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۲۰۱۵ گستا ۲۶                                                                                                            اسد هللا شعور
            

 

 مروارید گمشده  تقریظی بر
 هاى سروده ىمجموعه نخستين

 «واهب»واصل  وهاب صالحه خانم
 گمشده مروارید
 یى گزینه عنوان

 واهب خانم هاى سروده از
 شورک ليموژ شهر در اخيرا   كه است

 گردیده منتشر باميان انتشارات توسط فرانسه
 اشعار از پارچه 250 دو از بيشتر حاوى كه كتاب این است
 توسط باشد؛ مى آزاد شعر و دوبيتى غزل، هاى قالب در ایشان

 در نسخه 1000 تيراژ به و گردیده آرایى صفحه و دیزاین عزیز عارف
 .است گردیده آراسته چاپ زیور به باميان انتشارات ءچاپخانه
 «واهب»واصل  وهاب صالحه خانم  مجموعه این ۀسرایند

 سرعت به كه كشورست معاصر مستعد سخنوران از یكى 
 باز جا ما برونمرزى ادبى ءجامعه ميان در چشمگيرى
 نمود تثبيت خانمى عنوان به را خود نموده؛

 ءعرصه در پيشرفت توانایى كه
 دارا را ادب و شعر
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 .باشد مى
نمود؛ ولی اوراق اش میکشید؛ برخی از آنها را ثبت دفترچهنظم میهایش را بهتا چند سال پیش خانم واهب دلتنگی   

ماند و یا اینکه راه ذهِن کاغذین خویش سپرده بودند؛ یا نزد دوستانش باقی میاو را به هایزیادی که چنین سروده
-هایش برای نخستین بار از طریق سایت کابل ناتهـ بهکه یکی از سرودهگرفت؛ ولی هنگامیها را در پیش میدانیباطله

های شبکهء تارنمای برونمرزی و پایگاه نشر رسیده، مورد استقبال ادبدوستان قرار گرفت، همکاری او با مطبوعات
راه افتاد و خودش نیز تا موقعیت گردانندگی و تری استمرار یافت؛ شعرش در مسیر تکامل بهگونهء گسترهجهانی به

 ء بانو پیشرفت.سردبیری یا مدیر مسؤول ماهنامه
 
اقتصاد درس خوانده؛ ولی مجبوریت  ء )مارکیتنگ و تجارت( درهرچند خانم واهب تا مقطع فوق لیسانس در رشته   

ء شباروزی کاِر شاقهء نرسنگی را فراگیرد و درین ساحه مشغول بهارتزاق واردارش نموده تا در کشور هالند، رشته
شعر و ادب در نهادش دارد؛ و میراث معنویی که از پدِر ادیب، شعرخوان و گردد؛ اما عشقی که از عهد کودکی به

طبعش خانم سامیه اصیل هدیه شده، ذهن آنان را چنان با شعر پیوند داده که هیچ خواهر موزونشعردوست برای او و 
های بدیعی سخنوران متقدم و معاصر را فراموش کنند. درین میان خانم صالحه وهاب  اند خوانش آفریدهزمانی نتوانسته

ی ادبیات ن در ایام کودکی بیشتر به مطالعهعلت شنیدن اسامی بیدل و حافظ و خاقانی و امثاِل شا واصل )واهب( به
هایش وضاحت تمام داشته، حتی در ء سنگین ادب متقدم بر سرودهکالسیک منهمکست و از همین جهتست که سایه

تالشهایش برای گرایش به ادبیات جدید نیز از جهت ساختار شعر و هم از جهت زبان خالی از تأثیر قابل توجه ادبیات 
 ت.ء ما نیسگذشته

 
ء یکی از مقاالت نشر ش ایمیلی از خانم واهب دریافت که با نامی مستعار در باره1376نگارنده، در اواخر سال    
-نامه به نثر مصنوع و معقدی نوشته شده بود که بیشتر بهء آشیان توضیحاتی خواسته بودند. اش در ماهنامه شده

کردم بیشتر فکر می شد که آن را خانمی نوشته باشد،باورم نمینمود؛ ازینجهت ء چهار عنصر بیدل همانند میشیوه
، چهار ماه پس از آن که برای خواهد هویت خود را زیر نام خانمی پنهان کند ــ ولی سهطرف مقابل کسیست که می

-هر بهمیدان هوایی تورنتو و لحظات خروج نگارنده ازین شلحظاتی چند صحبت کوتاهی که هنگام ورود خانم واهب به

های های سخنوران پیشین که در میاِن خانمکابل روی داد؛ ایشان را خانمی یافتم با ذهنی انباشته از آفریده عزم سفر به
 امروزی شاید کمتر کسی مانند او آثار شاعران متقدم را در حافظه داشته باشد.

 
های اشعار سخنوراِن  از دیوان ها و مجموعه است ء شخصِی خانم واهب در شهر فنلوی هالند نیز انباشتهکتابخانه   

تواند؛ در مشکل دستیاب شده می های نادر چاپ سنگی که در جایی دیگر به ء ما؛ تا جاییکه بسیاری از نسخهگذشته
سهولت قابل دسترسیست و نگارنده از ایشان سپاسگزارست که تا کنون چندین اثر نفیس آن برای استفاده در آنجا به 

ء کابل ابن قاضی ــ که تصنیف معروف آهنگ له ء گذشتهبه خصوص دیوان نایاب سخنور سده ر وی گذاشته شدهاختیا
ء آن آشنایی دارد ــ ولی امروز کمتر کسی با نام سرایندهپلومای گل احمد شفیته و احمد ظاهر از سروده های اوست؛ 

 به کانادا آورده در اختیار این قلم قرار دادند.و دیوان مظهر را با چند کتاب دیگر، در ماه گذشته با خود 
 
های خانم وهاب واصل)واهب( از سه سال به این طرف پیوسته در حال انکشاف بوده، پیش از همه سرودن سروده   

آوردند، ء بلخی در قید قلم میء درانی و رابعهء هروی، عایشهسان مخفی بدخشی، محجوبه اشعار مردانه را که به
های ادبی خویش بازتاب دهند و دو دیگر اینکه تالش  کوشند تا احساسات ظریف زنانه را در آفریدهفته، میترک گ

 یی دوری گزینند؛ زیرا آن تعبیرات در زندگی شاعرهدارند تا از استفادۀ زبان کالسیک و استفادۀ تعبیرات کهنه و کلیشه
ای وجود دارد،  یخانه دیگر باریست که در هر کوچه و پسکوچهکند، عینیتی ندارد؛ مای که در مغز بزمین زندگی می

-نمایی دارد و بس؛ احتساب او نیز بر مبنای شغلهای برونمزری ما جلوههای تلویزیون  محتسب نیز فقط روی پرده

 آفرینی برای خودش بوده، نه مبنای اعتقادی دارد و نه اساس اجرایی.
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پیش میرود و گاهی سبب آن راه و روش تازه و سبک آفرینی نیز با موفقیت به سعی این سخنور گرامی برای یافتن   
تردید وا دارد که سراینده هردو سبک او باشد؛ شود که تفاوت در طرِز سخنش آنچنان زیاد باشد که خواننده را بهمی

 چنانکه در غزل ژرفای عشق او به مطلع:
 

 هـر خـــواب من بــه نــام تـو تعبیـــــر میشود   کاِخ دلـــم به عشق تــــو تعمیـــر میشـــود
بینیم؛ ولی دوستانی که در جریان سرایش این اشعارش قرار دارند؛ تردیدی را در ذهن وضاحت می این تفاوت را به

نهند  یکسوخواهند که برای پیروی از شیوۀ دومی باید ذهنیات کالسیک گرایانهء خویش را به داده از ایشان میراه نه 
 که توانایی آن را دارند. که البته خود در عمل ثابت ساخته

است؛ های نخستین خانم واهبست؛ با چنین هوایی که گفته آمد، گرد آمده  ی مروارید گمشده که حاوی تجربهمجموعه    
های داشتن گامای از سروده یکدست، جدید و ناب ایشان را داشته باشیم که بر زودی مجموعهو آرزمندیم که به

 های سخن شان در کاستی باد و استعداد درخشان شان شگوفان.ء وی نوید این امر را می دهد، کاستیاستوارانه
 

 داکتر اسدهللا شعور
 م2010نوامبر  12ش/1389عقرب  21تورنتو  

 
 :گمشده مروارید مجموعهء از شده گزیده ى پارچه چند اینهم و

 زالل آرا

 داـپی خویش ز شوم كه گم خود به شوم چقدر
 اــــبین دهـــــزدی شوم كه دمــــبن دیده دو چقدر
 هستى رنگ انــــجه رنگِــــبی ولـسل آن منم

 اــــاحی شــوم ز رنگ  كه رنگم ز روم چقدر
 هستى شمس ابــــحج هـــگشت اـسم روشن مه

 داـــــهوی مــــكن نهان كه دــــایــب حجاب چقدر
 ها ودىــخ دیىــبلن ز من رسمـــنمی رــــنظ به

 داــــپی چشم هــب ومــــش كه مــافت چشم ز چقدر
 «واهب» شیشه غبار مستور هــچ روشنم رخ
 آرا زالل ومـــش هــك دــــایــب ارــــغب درــــچق

 م2009 اگست 29
 

 عشق ژرفاى 
 ودـــمیش رـــتعمی وـــت عشق هــــب مــدل كاخِ 
 ودـمیش رــــتعبی تو امـــن هــب من خواب هر
 میشوى شـنق من دل ۀــــصفح هـــصفح بر
 ودــمیش رــــتحری وـــت امــــن عشق رنگ با
 كنى مى وهــجل من ۀدـــدی هـــب نظر هر در

 میشود رـــویـــتن وــــت ورــن ز جان ژرفاى
 انــج ریمِ ــــح درــــان من خیال دــــمعب در

 ودـمیش رـــتفسی وـــت عشقِ  و راز و اسرار
 دـــــكش رـــپ و بال رفىـط هر هـب دلم مرغ
 ودــــمیش رــــگی در وـــت دــصی دام به آخر
 رـمه ز ای خامه با تو عشق اىـه جلوه گر

 ودــمیش رــــاطیــــاس مــــویســن ورق روى
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 وـــــت امـــــن رــغی مــدل انـــزب بر امــن هر
 ودــــمیش رـــــكفیـت ۀلــــیــوس اورمـــــب در
 آن در ویشتن؛ـخ از رومــمی گشته دهوشـم

 ودـــمیش رـــتصوی تو روى كه هىــخلوتگ
 الــــكم صاحب اى تو عشق هـب ام بنده من
 ودـــــمیش رــــدیــتق وـــت بخت اىـــــهم را ما
 وشـگ هـــــب آیدم مى تو امــــن كه انــزب هر از
 ودــمیش رـــتكبی وــــت عشق ز مـــه ادــــریــــف
 تست عشق اسرار رتــحی ز رــپ   كه« واهب»

 ودـــــمیش رــــپی تو گــــۀ در تـــپش تهـــبنشس

 م24/1/2010

 عقل شكست
 تـــبشكس رـــــنظ مــــرس من مـچش در دنتــدی براى
 تـبشكس رــــاث در و وتــــسك درـــان دـــش فریاد صدا
 مـــــبین مى هـآیین دمـــــق رـــه در مــــمیرس اــــت راــت
 تــبشكس رــــقم ردـــگ در شمس شهاب ورتـن از كه
 انتـــپنه كرده شب تن در اـــه اورىـــب اــــن سان چه

 بشكست رــــس هـــــسای اىـــپ پیش شب باورم از كنون
 دمــــــدی خویشتن در راـــــت اــــت الىـــخ واژه از دمـش
 تـــبشكس بصر اــــب را گفتنى دـــآم رتـــحی مـچش كه

 مـــالكـــــاف هـــــب تا دــــكشان مى وــــت ى ه جلو هماى
 ستــبشك رـكم هم من، امتـــــق هم تو؛ هــب تا رسیدن

 ازمــــن را عشق ازـــــب گِ ــــرنـــــبیۀ  دــــــدی نـــنگی
 بشكست رــــپ و الــب را وســـه چنگالِ  زـــتی مرغ كه
 عشق از ى هــــدان رــــگوه عقل رـــاب چشم از دـــچكی

 بشكست رــــزب و رــــزی را ارهـخ سنگ شیشه صفاى
 «واهب»د ــــش ردهــافس جهان انـــرویـــاهــم ز عشق
 بشكست بر به خود و گرفت جان رویت عشق از تنش

 م15/1/2010

 گمشده مروارید
 وـت بى منگم و رانــسرگ و سرگشته

 تو بى سنگم چو و سردم و روحم بى
 دــنرس مـــبگوش رــــاگ خوشت آواى

 وــــت بى مـگنگ ارــــكن در خاكسترى
 د.ا. شعور
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