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 Martyrs جانبازان

  
 پور  سعيد سلطانرفيق از شاعر انقالب، 

  مناف فلکی فر: فرستنده
 ٢٠١٤ جوالی ٠٣

 رفيق امير پرويز پويان

 

  رفيق امير پرويز پويان

 پور  نسعيد سلطارفيق از شاعر انقالب، 

 من اين ُگل را می شناسم

  ميد شانه و بازويد مرا، رھا كنيرھا كن

  نميد مرا تا ببيرھا كن

  من اين گل را مى شناسم

  ن گل سرخ در قھوه خانه ھا نشسته اميمن با ا

  دان راه آھن سالم داده امين گل سرخ در ميمن به ا

  ی…آ

  ...من اين گل را مى شناسم

… پويان…  نگاھم روى عكس ماند .ش در روزنامه بوديگر رفقايق با دي عكس رف .ديدر زندان بودم كه خبر رس

  …آغاز كردند… شگفتا
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آن جوان با … ى در قطارئرمرد روستايآن پ… ش با مردمان جوراجوريش به روستاھا، آن دوستى ھايپس آن سفرھا 

شكل مردم … شيدن ھايس پوشوه ھاى مختلف لبايآن ش… ادداشت ھايآن … آن لباس چرب و روغنى در قھوه خانه

ك ي… ك روز در مشھدي… بت ھاى ناگھانىيآن غ… آن ترجمه ھا… آن كتاب ھا… مثل مردم حرف می زد… بود

به … ان ما روشنفكرانيان مردم و به ندرت در ميشه در ميھم… زيك روز در تبري… روز در شھرھاى لرستان

 كنارش نشسته  .نوشته اى از ُجرج حبش ترجمه مى كرد… كنار چمن دانشگاه…  و آن روز .ز بوديراستى شگفت انگ

ران يروھاى انقالبى اين«: شي آن چشم ھاى نافذ مھربان و آن لحن بومى صدا .سبز تندۀ  آن چھر .بودم، سر برداشت

. »خى مى توان آن را شستيك حركت تاريخى است، تنھا با يانت تارين خيا. انت حزب توده را مى خورنديچوب خ

سم عمل كردن يست، به ماركسيسم حرف زدن بد نياز ماركس « .»د باور كننديده است، مردم بايكتاتورى گندين ديا«

به «:  تعجب كردم و به آرامى گفت »!اد بدھى؟يم يمى توانى به من گر«: ديبا لحنى ساده پرس… و بعد» دشوار است

 آن  .خ مى بستيل ھا ي نفس روى سب .زمستان بود… و آن شب…» م كنميم بچه ھا را گريايد بيتئاتر عالقه مندم، شا

راھن و ژاكت تازه، با آن كت يبا آن پ… ديمى لرز… پارچه تحرک و تالش كيز، اما يكر ريآن پ…  مقاوم و چاالكۀُجث

ن ھم شد يآخر ا«: گفتم… . »ر استياد، دست و پاگيلباس ز«: گفت… ستيب اصرار داشت سرد نيعج… معمولى

. آورد  درءرون و با پنجه اش ادايب داشت از آستر بال كت بيو دستش را كه در ج» هيلى ھم اشرافيخ«:  گفت .»لباس

  :دي خند .خنده ام گرفت

م و او از يخبندان ھزاران متر قدم زدي در آن  .اوردمي سر در ن .»د تو ھم روزى الزم باشد آستر كتت را پاره كنىيشا «

از وام ھاى مردم … از بانك ھا… كاھا، از شركت ھاى زراعىين ھا، از سند از زندگى دھقا .زندگى كارگران مى گفت

  :ى مى گفتئاز روشنفكران بورژوا… و بعد… دستيتھ

ى چه ئم با دقت بگوياگر برا«:  گفت .دي خند .»چه مى شود كرد؟«:  گفتم .»!!نداھمه در خلوت و در حرف مبارز «

د يبراى آن كه حتی بفھمى چه نمى شود كرد، با « . خاموش ماندم .»نمى شود كرد، به تو خواھم گفت چه مى شود كرد

ن سقف ھا چه مى ير ايد بدانى زي به دھات بروى، از كارخانه خبر داشته باشى، با د جامعه را بشناسى،يكار كنى، با

ن كه با تكان سر ي فكر مى كنم آن شب ھم .دميگر او را ندي از آن شب د .و به آلونك ھاى پشت مجسمه اشاره كرد» گذرد

 ھر وقت به او فكر مى كنم، آلونك ھا را در  .ان ھمان آلونك ھا از من جدا شديو تندى نگاه به آلونك ھا اشاره كرد، در م

   .زنقش را كه مثل گوزنى سرما زده در ال به الى آلونك ھا از من دور شديق رينم و آن رفيآن زمستان سرد مى ب

 در نقد ھنر و ھنرمند اگر چه بيش از چند نوشته  . مى سرود و گاه قصه اى مى نوشت گاه شعر .مبارزى ھنرمند بود

مى به تئاتر آمده ي تۀدمش از خانين شبى كه دي آن آخر .ستى در نقد ھنر استيوه اى ماركسيان گذار نگرش و شيندارد، بن

ار، نقاد و يقى ساده و ھوشي رف .دار بويى ساده و مثل توسنى كوھى ھوشئ مثل كودكى روستا .بود و من نمى دانستم

  ...قى انقالبى كه به ما درس ھا آموختيرف… مھربان 

 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]جوزا[ ، خرداد ماه١٨٠ ۀشمار

  


