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  مقدمه

و ميان لبخند و لـب، خنجـر   ميان خوشه و خورشيد، نهيب داس از هم دريد 
اي بـه رنـگ    هم شكست، او گرچـه در هـواي دوگـانگي، در مرثيـه    زمان در

هـا، سراسـر    نفس آدم«: كرد كه سرزندگي را مويه مي ي وخاموش، مرگ تازگ
افسرده است، روزگاري است در اين گوشه پژمرده هـوا، هـر نشـاطي مـرده     

ي بـا درك درسـت   رفت و بدين رو اما خورشيد را اشاره و نشانه مي ».است
و بـه  » فرديت مسـتقل انسـان  «گمشده جنبش سبز اصالح   اين نكته كه حلقه

و با تأكيد بر آن، به نرمـي و   »برخود خيمه زنيم«: هرسميت شناختن اوست ك
  :گفت آرامي و با همه سوز و گداز و دردمندي مي

  .دردي است، دوري كنيم نزديك ما شب بي«
  .شوري است، بر كنيم كنار ما ريشه بي

  .و نلرزيم، پا در لجن نهيم، مرداب را در تپش درآئيم
  .مزار همهمه را خاكستر كني آتش را بشَويم، ني

  ».قطره را بشَويم، دريا را در نوسان آئيم
فهميد،  كه حرمت آب را خوب مي - از ديار آفتاب و از تبار سحاب - او

ان و افسـونگران زمـ   - نـه از سـر وهـن    - سوار بر زورق اشراق، با لبخندي
ا ديوارهاي قيراندود فرو ريزند، ظلمت ادراك ر«: دروگران زادمان را گفت كه

  ».آب را گل نكنندچراغان كنند و 
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داشـت و پـاي از قيـر     "هاله"و اسمي چون  "عزت"او كه رسمي چنان 
شب رهيده بود و پادزهر دروگري حق و افسونگري خلـق را، جنـبش فكـر    

: خواند كـه  گذر از سطح به عمق مي، "گذر"دانست، زمان و زادمان را به  مي
  ».هاي دور بايد شد نورد افق و هم عبور بايد كرد«

المومن الـي  انما ينظر «: ي علوي بود و بر پايه آموزه "رمساف"خود او كه 
ـ  همـه چيـز را پنجـره    ،»الدنيا بعين االعتبار دانسـت و در   ه تجلـي مـي  ي رو ب

واقع را بجويد و در فيزيك، متافيزيـك را تجربـه   كوشش بود تا در واقع، فرا
و شـعور،   همگان را به شور - دهد ي او نشان مي"ها دلنوشته"چنانكه  -كند 

ي او "ها دلنوشته"خواند،  زندگي و سرسبزي و به آبي و آسماني بودن فرا مي
در جنبش، در تپش و در اهتزاز  ماند كه همه چيز در آن اي را مي باغ و باغچه

  .در اين نگاه هيچ چيز در هستي زشت، نازيبا و سرنگون نيست. است
روي شماسـت و  پيشـا  هـا  آنچه در دست داريد و اينك بـه نـام دلنوشـته   

وش باشـي،  دوستي، دردمندي، حال زيستي و خـ  باوري، انسانتابلويي از خدا
ي آن بـه   دهنگري است، گوياي آن است كه سراين ژرف انديشي و همه جانبه

  .كامل اين سروده است  راستي و درستي نمونه
  بزرگ بود

  و از اهالي امروز بود
  هاي باز نسبت داشت و با تمام افق

  .فهميد زمين را چه خوب ميو لحن آب و 
  

  صداش
  .به شكل حزن پريشان واقعيت بود

  هاش و پلك
  مسير نبض عناصر را
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  .به ما نشان داد
  هاش و دست

  صاف سخاوت را يواه
  ورق زد

  و مهرباني را
  .به سمت ما كوچاند

  
  به شكل خلوت خود بود

  ترين انحناي وقت خودش را و عاشقانه
  .براي آينه تفسير كرد

  .ي باران پر از طراوت تكرار بود شيوهو او به 
  

  و او به سبك درخت
  .شد يت نور منتشر ميميان عاف

  .كرد هميشه كودكي باد را صدا مي
  ي صحبت را هميشه رشته

  .زد به چفت آب گره مي
  براي ما، يك شب

  سجود سبز محبت را
  چنان صريح ادا كرد

  ي سطح خاك دست كشيديم كه ما به عاطفه
  .سطل آب تازه شديم ي يك و مثل لهجه

  
  و بارها ديديم
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  كه با چقدر سبد
  .ي بشارت رفت براي چيدن يك خوشه

  
  ولي نشد

  كبوتران بنشيند كه روبروي وضوح
  و رفت تا لب هيچ
  ي نورها دراز كشيد و پشت حوصله
  و هيچ فكر نكرد

  كه ما ميان پريشاني تلفظ درها
  براي خوردن يك سيب

  .چقدر تنها مانديم
  »دوست شعر/ سهراب«

***  
هاي خانم  بخش اول دلنوشته. اين مجموعه در سه بخش تنظيم شده است

بعد از ويراستاري توسـط دوسـتان او برحسـب تـاريخ      هاله سحابي است كه
مضامين تغييرات بيشتري در متن  در موارد معدودي با حفظ. منظم شده است

يسـي شـده   بازنو توسط دوسـتي (به وجود آمده كه در باالي متن نوشته شده 
 در هر مورد تا حد امكان توضيحي نوشته شده كه ايـن مـتن در چـه   ). است

  .شرايطي و با چه هدفي سروده شده است
رفتن هاله توسط دوستاني  ها و اشعاري است كه بعد از بخش دوم سروده

هايي اسـت   قسمت البته آنچه در اينجا آمده. سروده شده است آشنا يا نا آشنا
يـا   در مواردي نام نويسـنده . كنندگان مجموعه بوده است تدوينكه در اختيار 

اي را  از دوستان دور و نزديك كـه سـروده  . نامشخص است تاريخ و يا هردو
خواهيم كه اثر آنان قاعدتاً  اند و در اين مجموعه نيامده پوزش مي منتشر كرده
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  .است در دسترس نبوده
اين تابلوهـا در  . است خانم سحابيياد  زندههاي  بخش سوم حاوي نقاشي

و دوسـتان هالـه    خويشـان اي از  طيف نسـبتاً گسـترده   حال حاضر در اختيار
انجـام شـده، ابعـاد    داري از تابلوهـا  بر در موقعي كه عكس. سحابي قرار دارد

موارد معـدود، نوشـته شـده     اين است كه جز. گيري نشده است تابلوها اندازه
 70*100بـزرگ انـدازه   لوي تـاب . تابلو بزرگ، متوسـط و يـا كوچـك اسـت    

 40*30سـانتيمتر و كوچـك    60*50سانتيمتر و يـا بيشـتر، متوسـط حـدود     
  .نمايد سانتيمتر و يا كمتررا مشخص مي

اينكه  بدون. خانم هاله سحابي استعداد هنري و قريحه ادبي خوبي داشت
نقاشي . ها داشته باشد هاي متنوعش تمركز زيادي بر اين زمينه در كنار فعاليت

نواخت و در بيـان   سرود و گاهي موسيقي مي كرد، شعر و قطعات ادبي مي مي
كـرد و در   سالگي نقاشي مـي  از چهار. مستعدي داشت ي قريحه طنز، گفتار و

سالگي نزد دو استاد مقداري فنون  24-26و سالگي 13-15دو دوره در سنين 
ادبي  نداشت ولي قطعات ي ادبي آموزش خاصي در زمينه. نقاشي را آموخت

صـنايع آن   از نظـر قواعـد شـعر و    سرود و با توجه به اينكه ممكن اسـت  مي
 آمده است و نه "ها دلنوشته"توجه الزم نشده باشد در اين مجموعه با عنوان 

  .اشعار
بعضي . اند هاي مختلف سروده شده ها در طول زمان و به مناسبت دلنوشته

در محافل محدودي خوانـده   مرتبط با خانواده و يا بعضي از دوستان بوده كه
بسياري در دفاتر او مانده و هيچگاه مرور و بـازبيني و حتـي    ولي. شده است

گون بـراي  ها و كلمات شعر اين عبارت«خودش  به قول. ويرايش نشده است
پس از  عمدتاً »...زندگاني من است هاي در يادماندني اي از لحظه ثبت خالصه
  .آوري شده است مرگ او جمع

سحابي ممكن است از نظر هنر ادبي قوي نباشد، ولـي   هاي خانم هدلنوشت
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كه اهميت آن در موضـوعات متنـوعي    است بياني از استعداد و طبع روان او
هـاي   ها بياني است از دغدغـه  نوشتهلو د كند كه به آنها پرداخته تجلي پيدا مي

 هـايش  نوشـته  و عرفاني كه بـه اشـكال مختلـف در    انساني او و عمق معنوي
پسـندد و   مشخص است كه زندگي را به شكل جاري آن نمي. منعكس است

اي گسترده و زيبايي اسـت، و در ايـن راه مـرز ميـان مـرگ و      ه افق به دنبال
  .بيند و جدا از هم نمي زندگي را هم خيلي پررنگ

اشـكال   هـا و  ها هم به شكل ديگري بيان همـان مفـاهيم در رنـگ    نقاشي
شود تابلوهاي متعـددي كشـيده    وير مالحظه ميتصا كه در او به طوري. است

هـا، روي   او روي شيشـه . شـد  ذوق او به كشيدن تابلو محدود نمي است ولي
مـواد غـذايي، روي پريزهـاي بـرق و در ميـان       اي ديوار، روي ظروف شيشه

  .كشيد مي كرد و طرح هايش نقاشي مي يادداشت
ي كـه در  هاي او تعدادي است كـه در صـفحات بـازجوي    از آخرين طرح

و يا  ،ت و در اختيار دادگاه انقالب استاحاله شده كشيده شده اس اوين به او
اش  بند در دوره زندان و با خودكار در دفترچـه  هاي هم خانم هايي كه از طرح

  .كشيده است
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سحابي هالههاي  سروده
  



  
  
  
  
  

  گزارش
اين چند خط از آن شعر قشنگ به يادم مانده است كه دكتر سامي در مسجد قبا 

براي چهلم دكتـر شـريعتي خوانـد و     56خرداد سال  29در آن روزهاي انقالبي 
  56خرداد  31 -  از دوستانِ فرانسه -  شاعر سعيد شهرتاش. گريستندهمه 
  
  هايت را شكستند بال

  !اما پروازت را هرگز
  دستانت را بستند

  !اما داستانت را هرگز
  پاهايت را بريدند
  !اما راهت را هرگز
  زبانت را دوختند
  !اما پيامت را هرگز

  تنت را كوفتند
  !اما غرورت را هرگز
  1قامتت را خميدند

                                                      
 .باشد هاي آقاي شهرتاش نمي خط بعد از آن در سروده 9اين خط و  .1
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  !اما قيامت را هرگز
  قلبت را شكافتند
  !اما رازت را هرگز
  خونت را ريختند

  !اما آبرويت را هرگز
  چشمانت را بستند
  !اما نگاهت را هرگز

  ات را دزديدند سينه
  !اما رازت را هرگز

  اينك تو
  !بزرگ اي هرگز

  اي رعد در سكوت
  اي انفجار فجر

  ظلمت شكاف شب
  اي قلّه بلند نجابت

    ي توحيدفشان عاص آتش
  اي از تبار پاك ابوذر
  رسواگر مثلث تثليث
  اي بر صراط راست

  تفسير ناب سورة والعصر
  اي مرد راستين تشيع

  اي وارث حسين
  اي مؤمن مجاهد مسئول

  اي شاهد شهيد
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  »انتظار«فرزند 
  »اعتراض«طوفان 

  اي سنگر رهايي مردم
  فرياد دادخواهي مظلوم

  »ن و القلم«اي 
  اي چشمة زالل حقيقت
  اي باعث هميشة بعثت

  اي باد شرطه
  اي قاصد هميشة رويش

  اي آفتاب مهر
  اي آبشار عشق

  اي رشتة هميشة پيوند
  اي آيت هميشه ايثار

  اي مظهر هميشة پيكار
  اي خصم هرچه بد
  اي يار هركه خوب

  اي مصلح مسلح بيدار
  تا آخرين نفس به خلق وفادار
  اي جنگل هميشه سبز نيايش

  اي التهاب دايم ايمان
  اي شاعر حماسة انسان

  ...اي شاعر ناتمام 
  روي به جمع شهيدان اينك كه مي

  كز ما درود باد بر ايشان
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  لختي درنگ كن
  وان پرچم بلند شهادت را 

  در دست ما سپار
  تا 

  سرخِ
  سرخِ           

  سرخ                    
  در اهتزاز در آريمش                         

  ...همچنان                                              
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  ها تولد يكي از بچه: خانوادگي

هالـه بـه دنيـا    فرزند  نخستين 1362مهر  12در بيمارستان پاستور نو در روز 
اين قطعه روز بعـد از تولـد يحيـي سـروده شـده      . ناميده شد »يحيي«آمد كه 
  .است

  
  بيمارستان 1362مهر  13 - يحيي
  

  كودكي در كنار من است
  دو لپ صورتي چشم خواب با

  را هاي كوچكش مشت كرده دست
  بوي خوش دارد

  لطيف و نازك است
آرام و لطيف زندگي است حس  

  كز راه رسيده است
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  عاطفي تربيتي /نقد حال /خانوادگي

هاله . استچهارساله بوده  66مخاطب اين سروده يحيي است كه در زمستان 
داد، با زبان آنان با ايشان  براي تربيت فرزندانش وقت زيادي را اختصاص مي

شد و ايـن سـروده در چنـين     كرد و البته گاه خسته و ناراحت مي صحبت مي
  .وضعيتي است

  
  كرج 1366زمستان  - فرياد
 

  كودكم،
  طنين سخت و سنگين صدايم را ببخش

  خواهم من تو را بهتر از اين مي
  خواهم ميل را از تو من كما

  تو هنوز كودكي
  اما من با اشتباه كوچكي

  كنم ن را فراموش مياي
  مرا ببخش

  خطاهاي ظريف كودكي
  !قابل نديدن است

  بينم و  ميمن  اما
  پيچم به آن مي
  رحمانه از جسمي نحيف چه بي

  كشيدن 
  بارهاي سخت و گران را

    .آرزو دارم
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 اجتماعي

، ناراحـت  گذشـت  متعدد از آنچه در اطـراف مـي  در موارد زبان حال اوست؛ 
كه بتواند قدمي بردارد و بود  بخشيد اين در اين حال آنچه او را التيام مي .بود

  .بر زمين بگذاردباري از دوش كسي 
  

  كرج 1369شهريور  - موانع
  

  ها در راه بسيار است سنگ
  نيش و خار افزون

  همراهي نيست
  ...كند  هيچكس تو را درك نمي

  هايي براي گرفتن دستاما 
  هست
  دخواه هايي كه كمك مي دست

  و خيلي گرم
  دخوان دست تو را مي

  هايي هست  قلب
   نيازمند مهر و لبخند

  ها را درياب آن
  ها معنايي ندارد، بي آنرسيدن
  توانند  ها مي فقط آن
  را هاي راه سنگ

  هاي تو  گام از پيش
  بردارند

  ...ها را درياب  آن دست
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  اميد به آينده/ خانوادگي/ نقدحال

هر دو مربوط به كـوه رفـتن    -چال سروده اذغال -ي باال اين سروده و سروده
سـالگي بـا او    10-11در سـن   در اين سروده پسرش، يحيي، احتمـاالً . است

  .بوده است
  

  آبشار جوزك - با يحيي
 

  خنكاي نفس كوهستان بود
  كه جان خسته و

  تن بيمار مرا
  مسيحايي يحييدرمان كرد؟ يا دم 

  كه دست مرا گرفت
  و باال برد؟

  بارك اهللا يحيي
  كه اميدم داد امروز

  گرچه نوجوان است هنوز،
  اما من صبر كردم و

  او باال رفت
  انگار نيروي رفته خود را

  در وجودش ديدم
  پس كسي هست كه عصايم را در دست

  و كوله بارم را بر دوش گيرد
  ...بارك اهللا يحيي 
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  يادمان /خانوادگي
سـاله   6سـاله و آمنـه و آسـيه     11يحيـي  كه فرزندان هاله،  1373در تير ماه 

وقتـي   معمـوالً . شلوغي آنان و ديگر موارد در اين سروده آمده است. اند بوده
  .شد فتاد، هاله كم حوصله ميا زمان اتفاق مي چند صحبت يا عمل هم

 
 كرج 1373تير  - گيجي
  

  !توانم من نمي
  به هرسو نگاه كنمتوانم  من نمي
  هاي من تنها گوش

  براي يك پيام
  هاي واحد درلحظه

  اند تنظيم شده
  وقتي كه سه تا بچه

  سه تا فرياد خودخواهي
  مكنند داي دعوا مي

  و همسايه دم در ايستاده
  سوزد، كم مي غذايي بر چراغ كمو 

  نگاه خيره و گيجم
  دود  به هر سو مي

  پيامي در فكرمبي هيچ 
  شوم من گيج مي 

  توانم را من هرگز نميچند حريف 
  از پاي درآورم

    !ييديكي يكي سراغ من بيا
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  نقد حال
  چال پايين اذغال - 1375ارديبهشت  28پنجشنبه  - اُميد

 
  استقامت بايد

  اگر اُميد قُلّه هست
  ترديد زندگي نيز بي
  اي دارد قُلّه

  و از پس آن قُلّه
  اي ديگر       قُلّه

  باز باالتر
  ديگر پيش روستگر فرازي 

  .استقامت بايد
  راه سخت است

  ...ناتواني بسيار 
  اما لختي درنگ

  و سپس گامي چند
  .كند راه را بر تو آسان مي

  نوميد مشو هرگز
  او ترا پاس خواهد داشت

  ليك نوميدي را
  ...بخشد  هرگز نمي
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  نقد حال

  عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت"
  "رفت صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن

شـد و   كرد، خسته مي رفت، در كوه سريع حركت نمي هاله گاهي كوه مي
  .اين زبان حال اوست

  
  هاي دركه ، كوه1375اسفند  21 - ناتمام
  

  ام راهواري خسته
   نمايد راه بر من آسان نمي

  بارها بر دوش 
  سرود نااميدي

  دهم هردم سر مي
  دارم گامي اگر برمي

  لنگ لنگان
  از پيش، قدمي قدمي از پس

  دارد مرا از رواني باز مي
  ...جاري نيستم چون رود 

  كاره هايم نيمه جمله
ص در امور ناتمام دارم من تخص! ...  

  جاري نيستم چون رود
  حاصل هاي بي از جهيدن

  ام خسته و فرسوده

 26 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  من سرودي ناتمامم
   راه نيز انگار
  پايان ندارد

  كجاست دستي
  ام كند كه روانه

  و به پايان رساند
  اين سروده 

  ! ...ناتمام را 
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  نقد حال

كنند تـا ببيننـد خـدا     بوسند و سپس آن را باز مي همه قبل از سفر قرآن را مي
سالگي آسيه و هاله با هم به همـدان   9در سن . برايشان چه چيز در نظر دارد

  . رفتند با يك تور خصوصي با اتوبوس
  

 سفر همدان با آسيه - 1376خرداد  31 - شب سفر

  
  قرآن را باز كردم

  باز هم پي پيغام گشتم
  ها همان حرفي كه مدت

  جستجو كردم و 
  بود او خاموش

  ...دانست  مينامحرمم 
  امشب اما

  از پس ابر غليظ شك و نوميدي
  جوابم داد

  آفتاب مهرباني نمايان شد
  »سالم«: گفت
  »سالم بايد بود بر مردم جاهل«: گفت
  بود بايد فروتن گفت

  هودگيو از ميان بي«
    »1به كرامت بايد رفت

                                                      
 »قالوا سالما...  همو اذا خاطب«  اشاره به آيه .1

 28 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  روانشناختي -عاطفي/ نقد حال/ خانوادگي

هاله با چيدن كلمات در كنار هم، تفاوت روحيـات دخترهـاي    در اين نوشته
دوقلوي خود را توصيف كرده، هرچند كه هر دو كودك هسـتند، ولـي يكـي    

دهــد و ديگــري بــه نــوعي  كــودك بــودن را در رفتارهــاي خــود نشــان مــي
  .دهد بزرگ بودن، خانم بودن را نشان ميهاي  ارزش
  
  منزل زري جون - 76مهر  - ها نُه ساله شدند بچه

  
. آسيه با ظرافتي كودكانه مجبورمان كرده است كودك بودنش را بپـذيريم 

اي  اش نـه يـك ضـعف كـه روحيـه      ضعفي دارد آيا؟ اما خصوصيات رفتاري
را قبول نـدارد  ... هاي بزرگ بودن، خانم بودن و  نمايدكه ارزش خاص را مي

  . كودك است با تمام نشاط و شيطنت و كنجكاوي. اصالً
فهميده است و خانم بودن را درك كرده؛ او دوسـت دارد تجربـه   آمنه اما 

ولي الگوي رفتـاري خـود را   . هاي كودكانه دور نيست او هم از شيطنت. كند
  .اي قابل تحسين قرار داده است يك خانم امروزي البته با نظم و اراده
    



/  ...هاي هاله سحابي دلنوشته  29 

  نقد حال

  . در يكي از روزها كه به كوه رفته است
  
  كالرنگ - 1376آذر  25 - افسرده
 

  سرد است هواوه چه 
  من در اين آبادي

  گردم؟ پي چي مي
  بود يپيش از اين عشق

  پروانه و گل سرخ و رود،
  همه حتي يك خار
  همه حتي يك كبك

  ساخت تپش قلب عجيبي مي
  صبرم و دل بي

  كوفت بر در سنگي سينه مي
  من دگر سرد شدم

  !ترسم  زدگي مي من از افسردگي و يخ
  گردم؟ پي چي مي

  گرمي شوق شقايق شايد؟
  دست دوري انگار

  .گردد دورتر مي
  گردم پي چي مي

  اي بود سايه
    ...كه از دور گذشت 

 30 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  پدر /خانوادگي: يادمان

  ...منزل آقاجون هنگامي كه سخت بيمار بود در دفتر يادبود نوشتم 
خاطرات آقاي دكتر سحابي را هاله با نشستن بـا ايشـان ضـبط و سـپس     

بـا  . آقاي دكتر ببيند و آخرين اصالحات را در آن انجام دهدكرد تا  تنظيم مي
اين سروده وصف يكي از . رفت ت زيادي به ديدن ايشان مياين هدف جلسا

  .هاست اين نشست
  
با يـاد پـدربزرگم دكتـر سـحابي آن روزهـا كـه        - 1378خرداد  17 - ديدار

  ...كرد و سخت بيمار بود، در دفتر يادبود نوشتم  خاطرات تعريف مي
 

  با موي سپيد و 
  اي روشن چهره

  و سري خميده بر شانه
  باز ايستاده بر آستانة در

  قامتش تكيه زده بر چوبي
  اما راست

  است گرچه دشوار
  اين راست ماندن 
  آيت تالش و صبر

 زند به رويم كه مي  وسهب
  دساي ميام را  گونه شخشكي پاك محاسن

  مهر و لبخند سايش 
  نشينم ميرويش  به رو

  ديار يار وصحبتي چند از 
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  اندوخته از دير زمان آنچه
  ...امروز در سفرة ماست 

  گيرم برمي »تجربه«اي  لقمه
  زين همه سال كه رفت
  ... وين همه پند كه ماند

  ! عجبا!  وين سالمت
  ...اين همه عشق به آموختن 
  اين همه عشق به دانستن نو

  همه گوياي كمال است
  كمال
  عزّت اگر شد سپري با ،عمر

  جمال است  ،وقت پيريش
  ! ...جمال

    

 32 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  اجتماعي /نقد حال

 اي است پس از ترور سردار صـياد  اين سروده آزرد؛ ترورها سخت هاله را مي
  .شيرازي

  
... ، سـامي و فروهر، شـريف : بار ديگر ترور - 1379 -فروردين  رسد خبر مي

  صيادشيرازي هم رفت
 

  شويم آن زمان كه غرق مي
  هاي چسبناك در جذبه

  زنيم مي آن زمان كه دست و پا
  ها بر خاك در تور روزمرگي

  كنيم  باز ميحساب گاه كه  آن
  در بانك تكرارها

  كنيم  رها ميعنان وقتي 
  در شيب دشوارها

  تالشوقتي كه در پيچ و خم 
  كنيم گره نظم را كور مي

  هاي پوچ و بر قيل و قال
  بنديم ميدل 
  ... گاه  آن

  رسد خبر مي
  ،كه كاروان دوباره به راه افتاده است

   و رفيقان پاكباز
  شوند يكي يكي سوار مي
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  و اسبان تيزتك سفيد
  دوند دوباره مي

  و ما
  يك بار ديگر حضور را باختيم
  و آن آرزوي دور و دراز وصل

  شود ما دور مياز 
  ...دريغ 

   

 34 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  توصيف طبيعت /سفرنامه/ نقدحال

 خـانواده  براي همه و يا بخشـي از  ها در ايام نوروز سفر كاشان  خيلي از سال
ايـن   .هم گاهي تور گشـت قمصـر در برنامـه بـود     ما بود و در كاشان برنامه

  .است سروده مربوط به يكي از اين سفرهاي قمصر
  

  قمصر - 1379نوروز  - صبحگاه
  

  خورشيد
  دميده از پشت سنگ

  ...آلود  اي وهم كوه، چون سايه
  ابر سفيد 

  گشوده چشم به تماشاي دشت
  برفو 

  دامن خود ورچيده
  قطره قطره

  چكد در جويبار مي
  فام از سر كوه نقره

  جاري تا دل دشت
  !چه زالل و آرام 
  تكه چوبي اينجا
  قلوه سنگي آنجا

  خارو چند بوته گُل 
  تازه و  تر هاي علفو 
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  ها تبريزي
  اند به صف ايستاده

  قامت و بلند راست
  اند برپا كردهحجلة عروس بادام گويي 
  و نسيم

  هاي صورتي بر سر درختان  چادر شكوفه
  ...گشوده است 

   

 36 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  اجتماعي /سياسي

ايـن  . بعد از كنفرانس برلين آقاي مهندس سحابي حدود دو ماه در زندان بود
تنها بد نگذشته بود، بلكه او به خوبي از آن ياد  نهدوره زندان به آقاي مهندس 

بعد از اين . جمعي هاي طوالني، غذاي دسته فكر، بحث بندهاي هم هم. كرد مي
زندان بود كه آقاي مهندس سحابي نافرماني مـدني و رفـتن زنـدان را تبليـغ     

  .كرد مي
  

  رويان -دو ماه زندان كنفرانس برلين - 1379شهريور  12 - راديكال
 

  پدرم زندان بود
  !اي آسان زندان دو ماهه

بيرون شدن از حبس بعد  
  صحبت از 

  !كرد مي» تغيير قانون«
  :گفت مي

  چون وفاداران قانون «
  نددربند

  اصالحات
  ! سايد ميسر به ديوار تشنج 

  ست و عمل گرچه هم قانوني
  اش حكم بر جرم براندازي

  .دهند مي
  :مي گفت
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  نخواهد پاييد بسيار عمر اصالحات
  است نوبت صلح دگر به سر آمده

  ملت دمساز و نجيبو بر اين 
  !تحميل شده است انقالب و شورش

  !گوش حاكم شده كَر
  دوستي صلح و سبز سرودبر 

  » نه«اگر اين غرّش 
  از گلوي ملّت 
  نكند بيدارش

  تير حقّ 
  خواهد داد

  ...سر او را بر باد 
    

 38 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  نقد حال /سفرنامه

  سفرهاي خانوادگي به شمالدر يكي از 
  

  رويان - 1379شهريور  14
  

  در دورخرامان  ساية ابر
  شكل دود وهمي بي
  ،نازك و نرم

  يانداز چو رو
  ...بر تن جنگل و دشت 

  نگري هر طرف مي
  كار دستي خالق

  با ناز رخ نمايد
  نخل،

  مست غرورچون شير نري 
  سو ، آنسبز و روشن

  جامة چند نهال كوچك
  به سرتاسر باغ نارنجو چراغاني 

  باغبان با گل و سنگ
  اي ساخته تا وسعت راز پلّه

  گل داوودي اي چند
  سوتر سرو چون دختركي آن

  با ناز قد كشيده
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  ها باد، پاي پرچين
  هدية دريا را

  افشاند مي
  كاش پيغامي هم

  ...رسيد از يارم  مي
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  توسط دوستي بازنويسي شده -اشخاص/ نقدحال

او در جواني فوت شد و اين سروده . از خانواده عطايي فرزانه دوست هاله و
  .به اين مناسبت است

  
  به خاطر فرزانه - 1379مهر  - )جدايي(وفا 

 
  ياد آن دوست به خير

  كه سفر كرد به آن سوي خيال
  او كه اين روزنه كوچك را

  گه گل نگرفت هيچ
  هنران ديد، ولي تلخي از بي

  هيچ بر دل نگرفت
  سفرت خوش، اي دوست
  هجرتت باد گواراي وجود

  گرچه رفتي، اما 
  عشق، ميراث تو شد

  ...يادگاري كه در اين گمبد دوار بماند 
  ديدي باز كاش مي

  در دل تيرة اين شام بلند
  دست گرمي به نياز
  سوي تو گشته دراز

  شناسيش آيا؟ مي
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  اشخاص: نقدحال

  اشخاص

فر كه بسـيار   معينشمسي خانم  1380تير  30، جمعه فر در سوگ خانم معين
  .ها بيماري جانكاه از دنيا رفت داشتم بعد از سال دوستش مي

دوسـت   -سـت  فر شمسي خانم همسر آقـاي مهنـدس علـي اكبـر معـين     
هاي  در ايامي كه آقاي مهندس در سال .است -صميمي آقاي مهندس سحابي

آقـاي مهنـدس    قبل از انقالب در زندان بوده است و هالـه در دوره كـودكي،  
ايـن سـروده وصـف يكـي از     . انـد  فر و خانمش صميميتي با هاله داشته نمعي

در منـزل آقـاي مهنـدس     - تاسـوعا و عاشـورا   - خاني محرم مجالس روضه
ي در آن شركت رغم بيمار علي ،فر صباغيان است كه خانم آقاي مهندس معين

  .كردند مي
  

  »شمسي خانم«
  
  .به خير ها آن شب ياد
  دعاهاي كميلياد 

  ي منزل صباغيانهرهاياد آن ظ
  ،جمع ياران در

  ،سوگواران
  نشستند سراپا گوش مي دسته دسته بر زمينكه 

  ،توان او را ديد ميهنوز هم 
  ،كه نشسته بر روي آن صندلي
  با چشم مشتاق و لب خندان
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  باز و سپيد مثل آسمان صورتيو 
  توان او را ديد مي

  دهد مي سالماي به ما  كه با اشاره
  دست ديگرشبا و عصا يك دست در 

  .براي ماگشايد  ميآغوش 
  آن پناه مهرباني

  گرم و آرام
  بي هيچ شكوِه و نگرانيبا صدايي مطمئن 

  :پرسد ال ميوحا
  از فالني چه خبر؟«

  »! ... جاي او نيز در اينجا خالي است
  

    



/  ...هاي هاله سحابي دلنوشته  43 

  اجتماعي/ سياسي

 مــرزم و درد ديگــران بــود و ايــن آزرد غــ  چــه بــيش از همــه هالــه را مــيآن
هاي مردم منطقه، افغانستان و يـا پاكسـتان و بخصـوص     سختي. شناخت نمي

كـه پـدر    در حالي 1380كرد و اين سروده در سال  فلسطين او را ناراحت مي
هاله و جمعي از مبارزين ايراني در زندان بودند و هالـه سـخت بـراي آزادي    

  .سروده شده استبه ياد مردم فلسطين و لبنان  ،كرد آنان تالش مي
  

  تهران - 80آبان  - درد
  

  .ايم ما مردمان پشت پنجره
  ،و طوفان و بهمن و كوالك و سيل باد

  .هيجان شاعرانة زندگي تكراري ماست
  و موشك دشمن صفير تير و بمب
  ،بر زمين همسايه
  و كشتار كودكان
  ،در همين نزديكي

  اي از هزار و يك شب قصه
  .هامان خواب

  ايم انگار عادت كرده
  ؛ن دوستبر ستم ديد

  حس سرد وخالي بيگانگي
  .بر جفا ديدن و باز آسودگي

  ،در فلسطين و لبنان
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  .ها ويران است خانه
  خانة ما اما

  .محكم و پابرجاست
  ،امروز» درد«
  !ماست» دردي بي«
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  سياسي /خانوادگي

اين سروده در ايام زنداني پدر و در وضعيتي است كـه شـايع بـود در مـورد     
فشار و شكنجه و از جملـه شـكنجه سـفيد اعمـال      مختلف هاي روش ايشان
  .شود تا او را وادار به مصاحبه نمايند مي
  

براي پدر دلبند و دربندم، زندان  - 1380رجب 13 - آنها كه نميرند هرگز
  سفيد، روز پدر  ه، شكنج80و  79درسال  59مخفي 
  
  توان در بيشة نامردمي مي

  رام كردگرفت و  شير مردان را
  جهاد و جبهه رااهپويان ر

  وان با ادعاها خام كردت مي
  خلقچشمان توان پنهان شد از  مي

  كرد اهي فكر بند و داميدر س
  توان انديشة خلّاق را مي

  در ربود و در قفس آرام كرد
  توان با زور و ترفند و ستم مي

  چند روزي دولتي بر كام كرد
  توان مردان حق را ناگهان مي

  كرددر ربود و جملگي در دام 
  جمعي حمله و در دام كرد دسته

  در خون نشاند ديدگان خلق را
  در قفس اعدام كرد عاشقان را
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  ها ليك نتوان با همه نيرنگ
  ...بدنام كرد  قوم راعزّت اين 
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  توسط دوستي بازنويسي شده - سياسي/ اشخاص

  ، يكي دو سال پس از واقعة ترور سعيد حجاريان1381نوروز 
  

  سالگرد ترور سعيد حجاريان - 1381نوروز  - راز
  

  روزهاي آخر اسفند بود
  هاي پارك شهر در كنار نرده

  ...شد  در به روي توطئه باز مي
  تا پا بر خاك نهاد از ركاب
  مرد، دست به سوي او برد

  اي به دست كريمش بسپارد تا نامه
  ناگهان رعدي 

  خواب ضخيم شهر را شكافت
  نفسي مرد در خون و عطش و بي

  افتادبه خاك 
  هزاران كبوتر دست اما

  براي شفا
  به آسمان پر گشودند
  و مردمان، آن سال

  سيني را به ياد او چيدند هفت
*****  

  امروز او همچنان در ميان ماست
  و با بار گران زخم 

  كولة تاريخ را
    ...كشد  بر دوش مي
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  اجتماعي/ سياسي/ يادمان

بـوده و خـاطرات او را   هاله با پـدربزرگ همـراه   . به مناسبت مرگ پدربزرگ
  .كرد تدوين مي

  
  »يد اهللا سحابي«هجرت آقاجون / مرگ  - 1381فروردين  24 - منتظر
 

  پوشاند ابر وهمي همة خاك را مي
  راه تاريخ بسته بود

  شد انگار  گم مي
  در غبار مه

  سوي فانوسي چند
  ...كه شهيدان افروخته بودند 

  دشت پر بود
  از جوانان غيور

  ! اما راه عبور پيدا نبود
  آن دورها

  مرد مزيناني
  ساخت  پلي مي

  شد تر مي اي كه ژرف بر فراز دره
  در فراموشي 

  ...راه تاريخ گم شده بود 
 ****  

  خسته از نفرت و جنگ
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  هاست مردي مدت
  منتظر

  ايستاده در آستانة پل
  پيرمرد آخر

  ...داشت  آرام قدم بر مي
  از ميان دود و ابر

  اي نمايان شد سايه
  اي روشن بود چهره

    آمدي دكتر؟
  دير كردم

    !ببخش مرا بازرگان
  برويم ديگر

  ...مرد مزيناني تنهاست 
   

 50 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  )بازنويسي شده توسط دوستي( طنز سياسي

  ) 1(نامه  ملي مذهبي

  طنزگونه -1381فروردين  -ها با خانواده

  
ــل،    يــك حكايــت دارم آن را بشــنويد ــد، عاق ــاني چن ــلِ دلخانم اه

ــان  شــان گــر بــر خانــهاز هجــوم فتنــه هــاي شــهر گشــتند ولدر خياب
1"مجيـد "همچنين رفتن بـه دفتـر     شد شروع رفتن بـه دفتـر انقـالب   

ـا ارتشــي بــي ــد مهيـ ــل زن   ســابقهباش ــي از خي ــيد  ارتش ــاي رش ه
و دگــر مأمورهــا2"حــداد"قاضــي  يـك دم آسـوده  نشـد از دستشـان    

ــال ــرنفس دنبــ ــدههــ تا كـه ره يابنـد بـه مجلـس شـورا       اي نماينــ
آنجا بـود  3"انصاري راد"جايي كه  تا سـرانجام راهـي مجلـس شـدند    

ــود    هـا را شـنيد  او كه حرف و درد آن ــره ني ــداد و غي ــل ح ــه مث او ك
ــدخيــل خــانم راهـــي قـــوه قضـــاييه شـــدند     هــا ز مجلــس آمدن

ــول داد  ــان را ط ــا كارش ــك آنج جملگـي شـاكي شـدند   هاتا كه آن  لي
شـد بـا ماشـين از همهمـه    دور مي  همـه   خيـال ايـن  آنجا بـي»مروي«

ــه    اش خانمي آويخـت پشـت شيشـه    ــن ولول ــين اي ــا بب ــي اي آق !يعن

                                                      
مستعار مأموري بود در دادگاه انقالب كه امور زندانيان ملي مذهبي را حل و فصل نام : سيد مجيد .1

 .كرد مي
 .كرد مذهبي رسيدگي مي ـ به وضعيت زندانيان ملي 1380قاضي حداد در سال : حداد .2
 .باشد مجلس مي 90منظور حجه االسالم انصاري راد، رئيس كميسيون اصل  .3
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ــد راه ــد پديـ ــان آمـ ــداني چنـ ــد  بنـ ــالش را كســي آنجــا ندي ــه مث ك
!هــا را بديــدحرفشــان بشــنيد و آن پـذيرفت و سـپس»مروي«عاقبت 
ــان ناتمـــام    رواهــا شــدند حاجــتآن الفــرض، ــا كارهاشـ ــود امـ بـ
ــام آن ــد از آن ن ــا ش ــده ــه بلن ــي گون ــه م ــه براشــان نام ــدامك ــد م آم

ــد آوازه ــران بلن ــه اي ــاندر هم از همه جـاي ايـران خواستندشـان    ش
خـــاتمي شـــد ســـوژه تبليغشـــان راهــي شــهرهاي گونــاگون شــدند

"كـوفي عنـان  "شـايد ببيننـدتا كه شان رفت سوي سازمان ملـل سعي

ــ راستي راسـتي زكـف دادنـد عنـان     معـــذور رژيـــممورانأليـــك مـ
هـا نـو بـه نـو    حمله آوردند بـه آن ضرب و شتم آغاز شد از بهرشـان
ــد آه ــان كردنــ ــان قهرمــ !ها نوش جـان مثـل پلـو   بس كتك !و زنــ

قـرارش كـار داشـت   با موبايل بـي پرشـور بـود»نرگسـي«هـا بـين آن 
گويــا يــك لحظــه پايــاني نداشــت همـي"كاتوزيـان"هايش بـا حرف

ــدام ــه مـ ــاي بيگانـ ــزد راديوهـ حــد و حســاببــرد بــيآبــرو مــي نـ
ــذاب  زنـداني سـپاه"رحماني"همسرش  ــان در عـ ــار بازجويـ از فشـ

رو از لنگــرودشــوخ طبــع و خنــده كـه بـود"مينو"در ميان اين زنان،
ــده، ــا خن ــت ب ــه آموخ ــاتجرب اش آگــاهيِ مــن را فــزودبــه نامــه م

ــود هاي گزافخورد از حرف حرص مي ــدردان ب ــان"ق ــوي او"پيم ش
دانسـت خُلـق و خـوي او   قدر مي گرچه در زندان و بيمار بـود ولـي

كــه همــاوردي بســي جانانــه بــود گـويم تـو رامـي"فرزانه"حال از 
مردانـــه بـــودو طرفـــدار زنـــش بود"رئيس طوس"همسرش آري،
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همــره يــك كــودك شــيرين زبــان  نام داشت"پروين"يك زن ديگر كه
بود اهل قزوين اين ميان"علي جان"  سـنج  همسرش يـك سـردبير نكتـه   

بود فكر همسرش هر صبح و شـام   نـام  "منصـوره "دختري از اصفهان
ــدني" ــي "م ــه ب ــا اگرچ ــل ، ام ماند در زندان، نشد حبسـش تمـام    دلي

ــا ــنويد ام ــابر "بش ــدة ص ــرآوازه از  آه "فري ــرد پ ــابر"ك ــان "ص جه
گمـان  بي "صابر"خبر از پروندة بي  بـاك بـود  با شهامت، روشن و بـي

ــواهري   ــا خ ــود دان ــوي او را ب ــر انگشــتري   ش ــود ب ــي ب چــون نگين
او بـــه دام ضـــابطان افتـــاد ولـــي  صــدا اهــل قــانون بــود و كــار بــي

ــع داشـــتند"عليـــزاده"بـــا   همســـراناي از دوســـتان وعـــده تجمـ
ــاز   ــد كارس ــت ش ــع عاقب ــتند    آن تجم ــل كاش ــرش گ ــل دفت !در مقاب

بــا شــجاعت بــين مــا تابنــده شــد  "نگـار بسـته"آن همسـر"طاهره"
ــر  ــار دگـ ــاك او بـ ــور پـ ــك  از حضـ ــام ني ــاني"ن ــده شــد "طالق زن

نـام نيـك  آن  "عاتقه"همچنين بود  شــيراز، بــود در جمــع مــا"ليلــي"
"ملك"بود و  "رفيع"نام شوهاشان  هم بودند كـه "رخشنده"و"قدسي"

ــا، رأي ــوع در نظرهــ ــا از تنــ كـرد رايزنـي فراكسـيون   وقتي مـي  هــ
ــان، از فــــرط آرا و نظــــر !گرفـت تصـميم آبستراكسـيون    مي  ناگهــ

ــي  هـا  در ايـن وقـت  "زهراي پـدرام" ــدمان مـ ــفاپنـ داد از روي صـ
ــا ــد ب ــا نيفت ــان ت ــتّت جمعم ــدخواه  تش ــان دام آن بــ ــا در ميــ هــ

ــا تــالش و ســعي فرزنــد جــوان   كه بـا صـدق و صـفا   "نير"بشنو از ب
ــي  كشـيد زحمت چـاپ مطالـب مـي ــاط م ــان ارتب ــا جه ــا را ب داد م



/  ...هاي هاله سحابي دلنوشته  53 

شور و حال سرمدي هم داشـت او  سـازشوهرش بود خيـرّي مدرسـه
هـم داشـت او  "محمدي"شهرت كسـان دمسـاز بـودمهربان، بـا بـي

ــرم" ــود و"محت ــت ب ــل كرام شوهري هم بـا شـهامت داشـت او    اه
ــرم ــار محتـ ــود كـ ــات بـ راستي را كـه شـجاعت داشـت او    ارتباطـ

در كــرج كــرد او شــبي مهمانمــان اما دكتـري بـود اهـل يـزد "مريم"
گمـان رفـت بـيزير بـار زور نمـي بود"آل عمران"،"محمود"همسرش 

ــار  ــوب ــاف ت ــه از الط ــا گرچ روزگــــار بنــــد پايــــان يافتــــه اله
شان اين زمـان جـان يافتـه   دوستي انـدباز هم ايـن دوسـتان دورِ هـم

قلبشــــان از درد آكنــــده شــــود اي خــدا مگــذار تــو ايــن دوســتان
ــود   اييـا ز جهلـي، غفلتـي يـا خدعــه ــده ش ــم پراكن ــان از ه جملش
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  يادمان/ اشخاص/ خانوادگي

ايرج فرزند دوم آقاي دكتر سحابي بود كه چشمان، دل و روح آسـماني  عمو 
روز طاقت فـوت پـدر    40قدر پدر را دوست داشت كه بيشتر از  داشت و آن

با پاي خود به بيمارستان رفت براي جراحي قلـب  . را نداشت و او هم رفت
در زمـان زنـدان   . ولي خيلي دوام نياورد و چشمانش را براي هميشـه بسـت  

هاي زيادي را هم تحمل كرد ولي  سختي. ر، پدري بود براي هاله و حامدبراد
  .خم به ابرو نياورد

ايـامي كـه پـدر در    . در اين سروده هاله مروري بر زندگي عمـويش دارد 
كه همسرش پـروين   كرده، در حالي ها رسيدگي مي زندان بوده و عمو به بچه

در اوائـل انقـالب    -علـي سـحابي   -ايرج آقـا . خانم سخت بيمار بوده است
مسئول شير پاستوريزه تهران بود و بعد از آن در كردان به گاوداري پرداخـت  

هاي آخر عمر و در زمان زنداني بودن آقاي مهندس در اداره مجله  و در سال
  .كرد همكاري مي "ايران فردا"

  
  !؟هاي آبي بر خاك آن چشم - 1381ارديبهشت  - عمو ايرج

  
ــرج   ــو ايـ ــارم عمـ ــوي باوقـ ــي  عمـ ــرجز هجــرت ب ــرارم عمــو اي ق

)غم هجر تو دارم عمو ايرج(
صــفاي قلــب و ايمــان و شــهامت  وفــا و عشــق و كــار بــوده مرامــت
ــام پيشــين  ــه در اي ــاد آري ك ــه ي كه بوديم كودكان لـوس و شـيرين    ب

پريـديم؟  واسه آتيش سوزاندن مـي   دويــديمو بــا بهــروز و حامــد مــي
ــاز     ــه ب ــو هميش ــة ت ــوددرِ خان هاي تو هـم كارسـاز بـود   وساطت  ب
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رفتنـد به شيراز و برازجون هي مـي در آن روزهــا كــه بابــا رو گرفتنــد
ــه ــار هميش ــره و ي ــودي هم ــو ب ــوه و بيشــه  ت ــي ردشــون در ك گرفت

نَك تو مي سـردي مـا رو بـه ح به شـوخي و بـه خنـده، مهرپـرور     دربـ
ــود  ات مريض بود»پروين«در آن ايام كه ــز ب ــار عزي ــو همــان ي ــراي ت ب

ــودي ــو ب ــوزش ت ــتيبان دلس پرســتار شــب و روزش تــو بــودي و پش
نه سوسوي چراغت گشته خاموش نه لبخنـد از لبـت هرگـز فرامـوش

كه دست مـا ز بابـا گشـت كوتـاه     هاي شور و تلـخ پنجـاهدر آن سال
ــت ــاني حماي ــر زم ــو در ه ــاي ت ــدگاني    ه ــد زنـ ــود اميـ ــان بـ برامـ

ــو  ها به كُردان رفتن تـوخوش آن شب ــر و ماســت و شــير آوردن ت پني
بـار گذاشـتي  »كته گوجه فرنگـي« خوشا آن روز مهمان كه تو داشـتي

شدبه هر سو تير و توپ پرتاب مي شـدها كـه انقـالب مـي در آن سال
درِ خانه و تو باز بود سـوي مـردم   هاي شور و حال مـردمدر آن شب

ــه  ــالسب ــاد آن ك ــينيهي ــا حس خونـــة عمـــو فريـــدون قيطريـــه ه
ــه زدن هـاي خـوب قـرآنل و بحـثسؤا ــر و كّل ــان س ــا بازرگ ــا ب ه

بــه دنبــال جوونــت رفتــي زنــدون در آن سالي كه اعدام شـد فـراوون
!ها رفت؟تو چهنداني بر سرش بي ز غم پروينت هم پيش خدا رفـت
ــزد تــو جلســه در آن ايــام كــه مــا كــرج نشســتيم ــه ن !هــا گذاشــتيمب
!شــد بخنــدونيم آســونتــو رو مــي در آن روزهايي كه مـا در لواسـون
!صحبت»گاو«اش ازكردي همهتو مي به هرجا كه بودي نوبت بـه نوبـت
!؟»گاو انسان نجيبي است«:گفتيتو مي واسه ما اين سخن حرف عجيبي است
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بـرادر » سـفر خواجـه  «مرو اينقدر«  و خواهرداداش»غُر«تو را گفتند به
»ها تـو ايـن سـر   ببازي در دل شب  ترسـيم در ايـن جـاده آخـر    كه مي

»ايـــران فـــردا«مـــديريت بـــراي  تو را مشغول كـاري كردنـد اينجـا   
ــرادر هــم داســتان  ــا ب كز بـود از كـار انبـوهش هراسـان      كــه باشــي ب
ــراي  به سال پيش چون بودي تو همـراه  ــه دادگــاه؟ب !پاســخ قاضــي ب
ــو     همـــه كـــار مجلـــه گـــردن تـــو  ــردن ت ــم ك ــيچ اخ ــديم ه ندي

»علي تنهاست، تنهاست«:گفتي و مي  اي شفاف و روراسـت هميشه بوده
***  

ــتي    ــوي سرنوش ــه س ــتابيدي ب !كــه حيــران بــوديم چــون نوشــتي  ش
ندانستيم چه غمگين است داسـتان   در آن روزي كــه رفتــي بيمارســتان
كه مرگ تو نه در تشويش مـا بـود    خيــال تــو هميشــه پــيش مــا بــود 

كشـيديم  كه با دل سوي تو پـر مـي    كشـيديم ها سـر مـيز پشت شيشه
هزاران سـيم و لولـه داده جـورت     پرســـتاران زده حلقـــه بـــه دورت
نياوردي تـو طاقـت ايـن حـذر را      كنــون چهلــم شــده مــرگ پــدر را

بينـيم داغـت؟   كجا رفتـي كـه مـي     فراقـت جگرسوز است امروز ايـن
هميشه پيش ما جاي تو خالي است  بيني مرا اينك چه حالي اسـت تو مي

ــرج   ــو ايـ ــاران عمـ ــز باوقـ خزون شد اين بهـاران عمـو ايـرج     عزيـ
!اي عموجانكه تا بينيم به خوابت   آيـد بـه چشـمان   چرا خـوابم نمـي
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  سياسي /اشخاص

 79هـاي   هاي ملي مذهبي و نهضت آزادي در سال گروهدر ايامي كه اعضاي 
گناهي آنـان بـه هـر     ها براي آزادي و اثبات بي در زندان بودند، خانواده 80و 

در ايـن دوره جنـاب آقـاي    . كردنـد  نهاد و شخصيت و مسئولي مراجعـه مـي  
هـا   همراهي زيـادي بـا خـانواده    90انصاري راد رئيس محترم كميسيون اصل 

  .هاي ايشان اين قطعه را سروده است قدرداني از تالش داشت و هاله در
  

 90راد، رئيس كميسيون اصل  قدرداني از انصاري - 1381خرداد  - مرد بيدار
  مجلس ششم

  
  اي مرد بيدار

  كه نامت
  كند را تداعي مي» انصار«رادمردان تاريخ، 

  مرامت 
  زندگاني بودنثار 

  در برابر شاكيان ستمديده
  وكيل مردمي

  بر حرمت حقتو را 
  ديدم پاسدار مي
  دهم گواهي مي

  گفتي كه راست مي
  رفتي درست مي
  ات در پي حق و انديشه

  ...بود قرار  بي
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  عجب دستي مبارك داشتند
  مردم نيشابور

  كه سهمي بود ايشان را
  آبروي مجلس شورا

  بر » جو حقيقت«كه مردان 
  آن فام  هاي سرخ كُرسي

  ... درخشيدند گونه مي آن
  :گفتند ها مي سال

  !حق مظلوم است
  باور ما اين بود
  زنند حقيقت را مي

  كنند يا آنكه خاموش مي
  يا كه با ديو دروغ

  ! ...كنند آن را هماغوش مي
  اما من 

  !ديدم تو را مظلوم نمي
  كه همچنان 

  پر شور و با ايمان
  ...بودي سخت مشغول كار 

  قامت سبزت
  سپري بود

  كه در آستانة آن
  نازكتيرهاي حقير و 
  شكست   سر خم كرده، مي
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  تو را در ميان طوفان هم
  ...ديدم  آرام و با وقار مي

  ظلم
  كرد ات را گم مي راه خانه

  انگار نيرنگ نيز
  !رفت خطا مي
  ...ترسم  اما مي

  بينم من تيغ را به دست سفّاك روزگار مي
  ترسم زبانم الل مي

  ... از عادت ديرينة جفا
  ...ديدم  تو را بر اسب تندپايي سوار 

  شايد اين سايه! نه ! نه 
  پيكر آن دشمن بدخواه بود

  كه او را خوار و زار
  ...ديدم  پاي در راه فرار مي
  اين تو هستي آيا

  سپيد چهرة خندان
  ها اي كاش باالي پلّه

  اي پشت آن ميز بزرگ شيشه
  هنوز ساية مرداني چون تو

  !پيدا بود
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  يادمان

در نزديكـي آبعلـي، در   . پسـري بسـيار مهربـان   . كامبيز از دوستان يحيي بـود 
كرد، اتومبيلي با او برخورد كرد و منجر به فـوت او   كه از جاده عبور مي حالي
  .مرگ او هم ناگهاني بود. شد

  
لو، كامبيز جـوان   با ياد كامبيز، تقديم به خانم كريم - 1383تيرماه  15 - جاده

 ... و عزيز در تصادف جان به جان آفرين سپرد
  

  هاي وحشي شتافتي آن روز كه به چيدن كاكوتي
  جاده مرز باريكي شد
  ميان حقيقت و رويا

  اميد
  ديگر توان پريدن نداشت

  و رامشگران دشت
  نواختند آهنگ جدايي مي

  بخش طبيبان حتي نفس روح
  از اين جا كه ما بوديم

  ...ساخت  تو را دورتر و دورتر مي
  در آن غروب گرم

  سرديِ آه بود
  كرد را پر ميكه هوا 

  تر از باور بود حادثه تلخ
  !اشك 

  اي شورابة گرم نازنين
  ترا نيازمندم
    ...ام كند  اي كه دريايي نيازمند قطره
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  بازنويسي توسط يكي از دوستان - سياسي/اشخاص/ يادمان

  امين سالگرد انفجار بمب و آغاز نابينايي براي سي
در اثر انفجـار بمـب در   اتفاق افتاد كه طي آن  53مرداد  27در  اين حادثه

آقـاي مهنـدس لطـف اهللا    ( خانه تيمي شيخ هادي صورت و دست آقا لطفـي 
  .سوخت )ميثمي
  

  1383مرداد  27 - تولد دوباره
  

  در آن آتشفشان گرم مرداد
  جِدال چشم بود و دست و فوالد

  چه باك از شعله آتش؟ كه آن روز
  !بزد بر ديدگان، دل گشت آزاد
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  توسط دوستي بازنويسي شده - سفرنامه/ خانوادگي

كند و  دايي جعفر، منظور برادر مادرشوهر هاله است كه در كاشان زندگي مي
كند، در نـوروز   در ايام نوروز، روزي همة فاميل را به نان و كباب ميهمان مي

طي سفر نوروزي به كاشان در اين مهماني شركت داشتيم، اين قطعه  84سال 
  .اي سروده شده است چنين زمينهبا 
  

  كاشان  - 1384نوروز  - مهماني دايي جعفر
  

  تو ياري باوقاري دايي جعفر
  به دنيا تا نداري دايي جعفر

  اگرچه تو خودت ياري نداري
  براي همه ياري دايي جعفر
  ات بود عجب روز خوشي در خانه

  چه خوشمزه ناهاري دايي جعفر
  شهمه اقوام و خويشان را به بخش

  سفره داري دايي جعفر» حاتم«چو 
  همه دانند تو شايسته هستي

  ...به نيكو يارِ غاري دايي جعفر 
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  عارفانه/ نيايش

ورزيـد و بـه اينكـه نمـازش را در اول وقـت بخوانـد،        هاله به نماز عشق مي
داد؛ بدون هيچ پيرايه در هر محل و با لبـاس معمـولي بـا مـانتو و      اهميت مي
هـاي ديگـر زنـدانيان بـراي      روزي كه بـه همـراه خـانم    80در سال . روسري

روند و  اعتراض و مذاكره با مقامات قضايي به مقابل ساختمان قوه قضائيه مي
اعتنايي و عدم پاسخ مقامات مواجـه مـي شـوند، هالـه جلـوي       در آنجا با بي

گيـرد و بـا حركـت اتومبيـل بـه روي كـاپوت        ماشين يكي از مقامات را مـي 
  :گويـد  در نقـل خـاطرات آن روز مـي   . شـود  اعتراض بلند مي دافتد و فريا مي
. نماز ظهر را اول وقت جلو ساختمان خواندم -2جلو ماشين را گرفتم و  -1

رو خياباني نمـازش را اول وقـت    نيز ظهر در پياده 88در روز عاشوراي سال 
  . در كنار دو خانم ديگر، خوانده بود

  
  1384ارديبهشت سال  3 - نماز

  
  خواندم نماز ميدر 

  جز توام ياري نيست
  پس به راه مستقيم

  ام باش و دليل هادي
  راه خوبان،

  نه 
  !گمراهان 

  گفت آنچه كه زبانم مي
  دل و جانم پي آن بود
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  جان توان و كم بي
  جست آن رسن را مي

  تا بر گردنم اندازي و بكشي مرا
  اي در آن نيست به راهي كه دوراهه

  ده نيستاش پيچي اي كه نقشه جاده
  سستي روح خمودم

  طلبيد كشش تو را مي
  من در اين گردنة حيراني

  دوست دارم كه كسي چون تو توانمند و عزيز
  خواهم دغدغه و فلسفه و چون و چرا مي راه را بي

  اي اميد آخرين ديگر مگو
  نه چنين است افسوس

  هاي بستة كالف سردرگمي را گره
  اين تو هستي كه بايد باز كني

  
  ارحم عبدك ضعيفيا لطيف 
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  نقدحال /اشخاص
بـه عنـوان    ،اين سروده به مناسبت اولـين بـاري اسـت كـه هالـه و خـانواده      

رونـد و ازدواج يحيـي پسـر هالـه و      به منزل خانواده زينب مـي خواستگاري 
  .گيرد زينب سر مي

  
  قيطريه - 1384ارديبهشت  - زينب
  

  تو از ديار سادگي
  قبيلة آزادگياز 

  شدي مهمان ما
  هاي ما ولي خالي بود دست
  هامان كمي ناپخته آرمان

  بخت، اما باران مهر خويش را
  بر ما فشاند
  عطر سالم
  پيچيددر خانه 
  چاي داغ خوش طعمو عطر 

  هوا را پر كرددست دوست  زا
  طوري بود ها هم همين حرف

  از اينجا يا از آنجا
  هاي روز بحثاز 

  حرف دولتمردان
  نزدكس اما از غزل حرفي  هيچ

  چند و چوني بر سر قيمت نشد
  صدايي بود پيوند پنهان بي

    ... تر است اين ترانه ناسروده خوش
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  نيايش

هواي پاك لواسان، صداي طبيعت خالص، بدور از شهر، به دور از آلـودگي،  
اندازد؛ به فكر خدا و قدرتش و به اينكـه   در شبي خنك هركس را به فكر مي
  .به فكر درددل، ولي با كي؟ با خدا. باشد چگونه اين همه خوبي را شكرگزار

  
  شب در ايوان لواسان، ماه رمضان - 1384مهر  15 - نياز

  
  نيازمندم كن

  ام؛ نياز را گم كرده
  ام كن تا بفهمم آب را  تشنه
  آنگاه

  همچون ابر رحمتي
  بر من ببار

  ام كن تا  تشنه
  عطش بكشاندم
  پا برهنه تا مروه

  تا صفا
  اي تا زالل چشمه

  پنهان در دل خاك
  تا بكاوم با چنگ

  و حقيقت را 
  بيابم

    !حتي در زير سنگ
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  يادمان

بود كه به صورت نـامعلومي از  ) همسر برادر هاله، حامد(پيروز برادر مهكامه 
احتماال براي عكاسي . كاره به پايين افتاد و فوت شد باالي يك ساختمان نيمه

چون در كنار مسيرش دوربين . بوداز مراسم عزاداري عاشورا و تاسوعا رفته 
تاب  در كل پيروز انساني هنرمند و آرام بود؛ ولي دروني بي. عكاسي پيدا شد
  .به يادماندني براي اوست اين شعر. و پرتالطم داشت

  
  ، بهشت زهراسالگرد مرگ پيروز  - 1384اسفند  11 - سپارمت به خدا مي

  
  تو را به خدا سپردم
  ردمات ك و تا مرز خاك بدرقه
  و قسمتي از خويش

  قلب سوختة گرمي را
  با تو در خاك نهادم

  تو از بام خاك پريدي
  به سوي آشنا

  كرد كه صدايت مي
  قلب من اما

  در خاك بر جا ماند
  كنم دل من سرد شده است احساس مي

  تو را به خدا سپردم و 
  دل خويش را گم كردم
  كه امانتي بود نزد من
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  بايد بجويمش
  اش كنم نگهداريو دوباره 

  به نام زندگي
  هايي به خاطر آن

  اند كه زنده
  آنك در آرامش سبز و روشن

  ها در كنار سبزه
  اند كه از خاك مزارت رسته

  دوباره سالم
  دوباره نوروز و سبزه و حيات

  پيام تبريك تو
  رسد از راه دور مي
  ها و سرود فرشته

  ...كه دوستان تازة تواند 
  ...سپارمت  به خدا مي
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  ها، نيايش عارفانه

هاله با اينكه پركار بود و ذهني خالق داشت به طور پيوسته از كم اثـر بـودن   
  .موضوعي كه در اين سروده نيز متجلي است. گاليه داشت

  
  مهرماه، مدرسه كوثر - 1385شب قدر رمضان سال  - مرا درياب

  
  ثمري آه از اين سال بي

  هايي همگي تكراري لحظه
  واي از اين

  يمرداب
  لگ در آغشته به ا پاشسركه 

  آه از اين باتالقي
  كه شب و روز فرورفته به خواب

  خالي استيك سر  ههم روزهاي عمرم
  اغر من؟از چه رو پر نكني س

  تا بنوشم من هم
  مي نابي پرجوش

  كه تكاني دهد و بر كشَدم
  از غرقاب

  منم آخر مسكين
  تاب منم آخر بي

  شب قدر است اي دوست
    ...درياب مرا هم 
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  المللي بين/ سياسي
  رمضان، روز قدس - 1385مهر  - فلسطيني آواره

  
  اي حياط كوچك باقي مانده بر خاكم

  آيد هر بهار كه مي
  خواهم به سويت بازگردم مي

  هاي خاردار ولي سيم
  كنند مرا از تو جدا مي
  و مرز من و تو

  شود هر روز دورتر مي
  مادرم كاشته بود  نهالي كه آن روز

  اينك درختي كهنسال شده 
  و من

  ...پيرمردي در سرزميني غريب 
  مان ويران شد آن روز كه خانه
  هاي بمب سوخت پدرم در شعله

  و مادرم مرد و بيدار نشد
  و خواهر كوچكم گم شد

  ...و من تنها، آواره 
  درخت ما اما بر جا ماند

  اش پيداست برگ سبزي هنوز روي شاخه
  در جان خسته من هم

  قي باقي استهنوز رم
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  ...به اميد 
  اميد بازگشت به سوي تو

  ...اي حياط كوچك خاطرات ديروزم 
  همسايه،

  دستانم را بگير
  تا لرزش آن را حس نكنم

  ...ام را به ياد نياورم  تا ناتواني
  اگر دو تا باشيم

  شود اين راه دراز كوتاه مي
  اگر چند تا باشيم
  از فراز سيم خار

  پرواز خواهيم كرد
  ...اگر 
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  يادمان 

بـه صـورت    - كـامبيز و پيـروز   - تان و فاميـل هنگامي كه دو جوان از دوسـ 
احساسـش گفـت بايـد     ،هايشان را تـرك كردنـد   ناگهاني اين جهان وخانواده

كاغذ جاري و تقديم بر  قلم را برداشت و آنچه را در احساس داشت. بنويسد
  . هاي آنان كرد به خانواده

  
  1385اسفند  - درس آخر

  
  آخرين درس چه بود؟

  كه آخرين درس را بياموزم پيش از آن
  مرا به آزموني سخت فراخواندند

  به تاالري بردند
  كه سراسر تاريك بود

  اي خاكستري و بر تخته
  ،شتندخطّي نو
  بخوانمتوانستم  كه نمي

  ام اي در ورقه و پيش از نوشتن كلمه
  ...ند من پس گرفتآن را از 

  دانستم من بسيار چيزها مي
  كه هيچ نپرسيدند

  را  دانستم و آنچه نمي
  سؤال كردند

  من اما ديگر ورقي در دست ندارم
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  ام را بايد بر كدام لوح رسم كنم؟ نقاشي
  ست؟دفترچة خاطرات من كجا

  تاب را تا قلم بي
  ...بفشارم؟  بر سينة مشتاق او
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  گزارش

  هاي خياباني است و در هياهوي درگيري 88مربوط به سال 
  

 88 - زمانهَبد  
  

  ام فرزند بسيجي
  مرا ببخش 

  كه برق گرسنگي را
  در چشمانت نديده بودم

  ببخش
  كه ترا از ياد بردم

  ...ات را ناتمام گذاشتي  و تو درس
  ها تو را دريافتند آن

  هايشان را با تو بشويند تا پول
  و بيشتر قدرتمند شوند

  تو را كه هنوز نوجوان بودي
  !رايت گشاد بود هايي پوشاندند كه ب در لباس

  و كاله خودي بر سرت گذاشتند
  افتاد كه مي
  هاي آديداس و كفش

  ...كه دلخوشت كند 
  چماقي به دستت دادند و 

  بزن، منافق است: گفتند



/  ...هاي هاله سحابي دلنوشته  75 

  ! ...گيرد  و از بيگانه دستور مي
  دانستي تو نمي

  ها كه در ميدانند آن
  هاي تواند، خانواده

  ...خواهرت، برادرت 
  تو نفهميديبد زمانه بود و 

  گلو و سينة چه كس را
  ...روي  نشانه مي

  ببخش كه زودتر نفهميدم
  فرزند محروم از ياد رفتة مرا

  !دارند  به چه كارهايي وا مي
  ...واي اگر فردا بداني 

  راستي چه باليي برسرت خواهد آمد؟
  ها خاطرة تو را سياه كردند آن

  و تو هربار به پشت سر خويش بنگري
  شوي تحقير مي
  فهميدي كاش مي
  ...دانستم  كاش مي

   

 76 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  ها ها و حرف مضمون از دكتر شريعتي آدم ؛براي يحيي

  
  هايي هستند كه وقتي حضور دارند، هستند آدم

  روند ديگر نيستند و وقتي كه مي
  !ولي آدمهايي نيز وجود دارند، شگفت

  كه وقتي حضور ندارند هم هستند
  ها وقتي كه نيستند بيشتر هستند اين آدم

  تا وقتي كه هستند
  گوييم هاي نگفتني را مي هاست كه حرف با اين

  آن كه خود بشنوند بي
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  ها عارفانه

اين روحيه و حـس زيبـا   . هاي آخر عمر هاله است اين سروده مربوط به سال
در عين حال از مذهب آلـوده  . جويد كند كه در همه جا خدا را مي را بيان مي

سفرهاي زيارتي كه بيشتر براي خريد اسـت  از . به ريا و شرك ناراحت است
  .نالد تا محتواي زيارتي آن مي

  
  پيش از اين 
  مجلس دعا

  زد چنگي بر دلم مي
  شدم گاه دگرگون مي

  حتي امامزادة كوچكي در جاده
  كرد ام مي حالي به حالي

  بال براي برگشتي و سبك
  به زندگي و كار

  ...به تكرار 
  توانم امروز اما ديگر نمي

  تفكيك كنم توانم نمي
  زماني براي وصل

  فصل ،گاه ديگرو 
  يك زمان اخالص

  و زمان ديگر
  بيهودگي بيهودگي
  حسي از دوگانگي

  دم از درونيپاش فرو مي
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  شوم از خويش من دور مي
  دوست داشتم زندگي عين زيارت باشد

  دارمدوست 
  قاشق و بشقاب

  گفتند سپاس مي ،بر سر سفرة پاكيزه
  تسبيح ،اجاقو قابلمه بر سر 

  هاي جارو كاش از نوك شاخه
  هاي قالي ز درون بافتها

  و از كنار كمد و يخچال و ميز
  كرك و آشغال به جاي 

  خواست زمزمه تكبير و دعا بر مي
  كاش در ترافيك

  البالي اين همه آهن و دود
  البالي دنده و ترمز و گاز
  قيام و سجده و ركوع شكر

  .بود
  گرانكاش در سر و كلّه زدن با دي

  گوشي و ايميل و چت
  بود دعوت و اجابت

  شد همة هستي را كاش مي
  خواندم به اسم رب مي 

  نشد افسوس
  چشم، اينگونه خواندن را

  نياموخت 



/  ...هاي هاله سحابي دلنوشته  79 

  هاي زندگي دنده ميان چرخ هايم گوش
  روح آهني جز صداي خشك و بي

  .شنوند نمي
  ديگر اما

  هم در دلم خاموش شده شوق زيارت
  يگانگي راتوانم تجربة  نمي

  در مكاني خاص
  و زماني خاص
  .جستجو كنم

  اين كمال است يا زوال؟
  !دانم  نمي

  در صفا و مروه و حتي
  در كنار كعبه

  ام واقعيات زندگي در انديشه
  زند موج مي

  دكترين حق و باطل
  بايد و نبايد 

  دارد دست از سرم بر نمي
  هاي حرا نيز بطريدر 

  پالستيكي و يكبار مصرف
  حساب زائران هاي بي و پاشآثار ريخت 
  .دهد آزارم مي
  گذارد از ميان سنگ و خاك و نمي

  باالي كوهاز ميان خلوت 
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  صدها سال از پس
  !! را نداي اقرأ بسم ربك

  بشنوم
  مشرك در ديدگان
  جاي گرفته است
  مكاني و زماني براي اخالص ،در اين زندگي

  .نمانده 
  بيرون از زندگي شايد
  ... ديگر يمكاندر 
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  سوگواره

 ،كشـتار مـردم مظلـوم   . مربوط به زماني است كه اسرائيل به غزه حملـه كـرد  
كـه برآمـده از    اي بـه جنـبش فلسـطيني   . آزرد هميشه و در هر كجا او را مـي 

  .اي خاص داشت سنگين اين مردم بود عالقه مظلوميت
  
  )ع(حسين  هگري

  
  گريد بر كشتگان غزّه مي را امشبحسين 
  گريد مي غزّه عزاي كشتگاندر  امسيح

  كاروان اسيران سوگوار اهل بيت
  گريد در گذار از اين سرزمين سوخته مي

  كانگونه سجاد استنالة شبگير اين هم و 
  گريد در ماتم جوان بي سر و پاره پاره مي
  بر پيكران خُرد شده به زير اين آوار

  گريد انگشت به دندان گزيده رقيه مي
  اي خوشهاي واي از اين شيرخواران و بمب 

  گريد فرياد برآورده اصغر و دست و پا زده مي
  عباس هم حريف شكستن محاصره نشد

  گريد آب و غذا نداده به كودكان تشنه مي
  زده از اين دروغ محض زينب شگفت

  گريد كه تجاوز پيشه، حق به جانب نموده مي
  زان سو جهاني كه در آن رسانة تزوير

  گريد روح حقيقت را به دار كشيده مي
  خلقي برون ريخته در اين رستخيز تمام
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  گريد در اعتراض به اين سكوت، شرمنده مي
  امشب اي سوگواران عاشورايي حسين

  ...گريد  كربال داغدار سرزمين غزّه مي
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  انتظار

  ماندم ها كه منتظرت مي صبح
  كردند هزاران ديده از پنجرة دلم حيران تماشا مي

  بيابندتا ميان صدها موجود ديگر ترا 
  مانها ترا كه خاطرات قدم زدن

  هاي وجودم در اعماق سنگفرش
  حركتنده هنوز ب

  گفتم هايي كه با تو مي آن لحظه
  هاي خوب زمانم را قصه

  شدي مي تمامي توو 
  آلودي بود زمان دل من جويبار گل آن

  هاي پليدي بود كه كف آن سنگ
  تو آن ماهي درياهاي نور بودي

  گذر كردي گدار از اين چشمه كه بي
  دريغ تو آن جويبار را شست صفاي بي

  و با نور خود درآميخت
  آزردم گرچه من تو را در گذران خود مي

  كردم را آرزو ميو هاي تنهايي ت در تمام لحظه
  بوديهايم  كه آميخته با لحظه
  روي هايم مي امروز كه از لحظه

  هاي كوچة قديمي مدرسه در سنگفرش
  گويد اي تلخ به من مي قصه
  روي آنجا مي بهاميد كدام  به

  ست كه صبح زودديگر كسي ني
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  منتظرش بماني كنار در بزرگ
  خزان گويم و من مي
  .آمده است
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  نقد حال

  شفاف چون حقيقت
  

  حقيقت الية نازكي است
  ميان دو تودة وهمناك ابر

  ابر سرخي از هياهوهاي داغ
  و ابري ديگر كبود

  ...هاي سرد  از هراس
  باريكي استحقيقت طناب 

  به دستان توانمند دو حريف
  كشند كه به سوي خود مي

  افتادة مظلوم را
  گويد كسي شفّاف نمي
  ن سوي آبآ زارسد  ها مي صداي جنجال

  و دروغ
  در اين سو به رقص آمده است

  كارند مالحظه شاهدان
  !و سانسور گلوي دوستان را گرفته است

  از آن روز كه حقيقت رشته شود! آه 
  پرپرچون گلي 

  !بر مزار اخالص 
  دوستان متمدنآن روز كه انسان

  داربراي عيادت محرومان داغ
  برند پرچم آراسته، لشگر مي
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  آبروي آن ستمديدة مسكين
  شود فرش مي

  زير پايشان
  و شهرت

  طاقي بر سر غرورشان
  ور طاقي شعله

  نيت خير و عشق راكه 
  سوزاند مي

  واي از آن روز كه حقيقت پاره شود
  اي كهنه ترمهچونان 

  !جنازة اخالص بر
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  گزارش

هاي تلويزيوني از ماجراهاي غـزه كـه    بياني است از احساس او با ديدن فيلم
وجود آيد، احساس آزردگي ه پيش از آنكه در او احساس تنفر از مهاجمين ب

  .كرد هايي را ترسيم مي در مقابل چنين صحنه... آمد كه چرا؟  به وجود مي
  

  نقل يك نمايش كوتاه - و بازي جنگ
  

  سرباز زره پوشيده
  تفنگ را به سوي او

  نشانه رفت و
  ماشه را چكاند

  نوجوان
  سنگي به طرفش پرتاب كرد

  سرباز تفنگ را گرداند و
  تيري به سنگ زد

  !و سنگ دو نيمه شد
  به ياد بچگي افتاد

  نفرت دوران شاد و سادة بي
  اي از ياد برد لحظه

  ...آمد  ميفرماني را كه از اتاق جنگ 
  نوجوان سنگ ديگري انداخت

  و سرباز پوزخندي زد
  تفنگ را واژگونه گرفت
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  و با قنداق آن
  اي ماهرانه بر سنگ زد ضربه
  آمد ها باز هم در هوا مي سنگ

  گرفت و او تيز و چابك با دستة تفنگش مي
  آن دو

  به سوي هم دويدند
  و چون به هم رسيدند
  دستانشان را باال برده،

  !زدندبه يكديگر 
  و از ته دل خنديدند

  به طعنة سنگ و تفنگ
  ؟ !بر حماقت جنگ
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  اقتصادي/ اجتماعي

گذارد و از درآمـدهاي   هاله به توليد و به خصوص توليد ملي، بسيار ارج مي
  .در اين سروده اشاراتي به اين امر دارد. باد آورده بيزار بود

  
  گُلد كوئيست

  
  بركت را كشتيم

  زحمت و رنج گنج بي
  وقفة نيرنگ و قمار بي سعي
  ... انگررنج دربايد دست مي

  صنعت عصر مدرن
   فروپاشيِ سخت در كارِ

  ... خوشبختي ماست
  زيركيان اين در حساب بانكيِ

  مهر باطل خورده است
ماده و نور دنِاصل باقي ب ...  

  خالي استخزانه و 
  و كسي نيست كه پرسش كند از

  اين همه سود بال سرمايه
  :گفتپدر پيرم 

  دانم نيك مي«
  اين همه دوز و دغل

  ماية درد و 
  ...» بختي ماست نگون



  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اشعاري كه دوستان
  اند هاله سروده براي

  



 گيرد اين شور اهورايي آرام نمي

  صديقه وسمقي
  

  غوغاييشوريست چه  شوريست چه پاينده،
  ي شيدايي تر بادا اين شعله افروخته

  دشتم همه سرسبزي، كوهم همه ستواري
  موجي است درين سينه، توفنده و دريايي

  شوريده سري يعني آهنگ خطر كردن
  رقصيدن با طوفان، با موج هماوايي

  گنجم شوريده سرم، يعني در بند نمي
  خواهي با من به مصاف آيي خامي تو كه مي

  پنداري آرام شود اين سرخامي تو كه 
  ديگر نشود اوضاع آن سان كه تو فرمايي
  خامي تو كه پنداري گر خون مرا ريزي،

  اين شور براندازي، اين ملك بيارايي
  افتد، بر خاك برانگيزد كه مي» هاله«هر 

  شوري همه بيداري، موجي همه دانايي
  موج آمد و موج آمد تا جور براندازد

  :نگ ز هر ناييبرخاست ز هر سويي اين با
  پريشان شد ايران زستمكاري ويران و

  برچيده زميهن باد اين سنت ياسايي
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  آيات رستاخيز
  )مصادف با اول محرم( 1390آذر  6افشين عالء، 

  
  خواند آن شب كه زن قرآن به بالين پدر مي
  خواند در فكر رفتن بود و آهنگ سفر مي

  
  خوانيم قرآن نه اينست اينكه ما اينگونه مي

  خواند قرآن همان بود، آنكه بر نعش پدر مي
  

  آيات رستاخيز بود، اما كسي نشنيد
  خواند تر مي همراه زندانبان چو بود، آهسته

  
  آهسته، اما در دلش درياي طوفان خيز

  خواند ور مي آهسته اما با گلويي شعله
  

  زن خسته از تن بود و از زندان و زندانبان
  خواند مي خوف و خطر چون شير در زنجير، بي

  
  فردا كه او را پايِ تابوت پدر كشتند
  خواندمردانگي در سوگ او با چشم تر مي

  
  شب بود و شمعي بر مزاري تا سحر روشن
    خواند شب بود و زن خاموش و مرغي تا سحر مي
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براي لمس آزادي آهنگ جديد آريا آرام نژاد است كه به شهيد مظلـوم هالـه   
هاله بـا  : د در معرفي اين آهنگ نوشته استآريا نژا. سحابي تقديم شده است
در شبي كه تاريخ، برگي از كتاب قطورش را ورق  …چشماني باز ابدي شد

  .زد و ديگر بار قصه غمبار دردانه پيامبر فرزانگي و خرد تكرار شد
 

  براي لمس آزادي

  
 ار خاكستري باشمذب

  بكش آتيش به تقديرم 
  منو سانسور نكن اين بار 
  ميخوام رو صحنه بميرم 

  
  بپوش پوتينت و، ديره 
  بزن، عقلم سر جاشه
  برادر پاي من گيره 

  بكش دستاتو رو ماشه 
  

  خاره  براي لمس آزادي، تنم بدجوري مي
  تموم فكر و ذكر من، فقط يك گوله كم داره 

شهر بيزاري انزن تو از چشماي خوش رنگ  
  بزن خالي شه اين عقده 

  بزن آره تو حق داري 
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  بهشت پاداشِ دستاته
  يه كاري كن كه توش جا شي 

  ت  بزن كه پيش سجاده
  دوباره روسفيد باشي 

  
  ار تسبيح رو تو جيبت ذب

  تو پشتت گرم باتومه 
  بزن كه خواهرم تنهاست 

  بزن پرونده مختومه 
  

  خاره  براي لمس آزادي، تنم بدجوري مي
  وله كم داره تموم فكر و ذكر من، فقط يك گّ

  شهر بيزاري نشماي خوش رنگ زناتو از چ
  بزن خالي شه اين عقده 

  بزن آره تو حق داري
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  ...اولين كسي كه
  1390تير  28شريف الحسيني، 

  
  اولين كسي كه به اسم اسالم ايمان آورد يك زن بود؛

  »خديجه«
  اولين كسي كه در راه اسالم به شهادت رسيد يك زن بود؛

  »سميه«
اهللا بايد عالوه بر  تبارك و تعالي، حجاج بيتتنها كسي كه به اذن خداوند 

  كعبه، قبر او را هم طواف كنند، يك زن است؛
  )به گفته دكتر علي شريعتي(» هاجر«

: ، يـك زن بـود  ...اولين شهيد رسـمي جنـبش سـبز ملـت ايـران، بعـد از      
  »هاله«اي به نام  فرشته
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  در رثاي باران
  سيمين اسودي

  
  روز سپيدروي اسير دل شب است 

  ار دگر حكايت جهل مركب استب
  

  ضحاك مارپرور خونريز مغز خوار
  غافل ز كاوه، باد غرورش به غبغب است

  
  اما هنوز رسم رهايي و عاشقي 

  هاي پاكباخته را كيش و مذهب است دل
  

  كوچ زمردين قفس برشكسته را 
  دوش فرشتگان مهين بال مركب است

  
  ي ياقوت فام شد اندوه الله، هاله

  ابر، ره كوچ را نبست اما به روي
  

  زهرا دوباره دست به پهلو گذاشته
  جانش ز شوق ديدن بابا لبالب است

  
  رسد رسد از راه، مي اميد وصل مي

  گاه نجات هاله، از اين هجر پر تب است
  

  دل رفت سوي دلبر و خيل جفا و زور
    طرفي از اين همه ستم خويش برنبست
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  همچنان هاله
  ويدا فرهودي

  
  به گاه خفت هر الله، به نورت همچنان هاله  ...

  كني روشن حقيقت را، به پستوي ستم تازي 
  و اين خاك سترون را، غبارين روي ميهن را 

  بپاشي بذر روييدن، كسالت را براندازي
 دلت مي خواست چون باران طراوت را بياوازي

  به جان زندگي شوري ز سرسبزي بيندازي
 ناگفتن هيچ رسم به ي خفتن، ريشهزني بر 

  ندايي سازي و با آن سرودي نو بپردازي
 ايراني جانِ پيام سرودي ناب و نوراني،
  به هر ترفند و اعجازي كه مي بايست برخيزد،

 شيدايي شورِ يترسي ز پيدايي، تمام و بي
  رسيدي تا بتازي بر ستمكاري، ستم تازي

 غبارين روي ميهن را و اين خاك سترون را،
  يدن، كسالت را براندازيبپاشي بذر روي

 رس بهارت شد خزان يك ،ولي آه اي گل پرپر
  چو ديدت دشمن ميهن كه چون سروي سرافرازي

 خيزد الله مي ندايِ ،چه غم از خاك پاك تو
  آوازي رشادت را مي ي،باشو  بودهبه هر جا 
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  شفيعي مطهر: چند شعر و نوشته از

  
  اي دارد هر كه آمد زمانه

  دارد اي بحر عمرش كرانه
  

  ماند اي جاودانه مي نغمه
  اي دارد كز حقيقت نشانه

***  
  .مرگ نه آواي فراق، كه وفا به ميثاق است

  .هاله عمري دل به حق بست و سرانجام به حقيقت مطلق پيوست
***  

روي برتافـت و بـه   » هـوا «رسيد و از » باطن«گذشت تا به » بطن«هاله از 
  .شتافت» هو«سوي 
***  

مرگ براي او گـل  . است» حيات«، كه آغاز »ممات«نه  مرگ نابهنگام هاله
  .سرنوشت بود و پل بهشت

***  
  هاله با عزت والدت يافت با عزت زيست

  بخش او آغاز زندگي جاويد است مرگ عزت
***  
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  هفت شعر از الف ـ مشعل
  1390خرداد و تير 

  ...بود و» هاله«
  شد» سيه چاله«و 

  تا مگر،
  آزادي،با نوش شوكران             

  شود، 1قبله
  و انساني را كه بايد بود

  باشد 2شاهد                                 
***  

  ترين متن گياه، از شيار كهن
  و از تبار آدم،

  چون تنديس سبز حيات،
  .شكوه شكوفه عصيان بود

  نهيب داس و طوفان هراس،
  ميان خوشه و خورشيد را 

  به خنده گرفت                                   
  نگريست، آبي بلند را مي
  و در لحظه،

  اي از عصمت،» هاله«و در 
  و با سمفوني رقص زيباترين پيكرها،

                                                      
 .87اشاره به سوره يونس آيه  .1
 .142اشاره به سوره بقره آيه  .2
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  را» عزت«سرود غربت 
  نواخت،                                

  ترين غنچه يأس، و از ژرف تكيده
  بوي ياس پراكند،

  :كه
  ».د كردعبور باي«

  وش و عقاب
  :گند زي زاغكان را گفت

  ...بيا و«
  ظلمت ادراك را        

  ».چراغان كن                                 
***  

  عصيان آدم،
  خنده هابيل،
  موج نوازش،

  رنگين كمان شط فلق،
  در چتري از سلسله زلف پريش

  را سايه بود» زيت«درخت 
  تا مگر

  دوزخيان روي زمين، 
  مزمزمه گس مزه زيتون،با 

  آيينه روان گردند
  .و بيكرانگي را زمزمه كنند

***  
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  آتش را نشانه رفت
  و در سايه روشن مرز شب و روز

  ـ در پگاهان ـ
  خرمن هستي خويش را

  لب پنجره باد
  به حراج گذارد        

  هراسناك تاراج عزت 
  ميان يأس و ياس

  ريه از اكسيژن حضور آكنده،
  در لحظه 
  قد كشيد تا زهره

  .و لب شبنم فرود آمد
  رنگ؛ شطي شد بي
  حرف؛ طرحي شد بي

  و بر سطح سفيد ادراك، آيينه روان شد،
  : كه

  !اي همه سيماهاتان خاكستري
  !مشتري و اي همه صداهاتان بي
  گور مغز را نيش زنيد،

  تا كه خداي آزاد،
  .و هواي تازه شود                               
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  اي امان اهللا
  

  هاله در ختم پدر در خون نشست
 اي در هم شكست روح هر آزاده

  
  همتي اي وطن خواهان ايران،
  غيرتي اي جوانمردان ايمان،

  
  شهر ما پرناله وويرانه شد

 عشق غمگين،عقل هم ديوانه شد
  

  تر از اين بار گران سنگينآه 
 جهانهيچ باري نيست بر دوش 

  
  كژدمان بددالن ودرميان 
  ناما هللان اااي ام
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  غروبي در طلوع
  

  غروبي در طلوع آفتاب است
  وداع هاله در وقت شباب است

  
  شهادت آرزويت از خدا بود
  روانت با خدايت آشنا بود

  
  صدايت در گلو ماند كالم بي

  در آن سوز صدايت آرزو ماند
  

  تو با عزت به دنيا مانده بودي
  حديث ناز و نعمت خوانده بودي

  
  رفتي تو كه ناگاه از اين خانه

  چرا اينگونه مظلومانه رفتي
  

  در آن چشمان معصومت چه ديدند
  كه همچون ياس پهلويت دريدند

  
  تو را غوغاييان خاموش بردند
  شبانه پيكرت بر دوش بردند

  
  تو را شب خاك كردند آه، اي گل

  چو زهرا زير نور ماه، اي گل
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  ي ظلمت خراب است قساوت، خانه
  بناي جور چون نقشي بر آب است

  
  به روح پر فتوح هاله سوگند

  شود اين ظلم و ترفند كه رسوا مي
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  ...سالم اي نازنينم 
  ابوالحسني

  
  سالم اي نازنينم سالم

  اي سالم اي كه چشم به روي دنيا بسته
  چه شتابان رفتي

  آيا اصالً در اين زمان بودي 
  !كردي ؟ يا هميشه در ابديت سير مي

  حاال ديگر اما 
  ابدي شد مهربانيت          
  فداكاريت ابدي شد          
  عبادات و طاعاتت ابدي شد          

خوانـدي         اي كه هميشه اول وقت بـا صـفا و صـادقانه مـي     نمازهاي ساده
  ابدي شد
هايي كه آنقدر پاك و ساكت بـود كـه هـيچكس از آنهـا آگـاه نشـد                      روزه
  ابدي شد
خفا بود كه هيچگـاه بـر زبـان جـاري      هايي كه آنقدر خاموش و در انفاق

  شد     ابدي شد نمي
  ها ماند آري ابدي شد    و      در يادها و خاطره

  شود           آن همه صميميت و ايثار را فراموش كرد مگر مي
شود           آن دل پر محبت را كه هيچ كينه و بغض و دشـمني   مگر مي

  در آن نگنجد
  از ياد برد                                                         

  طلبي و منتّي هيچ خودخواهي و فزون يا            دانشي را كه بي

108 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  شعار زندگي خود كردي                    
  دانشي كه هيچ ظلمت، غرور، عجب، جهالت و جمود در آن نبود

  ...و همه نور بود و نور                
  كردي ه با نور دانش صراط مستقيم را طي ميچه زيبا و متواضعان

هـيچ توقـف    باك و جسورانه از خار مغيالن و زخـم جهـل بـي    و چه بي
  رفتي مي

  رفتي رفتي و مي مي                                       
  كاش همراه تو بوديم            كاش در عشق به قرآن همراه تو بوديم

  تفحص در جزء جزء و تك تك آيات قرآندر جستجو و                   
  همراهت بوديم                                                                     

  در همراهي با مادران ستمديده
  در همه مطالعات و تحقيقات مردمي و خدايي

  هاي خانوادگي در عطوفت
  روزي از پدر بيمار  هاي شبانه در مراقبت                                        
  ات الگو شد تك تك فكرها و كارها و زندگي

  و مرگت را هرگز باور نداريم               زيباترين شاهكار زندگيت شد
  تا بودي ندانستيم كه بودي 

  چون رفتي             خأل بزرگ وجودمان شدي
  ت شادروح

  ات سرفراز خانواده
  .پيامت جاودان
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  دوست من سالم
  شب 5/11 - 1390خرداد  11ابوالحسني، 

  
  دوست سفر كرده من سالم

  اي كه گذشت، منتظرت بودم       در چهارشنبه
  .اما نيامدي

  شدي هر چهارشنبه در ساعت مقرر، آرام و به موقع در جلسه حاضر مي
  .اما اين هفته نيامدي

  بخشيدي با حضورت جلسه را رونق ميهر هفته 
  .اما اين هفته نيامدي

  كردي هر چهارشنبه با جديت و طراوت تفسير آيات قرآن را دنبال مي
  .اما اين هفته نيامدي

بنـدي   هر هفته آيات خوانده شده جلسـه قبـل را بـراي دوسـتانت جمـع     
  دادي  كردي و توضيح مي مي

  اما اين هفته نيامدي
شد، با تبحر همزمان پيـدا   اي را كه خوانده مي ني آيههر هفته مترادف معا

  دادي كردي و توضيح مي مي
  اما اين هفته نيامدي

بخشـيدي و مـن    در هر جلسه محبت، آرامش و تواضعت را به جمع مـي 
  كردم برايم الگو باشي با توان اندكم سعي مي
  اما اين هفته نيامدي

ميدي كه اين همه راحت راستي بگو، به كجا راه يافتي و در آغوش كه آر
    !رفتي و دل كندي و ديگر نيامدي؟
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  در آغوش پدر
  1390خرداد  12احمدرضا راعي نياكي، 

  
  آن چشمه لبخندم آه از خبرت خشكيد

  آن پايه ايمانم آه از خبرت لرزيد
  

  در پيش دو چشم من، چشمان عزيزي باز
  پايان خوش هاله، بر ما شب تلخ آغاز

  
  خواست عكس پدرش ميآن كس كه به زور از او 

  پدرش تنهاست دانست او بي انگار نمي
  

  هرگز نكند باور چون شب برسد هاله
  آغوش پدر چون گل در بر كشد آن ژاله

  
  يك ملت در عشق محمد زيست» عزت«چون 

  بي فاطمه كوچيدن در سنت احمد نيست
  

  داغي چو دل زينب بر سينه ياران دوخت                     
  گرد تابوت عزيزش سوختپروانه شد و 

  
  هر چند كه ما ديديم اين داغ كه كس نشنيد                   

  ...شاديم كه آراميد آن گل به برِ بابا 
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  خفّاشان
  اگرآشن علي

  
  ستاآنان كه جانشان بر مسندشان چسپيده 

  آنان كه بيمشان از مردم رنجديده است 
  شاننداآنان كه چون خف

  از نور بيزار
  و

  !جويند من و تو مي امحايبقاي خويش در 
  اين بار به هالة نور تاختند

  !گرچه در اين كار آبرو باختند
  هاي اللة تاريخ ايران بر دشت» هاله«روح پاك 
  اي لطيف گسترده است چون سايه

  و ملّتي بزرگ
  ...در برابر

 !  ساكت نخواهد نشست
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  ديدم انگار مي
  رضا كاكازاده

  
اي  سبز زمردين پدر، بر دوش فرشتگان سپيد پر، در پرتو هالهآنگاه كه تابوت 

فام، بر آسمان آبي و كويري، چون پرچم زيباي وطن افراشته و دستان  ياقوت
ناگـاه  !!! بزرگ و پرمهر خدا براي در آغوش كشيدن آن يار قديمي گشاده شد

پرست در آسمان آن ديار سايه  ي سياه و صداي شوم خفاش صفتان شب سايه
ي سـبز پـدر    اي بـر سـينه   ي الله و همچون شاخه ...گون در ي الله افكند؛ هاله

  ...نشست و به دوست پيوست 
اين پريدن و رهيدن و قفس بر شكستن، بر آن پدر و اين دختر خجسـته  

  ...و پر ثمر باد 
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  دختر غمگسار دل: غزل ـ ترانه
  1390، خرداد)عباس دبستاني(گلبانك كرماني

  
  شب شد و باز مرغِ جان، شكوه كند ز كارِ دل 

  درد، از غم روزگارِ دل ي صبر مي پرده
  

  ي ناي زير و بم ي آه دمبدم، نوحه ناله
  زند او به باغ شب، چه چه انتظار دل مي
  

  در تب و تاب هر نفس، مرغك مانده در قفس
  ياد پريدن است و بس، تا برسد نگاردل

  
  كند از ميكند، راز و ني پنجره باز مي
  كند؛ دختر غمگسار دل شوق نماز مي

  
  مطرب رهزن درون، با دف و چنگ و ارغنون

  در قدحش ميِ جنون، مونس جان نثار دل
  

  پاك ز خود اگر شوي، اهل دل و نظر شوي... 
  لذت رنج اين سفر، رونق ماندگار دل
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  نامت بلند باد سحابي

  
  از كهكشان عزت و آزادي
  بر خاك تيره خفت شهابي
  لب دوخته، چو مردم آزاده

  جان سوخته، چو شمع فدايي
  بر دفترِ حماسة ايران
  نامت بلند باد سحابي

  حجم نجابت و شرف و ايمان
  هاي نكبت شيطاني بر شانه

  تا در حجاب خاك فرو پوشند
  هاي عزت ايراني مه هاله

  آتش گرفته خرمن باورها
  !آه اي سحاب رحمت يزداني
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  با ما بمان تا صبح روشن
  1390خرداد  11عليرضا جباري، 

  
  جان ما سوختپرواز جانت اي سبك بال سبك رو 

  در منتهاي اين شباهنگام تاريك                 
  ما را  چه بايد كرد با اين درد جانكاه درون سوز

  هاي دوران اي با تو صدها درد و اندوه از تباهي
  اي با تو صدها اختر شب تاب در اين كوره ره،

  ماندي تو رخشان و شب افروز               
  با ما خيال صبح روشن با سحر خند تو ماند

  زان سوي ره روشن چراغ جان تو پرتو فشاند
  ما را به ره مگذار و مگذر
  !سوي ديار جاودانان مهربانا

  ديدار هر روز و شبت با خيل رهپويان پر اميد فردا
 دلگيرپرواز را در اوج شب، بر اوج اين وادي  

  !تا صبحدم آسان نمايد جاودانا           
  اي با تو صد آهنگ محزون

  ها و از پرواز ياران    از تلخكامي             
  اي با تو غوغاي سرود رود باران

  از رهگذار سرد پاييز                                
  .تا موسم سبز بهاران           

  با مايي و در ما نميرد هيچ يادت
  پويا بمان تا روشناي بامدادان

  اين ماندگاري تا سحرگه نوش بادت                                           
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  !بادا نويد رويش گل در بهاران
  صدها، هزاران                                                      

  در الله
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  !قطره اشكي هرگز
  بهمن بهرامي

  
  !قطره اشكي هرگز

  ر اين خبر،زه
  مان نشست هاي خسته ها و جان بر دل

  كاهيد و ذوب كرد، توان رفتن را در زانوان
  و التهاب رسيدن را به درهاي گشوده

  يافتم از رويت دستاني بر افراشته در بند يكم كمك تواني م
  گفتم، فتحي شگرف، گامي دگر با خود مي

  در اين ناورد نابرابر
  كردم پرواز را و باور مي

  همسرهاي مردي بر چهرة خندان و پر شكوه  ديدن بوسهاز 
  خندد ن دست كه بر بند دستان خويش ميآزني از 

  ام زدود با اين همه چه زود تبسم از چهره
  كفتار پير مرگ

  براي بدرقة پدري آمده بود 
  جست پوسيده مي يهاي زندان كه عمري آزادي را در سلول

  بلعيد  كه دخترش را نيز مي
 ش را بستند چرا كه اين كوردالنا كتاب زندگي

  آرند از هر كتاب باز در هراسند و آگاهي را تاب بر نمي
  اي اشك هرگز در آن سرا پدر را بگو، در سوگ ما قطره
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  ترو لبخندش شكوفاتر خواهد شد افراشته 1چرا كه دستان نسرين
  قطره اشكي حاشا 2و بر چهرة شيرين

  .كه دستان شادي فوارة اميد خواهد گشت
   

                                                      
 نسرين ستوده. 1
 شيرين عبادي. 2
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  هالة نور

  
  هاله نگو هاله، خود نور بود
  از حسد و كبر و ريا دور بود

  
  ي ما بوي گل ياس داشت هاله
  ي احساس داشت ي ما الله هاله

  
  ي ما گرچه عزادار بود هاله

  بانگ انالحق زده بر دار بود
  

  دست ستم راه صدايش ببست
  ي عمرش شكست تير جفا شيشه

  
  پيكر پاكش چه غريبانه رفت

  و صفا بود كزين خانه رفت نور
  

  كشته شده بهر كدامين گناه
  !آه، از اين خصم جفاپيشه، آه
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  همراهي جاودانه
   2011ژوئن  8 - رضا ابراهيمي، پاريس 

  
  است »رفتن«خاطر به من اگر با توام 

          ،اي راه
          !گام من با تو آشنا

           !اي پدر  
        !قلب من با تو يگانه    
    

  ،اي همراه
 رفيق هماره ام 

  ،نخواهم مرد »ماندن«من در 
      .نخواهم زيست »مردن«و در 

  ،رنگ مرداب ماندن را 
    و زنگار سراي مردن را  

        .دانم هر دو يكي مي
  نه در اين سو و نه در آن سو    

  .به تماشاي هيچ نمايشي نخواهم نشست
  ،با افسون هيچ دروغي 

      ،و مكر هيچ قدرتي
      ،كرد راهم را رها نخواهم

        !حادثه هاي شوم نخواهم آزردا و خاطرم را ب
  ،منزل من نيست »ماندن«
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      .مقصدم نخواهم بود »رسيدن«و 
  ،ها پيش از سال

  ام درآميخته »رفتن«آشيانه ام را با خاك 
  ام راه من است توشه ،ام كاشانه ،ام خانه

  روم اينك مي
  ،اي پدر روم و با تو مي
      اي همسفر

      م،راه شو روم تا خاك مي
  !  و راه مسافران    
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  ...هاله ماه 
  1390تير  6

  
  زخم و نمك
  آيينه و مرگ

  كوبد؟ كيست كه مشت به سينه ماه مي
  

  پيمود پدر به سوي فالح راه مي
  آورد و دختري به نيابت پيام مي

  
  نه، نه، شرم نكردند

  بينند آنان كه جهان را باغ وحشي بزرگ مي
  هراسند مياز تشييع مردگان مؤمن 
  كوبند و مشت به سينه ماه مي

  
  رو بانويي صبور گشاده

  با چشماني معصوم
  نگاهي كه انتشار آرامش است

  دلي پرستويي 
  نشسته در برابر جمعي

  وگوي محبت به گفت
  وجوي روزن آزادي به جست
  بارد از دستانش مهر مي

  صدق، سايه صداي اوست
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  اي و خوبي تنها خاطره
  .ماند ميكه از او به يادگار 

  
  انساني از اين دست بودن
  آرزوي چه كسي نيست

  جز آن كه زائدة خلقت باشد؟
  

  تو را به مشت ستم كوبيدند
  ولي تو رهسپار خانه دوست شدي

  خوشا به حال آن كه پرنده بود و رها رفت
  كوبد بدا به حال آن كه مشت به سينه ماه مي

  
  ات اي ماه به غمگساري

  ريخت ستاره اشك مي
  گريان بوددرخت 
  هاي باغ سياه پوشيدند تمام گل

  غلطيد  كنان به دشت در  مويه و رود مويه
  

  و ما نشسته به حسرت
  ارزد؟ كه زندگي به چه مي

  اگر كه عاطفه، كيمياست
  كند هاي ما شكوفه نمي اگر كه درد همسايه در رگ

  .اگر در افق شهر، ماه پيدا نيست
  

124 هاي هاله سحابي دلنوشته  /        

  روزي از روزهاي خوب خدا 
  ي به خون غلتيدا باز آزاده

  
  يك ستاره به خاك سرد افتاد

  يك ستاره از آسمانِ اميد
  

  تازه از بند ظلم گشته رها
  در عزاي پدر سيه پوشيد

  
  و زِ فرياد دادخواهي او

  دودمان ستم به خود لرزيد
  

  ناگهان در طلوع صبح سپيد 
  دست نامردي از كمين برخاست

  
  دست سردي كه از جهالت خويش

  !خواست زمين ميجاي خورشيد را 
  

  غافل از آنكه خاك با خورشيد
  يك حريف نبردپيما نيست

  
  جاي خورشيد آسمان خداست

  جسمش اينجا و جانش اينجا نيست
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  پاشا زانوش

  
  داد بر باد اين ره صد ساله را 
  كرد ويران كشت صاحبخانه را

  
  كشتن ياس و شقايق را كه ديد 

  يا كه سوزاندن پرِ پروانه را
  

  دار منصوري كشيدهر دمي بر 
  شمع آجين كرد آن جانانه را

  
  باشد آيا جز طريق جاهالن 
  !؟جان ستاندن هاله دردانه را

  
  آنكه از جهل جماعت سود برد 
  هم سبو بشكست و هم پيمانه را

  
  با خردمندان ندارد روي خوش 
  آنكه جهلش كرده ويران خانه را

  
  كشتن هم او، عاشقان را يك به يك 

  و هم هاله را هم هدا، هم عزت
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  ماند هاله مي

  آيند ها مي آدم
  كنند زندگي مي

  .درون ميرند و مي مي
  اما فاجعه زندگي تو
  ميرد شود كه آدمي مي آن هنگام آغاز مي

  !د رو اما نمي
  ماند، مي

  شود نشين مي نبودنش دربودن تو چنان ته
  ميري كه تو مي

  اي درحالي كه زنده
  شود زنده مي او و

  ...است  مرده كه درحالي
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هالههاي  نقاشي
  



 
  
  
  
  
  
  
  

  طبيعت: موضوع
  نامشخص: تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
  خيلي بزرگ: اندازه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 طبيعت:موضوع
  نامشخص: تاريخ

از روي عكس كشيده شده : توضيح
اي در حال شستن ظـرف   دختربچه
  در سينگ

  بزرگ: اندازه
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  طبيعت: موضوع
  نامشخص: تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
  .از روي عكسي در اردوگاه دالكي كشيده شده: توضيح
  متوسط: اندازه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

طبيعـــت : موضـــوع
  جان بي

  71زمستان : تاريخ
رنگ روغـن  : تكنيك
  روي بوم
 متوسط: اندازه
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 گردسوز و حباب:موضوع
حبـاب گردسـوز شكسـته شـد و     : توضيحات

هنگامي كه حباب جديد براي گردسوز خريده 
اي كـه قـبالً روي بدنـه     شد هاله نقاشي پرنده

حباب گردسـوز بـوده را روي حبـاب جديـد     
 .گردسوز نقاشي كرد
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    بر روي كاشي نقاشي
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    هاي آشپزخانه ها و شيشه هاي هاله روي ظرف نقاشي
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 جان طبيعت بي:موضوع
 7/88: تاريخ

 اكرليك روي شاستي: تكنيك
 كوچك: اندازه

گـل  (جـان  طبيعت بي:موضوع
  )بنفشه
  2/3/73: تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 كوچك :اندازه

 جان طبيعت بي:موضوع
 71پاييز : تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
متوسط :اندازه
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  طبيعت روستا: موضوع
  نامشخص: تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
  بزرگ: اندازه

  طبيعت: موضوع
  ، كرج72نوروز : تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 متوسط: اندازه

 )سبد گل(جانطبيعت بي
 20/7/70: تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
سالگي  17در سن : توضيحات

 هاي طبيعي از روي گل
 متوسط: اندازه
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 )گل(طبيعت:موضوع
 76بهار : تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
كوچك: اندازه

 طبيعت:موضوع
 نامشخص :تاريخ

 اكرليك روي بوم: تكنيك
 از روي نقاشي آبرنگ: توضيح

متوسط: اندازه

  طبعيت:موضوع
  نامشخص :تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 بزرگ: اندازه
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 )لواسان(طبيعت:موضوع
  89بهار : تاريخ

  اكرليك روي بوم: تكنيك
 متوسط: اندازه

 )بتا(طبيعت:موضوع
 72بهار : تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
بازي در حياط  باز تا: توضيح

 خانه در كرج
كوچك: اندازه

  )اندگل(جانطبيعت بي:موضوع
  نامشخص :تاريخ

  اكرليك روي مقوا: تكنيك
  از روي گل طبيعت

 كوچك: اندازه
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  جان طبيعت بي:موضوع
  ندارد :تاريخ

ــده روي : توضــيح نقاشــي ش
  سيني چوبي

اكرليك روي سـيني  : تكنيك
  چوبي
 كوچك: اندازه

 )چمستان(طبيعت:موضوع
 4/72: تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
متوسط: اندازه

  طبيعت: موضوع
  26/5/90: تاريخ

  اكرليك روي بوم
 متوسط: اندازه
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جانبيطبيعت:موضوع
 )گلدان گل(

 8/71: تاريخ
 رنگ روغن روي بوم: تكنيك

كوچك: اندازه

ــي:موضــوع ــانطبيعــت ب ج
  )گلدان گل(

  نامشخص :تاريخ
  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 كوچك: اندازه

 )چوپان كودك(طبيعت: موضوع
 نامشخص :تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
متوسط: اندازه
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 طبيعت:موضوع
 نامشخص:تاريخ 
رنگ روغن : تكنيك

 روي بوم
متوسط: اندازه

 پنجره:موضوع
  نامشخص :تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
رود از روي مـدل   احتمال مي: توضيح

با كمي (كار كرده باشد كه عكس بوده 
  )تغييرات
 بزرگ: اندازه

 )سكوي گل(طبعيت:موضوع
 70تابستان : تاريخ

بزرگ: اندازه
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 )گل و گلدان(جانطبيعت بي:موضوع
  9/76: تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 كوچك: اندازه

 )گل و گلدان(جانطبيعت بي: موضوع
 5/76: تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
كوچك: اندازه

 )رودخانه(طبيعت:موضوع
  ، كرج73نوروز : تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 كوچك: اندازه
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 )روستاي ماسوله(طبعيت:موضوع
 تاريخ را پاك كرده

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
متوسط: اندازه

  )گل و گلدان(جانطبيعت بي: موضوع
  تاريخ ندارد

  اكروليك روي سيني پالستيكي: تكنيك
 كوچك: اندازه

 )آبشار جوزك سينك(طبيعت:موضوع
 76مهر : تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
متوسط: اندازه
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 طبيعت:موضوع
  بدون تاريخ ولي احتماالً بهار

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 متوسط: اندازه

 )گل و گلدان(جانطبيعت بي: موضوع
 89تابستان : تاريخ

 اكرليك روي بوم: تكنيك
كوچك: اندازه

ــوع ــت :موضـ طبيعـ
  )جنگل كجور(

  نامشخص: تاريخ
رنـگ روغـن   : تكنيك

  روي مقوا
 بزرگ:اندازه
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مازنــدران (طبيعــت :موضــوع
  )جنگل دوهزار

  2/77: تاريخ
  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 متوسط:اندازه

 )لواسان(طبيعت:موضوع
 زمستان: تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
كوچك: اندازه

جــان  طبيعــت بــي:موضـوع
  )سبد گل(

  71پاييز : تاريخ
 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 بزرگ: اندازه
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 )گل و گلدان(جانطبيعت بي:موضوع
 72بهار : تاريخ

 رنگ روغن روي بوم: تكنيك
كوچك: اندازه

 )گل و گلدان(جانطبيعت بي:موضوع
  71بهار : تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
 كوچك: اندازه

 )گل و گلدان(جانطبيعت بي:موضوع
 بدون تاريخ

 اكرليك روي سيني پالستيكي: تكنيك
كوچك: اندازه

 طبيعت:موضوع
  71پاييز : تاريخ

  رنگ روغن روي بوم: تكنيك
  ايوان خانه كرج: توضيح
 بزرگ: اندازه
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و ظروف و پنجره برقهاي هاله روي پريز نقاشي
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