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  50/50/2512 صالحه وهاب واصل

 

 «سرمۀ گلو»تبصرۀ کوتاهی در بارۀ شعر خانم وهاب واصل به نام 

شعر بر خالف نثر تفسیر شدنی است زیرا شعر با عواطف و احساس کار میکند وبا منطق و دلیل سر و کاری ندارد در 

به وضاحت می بینید که احساس و عواطف در «  سرمۀ گلو» شعر خانم  فرهیخته صالحه وهاب واصل  تحت عنوان 

 کمال است و سخنان ناگفته را،  ناگفته بیان میکند. 

ناگفته بیان کردن به این معنی که سخنش را نمیخواهد مستقیم  گوش زد کند بلکه  دردش را با تصاویر ایماژ ها و کنایات 

نامهربان و فاجعه ساز سیاسی و اجتماعی دیده و رنجش و شواهد  به زبان دیگر به مخاطبین اش میرساند که از روزگار 

 را کشیده است. 

شاعر با عواطف انسانی درونی خود در عمق موضوع  داخل میشود و ُدر نایاب را که در جست و جویش است از قلزم 

ت با خواساندیشه بدست می آورد و در خدمت مخاطبینش قرار میدهد مخاطبین نیز درین سیر اندیشۀ تشریح ناشدنی  

 خود تصویر ها و خیاالتی را از ذهن خودش بر آن میافزاید و آن درد بیان نشده درونی شعر را تا عمق احساس میکند .  

 بطور مثال بیک بیت آن میپردازیم که :

 فقدان علم تا چه زمان  سرمۀ گلوست

 خــواهم فغان بلند کنم کـــــوهسار کو

ر است که البته از حوصلۀ این محدوده خارج بوده فقط اشارۀ بود که شعر فرقش همین یک بیت چهل من کاغذ تفسیر پذی

 با نثر در همین باریکی است. 

که  خردو نبود علم با  جامعهدر مصرع اول ذکر شده نکات قابل اهمیت که سربلند میکنند  و تصاویر آفرین اند مثل 

؟ فقط با همین چند کلمۀ یادشده مخاطب به تمام ادامه داردها  یینارسااین چه زمانی چون آب ایستاده ستاده است تا  قرنها 

ناهنجاری های گذشته و حال سیر میکند و باز بر میگردد به این نابسامانی موجود که مولود عواملی است که باید برای 

 مخاطب تداعی شود.

ی انگیزش و حرکت در جامعه میگردد. تداعی این خاطرات و تصاویر در مخاطب به قوه تبدیل میشود و این قوه زمینه ها

 ازین رو یک پارچه شعر به معنی واقعی کلمه میتواند ارزش چند مقاله طویل را در اختصار داشته باشد. 

 بهر حال به این شعر زیبا توجه نمائید خود به نکاتی تازه ای بر میخورید .

 آنالینجرمن افغان  

 تبصره از مسعود فارانی
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سرمۀ گلو   

و خــزان بینی بـه  گلــــشن، بهــــار کــــوـهرس  

 رفــت آبــروی  بـــاغ  و چمن،  آبشــــا ر   کـو

مـاامـــروز خواب  غفلت، بستــه سـت  چشــم    

 جزء از ستاره  دیــدۀ  شـــــب  زنــــده دار کـــو

 چشــم از شکســت مـــژۀ خــــود کـــور میشــود

 از این کشـنده تــــر بــــه ســر دیــده خـــار کــو

 شرمنـده   ا ز  بلنـــدی  فریـــاد   خــود  شـدیــم

نــان نــالـــۀ   بـی  اختــــیا ر   کـــــوغصـب  ع    

 عمرم بـه جست و جوی سعـادت گذشت و لیـک

 در حیــــرتــم کـــــه ایــن ثمـــــر انتظـــــار کـو

 فقــدان علم تـا چــه زمــــان سرمـــۀ   گلـوســت

 خـــواهم  فغان  بلنـــــد  کنـــم، کــوهســـار  کـو

 خــون  بهــار  از  رگ   گــل  مـــوج   میـزنـــد

ســیـر چمن،  اللــــه  زا ر کـــو ای داغ شــــوق    

 عمـریســـت طبــع شـــــاد روانـــم گرفتــه اسـت

کـو خلـوتی و کــو همـراز و یــار کــو« واه ـب»            

52-70-5772  

 پایان
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