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هیچ کدام از این یادگاریهای نهضت مظلوم جنگل
اندازهی من ،بوی دست مبارز میرزا را نمیدهد

تسبیح یونس

عادت داشت که برای انجام بسیاری از امور استخاره میگرفت

تهمین� هس�عادتخواه :هنوز به س��ن تکلیف
نرسیده بود که از مهمترین ضروریات زندگیاش
ش��دم؛ حت��ی میتوانم بگوی��م که م��ن ،اولین و
همراهترین رفیقش بودم .روزیکه به میرزابزرگ،
مژدهی پسردارشدنش را دادند ،با عجله به خانه رفت و فرزندش را
در آغوش کشید و در حالی که مرا همراه یک قرآن ،مقداری تربت
کربال و س��جادهای زیبا ،کنار قنداقش قرار میداد ،نام #یونس را
برای��ش برگزید .یونس ک��ه دوران طفولیتش با قصهه��ای پدر از
حماسهی عاش��ورا و روضههای مادر از رش��ادت علیاکبر سپری
میش��د ،در دلش عش��ق به ائمهی اطهار موج م��یزد .او چنان با
معنویات انس گرفته بود که گاه بعد از پایان نمازش ،س��اعتها بر
سر س��جاده میماند و با ش��مردن اذکار و اوراد ،دانههای مرا -که
قالب دستان کوچکش شده بودم -یکی پس از دیگری از البهالی
انگشتانش رها میکرد .هنوز موسم نوجوانیاش نرسیده بود که مرا
از میان ترمهی جانمازش بیرون کشید و زینت همیشگی دستانش
کرد .میرزاکوچک ،چ��ه در دوران تحصیلش و چه پ��س از آن در
فتح تهران و قزوین و حتی در نهضت مش��روطه و جنبش گیالن،
لحظهای از من غافل نمیشد .عادت داشت که برای انجام بسیاری
از امور #اس��تخاره میگرفت و معتقد بود کارها اگر با مشیت الهی
توأم نباشند ،ثمری نخواهند داشت .این وسط #خدا میداند که من
چقدر خوشحال بودم که در دستان مردی مؤمن ،مبارز ،خوشرو و

قویجثه جای دارم و با او رفاقت میکنم؛ ولی خب! بودند کسانی
که تاب دیدن مرا در پنجههای میرزا نداش��تند .برخی به بهانهی
من ،او را #خرافاتی مینامیدند که بدون اس��تخاره ،هیچ کاری از
پیش نمیبرد و عدهای هم او را عوامفری��ب معرفی میکردند که
ریش و نماز و تس��بیح را دس��تاویزی قرار داده برای متدین نشان
دادن خودش! بعضیها هم علت تفأل زدنه��ای مکرر او را دوری
از سیاست میدانس��تند؛ از آن حرفها! میرزا و دوری از سیاست؟
البته بودند کسانی هم که چشم در چشم میرزا ،انگ جداییطلبی
میزدند! به کی؟ به میرزای مجاهدی که حتی گیالن را هم برای
ایران میخواست .برخالف همهی دش��منان کوچک جنگلی که
ابدا با میرزا حال نمیکردند و به جهنم که با میرزا حال نمیکردند،
حال من در کنار میرزای غریب خوب ب��ود و این را هم خوب یادم
ک جایی به بعد ،دانههای مرا دوتا دوتا کنار میکشید تا
هست که از ی 
استخاره را به سرانجام برساند .نتیجه را که میدید ،میگفت« :خدا
راضی است ،منهم راضی هستم!» یا «خدا راه نمیدهد ،منهم
برخالف خواست خدا کاری نمیکنم!»
یکی از خاطرههایم با میرزاکوچکخان برمیگردد به مدتی پس
ن زمان ،مالک روستای پالم ،میرزاعلی
از شکست نهضت جنگل .آ 
فریدونی بود؛ از بستگان محمدولیخان سپــهســـاالرتنکابنی
که چند باری به حمایت دولت مرکزی با نهضت جنگل ،جنگیده
بود .وقتی قزاقها به فرماندهی رضاخان ،درصدد تعقیب میرزا و

یارانش برآمدند ،آنها بنا به شرایط موجود ،به سمت رودخانهی
پلرود در شرق گیالن روانه ش��دند .میرزا در حاجیآباد ماچیان
به منزل حس��ینخان رفت و عصرانه را همانج��ا صرف کرد اما
طولی نکش��ید که ناگاه برای اقامت در حاجیآباد ،مردد ش��د .او
طبق معمول ،دست به مهرههای منبرد و خواندن ذکرهایش را
آغاز کرد تا استخارهای بگیرد .نتیجهی استخاره #بدآمد و میرزا
برحسب همان تفأل ،به همراه یارانش از سمت کوهستان ،از آن
منطقه خارج ش��د .اتفاقا همان روز ،رضاخان هم با لش��کریانش
از طرف دیگر ،وارد منطقهی حاجیآباد ش��د و نیروهایش را در
آنجا مستقر کرد .خیلیها میگویند اگر آنروز میرزاکوچک به
اس��تخاره عمل نمیکرد ،درگیری خونین در حاجیآباد ماچیان
حتمی بود!
بعید میدانم نزدیکتر از من هم به س��ردار جنگل بوده باشد؛ چه
ن زمان که اجتهاد میآموخت و باز هم با توسل به استخاره ،درس
آ 
را رها ک��رد و به دنبال نج��ات هممیهنانش رفت ،چ��ه در جریان
مش��روطیت و نبرد با روسها و حتی زمانیکه در اوج مظلومیت،
ن با قیام نهضت جنگل به #رش��ت
از گیالن تبعید ش��د و پس از آ 
بازگشت .من در تمامی این مس��یر ،کنارش بودم و با رنجهایش،
دانههایم از هم جدا میش��دند و در انتهای نخ تس��بیح ،دوباره به
هم میرسیدند؛ تا روزی که میرزا تک و تنها در سرما و بوران ،زیر
خروارها برف مدفون شد؛ چه ش��هادت غریبانهای! آن روز از الی

انگشتان یخزدهاش ،خالوی بیایمان را نظاره میکردم که چگونه
سر از تن سردار جنگل برید؛ چه عاقبت جانانهای! همان جا بود که
فهمیدم چرا میرزاکوچکخان ،آنهمه عاش��ق این شعر بود« :در
زلف چون کمندش ،ای دل مپیچ کانجا؛ سرها بریده بینی ،بیجرم
و بیجنایت».
خالصه کنم؛ من در دستان توانای او بود که قدرت داشتم و حکم
میکردم .امروز اما چی��زی جز چند مهرهی بیاثر نیس��تم .البته
این باور و ایم��ان خود میرزا بود كه راه را از بیراهه نش��ان میداد،
نه دانههای بیجان من .کاش اما باز هم در دس��ت س��ردار جنگل
بودم؛ هر چند ای��ن #خانه هم که حاال بدل به #موزه ش��ده ،برایم
پر از عطر س��ردار اس��ت .اینک جداماند ه و جامان��ده از بزرگمرد
خطهی گیالن ،در محلهی استادس��رای رش��ت در منزل قدیمی
میرزابزرگ س��کنا گزیدهام؛ جایی دنج و خوشمنظره که «یونس
استادسرایی» در آن متولد شد و هر روز هم که میگذشت ،موهای
فر خوشحالتش ،بیشتر دلم را میبرد .فیالحال دلم به این خوش
اس��ت که خاطرهی جنبشها و جنگهای کوچک جنگلی ،میان
خش��ت و گل این خانه ،به قابی زیبا از تاریخ گهرب��ار ایران تبدیل
ش��ده و من کنار قرآن قدیمی ،تصاویر تاریخی ،اسلحهی جنگی و
مجسمهی سنگی شیخیونس ،میتوانم به این ببالم که هیچکدام
از این یادگاریهای نهضت مظلوم جنگل ،اندازهی من ،بوی دست
مبارز میرزا را نمیدهد...

