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ب��ر مزار ما عزیزان ، نی چراغی، نی ُگلی 
ِنی پ��ر پروانه س��وزد، نی ص��دای بلبلی
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... آن چ��ه در خاوران می گذرد دردناک تر اس��ت؛ همه چیز 
درهم، بی هویت، نامعلوم و  گم شده در تاریخی نیست انگارانه 
است؛ اگر بخشی از خانواده های قتل عام شدگان مجاهد در 
بهشت زهرا می توانند بر قرب فرضی عزیزان شان گریه کنند، در 
خاوران که زندانیان چپ در آن جا خفته اند تقریبًا هیچ نشانه و 
سنگی نیس��ت. بعضی از خانواده ها بر اساس حدس و گمان، 
خ��واب و روی��ا، مکاش��فه و ... تلی از خ��اک را به عنوان قرب 

فرزندشان در نظر گرفته اند.  
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به جستجوی گور که هستی...؟
ماه و زیبایی بی مکان می مریند.

 
به جستجوی گور که هستی...؟

همه بی نام اند،
همه هم نام اند.

این جا برای گیاه فصلی نیست
آفتاب در همه ی تاریخ یک رنگ می تابد

آوارگی مهتاِب همه ی شب ها را نامی نیست
در شناسنامه های روز، 

جز سپید، نامی نسروده اند.
 

شب ها این جا، وعده گاه عاصی ترین بادهاست،
آزادی، نام گمشده ی خویش را

در پیچ و خم ناپیدای کوچه های این دشت عشق
از استخوان های پوسیده ی ما می پرسد؛

رودخانه رسم دوباره رفنت را
از انگشتان ترک خورده پای ما می جوید

راه همه ی رهروان و سپیدی همه سپیدارها 
این جاست

دروازه های شهر ما
تفسری تازه ی هستی است

و پنجره ای داریم به وسعت همه ی سکوت ها.
 

غروب گاهان
چریکی در پوستینی از تاریکی

آرام بر گور ما می گرید.

به جستجوی گور که هستی
پلنگان در کوه غرور خویش آرمیده اند

و زائران این گورستان
جز نعره های زخمی پلنگی

چیزی نخواهند شنید.
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طلعت ساویز
 با روسری قرمز پس از مرگ خمینی

باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد،
كه مادران سياه پوش -داغ داران زيباترين فرزندان آفتاب و باد –

هنوز از سجاده ها سر برنگرفته اند.
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ای مرغ های توفان! پروازتان بلند.
آرامش گلوله ی سربی را

 در خوِن خویش
این گونه عاشقانه پذیرفتید،  

این گونه مهربان.                                      
زان سوی خواِب مرداب، آوازتان بلند.

می خواهم از نسیم برپسم
بی جزر مِد قلِب شما،

آه،                                                                     
دریا چگونه می تپد امروز؟

خاوران
بهار ۱۳۷۳

در ورودی خاوران

خاوران- اسفند ۱۳۸۷
ایجاد درخت کاری به منظور تخریب گورهای جمعی
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۱۳۶۸-اولنی بهار خاوران

بهار۱۳۷۳ - خاوران
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- این جا مزار الله و سرو است!؟

 - نه 

این جا نهال آرزو و عشق کاشته ام من. 

از نردبان خشم فرا رفته

بر آسمان درد

یک افق خون  نگاشته ام من.       

آهسته پا بنه
بر کشتزار من

گل های خسته ی خفته
بیدار می شوند.

در خون طپیدگان
              از گریه ی تو، دخرتک من
                          بیمار می شوند. 
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مهرداد پناهی شبسرتی
قرب فرضی

امری مریعرب بایگی
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ارغوان، این چه رازی ست که هر بار بهار
با عزای دل ما می آید ؟ 

که زمنی هر سال از خون پرستوها رنگنی است 
وین چننی بر جگر سوختگان

داغ بر داغ می افزاید ؟
ارغوان، پنجه ی خوننی زمنی

دامن صبح بگری  
وز سواران خرامنده ی خورشید برپس

کی بر این دره ی غم می گذرند؟ 

ارغوان، بریق گلگون بهار
تو برافراشته باش
شعر خون بار منی

یاد رنگنی رفیقانم را  
بر زبان داشته باش

تو بخوان نغمه ی ناخوانده ی من
ارغوان، شاخه ی هم خون جدا مانده ی من.
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