیشه فرا گرفت که گفته اند: استع

گذار میشود و با      محبت و تشویق خانواده و دوستان، تدبیر استادان و آموزگاران و گذشت زمان به قوام و 
پختگی می رسند، ولی چه فرق میکند؟ هستند کسانی هم که این تحفه و نعمت خداوندی را در سنین پخته تری بیرون 

ویا « دیر آید درست آید»داحان خود قرار میدند. متل شهیر عامیانه داریم که گفته اند: داده در خدمت عالقمندان وم
 که خانم واهب یکی از آنجمله محسوب میشود. باز هم یک نمونۀ یکی از غزلیات شان« دیرآید شیرآید»
 

 و یا این که چه زیباست...
 اــم مـــر میکشیــنقشش به دل ز راه نظ

 ر میکشیم ماــک، گهــرتش ز اشـدر حی
 ودـم بیخبر شـودی هـزان عالمی که بیخ

 اـــر میکشیم مــــگنِج خب ،با دسِت عشق
 اِن ماـدان نشات مستی بُبرده ست جــچن

 اــــر میکشیم مـــده آتِش تــــاِم دیــکز ج
 

سخن و شعر و خانم وهاب واصل با تجارب تلخ و شیرین زندگی اندوخته های علم و دانش، توصیه های پیشگامان 
ادب را از یاد نبرده و سرمایه های ادبی دانشمندان فرهنگ و ادب زبان دری را همیشه رهنمود راهش دانسته است. 
از اشعار خانم وهاب واصل عطر و بوی ابیات دری زبانان هند به مشام میرسد زیرا ایشان همچو شاگرد طبعیت در 

 ی رسانیده و در خدمت مردمش قرار داده است. مکتب دیر تحصیل کرده این استعداد را به پختگ
این بندۀ حقیر در کنار اینکه یکی دو شعر خانم واهب را در مجالس و محافل اختصاصی غزلخوانی در کمپوز های 
شناخته شده، سروده ام؛ اما بعد از مطالعۀ مجموعۀ شان و مشاورت با خودشان تصمیم گرفته ام تا اشعاری چند از 

ثیبت  ندان شعر شان قرار دارد، چیده بهعۀ شعری شان را که فعالً در دسترس هواخواهان و عالقمهمین پنج مجمو
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رادیویی و یا تلویزیونی بسرایم و ثیب آرشیف نمیایم. با یک نمونۀ دیگری از یک غزل خانم وهاب واصل گفته هایم 
 را اختتام میبخشم.

 
 یا... و

 ه هستی بود شرط انتخاب مراــاگر ب
 راـــاب مــــنور شود جای آفترخ تو 

 اگر جهان عدم را به دل کنند تعویض
 راب مراــ، این دل خذتـشود جهاِن ل

 دمــــونـه سلسلۀ عاقالن بپیــــچسان ب
 اب مراـــکه دل نهاده ترا، شرط انتخ

 
از خداوند یکتا)ج(  برای خانم وهاب دوست بسیار خوبم پهلوی اینکه موفقیت های مزید و بیشتر از آنرا تمنا میکنم 

نش شیرین، ذوقش ملیح، قریحه اش جاری، شعرش با طراوت کالمش پخته و با حالوت و خآرزو میبرم تا همیشه س
 عمرش دراز و دور از گزند، آفات و بال های زمینی و آسمانی باشد.
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