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ماركسیست ـ (انتشارات حزب كمونیست ایران 
)لنینیست ـ مائوئیست



 
 

مینا حق شناس اگر مي خواست پاي سروده ھایش امضاء 
او را در . بگذارد معموال مي نوشت ترانھ یا سوسن

ار سال دي ماه سرد امسال از دست دادیم، بعد از چھ
گروھي از ما، . نبرد سخت با آن بیماري جانكاه

مینا را بھ عنوان ھمسنگر و ھمرزم مي شناختیم، در 
بحث ھا و جلسات طوالني، با گپ و نشریھ، با پرچم 

گروھي . سرخ در تظاھرات ھاي انترناسیونالیستي
دیگر از ما با فعالیتش در صفوف جنبش رھایي زنان 

ھ اش را در كنار آگاه بودیم و حضور صمیمان
. ھمسرنوشتان افغانستاني اش خوب بھ یاد داریم

شاید در بین ما كساني ھم باشند كھ در سال ھاي 
، مینایي را می شناختند کھ 57دور، پیش از انقالب 

. تازه دل بھ كمونیسم و مبارزه انقالبي سپرده بود
  ولي بسیاري از آشنایان با عقاید و مبارزات مینا

 او در خلوت خویش، آنگاه كھ آتشفشان نمي دانند كھ
دست , احساساتش دنبال روزنھ اي براي بروز مي گشت

سروده ھاي مینا را . قلم مي برد و شعر مي سرود
حتي زماني كھ شعرھایي را . كسي سفارش نداده بود

با كسي در مورد , براي این یا آن نشریھ فرستاد
ي او بھ شاعر حرفھ ا. سروده ھایش سر و كلھ نزد

بودن نمي اندیشید و شعر زندگیش در قالبي دیگر 
ما نیز این سروده ھا را ھمانگونھ . سروده مي شد

بازتاب و نشانھ اي از ذھنیت : كھ ھستند مي پذیریم
چند , و احساس مینا در مواجھھ با چند موقعیت شخصي

انتشار سروده . چند موضوع اجتماعي, واقعھ سیاسي
ندن گوشھ اي دیگر از ھاي مینا كمكي است بھ شناسا

 . خصوصیات و نوع نگاھش بھ زندگي و آرمان رھایي
 2011ژانویھ 
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 فاصلھ
 
 
 

 :گفتم
 !       آري

 :گفتي
 !        نھ

 !گفتي نھ! گفتم آري
 ابرھاي تیره

               باریدند
 بادھاي دروغ

                وزیدند
 !طوفان شد

 ابر و
       باد و

            باران
                  در ھم آمیختند

 !سیالن شد
 بین ما

 دریا
      دریا

 .          دریا
 با گودي دستان كوچكم

 ا را خالي كنم؟چگونھ آب دری
 !قایقي مي خواھم

 با دو پارو
 آسماني بي ابر
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 قلبي بدون كین
 !و ساحلي از یقین

                                                      
 1999نوامبر 
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  ƱƖǙ Ʈөƌǚ₦ ǚƺҺǚƬ  Һǚƺ         )1( 

 
 در حصارم كھ مي كني،

شود  خالي مي                         
 .زیرپایم

 احساسي مرا بھ بند مي كشد
  مي كشاند مرا،                        

بھ                                    
 اعماق مي برد،

                                                    
 .زنداني مي كند واژه ھایم
 بانند،واژه ھایي كھ كلید قفل ز

 شكننده                              
 .این سكوت نامیمون

 جنگ دروني، در
  ـاین تضاد ھمیشھ پایدارـ            

 كلمھ اي مي جویم
 مختصر ساده و                     

 تا عریان كند این پوشیده،
 پیچیدگي                             

 .را
  ـبي پایان مبارزه ايـ 

 !انممي د
 بین ساد گي واژه ھایم،

 بي صداقتي الفاظت                   و
 زمان را مي بازم،

 واژه ھایم را مي                    
 بازم،
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 عشق را مي بازم
 و فریاد كوتاھم

 غرد         لحظھ اي مي          
                                        

 عاصي 
 و ھمچون حباب 

 در فضاي دوگانگي احساس                  
                                                    

 .خاموش مي شود
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₡ƬǚƓƖǙ Ʈөƌǚ₦ ǚƺҺǚƬ Һǚƺ Ʊ     ) 2( 

 
  

 واژه اي شكل  گرفت 
 درد در تار و پود تن معنا یافت

 جاري شد در رگ
 پنھان شد چون حس 

 ھمھ جا
 ھر لحظھ
 در خواب

 .در بیداري
 

 لحظھ اي  كھ مي خندي
 تلخ خنده اي شوكران 

 شوكران درد واژه مي شود
 واز نوك انگشتانت 

 با فریاد بر روي صفحھ اي از زندگي 
 .شكل مي گیرد
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 در كدامین سپیده سحري
 
 

 در كدامین سپیده سحري
                             مي توانم 

 كبوتر خویش را 
                                                           

 آواز دھم بھ مھر؟
 !بگو

 بھ من بگو در كدامین سپیده سحري؟
 

 گنجشكان،
 راز ھستي بھار را 
    در جوانھ ھاي نورس                  

 كاج پیر خانھ
                                                               

 زمزمھ مي كنند
 و چھ مھربانانھ مرا 

                        از انجماد لحظھ 
 ھاي مسخ شده

                                                              
 .مي رھانند

 !بگو
 بھ من بگو كھ چگونھ

 از حصار بلند تنھایي
                          شب را بھ مصاف 

 طلبم،
 و لحظھ ھاي با تو بودن را

                           در بستر جاري 
 زمان منجمد كنم؟
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 پنجره را مي گشایم 
                         بھ روي صبح

 تنھا و تنھا 
 گنجشكان مي دانند

 ھ چگونھ راز بلند شب راك
                                در 

 انتظار بھ صبح نشستن
                                                                 

 در مي یابم
و بي تابانھ بر دیوار سرد لحظھ ھا مي 

 آویزم
 و بھار حضور ترا 

 !                      طلب مي كنم
                                                                        

 2000 مارس 21
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 یاد
 
 
 
 

 سیال باد یاد
               مي گذرد 

                         از دشت خاطره ھا
 گلچین مي كنم گل ھاي یاد ترا

                                    از 
 میان دشت فراموشي

 زمین ذھن
 بغض مي تركاند 

 و گل ھاي سركوب شده شادي
                                       

 .بیرون مي جھند
 نگاه

 از انجماد بي تفاوتي
                         با آتش بازي 

 نگاھت 
                                                   

 .گر مي گیرد
 زبان

 قفل سكوت مي شكند
                  و نامت بر          

 لبان
                                              

 .پژواك مي شود
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 و درخت تن
 !               بھ شكوفھ مي نشیند

                                                                
 2000بھار 
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ما باز مي  گردیم                            
 

 ستارگاني از آسمان خلق 
بھ زمین                              

                  كشیده شدند
                                      نوز كھكشان خلق        ھ
   

لبالب از ستاره                        
                        .است

 
 شقایقاني

 از دشت بي كران توده 
بھ خون                             

                           نشستند                          
     

 اما چھ باك 
 از ھر قطره خونشان 

ھزاران جوانھ                          
          .برست

 
 خفاشان شب پرست 

 مگر نمي دانند كھ نطفھ ما 
 در مسیر پرتالطم خیزش ھا

                     در آمل            
                                     با 

 خون و باروت بستھ شد
                                             

 ؟ل نشستــو امروز بھ گ
 قسم بھ خون پاكتان 

  ما ریشھ در ریشھ                       
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 خواھیم شد

 و از آمل تا كردستان 
                   از پرو تا آمریكا

 از نپال تا تركمن صحرا       
                             رشد خواھیم 

 !كرد
 رشد خواھیم كرد 

 تا ریشھ ھمھ خفاشان شب پرست 
 .دل را بخشكانیمو جغد ھاي كور 

 امروز سرود تان 
     كھ سرود رھایي ست                  

                                      
 بھ گوش مي رسد در كوه ھاي ھیمالیا

 فردا 
          و فردا سرود ما
        ارك سرود زنان شالی                  

                                           
 و دختركان قالیباف
                                                

 خواھد شد
 قسم بھ خون سرختان 

كھ پرچم رھایي                          
 كارگران و زحمتكشان است 

                                                     برزني ودر ھر كوچھ
            

                           افراشتھ 
           خواھیم كرد

 ما باز مي گردیم 
                 تا با آتش و تندر و گلولھ
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 زیباترین                              
      نغمھ را

                                                   
                                                                  نغمھ كنیم

 ما باز مي گردیم
          ذره ذره                  

 زندگي نوین                             
                                          

 عشقي نوین 
                                                          

 خنده نوین 
                                          و نفرتي سخت دیرینھ را

 در بطن ھر زمین خشك 
 در دل ھر خروش رود 

 در ھر وزش باد
 بر لبان كودكان

  دست پینھ بستھ دھقان                
                                         

 و بازوان كارگران 
                                                              

 كاشتخواھیم 
 ما باز مي گردیم 

 و در دل اقیانوس توده ھا
 جاي                               

 خواھیم گرفت 
 و كتابمان  تفنگ و و پرچم

 از آن توده ھا
 .و توده ھا از آن ما

  
 ما باز مي گردیم
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  در سپیده دمان جنگ خلق                 
                                             

 !باز مي گردیم
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 امید
  
 

 مي آید
 مي آید

 در صبحگاھي گرگ و میش  
 كھ آسمان شفق سرخي ست

 مي آید
 در سیاھي شب مي آید

 .  و ستاره باران مي كند آسمان را
 .  ي مي شود براي پویندگانیمي آید و رھگشا

 صدایش را مي شنوم  
 نجوا كنان از كوه ھاي آند  

 و شعلھ اش از ھیمالیا
 ! رود تا حریقي بپا كندمي

بوي باروتش مشام رھروان حقیقت را نوازش 
 دھد  

 و صداي چلچلھ تفنگش  
 !ي را بھ ارمغان آوردیزیباترین سرود رھا

 مي آید  
 !مي دانم

 كشتگران باروت مي كارند  
 كشتگران در بطن زمین سرد  
 جوانھ ھاي امید مي كارند  

 !  تا درو كنند انقالب را
 كارگران

 ر كوره ھاي گرمشان مذاب مي ریزند  د
 و صیقل مي دھند سالحشان را  

 تا فرارسد انفجار زمین  
 كوه ھا بجنبد و جابجا شود  
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 باال روند   تا رودھا سر
  ،و ماه

 خود خورشیدي شود
 رسد انفجار زمین   تا فرا
   .رسد انقالب تا فرا

 
 



 16 

  
 بھار فریب

 
 
 

 آن شب باد جریان داشت
 با خودمي برد مرا 

                        بھ دشت 
 ھاي بي پایان گسترده خویش

 بیابان بود
               تن

                    ـ پر عطش ـ
 و چشمھ چھ دور

 سراب گونھ شاید
آنگاه كھ بھ شستشوي خویش نشستھ 

 .بودم
 

 تب داشت 
               تن

 وقتي كھ باد مرا با خود مي برد
                                    

 بھ دره ھاي ژرف خارستان خویش
 و من نظاره مي كردم

 از دور
 بر جوانھ سبز دلي

                       كھ از 
 روییدن باز ایستاده بود

                                                          
 !در آستانھ بھار فریب
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 آن شب كھ زاغ
 ,چكاوك باغ شد                  

 فاختھ
         لب فرو بست

                       از شاخھ 
 ,گریخت

 ماه
      لغزید در مھ

                     رخ نشان 
 ,نداد

 خورشید
 .         اشارتي نداشت

 سرد بود تن زمین
                         سرد

 آنگاه كھ جریان باد
                     مرا با خود 

 مي برد
 و من نظاره گر قطره

 قطره
 .     آب شدن خویش بودم

 آن شب كھ من
                    تمام مي شدم

                                   
 در خواب و بیداري
 مویھ مي كرد باد

                   در شاخھ ھاي 
 پیچ پیچ تنم
 و سفري غریب

               گنگ    
                         مبھم
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 ـ با طعم تلخ تردید ـ
 بھ پایان رسیده بود

 و من
         ھمراه باد

                     مویھ مي 
 كردم

 !در ژرفاي خویشتنم
                                              

 2003تابستان 
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 ه اي در غبارخاطر
 

 خاطره اي نیست در این شھر
 نھ از كودكي   

 .                و نھ از نوجوانیم
 بھار خود را

 .                بھ زمستان تحمیل مي كند
 نھ شكوفھ ھاي سیب بر درختان

 و نھ سركشي شاخھ اقاقیا
                              از دیوار 

 .ھمسایھ
 گل اشرفينھ پرواز گلبرگ ھاي 

                                       
 در ھوا

 و نھ بوي خاطره انگیز اطلسي
                                    در 

 .میدان شھر
 ھیچ كدام مرا با بھار

 .                     آشتي نمي دھند
 بھار خود را بھ زمستان

                           تحمیل مي كند
 ود را و من خ

 .                بھ بھار
 بھ دشت  مي روم

 از كنار اللھ ھاي واژگون
                            بي ھیچ 

 نگاھي مي گذرم
  نھ گل ھاي نرگس شھرم

                              و نھ  بوي 
 پونھ وحشي كنار جوي
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 .  مرا بھ كوچھ خاطره اي راه نمي برد
 واگیسویم عریان و بي پر

                  در باد بھاري  بھ رقص 
 در نمي آید 

 ھمھ چیز در خاطره این شھر
                                   گم 

 شده است 
 مانند اسم من

                 در خاطرات تو
 و یاد تو

 .           در رویاھاي من
  چیزي كھ در ذھنم

                      حك  شده است
 تاني است كھ توزمس

                        در بھارم بھ ثبت 
 .رساندي

                                                                              
2004 
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 زندگي جریان دارد

 
 
 

 زندگي جریان دارد
                        مثل امواج دریا

 گاھي نرم وآرام
  در آغوش ساحل مي                  

 آساید
 گاھي خشمگین وھولناك

                               ساحل را 
 .دگرگون مي كند

 
 ...زندگي جریان دارد

                          مثل زمزمھ باد
 گاھي در گوش درختان

                           نجوا مي كند 
 عاشقانھ

 گاھي مي غرد ترسناك
                و شاخھ ھا              

 .را بھ آتش مي كشد
 

 ...زندگي جریان دارد
 مثل رھا شدن من

 در جریان لحظھ ھایي كھ مي آیند ومي روند
 گاھي در بطن پرالتھاب گرم لحظھ ھا

                                           
 جان مي گیرم
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 پرواز مي كنم

                                                                            
 . بھ اوج مي روم

 گاھي در انجماد لحظھ ھا
                               سرگردان   

                                           
 بي روح

                                                     
 مي روم بھ حاشیھ ھا

 مي آویزم بھ شاخھ اي شكننده روي آب
                                                  

 یا پاره سنگي خزه گرفتھ
                                                                                    

 لغزان
 .ردي ثانیھ ھا گم كنمتا خود را در س

 
 ....زندگي جریان دارد

                             موج وار
 مثل حس من

                 در تمامي لحظھ ھا
 و گریزان از تكرار

 تكرار
 مثل تھ نشین شدن لحظھ اي تلخ

                                         
 ,در ذھن من

 مثل حس شناخت لحظھ ھاي نیامده
                                             

 بي قرار
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 نامعلوم

 لحظھ ھایي كھ من 
                        براي شناختنش

                                           
 !زندگي مي كنم

                                                                           
2004 
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 !فریاد! نھ آه 
 
 
 .مواره این گونھ بوده استھ

 کلنجار رفتن 
 در بودن و               

 ,نبودن                           
شدن                                    

 و 
                                            

 .نشدن
 یدنیاحساسي را در خود زا

 احساسي را در خود حلق آویز کردن
 ...ھمواره این گونھ بوده است

 
 چگونھ مي توان دوست داشت

                                     
 زماني کھ در کینھ متولد مي شوي؟

 چگونھ مي توان عشق ورزید
                                     

  نفرتي؟دوزماني کھ خ
 چگونھ مي توان زیبایي ھا را دید

                                       
 زماني کھ در باغچھ چشمانت سرب مي کارند؟

 عدالت عبثي بیش نیست
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زماني کھ                               
 .ت از پیش صادر است احکم
 

 تا کي مي توان مھر سکوت بر لبان کوبید؟
 

 در گلو حبس مي شوندفریادھاي عاصي 
                                                  

 ست او آه 
                                                              

 .کھ بر لبان نقش مي بندد
 تا کي مي توان 

  دیدن و دیدن                 
 متین و آرام 

 خموش               
اشک در چشم حلقھ                        

 ؟بستھ
 ھق ھق گریھ را 

 در دستان خفھ کردن                    
                                               

 تا کي؟
 

 بین زایش و فرسایش
بھاران و                            

 زمستان ھا درگذرند
 زندگي 

  و خمچراھي ست پر پی        
 و                                     

 !بباید رفتن
 رفتن 

 ھستي ست        
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 در ھستي 
 نیستي            

 " سکون"                   
مفھومي                                

 ندارد
 .....این است زندگي

 
 حرکت جان مي یابد در دگرگوني ھا

 دگرگوني ھا جان مي دھند و
                                  
 .بھاران و زمستان ھا

 شکفتن 
 و پرپر شدن

 افت ھایي ماالمال از درد و رنج
 و خیزش ھایي سرشار از امید

                                         
 ....!این است زندگي

 مفھومي ندارد" تسکو"
 !لب بگشا و سخني بگو... لب بگشا

 !....نھ آه 
 ! فریاد            

 
 یاد در گلو حبس کردنفر

  اسارت است                            
 اسارت 

 بردگي ست          
 و بردگي 

 .سکون           
 زندگي حرکت است 

 و حرکت 
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 زندگي          
 !این است ھمیشگي                   

 " سکون"
 مفھومي ندارد              

 اي لحظھ                               
 .بیش نیست
 !لب بگشا و سخني بگو... لب بگشا

 !... نھ آه
 !فریاد          

 لب بگشا و سخني بگو
 ...از دگرگوني ھا و خیزش ھا

 از تولدي دیگر 
 ...از زندگي

 
ما قایقرانانیم در مسیر پر تالطم خیزش 

 ...ھا
در طوفان ھاست کھ ساختھ مي شویم و شکل مي 

 گیریم
 ما نوید مي دھیم 

 چگونگي فردا را                  
 .... با آه نھ

 .با فریاد              
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 پرواز
 
 
 
 

  دزمستان بو
    غویراني با

 با شاخھ ھاي شكستھ عریان      
 وقلب پرنده اي 
 ھاابھ وسعت تمامي روی                  

 .فسرد كھ در ویراني لبخند باغ
 

 پرنده
 باغ را عریاني         

بي حس رویشي                           
 ددی

 .       كھ فرو ریختھ بودالت باغصو ا
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 جو                   و جست
 
 
 بودم جوي تو و جست در

 از دیر                              
 باز،

 روزھاي بھاري میان ابرھاي شكل گرفتھ در
 در مي آمدي ھر لحظھ بھ شكلي

 توفان ھا 
 مي رسیدندكھ از راه 
 تصویر تو 

 در پراكندگي ابرھا
 !      گم مي شد                 

 جوي تو بودم و در جست
  در بھار،                              

 مي داشت وقتي كھ زمین شكاف بر
 ھاي وحشي بیدار گل و

                             بھ سوي 
 آفتاب

                                               
 .قد مي كشیدند

 گلي در ھر
 !متغیري داشتي عطر

 جوي تو بودم و در جست
          درغروب                    

 نخلستان جنوب،
  ,آنگاه كھ زمین

 در تن، آخرین گرمي خورشید
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 !بھ وصل دوباره صبح مي نشست
 جوي تو بودم و در جست

 در دشت                                 
 ،ھاي سراسر شقایق كردستان

 !كھ رنگ خون اول ماه مھ بود
 جوي تو بودم و در جست

 در كویر                             
 كرمان

                                                
 ھاي پر ستاره اش، شب و

 دشت ھاي بلوچستان، ھاي ترك خورده شكاف در
 بارش بي دریغ انتظار و

                      و جوانھ         
 !اي

 جوي تو بودم و در جست
در طلوع                                

 ,سرخ
 در پگاه و استواري قلھ سركش البرز

 ھا فتن گلكش و
 و ھماغوشي پروانھ ھا

              بعد از پرواز             
 !طوالني

 ترا نمي بینم
 اما صدایت
 .روانم است وح وموسیقي ر            

 ترا در بر نمي گیرم
 اما بستر آرزوھایم

 بوي تو بھ خود                     
 .گرفتھ است

 یك بلوغ دوباره



 31 

در سینھ ھایم ریشھ                      
 مي دواند

  وجود مي آوردھ احساسي در من ب و
                                             

 .ده امش نكر اكھ ھرگز حس
 چیزي در من 

  شكاف بر مي دارد،              
 را» من«و 

               با شتاب از من
 !بھ بیرون پرتاب مي كند

 لبریز از یك بلوغ دوباره
 خواھش با تو در آمیختن

 !یك نیاز
       

 !اي آزادي
 !             اي آزادي

باز خواھم   ترا                         
 ! یافت
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 انتظار
 

 بر بلندي شب ایستاده ام
در آن                                

 ,ھا سوي كوه
 بھ افق سرخ زندگي

 ھاي پربار و دشت                        
                                               

 .چشم دوختھ ام
  من از سیاھي شب

 كنده شدم                       
ھ ب           ـ                        

  ـاز روز سان شب
 .انتظار برآمد و

 خورشیدي نو
 غبي دری خورشیدي كھ
 .گرمي بخشد

 
 حس بھار من از

 جوشش جوانھ ھا  و                     
                                              

 سرشارم
 آشنایم بھ خیزش جنگل

 ایستادگي سروھایش و
  تبروقتي كھ
 خون سبز درخت از             

                                      
 باده مي نوشد

 بھ خون جنگل و
 . دندان تیز مي كند                  
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 مي آیم
 از راھي دراز
 در یلدا شبي

  سرد               
 .و زمزمھ ھاي  سحر را مي شنوم

 مي آیم
 با كولھ باري از درد مادرانم

  ارث مانده بھ باريكولھ
واگذاشتھ                              

 بر دوشم
 .از سیاھي شب مي آیم

 
 !اي رفیق
 ! اي ھمدرد           
 مي آیم

 ھاي ھزار چھره از میان صورتك
 ھاي چوبین از میان قلب

 از فضاي سرد و یخ زده
 !                               مي آیم

 ھاي آدم كھ چشم فضایي
 ماندرا یشھ ھاي بي رنگ ش

  و زور و تزویركھ زر
                   آن را رنگین          

 .مي كند
 من از آلودگي ھاي این شب سیاه 

 .دامن خود را پاك مي كنم
 

در قفس ي از سر زمین قناري ھا مي آیم
 سحبوم

 از ماھي ھاي سرخ
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                  در تنگ بلور      
 ھاي  بزرگ از آدم

 با قلب ھاي كوچك                      
 قلب ھایي كھ فقط براي خود مي زند  
 و فضاي تنگ و كوچكي  را گرم مي كند

                                                    
 .مي آیم
 مي آیم

 با كولھ باري از درد
 قلبي پر امید

 یاب مرا در
  اي دوست             

 ! اي ھمدرد                        
 مي خواھم

 كولھ بارم پر از شادي باشد
از   پر                                 

 نان
                                            

 از دوستي پر
                                               

 آزادي
                                                

 پر از برابري
 بھ وسعت 
 بي كران

 حرمت زن و بھ بزرگي
 .و بھ سنگیني مسئولیت انسان

 شانھ ھایمان
 توان آن را دارند 

 ھایمان و دست
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 توان آن را مي یابند،
 براي تقسیم آن

                  بھ ھر كس بھ اندازه 
      !                               نیازش

 
 ایستگاه

 
 

 ھزار ترنم باران بر زبانم
 ھزار خنده خورشید بر لب
 اندوھي بھ زیر پوست و 

عصیان خلق                              
 .در درونم

 ھزار بذر امید در قلبم
 فریادي در گلو

 و خون سرخ دوباره رویش
در                                   

 .رگانم
  دامنھزار پونھ وحشي بر

 .ھزار خوشھ گندم در دستانم
 

 در جاده تاریخ
 ایستگاه ضرورت
 پیاده مي شوم

 و شمارش مي کنم
  !لحظھ سرخ موعود را


