از جنگلهای گیالن تا گردنههای گیلوان

جمهوری میرزا
مطهره مظه�ری :ب�اد عق�رب ،بیرحمان�ه میوزید و
میگزید .برگها چارهای نداش�تند جز آنکه دس�ت
درختها را رها کنند و جس�م خستهش�ان را به دامان
زمین بسپارند .در تاریکی س�رد و نمناک و خوفانگیز
جن�گل ،مردانی به س�مت سرنوش�ت حرک�ت میکردن�د .صدای
نفسهایش�ان در میان خشخش برگها و هوهوی باد گم میشد.
کورسوی نور هالل بیست و پنج صفر نمیتوانست آن جنگل انبوه را
روشن کند اما مردان جنگل که چراغ راهشان خورشید دهمین روز
ماه محرم بود ،به امید دیدار یارانی در آنسوی کوهها و درهها ،استوار
و مطمئن به پیش میرفتند...
در بلندیهای گیلوان تا چش�م کار میکرد ،سپیدی بود و سپیدی.
آسمان با رش�تههایی از برف به زمین دوخته شده بود .برف و سرما
چنان بیداد میکرد که انگار #خدا نمیخواس�ت کسی آن زمستان
س�یاه را فراموش کند .در میان آنهمه س�پیدی ،دو ج�ای پا دیده
میشد که برف با سرعت محوشان میکرد .اما کمی جلوتر فقط یک
رد پا به چشم میخورد .رد پایی که هفت سال پیش از وسط شرجی
جنگلهای گیالن ش�روع ش�ده بود و همینطور آمده ب�ود تا میان
کوالک گردنههای گیلوان .ردپای میرزا کوچکخان...
#می�رزا آخرین همس�فرش #گائوک را روی ش�انه گذاش�ته بود و
سینهی سفید و س�رد کوه را میش�کافت .سی و ش�ش روز پیش،
میرزا با ش�ماری از یارانش جنگله�ای گیالن را ب�ه قصد کوههای
خلخال ترک کرده ب�ود .در ط�ول راه ،پای عدهای از همس�فرانش
بر س�نگهای یخزدهی کوهس�تان لغزیده بود و دل عدهای دیگر،
از ت�رس قزاقها لرزی�ده بود .بعضیش�ان طعمهی گ�رگ و بعضی
دیگر طعمهی طمع ش�ده بودند .حاال میرزا مانده ب�ود و این رفیق
آلمانیاالصل تازهمسلمانش که با تهماندهی جانش کلمه میساخت
و زیر گوش میرزا زمزمه میکرد که او را زمین بگذارد و برود .میرزا اما
نمیخواست تنها همراهش را در میان سرما رها کند .به سختی قدم
برمیداشت و با هر قدم تا زانو در برف فرو میرفت...
چیزی نگذشت که کلمههای گائوک تمام شد .آخرین یار میرزا سرش
را روی شانهی او گذاشت و سنگینتر از همیشه به خواب رفت .سرما
کمکم توان میرزا را هم گرفت و مجبورش کرد پیکر بیجان همرزم
دیرین�ش را روی برف بگذارد و با پاهایی که دیگر از ش�دت س�رما
احساسشان نمیکرد ،تک و تنها به راهش ادامه دهد .هر چند قدم
اما برمیگشت و به گائوک نگاه میکرد که در لباس سفیدی از تار و
پود برف خوابیده بود .حاال دیگر کوهها هم مانند دانههای برف ،جلوی
چشمان میرزا میرقصیدند و زانوهایش بیاراده خم میشدند .دلش
میخواست او هم مثل گائوک آرام و راحت بخوابد .بعد از هفت سال
تعقیب و گریز در جن�گل و آماج تیرها و طعنهها ش�دن ،دلش یک
خواب آسوده میخواست...
پلکهایش سنگین شده بود .از پشت پلکهای نیمهبسته و مژههای
یخزده ،پناهگاه جنگلیاش را میدید که نور خورشید چلهی تابستان
با زحمت از البهالی شاخ و برگها به آن میرسد .خودش را میدید
با تسبیحی در دس�ت که به دیوار اس�لحهخانه تکیه داده و تمرین
رزم جنگلیها را تماش�ا میکند .میتوانست بوی درختان مرطوب
را استش�مام کند و حتی صدای قورباغهها را هم بشنود .کاروانی را
میدید که سه خروار گندم هدیهی س�ه برادر از سادات خمین را با
خروارها قند و شکر و خش�کبار به جنگل آورده بود .گویی گرمای
شعلهی برافروختهی نهضت جنگل به خمینیها هم رسیده بود .به
دیوار اس�لحهخانه تکیه داده بود و به جمهوری تازهتأسیس�ش در
گیالن فکر میکرد .ب�ه اینکه کاش روزی همهی ای�ران ،جمهوری
شود...
پلکهای یخزدهاش را به س�ختی باز کرد .تصویر جنگل به سرعت
ناپدید شد و دوباره اقیانوس�ی از برف در نگاهش نشست .سیاهی
محوی که از میان سپیدی بیانتها به پیش میآمد ،کورسوی امید را
در دلش روشن کرد .سرش را روی بالش نرم برف گذاشت ،چشمانش
را برای همیشه بست و تن خس�تهاش را به آغوش بلورین دانههای
برف سپرد...
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