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راب۵: این مت در تاریخ توضیح  فوریه در سالن گردهمیی پس از مراسم خاک سسپاری رفیق  ت
یس خوانسده شسده، و پسس از آن، در مجساورت برخسی حق شناس توسط یکی از اعضسای پراکس

 منتش شده است.وبسایت «اندیشه و پیکار»متون دیگر در این رابطه، در 

*  * *

مم وداع را یارانم برپا می کنند همیشه برایم مراس
و گوری آسوده در سایه سار بلوط

و سنگ گوری از مرمر زمان. 
اما به هنگام تشییع

همواره بر آنان پیشی می گیرم:
پس مرده کیست؟ … کی؟

{از مجموعه ی «در محاصه»/ محمود درویش/ ترجمه ی تراب حق شناس}

اا به واسطه ی آثارش در «اندیشه  و پیکار» می شسسناختیم، و بسسرای حلقه ی کوچسسک مسا رفیق تراب  را عمدت
بیش از هرچیز نامی بود هم بسته با ایستادگی در پیکار کمونیستی و گره خورده به مبارزه ی فلسطین.
این اواخر، اقبالی بی نظیر نصیب مان شد و بی واسطه  با او آشسسنا شسسدیم و به لطسسف ایسسن چنسسد دیسسدار و
ود، و ارزه اش ب ن مب ه عی ی ک دگی و منش گفتگوهای مان اندکی از زندگی و منش او را بازشناختیم، زن

آغازبلفاصسسله مجسسذوب فروتنسسی و صسسمیمت اش گشسستیم. دیسسدار بسسا او، درسسست در   جدی ترشسسدنس
ی های مان برای مان موهبتی بود، نه از آن دست که ایسسن انسسدک جسسستجوهامانجستجو گری ها و سگردان
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متسس اسسستوار در به پاسخ رسیده باشد، بلکه از آن رو که مشی او خود نونه ی شاخصی از جسسسارت راه رف
ههدانه به وادی شک و جستجوگری بی پایان بود؛ آن هم در زمانه ای که در مبارزه  زیست و وفاداری متع
افتیم، ایی ی داری و پوی ال زدنی پای د مث هس د. آری، او را تج آن ایمنی ست گ و بینشی بس ژرف می طلب

به سان مبارزه ی فلسطین، و از او بسیار آموختیم و الهام گرفتیم. 

در میسسان مسسا امسسا، در آن فرصسست های عزیسسز و نسساب ملقسسات، پسسرده ای از زمسسان حایسسل بسسود، بسسا قسسساوت
همیشگی اش؛ ما که دیر رسیده بودیم در خلل سکوت هایی که تقلی تنفس او را بازتاب می دادند، به
تلخی و حست می دیدیم که چگونه زمان او را همچنان دورتر می برد و دلهره ی نزدیک شدن آستانه  را

. با این  همه، رشته ای سسخت از امید، چنان که در دیوار زمان رسوخ کرده باشد، مسسا راحس می کردیم
به هم پیوند می داد و کمک می کرد که بی داد زمان را به گرمی لحظه و شور گفتگو وانهیم؛ نه آنکه ما
رد به قدر او امیدوار و مصمم و پرشور باشیم، بلکه این امید و عزم و شور او بود که در ما نفسوذ می ک
و حایل زمان را کنار می زد: او چنان می پرسید و چنان گفتگو می کرد که گویی جستجوگری  اش را پایانی

به راستی چنین است؛ اگسسرنیست و بنا دارد که مبارزه اش را به همراه نوآمدگان و آیندگان پی بگیرد. و 
مبارزه جریان زنده ای باشد که از  به هم پیوست جان ها شکل می گیرد و به جنبش درمی آید، او بی گمسسن

بخشی از این جریان است و از همین رو حق داشت که گسست مر گ را جدی نگیرد.

او، برای ما، به راستی بخشی از حقیقت تاریخ مبارزه  است، نه فقط به  این دلیل که بیش از نیم قسسرن در
می پیکار برای رهایی سسستمدیده گان حاضسس بسسود و در دوره هسسای تسساریخی مختلسسف بسسا فراز و فرود تاریخ
اا به دلیسسل درک  ویسسژه اش اشکال متفاوتی از پیکار و اندیشه ورزی  روند مبارزه اش را پی گرفت، و نه  صف
می تاریخ به دست مبارزین، که خود از هر تلشی در این راستا فروگزار نبود؛ بلکه از ضورت مستندساز
به ویژه به این دلیل که او به گونه ای ستایش برانگیز و کم نظیر ضمن دفاع جانانه از حقانیت تسساریخی و
دستاوردهای مبارزات آرمان  خواهانه، هم زمان در نقسسد ایسسن تاریسخ از درون ادای سسسهم نسسود. وفسساداری

تت تعهدی انقلبی بود، چه حقیقت در خود انقلبی است. مر او به حقیق کم نظی

اینک او برای ما یک نام در تاریخ نیست، او مجموعه ای از سنت های مبارزه  برای رهایی ست. بسسا رفیق 
ده ارزه زن ا آن دم کسه مب را کسه ت ت، چ عزیزمان وداع نی کنیم، او در ما و ماهای بسیاری خواهد زیس

است، او نیز در آن زنده است.



نه، با تو وداع نی گوییم. چه هرآن دم که این رود به خروش درآید، بی گمن در زمزمه  هایش نسسوای گسسرم
و امیدبخش تو را بازخواهیم شناخت و در صداها و سودهای مان دیدار تازه خواهیم کرد.

پراکسیس
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