سلمیدوبارهبهرفیقمان
توضیح :این مت در تاریخ  ۵فوریه در سالن گردهمیی پس از مراسم خاکسسپاری رفیق ت راب
حقشناس توسط یکی از اعضسای پراکس یس خوانسده شسده ،و پسس از آن ،در مجساورت برخسی
متون دیگر در این رابطه ،در وبسایت »اندیشه و پیکار« منتش شده است.
***
یارانم برپا میکنند همیشه برایم مراسمم وداع را
و گوری آسوده در سایهسار بلوط
و سنگگوری از مرمر زمان.
اما بههنگام تشییع
همواره بر آنان پیشی میگیرم:
پس مرده کیست؟ … کی؟
}از مجموعهی »در محاصه« /محمود درویش /ترجمهی تراب حقشناس{

رفیق تراب را عمدت اا بهواسطهی آثارش در »اندیشه و پیکار« میشسسناختیم ،و بسسرای حلقهی کوچسسک مسا
بیش از هرچیز نامی بود همبسته با ایستادگی در پیکار کمونیستی و گرهخورده به مبارزهی فلسطین.
این اواخر ،اقبالی بینظیر نصیبمان شد و بیواسطه با او آشسسنا شسسدیم و بهلطسسف ایسسن چنسسد دیسسدار و
گفتگوهایمان اندکی از زندگی و منش او را بازشناختیم ،زن دگی و منش ی ک ه عی ن مب ارزهاش ب ود ،و
بلفاصسسله مجسسذوب فروتنسسی و صسسمیمتاش گشسستیم .دیسسدار بسسا او ،درسسست در س آغاز جدیترشسسدن
جستجوگریها و سگردان یهایمان برایمان موهبتی بود ،نه از آندست که ایسسن انسسدک جسسستجوهامان

به پاسخ رسیده باشد ،بلکه از آن رو که مشی او خود نونهی شاخصی از جسسسارت راهرفمتسس اسسستوار در
وادی شک و جستجوگری بیپایان بود؛ آن هم در زمانهای که در مبارزه زیست و وفاداری متعههدانه به
آن ایمنی ست گ و بینشی بس ژرف میطلب د .آری ،او را تجهس د مث الزدنی پای داری و پوی ایی ی افتیم،
بهسان مبارزهی فلسطین ،و از او بسیار آموختیم و الهام گرفتیم.

در میسسان مسسا امسسا ،در آن فرصسستهای عزیسسز و نسساب ملقسسات ،پسسردهای از زمسسان حایسسل بسسود ،بسسا قسسساوت
همیشگیاش؛ ما که دیر رسیده بودیم در خلل سکوتهایی که تقلی تنفس او را بازتاب میدادند ،به
تلخی و حست میدیدیم که چگونه زمان او را همچنان دورتر میبرد و دلهرهی نزدیکشدن آستانه را
حس میکردیم  .با این همه ،رشتهای سسخت از امید ،چنان که در دیوار زمان رسوخ کرده باشد ،مسسا را
به هم پیوند میداد و کمک میکرد که بیداد زمان را به گرمی لحظه و شور گفتگو وانهیم؛ نه آنکه ما
به قدر او امیدوار و مصمم و پرشور باشیم ،بلکه این امید و عزم و شور او بود که در ما نفسوذ میک رد
و حایل زمان را کنار میزد :او چنان میپرسید و چنان گفتگو میکرد که گویی جستجوگریاش را پایانی
نیست و بنا دارد که مبارزهاش را به همراه نوآمدگان و آیندگان پیبگیرد .و به راستی چنین است؛ اگسسر
مبارزه جریان زندهای باشد که از بههمپیوست جانها شکل میگیرد و بهجنبش درمیآید ،او بیگمسسن
بخشی از این جریان است و از همین رو حق داشت که گسست مر گ را جدی نگیرد.
او ،برای ما ،بهراستی بخشی از حقیقت تاریخ مبارزه است ،نهفقط به ایندلیل که بیش از نیمقسسرن در
فراز و فرود تاریخ می پیکار برای رهایی سسستمدیدهگان حاضسس بسسود و در دورههسسای تسساریخی مختلسسف بسسا
اشکال متفاوتی از پیکار و اندیشهورزی روند مبارزهاش را پیگرفت ،و نه صفاا به دلیسسل درک ویسسژهاش
از ضورت مستندسازمی تاریخ بهدست مبارزین ،که خود از هر تلشی در این راستا فروگزار نبود؛ بلکه
بهویژه به این دلیل که او بهگونهای ستایشبرانگیز و کمنظیر ضمن دفاع جانانه از حقانیت تسساریخی و
دستاوردهای مبارزات آرمانخواهانه ،همزمان در نقسسد ایسسن تاریسخ از درون ادای سسسهم نسسود .وفسساداری
کمنظیمر او به حقیقتت تعهدی انقلبی بود ،چه حقیقت در خود انقلبی است.
اینک او برای ما یک نام در تاریخ نیست ،او مجموعهای از سنتهای مبارزه برای رهاییست .بسسا رفیق
عزیزمان وداع نیکنیم ،او در ما و ماهای بسیاری خواهد زیس ت ،چ را کسه ت ا آندم کسه مب ارزه زن ده
است ،او نیز در آن زنده است.

نه ،با تو وداع نیگوییم .چه هرآندم که این رود به خروش درآید ،بیگمن در زمزمههایش نسسوای گسسرم
و امیدبخش تو را بازخواهیم شناخت و در صداها و سودهایمان دیدار تازه خواهیم کرد.
پراکسیس
 ۵فوریهی ۲۰۱۶

