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۲۰۱۵مارچ  ۱۴                                                                                                             وهاب عبدالتواب 
            

  

 صالحه وهاب واصل 
 نقاش تواناشاعر و    

 

 باشید! صحت کمال در امیدوارم. میدارم تقدیم احترام و سالم را صاحب جناب هاشمیان محترم استاد

 خانم شیما پوهندوی و واصل وهاب صالحه )خانم محترمه برای ادب دری" "استاد لقب اعطای باره در تانرا پیشنهاد 

تأسف باید اعتراف کنم که از خانم غفوری شناختی ندارم ، با . کردم مطالعه آنالین افغان جرمن صفحه در( غفوری

 که داریم، صمیمی و بی آالیشی عالوه بر دوستی واصل وهاب صالحه خانم با به این طرف سال چهار مدت از اما؛

« واِهب» رنگین های بیت تک) کتاب جلد هشت شناخت چهار سالۀ ما، این حاصل و ثمرۀ .هستم همکار ادبی و هنری

 میباشد.  اسم شعری خانم صالحه وهاب واصل است،که 

 اشعار منظر پس در اسالمی هنر های بنده و اسلیمی هنری صفحۀ کار میناتوری و هفتصد از بیشتر این کتب شامل

غزلیات، داستان های کوتاه و  های کتاب جلد پوش های ده ضمن در. میباشداست که همه کار اینجانب واصل  خانم نغز

 گردیده است دیزاین توسط بنده هم ،استموجود که فقط پنج جلد غزلیات آن نزد شما  را ایشان یی و مخمساتاشعار نیما

 شخصیت جلب توجه شما و خوانندگان این پورتال، بههمه  این نوشتن من از منظور .ام شان بوده گرافیکی همکار و

قبالً از آن آگاهی و اکثر عالقمندان هنر شان شما حتماً که  میباشد واصل وهاب خانم هنریُبعد  مخصوصآ و ُبعدی چند

 . دارید

و  زبان افتخارات از تنها نه که هستند دری زبان فرهنگیان میان درو مطرح  برجسته شخصیت یک وهاب واصل خانم

با  آرت و هنر فرهنگ  دربوده  انسانی عالینیکو و  اخالق با برجسته اجتماعی شخصیتیک  بلکه میباشند دری ادب

 . تیز هوشی و ادراک قوی ید باالی را دارا میباشند

از نظر نگانده منحیث  طرح، دیزاین و نقاشی های کار در هستند. بلکه دری زبان استادو  بزرگ شاعره ایشان تنها نه

 که دارند فراوان آثاری ارتباط این در و بوده استاد همیک هنر شناس که عمری درین رشته تحصیل و تالش نموده ام، 

 انسانهایی محدود جمله از واصل است. رسیده نشر به یانترنت مختلف شعبات و ینالآن افغان جرمن صفحه همان در

 و علمی و بکر جدید موضوعات سرعت با و کوشیده دیگران از پیشتر و بیشتر موضوعات علمی درک در که هستند

و  د. و از انرجیمی دار وادار تعجب به مرا شان آموزی سریع و فکری سرعت این گاهی آموزند. که می را هنری

  میدهد. نوید شان العاده فوق استعداد
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 دیجیتالی هنر با اسالمی هنر سازی یکجا و اسالمی هنر و آرت آثار و ها اسلیمی امور در شان هنری های کار

 یک مقدار زیاد و میباشد خود منتخصص ، گویا اصالً در اثر مطالعات و تعمق و تحقق چندین سالۀ من که کپیوتری

 عالقه سبب کار ها و اشعار شان مورد همین است. از احترام قابل و پیشرفته بسیار .دارم زمینه این درهم  چاپی آثار

 در حال تا که است کتاب های تک بیت و غزلیات و چارپاره ها جلد هشت همان ارتباط این حاصل و گرفت قرار من

 . میباشد شرقی آرت و اسلیمی هنر و علم در جدید ابتکار یک و نداشته سابقه دری زبان

خانم وهاب ازین هیچمدان تقاضا نموده بودند که برای مجموعۀ دوم شعری شان به نام)صفای دل( تقریظی بنویسم که 

 ضمیمۀ این نوشته میسازم.

 تقریظ:
 با توانسته کوتاهی زمان مدت در. دارد عدیبُ  چند شخصیت است که بادانش و سخنور زنان از یکی واصل وهاب صالحه خانم

 شعر عرصۀ در خاصتأ را نامش کرده، پیدا هوادارانش قلوب در را جایش هنری مختلف های عرصه در هایش استعداد تبارز
 .نماید ثبت زرین خط با جهان سر تا سر زبانان فارسی و کشور ادبیات تاریخچۀ در و هنر نقاشی و آرت ادب و

 کافی معلومات زیرا، نویسد نمی چیزی واصل وهاب خانم های کارکرد و فامیلی عرف تحصیالت، شغل، با درارتباط نگارنده
 به ایشان شعری مجموعۀ اولین. آرید بدست میتوانید است کتاب همین درج که ایشان مختصر سوانح خوانش با را باره درین

 انجمن توسط جلد 1000 تیراژ به 2011 مارچ در بود، دار عهده نگارنده آنرا پوش طراحی افتخار که «گمشده مروارید» نام

 شعرش گانخوانند تقاضای به نظر وهاب خانم که رسید چاپ به فرانسه لیموژ در( بامیان نشراتی ارگان) افغانستان فرهنگی
 این خوانندۀ برای تا مینویسم را اشعارش از نمونۀ دو یکی. گردید اثرش دوبارۀ چاپ به مجبور یکسال از کمتر ظرف در

 :گردد کارش روش و سبک پیگیری در وضاحتی کوتاه مجموعه،

 
 ها زم زم راست لبها تشنه هستی گاه حیرت ز

 ها یم میشود دمـاین است چشم در که اشکی مرا
 مـبین نمی اــــپ پیش شمع همچون اییـــابینــن ز

 اـه عالم شد انــتاب من تاب عالم ورـــن از ولی
 

 .......ویا

 
 است کم رــــنظ چشمم هـــب وـــت بهردیدن از
 است کم رــــت شعر راـــم کالم وـت وصف در
 اـــبه این هـک ودانم عشقم ایـــپ هـــب اــت رــس

 است کم سر موی چون تو ایـپ پیش هـب ریزم
 مـــکن رـــت انگشت رـــــس رـــــاگ را ارـــابح

 است کم سر، هــب تا پا تو وصف کتاب خوانم
 
 ویا..

 شب خون ریخت دـخورشی تیغۀ به سحر
 بـش فسون دامـن دـــدری هـپنج هـــب صبا
 ادــافت رهزنان دست شب صندوق دـــکلی
 شب گونِ  رهـــنق درِ ــب هِ ـــم شمس ودــرب

 راـــــس نغمه هزار اوردـــبی حــصب بهار
 شب ونــسک دــــریختن بهم هـــازتران که

 
 بعد شدم، آشنا فیسبوک طریق از وهاب خانم با تخلص همسانی اساس به( ش هـ،)1389 سال به مطابق م 2010سال اوایل در

 خود به مرا کالسیک االیو ابیات و ادبیات استعمال و محتوی و معنی نظر از شان اشعار چنان شان، صفحۀ به مراجعه از
 چیزی شعر تخنیک از من. باشد شده سروده زن معاصر شاعر یک زبان از اشعار این شد نمی باورم که ساخت مجذوب
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 بزرگ جاویدانۀ آثار مطالعۀ در را فراغتم اوقات که متوالیست سالیان و دارم و داشته دوست زیاد را شعر اما دانم نمی زیادی
 .ام گذشتانده شاعر زنان بزرگ و مردان

 همیشه که هایست سرگرمی از ام، رسانیده آن بر کوتاهی دست من که دیجیتال خطاطی و شرقی تذهیب کالیگرافی، واالی هنر
 زیبای های بیت تک کردن جابجا و نصب هم گاهی گاه و هنری رنگین های طرح ساختن با فراغت اوقات گذراندن برای
 قدیمه مختلف شعرای های بیت ترین زیبا آنکه با خویش نخستین های کار در. نگهمیدارم مصروف را خویش آنها روی شعرا
 در تبریزی اشعار اکثراً  زیرا ام، داده ترجیح شعرا اکثر بر را «تبریزی صائب» تاریخ مرد بزرگ های بیت تک آنست، شامل

 و حاالت خواننده که شدم متوجه واصل وهاب خانم اشعار شناخت از بعد اما. یافتم می آن در را خودم که میکرد پیدا حالتی من
 معنای تعمق عاشقانه، های ظرافت ثالوث واصل وهاب خانم اشعار من نظر از. دریابد میتواند آن مصرع هر در را احساساتش

 کالم در را تصوف و روحانیت عالم شان شعر خوانندۀ هر که است سلیس و روان خیلی گیساد به و (تصوف) باال عالم
 خانم که میدهم این حق خود به کامل اطمینان با و شک بدون. میتواند پیدا وضاحت به امروز عصر سخنسرای این شیرین
 زیرا بخوانم معاصر زن شعرای جمع در ها بهترین و ها ترین مقدم زمرۀ در شان شعر مندعالق یک نام به را واصل وهاب
 بزرگ بیدل از یا شعر میکنم فکر نخوانم شعر آخر مصرع در را «واِهب» شان شعری اسم تا بعضأ مبالغه، کوچکترین بدون

 .است بزرگ موالنای یا و حافظ از یا

 وطن های بیقراری مستی، هموطن، و همنوع سوز و درد بیان بیخودیها، و ها مدهوشی تصویر خداشناسی، عظمت و حاالت
 را طبیعی های ظرافت و حاالت همه و زن توانایی و قدرت هم و ها گیبیچار بیان مادر، مقام ستایش پدری، بی درد پرستی،

 وهاب خانم شعر در میتوان ظریف های پردازی خیال با شاعرانه خاص های نواخته و اشارات و ادبی بلند سطح با هنرمندانه
 در شان اشعار مقایسۀ و امروز تا ایشان با ام آشنایی زمان نخستین از. کرد پیدا و وجو جست وضاحت و سراعت به واصل

 هم باز که «عشق بیکران» و «ناب گوهر» ،«یقین عالم» ،«دل صفای» «گمشده مروارید» های نام به شعری گزینۀ پنج
 مشاهده شان اشعار در را خاصی گیپخت و متانت روز تا روز ام، داشته عهده به بنده را آنها پوش دیزان و طرح خوشبختانه

 نهاد با ایشان مختلفۀ های فعالیت گی،خانواد و داری اوالد فامیلی، های مصروفیت وجود با سال سه از کمتر مدت در که میکنم
 ناپذیر گیخست و عاشقانه جهد و جد با اند توانسته بیرونی، شغل هم و ارتباط درین ایشان های سفر و فرهنگی و اجتماعی های

 کشور ادبیات و فرهنگ به و آرند صفحه روی شعر قالب در را هایشان استعداد غفلت و کسالت بدون و قاطعانه هنرشان به
 .گردند خدمتی مصدر

 مختص ازین بعد را ام هنری های کار تا گرفتم تصمیم ایشان با مشوره از بعد که داشت اثری چنان من در واصل خانم اشعار
 ما، میان دوجانبه همکاری تقاضای بر شان لبیک از بعد که بود وهاب خانم اشعار آن و سازم سبک یک و شاعر یک به

 سه: یعنی است ظریف و زیبا تذاهیب و طراحی با رنگین کتاب 7 امروز تا 2010 سال از آن نتیجۀ و گردید آغاز ما همکاری

 کتاب خداوند کمک به که«تنهایی یار» نام زیر ها پاره چهار کتاب یک ،«نگین» «جوهر» «گهر» های نام به بیت تک کتاب
 سه که کتاب چهار آنجمله از که «عاشقانه غزلیات»نان زیر رنګین غزلیات کتاب یک و شد خواهد تنظیم هاهم پاره چهار دوم
 واصل وهاب خانم. است چاپ آماده عاشقانه وغزلیات برآمده چاپ از میباشد ها پاره چهار آنجمله از  یکی و بیت تک آن

 سلطانه اش دختریکدانه به خودش از را داد خدا استعداد این و برده میراث به دوستش ادب و پدرشاعر از را شعری استعداد
 رسید خواهد شعر مندانعالق دسترس به زودی به رشید و قلب خوش جوان این شعری های گزیده که است داده انتقال وهاب

 .فارسی زبان به نه هالندیست و انگلیسی زبان به وهاب سلطانه بانو اشعار اینکه تفاوت با فقط

 شده سروده نیمایی و خراسانی عراقی، هندی، مختلفۀ های سبک به بوده قدیم ادبیات و ابیات ترمتأثراز زیادهوهاب  خانم اشعار
 آثار مطالعۀ و درک با را جوانی و نوجوانی دور زیرا اند پذیرفته عمدأ را شیوه این دارم شناخت ایشان از من که جای تا و

 و گردیده وی در شعر سرایش تحرک و شعری الهامات سبب که یست ها سبک این ایشان خود قول از و گذرانده قدیم شعرای
 در تجربه با هنرمند یک نام به بل ادب و شعر عرصۀ در نظر صاحب یک نام به نه را چند جمالت این نگارنده. میگردد
 انسان شخصیت، از چون و مینویسد واصل وهاب خانم اشعار مندعالق و همکار کمپیوتری، کالیگرافی و دیزاین خط، راستای
 استعداد و هنر دارد، آگاهی هم وغیره خیاطی هنر دیجیتال، های دیزاین طرح و نقاشی مثل شان دیگر های استعداد و دوستی

 أخص گیزند امور همه در را شان تمام نا های موفقیت ستوده را کالم شیرین و ذوق خوش فرهیخته، شاعر وهاب خانم
 .میکند تمنا نقاشی و ادب و شعر عرصۀ

 

 بیشتر خانم وهاب واصل  موفقیت آرزوی و احترام با

 وهاب عبدالتواب
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