
   " کوچ ناباورانه" 
  

  يند و تو همچنان که هستيدگران روند و آ   بت افتديکه حضور و غ يتو نه مثل آفتاب
  يو به انتظار خَستـنِه چ يرهمــال مــبه وص   اراير توست ـــيما را که اسد ــدل دردمن
  يستـرا ببــاجــدر م يباز کرد يتو چو رو   کنيت از فراقت که نداشتم وليچه حکا

  
و  يدم و از همصحبتيرس يم يران بودم، در محافل گوناگون خدمت مرحوم عزت اهللا سحابيکه ا  يق داشتم روزگاريتوف

دار يق دياز بخت بد، توف.... ه ارشادينياء در ماه مبارک رمضان، حسياح يمراسم شب ها: شدم  يبهره مند مشان يبا ا ينيهمنش
  .شان را مالقات کردميک دست ايافتم و در مجموع به تعداد انگشتان يرا کمتر  يمرحوم هاله سحاب

آن عاشقان شرزه که با شب « : کبارِ سبکبالن دو کبوترِ سبيبازگشت ا ين سالگرد پرواز بين روزها مصادف است با دوميا
بازرگان، محمود  يپاک مهد لةاز تبار و سال يو هاله سحاب يعزت اهللا سحاب. »ستنديرفتند و شهر خفته ندانست ک/ ستندينز

ش يجان خودند و از آبرو، مال و ياران را طلبيکه رنج خود و راحت  يد سواران آزاده ايبودند؛ خورش يداهللا سحابيو  يطالقان
دور شدند و پشت حوصله نورها دراز  يش گذشتند و هم نورد افقهايخو ياسيو س ينيو د يانسان يواال يتحقق آرمانها يبرا

د يد مگر از آنچه دوست داريرس ينم يکيقت نيبه حق: تنفقوا مما تحبون يلن تنالوا البر حت« : ر قرآنيدند؛ که به تعبيکش
   .»ديد و انفاق کنيبگذر

ن دو يش، ايکه دو سال پيهنگام. شان را ستوده اميا يو آزادگ يت، شجاعت، صداقت، سخاوت، بردباريا در خلوت، حرباره
ز يصابر ن يشان، مرحوم هديدند و پس از ايدر نقاب خاک کش يگر رويکدي يز نابهنگام و ناباورانه کوچ کردند و از پيعز

درونم بر پا شده بود و چشمانم مکرر  يران و مبهوت بودم و ولوله ايح يروزد، چند يت پر کشيابد يان ما به سويمظلومانه از م
  :کردم يشد و با خود زمزمه م يتر م

  
  يا باد صبا رفتــل بــــگ يوـــده بــمانن      يودــا بــاد صبــو بـت ين زوديتو بد يرفت

  يدوست کجا رفت يا يديچون مرغ بپر     يدــيد بگردـــاز عه يديچون عهد دلم د
  يلق جدا رفتـوز خ ياز خلق حذر کرد     يح سفر کردچون رو يدر روح نظر کرد

  يدا رفتــور خـــدر ن ياز نور خدا بود     يودـوا بــرغ هـــم يـــن يباد صبا بود ين
  

بودند که  ين زمانه پرآشوب، در عداد مسلمانان دموکراتيزان سفر کرده که در اين عزيخداوند بر ا يمنتها يدرود و رحمت ب
  :گذاشتند يش بر جايماندگار از خو يراثيشه کردند و و ميپ يدوستهن يو م يزيمجدانه و صادقانه ظلم ست

 ها فانيکل من عل ين دو درگذريوز ا     ک و صوابيز حاصل عمر است نام نيدو چ


