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عارف عزیزگذرگاه

دیوانۀ زنجیر گرا (قسمت دوم)
از کتاب اژدهای خودی اثر ماندگار سیدبهاءالدین مجروح

ديوانة ساده دل ،تاالر بزرگ را ترك گفت .بيرون از كاخ فرمانروائي شب تا
سحر چشم به راه نشست و امـّا فرمانروا از كاخ بيرون نيامد.
مردم شهر ازين قصة ديوانة راست گفتار و فرمانرواي كل اختيار خبري
نيافتند ،و از زبان جارچيان هنوز همان اعالن دوستي را مي شنيدند .واعظان
خودفروش و خبرگزاران حلقه بگوش دربار مي گفتند كه آن اعالن دگرگوني
بنياد راستين است و ضامن فراواني و آبادي در آن سرزمين .رفته رفته،
هنگامه اي در شهر بر پا گرديد ،مردم به نام محبت فرمانروا و بنام اطاعت
از اوامر آن قهرمان بي همتا ،جشن هاي شادي بر پا نمودند و به مستي و باده
نوشي پرداختند ،دريچة دلها را كشودند و اسرار نهاني آنرا بر زبان ها جاري
ساختند .دوران پيش از اعالن محبت و دوستي را روز هاي مصيبت و بدبختي
ناميدند و از فضايل آزادگي و حريت صحبت ها كردند و داستان ها سرودند.
فرمانروا وقتي از احوال شهر خويش خبر يافت ،به وحشت اندر شد زيرا از
نهانخانة دلهاي مردم ،قطرات رحمت دوستي و محبت نباريد ،بلكه سيالب
انزجار و نفرت از فرمانروا از آن بيرون ريخت.
*

*

*

ديوانة ساده دل آنجا بيرون از كاخ فرمانروائي هنوز چشم به راه نشسته بود كه سپاهيان خشم و غضب فرا رسيدند ،اورا به زنجير
محكم بستند ،كشان كشان بردند و در زندان تاريكي افگندند.
ديري نگذشت كه آن دانشمند دربار نيز بنام دسيسه كار ،رهسپار زندان گرديد ،سپس سپاهيان مسلح شهريان را ،و بطور خاص
آناني را كه دوران پيش از اعالن را روز هاي بدبختي ناميده بودند ،گروه گروه مي بردند و در زندانها مي افگندند.
ديوانه از آغاز اسارت لب از گفتار فرو بست ،سالها مي گذشت ،او در كنجي مي نشست و با هيچكس سخني نمي گفت.
سرانجام بعد از گذشت سالهاي درازي ،روزي پاسبانان آمده ،زنجير هاي اورا شكسته و گفتند:
فرمانروا از رفتار آرام و كردار بي آزار تو راضي اس ت ،گناه ترا بخشوده و امر فرمود تا از بند آزاد گردي و هر جا ميل داري
به گشت و گذار پردازي.
*

*

*
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ديوانه وقتي از زندان بيرون آمد در شهر ازينسو بدانسو حيران و سرگردان مي گشت و همچنان با هيچكس سخني نمي گفت.
روزي به ميدان بزرگ شهر آمد ،زنجير هاي سنگيني با خود داشت ،مردم به حيرت ديدند كه ديوانه آن زنجير ها را خود در دست
و پاي خويش محكم بست و خاموش در ميدان نشست.
درباريان اين داستان شگفت را به گوش فرمانروا رسانيدند ،وي روزي سوار بر اسپي ديوپيكر بمنظور تسخير كشور هاي دور
پيشاپيش لشكر خويش از ميدان شهر عبور ميكرد .ديوانة زنجير بسته را در آنجا ديد ،نزديك رفت اسپ خودرا باز داشت وپرسيد:
اي ديوانه!
من به تو رحم كردم و نعمت آزادي را به تو باز ارزاني فرمودم ،تو چرا خودرا به زنجير بستي؟
ديوانه سكوت طوالني خودرا شكست و بار نخست بعد از سالها خاموشي به گفتار آمد و در پاسخ چنين گفت:
اي فرمانروا!
وقتي من از زندان بيرون آمدم ،درين شهرستان پي ِ آزادي به هرسو مي گشتم و امـّا از آن اثري نيافتم و بزودي دريافتم كه همه اين
سرزمين به زندان آهنيني مبدل گرديده است و همه شهرنشينان در اسارت ند .بدينگونه من از زندان كوچك و محقري بيرون آمدم و
در زندان پهناور و محكمتري گام گذاشتم.
ديوانه وقتي سخن خودرا به اينجا رسانيد ،خاموش گرديد سپس بپا ايستاد دست هاي خود را با مشت هاي گِره به سوي آسمان بلند
كرد ،زنجير هاي خودرا به صدا در آورد گفت:
اي فرمانروا!
تار اسارت ،راهِ باريكي به سوي سرمنزل آزادي كشودم ،و آزادي خودرا درين يافتم كه به دست خود زنجير
بدان كه من درين شب ِ
ها در پاي خود آويزم .بدينگونه وقتي من اين زنجير هاي زادة ارادة خودرا به ميل خود به صدا در مي آورم ،غلغلة پيهم آن به من
ميگويد كه كردار من در اختيار خود من است و من از آزادي فقط همين مقدار را در اختيار داشتم و آنرا به كار بردم
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