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 مقدمه

 

. بهه ایهن دلیه     خوانَدکه خود را رمان میاست هایی کم از اولین نوشتههای زبان فارسی یا دستاز اولین رمان مجمع دیوانگان کتابِ

و  تخیلهی ی علمهی دانم اولهین نوشهته  تا جایی که می. اما استکلمه  هفت هزارکمابیش  بستهبودن دارد که زبانگویم ادعای رمانمی

تخیلی است، طبعاً همین فقهره  ژانرِ علمی ام در ادبیاتی اصلیعصرِ جدید است. برای من که عالقهشهریِ ایرانِ ی آرماناولین نوشته

نند. صادقانه اگر برخورد کنم، این نوشته شهاهاارِ ادبهی نیسهت. در ژانهر     ی مناسبی بود تا بخواهم دیگران هم این رمان را بخواانگیزه

نویسیِ ایران، ناات جالبی در خهود دارد  تخیلیتخیلی هم حرف خاصی برای گفتن ندارد. اما قطعِ نظر از اهمیتش در تاریخِ علمیعلمی

ههای علمهی کهه    های نویسنده برای برابریابیوتوک تالشالخطی و تککند؛ برای مثال، ناات رسمخوانیِ این رمان را مفید میکه باز

 ها خواهم پرداخت.جلوتر در این مقدمه به آن

ههای سهخت و   ها پیش قصد داشتم که این کتاب را دوباره منتشر کنم؛ یعنی دستی بهه سهر و گوشهش باشهم و بهرای واژه     سال

اش ده منتشر کنم. کتاب دو جلد بود؛ جلدِ اولهش را یهافتم و آمهاده   ی نویسننامههایی مث  زندگیاش پانوشتی بدهم و با افزودهقدیمی

وقتی خواستم سراغِ جلدِ دومش بروم شنیدم که بازماندگانِ نویسنده قصد دارند آثارِ او را منتشر کنند. مؤدبانه نبود من ههم  کردم. ولی 

را نشرِ مانیا هنر به کوششِ مهدی گنجهوی و   مجمع دیوانگان ها انتظار کتابِاین کار را بانم. کار را کنار گذاشتم. باالخره بعد از سال

تخیلیِ دیگرِ ایهن نویسهنده بهه نهامِ     تر کتابِ علمی، مهدی گنجوی، پیشمهرناز منصوری منتشر کرد. یای از گردآورندگانِ این کتاب

 را هم در نشرِ نفیر منتشر کرده بود. رستم در قرن بیست و دوم

چه در اینترنت دیدم اگر بخواهید ابتدا با سهبکِ  هایی دارند، اما با توجه به آننرسیده تا بدانم چه بخش کتاب به دستماین دو هنوز 

دارد.  مفص  ایهم مقدمه مجمع دیوانگانرا بخرید. اما  رستمزاده و روالِ نگارشِ آثارش آشنا شوید بهتر است اول کتابِ ادبیِ صنعتی

 https://www.30book.comههزار تومهان از   و با قیمتِ )هر دو با هم( شانزدهدرصد  30ا تخفیف توانید بها را می]هر دوِ این کتاب

 بخرید.[



را که آماده کهرده بهودم در وبهال ِ     مجمعِ دیوانگانبرای تشویقِ دیگران به خریدِ این دو کتاب تصمیم گرفتم آن بخش از کتابِ 

ام از اص ِ کتاب دسترسی ندارم. . متأسفانه به کپی(t.me/PersianSFFال : )نشانی وب منتشر کنم« تخیلی و فانتزیتأمالت علمی»

سازیِ این فای  برای انتشار در وبال  مجبور شدم چند کلمه را از روی حهد  و گمهان تصهحین کهنم و ت ییهر      در نتیجه، موقعِ آماده

ولی برای انتشارِ جلد اول در اینترنت سعی کردم مهتن   ،الخطِ نویسنده را نگه دارمبدهم. در بخشِ اعظمِ کار هم سعی کرده بودم رسم

ههزار کلمهه   هشهت . راستش به نظرم اهمیتی هم ندارد. قرار است هفهت امیدوارم چیزی از قلم نیفتاده باشد. را یادست و امروزی کنم

قطعاً مصهححانِ نشهرِ مانیها هنهر      و البته قرار است شما را تشویق کنم که بروید کتابِ کام  را بخرید. داستانِ قدیمی بخوانیم و بس!

 اند.بهتر عم  کرده

در سهال  « ی فهردو  رشهت  مطبعهه »چها   ی مجلس استفاده کردم که ی موجود در کتابخانهاز نسخهبرای بازخوانیِ این رمان، 

)مهاجرا   دادنهد! سومِ کتاب را مهی ی اسانِ یکنویس کنم، چراکه تنها اجازهرا دست کتاب اعظمِهرچند مجبور شدم بخش . بود 1305

جا بروم توانستم دوباره به آنمن هم به دالیلی نمی هایشان فرق کرده باشد.(مال حداق  هشت سال پیش است؛ احتماالً االن سیاست

 خواستم با کتابِ کام  بیایم بیرون!و می

 

 نکات امالیی متن

ایجهاد  خواندنِ متن سهاته  در های برخی حروف در میان کلمات، گاهی جاافتادگی .تایپی است ی فردو  رشت، مملو از اغالطِنسخه

« تها » را «بها »گهاهی  شد، یا بهرعاس.  مفرد خوانده می« نون»ای جمع بود و فع  به خاطرِ جاافتادگیِ حرفِ جمله کرد؛ مثالً فاع ِمی

از میهان عالیهمِ   کجا از این عالمهت اسهتفاده نشهده.    دستگاهِ حروفچینی گویا تنوین نداشت و هیچ«. با» را« به»نوشته بودند و گاهی 

توانم بگویم بیش از هفتاد درصدِ جمالت نقطه نداشهتند. عالیهم سهجاوندیِ    نقطه هم استفاده نشده بود! به جرئت می اسجاوندی، حت

رگول )؛( و یک عالمت سؤال و تعجبِ تؤامان )؟!( و دو سه گیومه و چنهد نوبهت پرانتهز از    ویدیگر هم عمالً در کار نبود. جز یک نقطه

ها و پرانتزها هم وضهعِ  و گیومه هر دو در جای نادرستی آمده بودنداستفاده نارده بودند. عالیم )؛( و )؟!( هم هم هیچ عالمت دیگری 

 چندان بهتری نداشتند.

 95)در بیش از « ک»سری برای حروفچین بوده و این مسئله به سادگی با استفاده از حرف هم گویا درد«  »کمبودِ حرفِ سربیِ 

 رفع شده. «»درصد موارد( و حتا گاهی حرف 

ههای آن دوران نیسهت   ها و حهروفچین آیند و چندان حَرَجی به دستگاهاغالطِ امالییِ عادی در متونِ امروز هم به مراتب پیش می

؛ «اطالعهی « = »اطالئهی »؛ «زائه  « = »ذائه  »؛ «منقهر  « = »من هر  »؛ «پابند« = »پاببد» ؛«قاعده« = »قائده» ]مثال از متن:

شوند و خواننده مطمئن نیست گریبهانِ نویسهنده را بگیهرد یها     انداز هم میهای امالیی، غلطاما گاهی غلط«[. اکسیژن« = »کسیژن»

؛ «زیج« = »ذیج»؛ دو نوبت «مخازن« = »مخاذن»؛ دو نوبت «ی افسردگیایهم« = »مایع افسردگی»؛ «گزارش« = »گذارش»ناشر: 

 .”Galileh”  =“Galileo Galilei“و در نهایت 

 ك



)در « برخاسهتن »یها  « خاسهتن »ی کلمهه  ضبط شده.« خواموش»صورت دو مرتبه در متن آمده و هر دو بار به« خاموش»ی کلمه

در یهک  « خواههد مهی »ی که کلمهه تر آنجالب «.برخواستن»یا « خواستن»صورت به معنای بلند شدن( سه مرتبه آمده؛ هر سه مرتبه

 نوشته شده.« هدخامی»صورتِ نوبت به

 صحین است.« 1305»که بالطبع  نوشته شده« 1035»کتاب  انتشارِ سالِ :آخرین غلطِ امالییِ کتاب هم در پشتِ جلد آمده

 تایشان را هم گذاشتم بمانند.ها را درست کردم، ولی چند بسیاری از این غلط

 

 الخطی رسممسئله

حال باشد؛ یها  الخطِ امروزِ فارسی کمکپایانِ رسمکه حتا ممان است در بحثِ ظاهراً بی داردی فردو  رشت، نااتی الخطِ نسخهرسم

 که به دانستنش بیرزد. داشته باشد کم نااتیدست

آمهده. بهرای نمونهه،    »ۀ« صهورت  کاهد( یا بهه طبعاً تا حدی از سهولتِ خواندن میساز یا ثبت نشده )که ناره«ِ ای»در تمامِ متن، 

 ضبط شده. ۀ«گوشه»و ۀ« عد»و ۀ« دیوانه»صورت به« ایگوشه»و « ایعده»و « ایدیوانه»

در کلماتِ مختوم بهه  « گان»ی استفاده از عالمتِ جمعِ دارند، شیوهجدانویسی دوست می افراطیِموردِ دیگر که به حتم طرفدارانِ 

)از  «دیوانگهان »ی کهن وفادار مانده و برای مثهال نوشهته   چنینی، نویسنده به شیوهبستنِ اینمواردِ جمع های غیرملفوظ است. در اکثرِ

 «.گاندیوانه»، «گانستاره»، «گانگذشته»خوریم: د هم برمیجمله در عنوانِ کتاب، روی جلد(. اما در متن به این موار

 مواردِ دیگر از این دست:

روح که خصوصاً دو مهوردِ اول را  موقع، بیچاره، بیکار، بیالمث  بی؛ فیصورتِ منفصلبه« بی»گاه از پیشوندِ ی گهاستفاده .1

 الخطی لزوماً در سرتاسرِ متن یادست نیامده.رسم یکنند. البته این فقرهاندک افرادی استفاده می هم امروزحتا 

« مهی ». در اکثر قریب به اتفاقِ افعال )همانند غالبِ نویسندگان قهدیم(  صورت جدادر افعال به« می»ی پراکنده از استفاده .2

«( روممهی »و « کهنم مهی »صورت جدا )نظیهر  به« می»ولی در مواردی «. میانم»و « میروم»به مابقیِ فع  چسبیده؛ نظیر 

سازیِ انتهای سطرهای پاراگراف بهوده و  ی حروفچینی و یادستآمده. در سه چهار مورد این جدانویسی، به ضرورتِ مسئله

 ثبت شده.« همی»صورت درواقع، فع  به

خلهق  ». این مورد در متن بسیار مارر است. مثال: ]روی جلد[ صورت جداهستم( به« )= اَم»هستند( و « )= اَند»استفاده از  .3

مردمهانِ همهین عصهر    »، «همه جمع انهد »، «مقدار اَمی بیذره»، «همه مخدوم اند»، «عموم در آسایش اند»، «مجنون اند

کهه  « نهه هشهیار.  ، سهتند مَها نه خواب اند، نهه بیهدار؛ نهه    این»ای به این صورت هم داریم: البته در همین متن جمله«. اند

 اند.نزدیک هم آمده متضاد به این دو صورتِ« مَستند»و « خواب اند»کنید مالحظه می



، «گهویی راسهت »، «رنگهی یهک »کهنم:  . در این مورد، صرفاً به ذکرِ چنهد مثهال بسهنده مهی    های پراکندهدیگر جدانویسی .4

، «رنهگ ههم » ،«خهوار خهون »، «کهار جنایهت »]صرفاً در یاهی دو موضهع. غالبهاً سهرهم آمهده[،      « چنینهم»، «آهنگهم»

 ثبت شده[.« آبشار»صورت ]صرفاً یک مرتبه؛ دو مرتبه به« شارآب»تر از همه و شاید جالب ]یک مرتبه[« منددانش»

نویسی منتشر شهده  های اوجِ پیوستهبه تصور من، ذکر این مواردِ جدانویسی از این حیث جذاب است که این متن در یای از دوران

چنهین ههم   اند. در متنِ اصلی به کلمهاتی ایهن  نویسی نزدهوفایی به پیوستهنویسنده/ناشر نیز چندان کو ِ بی جمعِکه خودِ تر آنمهم و

 ، و غیره.«روزنامها»، «باطاقهای»، «یاعدد»، «آناسانیاه»، «ماشینهائیاه»، «انسانهاییاه»خوریم: برمی

و « اتهاق »ی دو کلمهه  ،مجمهع دیوانگهان  اسهت. در  « ط/ت»ی ان بود جا بگیرد مسئلهمورد آخر که در بندِ نااتِ امالیی هم مم

، نهامِ  در آن روزگهار  «(ایطالی»)و حتا  «ایطالیا»ی رواجِ بسیارِ کلمه رغمِولی بهاند؛ ضبط شده« طهران»و « اطاق»صورت به« تهران»

 نوشته شده.« تومار»جا نیز همه« طومار»ی کلمهآمده. « ایتالیا»صورتِ این کشور به

بهه  « بهه »ی ی جمع یا حرف اضافه«ها»های دیگرِ معاصرش ندارد: چسباندنِ الخطی این کتاب، تفاوتی با کتابمابقیِ نااتِ رسم

، امهالی  «(آنههائی »)در کلمهاتی چهون   « یه»جای به« ئه»صورت تصادفی به برخی کلمات، استفاده از به« که»کلمات بعدی، اتصال 

االعضهاء،  غناء، استهزاء، قواء، ناقص ی مث در انتهای کلمات« ء»، استفاده از غیرهسالون و ی کلمات چون تلفون و دوچار و متفاوت برخ

 .الیتجزاء، استواء، اداء، حیاء، اشیاء

 

  



 

 

 مجمع دیوانگانکتاب 

 «خلق مجنون اند و مجنون عاق  است»

 زاده کرمانیتألیف صنعتی

 

 مهربانی به نام خداوند بخشنده

 

  



 در دارالمجانین

 

فریهاد  «. روزنامه ]و[ تقویم سال نهو » :زدفروشی گذرش به خیابان دارالمجانین افتاده فریاد میدر یای از روزهای اواخر حوت، روزنامه

نو انداخت. سپس چند نفهر از دیوانگهان را    سالِ تقویمِ خریداریِ ای را به صرافتِی دارالمجانین رسیده دیوانهفروش به محوطهروزنامه

ههای  یک عدد تقویم سال نو بها روزنامهه  »فروش را صدا زد و گفت: آرامی روزنامهبا خود همراه و مساعد نموده نزدیک دیوار رفت. به

تقویم را به ریسمانی که از  ها وصرفه بدید روزنامهبهمله را مقرونفروش چون این معاروزنامه« خرم.ی مس میامروز به ازای دو کاسه

 ای پنهان نمودند.باال به پایین انداخته بودند بسته و برفت؛ و دیوانگان آن را باال کشیده و در گوشه

دیوانگهان را بهه    دی از مستحفظین آشاار نگشت و چون شهب بهه در آمهد مسهتحفظین     حَاین کار به طریقی انجام گرفت که بر اَ

هایی گشهاده و بهازوانی قهوی داشهت و آثهار      ای که قدی رسا و شانهها و تقویم به دست دیوانه. روزنامههای خودشان جای دادنداطاق

ی لجاجت و اصراری که در هر امری داشت واسطهاش ظاهر و میان دیوانگان معروف به پهلوان شده و بهذکاوت و هوشیاری از ناصیه

 .به سایرین مقدم بود افتاد

 15ی تقویم، اولِ حم  را روز جمعهه  ی سهآمیزی تقویم سال نو را گشوده و در صفحهه با یک تبسم یأ ی روزنامپس از مطالعه

آری، پانزده روز دیگر عید نوروز است؛ اولین ]روز[ سال نو. تا چه اندازه سعادتمند هستند »شعبان نوشته دید. قدری فار نموده و گفت: 

کنهد.  غنا و تمول را حس نمی داند و تا فقیر نشود نعمتِمریض نشود نعمت سالمتی را نمی آن کسانی که بر خالف ما آزادند. انسان تا

آن را  1دِیداسهتند کجها فاهر محهبس و شَه     هبرد. کسانی که آزاد آری، تا محبو  نگردد به لذت آزادی و استنشاق هوای آزاد پی نمی

گوینهد چیهزی   سروتهی که مستحفظین به ما مهی های بیجز دروغی بیچاره در این چهاردیوار محبو  گشته بهدارند؟ من و این عده

ی بهدبخت را آزاد نمهوده   گذاردند و یا الاقه  اولهین روز سهال، ایهن عهده     شنویم. چه نیاو بود ما را آزاد نموده و به حال خود مینمی

دهنهد. ای  کنند؛ به جز خنده و استهزا جوابی نمیکردیم. نه، نه، این کار را نمیانگیز طبیعت توجه میای آزادانه به مناظر شگفتمحهلَ

ها را فراموش نمهوده  کاش این تقویم سال نو به دستم نیفتاده بود. و ای کاش سواد نداشتم، زیرا مدتی بود که به کلی ایام و روز و ماه

ظهاهر گشهته و چنهد نفهر از     اش سپس ساکت شده و تبسهم مختصهری در چههره   « طاقت کرد.بودم. ولی یاد آمدنِ عیدِ نوروز مرا بی

هها گفتنهد:   دیوانه« رسد؟روز دیگر عید می 15دانید که آیا می»ها چون نزدیاش آمدند گفت: دیوانگان را به نزدیک خود خواند. دیوانه

مگهر  چطهور  »ها گفتنهد:  دیوانه« توانیم در روز عید مث  سایرین آزاد باشیم.مقصودم این است که ما می»گفت: « مقصودت چیست؟»

ایهن کهارِ   »ها گفتنهد:  دیوانه« آری، ممان است؛ اما یک شرط دارد و آن این است که همه موقتاً عاق  شویم.»گفت: « ممان است؟

 «مشالی نیست.

های توانیم در این اطاقها را میشود و چند نفری هم اگر باشند آنی مستحفظین کم میدر این صورت، شب عید عده»پیر گفت: 

 شدن را شروع نمودند.همه بر این رأی تحسین نموده و مقدمات عاق «   نموده، آزادانه فرار کنیم.مان محبودخو

                                                           
 هاشَداید: دشواری 1



 

*** 

 

هها ههم کهه    کرد. حتها سهگ  ای خزیده بودند. در معابر کسی عبور نمیشب بود. باد و طوفان شروع شده، تمام ساکنین شهر به گوشه

 رعهد  مش ول شوند متواری بودند. گاهی هوا آرام گشهته، ولهی صهدای هولنهاکِ    بایستی عوعو نموده به محافظت منازلِ صاحبانِ خود 

ی عریهانی کهه در حرکهت    جهید عمارات شهر و درختهانِ خشهایده  می 1گاهی که برقی از سمت یَسارلرزانید. گاهزمین و آسمان را می

 شد.بودند دیده می

ها بر حسب دستورِ پیهر، خهود را   یالِ فرار افتاده و قبالً یای از آنای که کشیده بودند در خدر همین موقع دیوانگان بر حسب نقشه

و چند نفهر مسهتحف    « آه، یک نفر ساته کرده.»فریاد دیوانگان بلند شده که:  2ظاهر ساخته بود. غفلتاًمرده مدهوش نموده و خود را 

هایی کهه قهبالً تهیهه شهده بهود پاهها و       ه و با ریسمانها را گرفتهای دیوانگان ریخته، فوراً دیوانگان اطرافِ آنبرای تجسس به اطاق

که بهه کسهی   های خود محبو  نمودند و بعد آزادانه از درِ بزر ِ دارالمجانین، بدون آنبازوهای مستحفظین را محام بسته و در اطاق

 خارج شدند. ،کنانزنان و عربده، جفتکشوند ]دچار[ چارود

آورد. در پرتهو  شهده معهدوم شهدند؛ مهاه ههم سهر از افهق در       اثری باقی نماند. ابرهای متراکمهوا هم صاف شد. از آن باد و طوفان 

د انداختهه. دیگهری   پا نموده یای رفیق خهود را گهاز گرفتهه و آن ]یاهی[ لگه     گان، لخت و عور، هیاهوی غریبی برروشناییِ ماه، دیوان

 نمودند.اراده از شهر خارج شده و طی طریق میخندید و باِلمی

 

  

                                                           
 زده.است، ولی معلوم نیست چرا نویسنده تأکید دارد سمتِ چپِ آسمان رعد و برق می« سمتِ چپ»یسار به معنای  1
 اند.؛ ولی کارگرانِ چاپخانه آن را اشتباه خوانده«هانناگ»آمده بوده به معنای « بَ تتاً»ی جا کلمهزنم اینحد  می 2



 «ی آبدر کنار چشمه»

 

چنار و درختان بید و تهوت سهایه انداختهه بهود؛      گذشت. بر اطرافِ آن چند درختِی آبی صاف و گوارا میفرسنگیِ شهر، چشمهدر نیم

کردند تخصیص یافته بود. در حوالیِ ایهن نههر، بهه جهز     تقریباً این مح  به مسافرین و استراحتِ چهارپایانی که از آن سمت عبور می

تی که از مسهافرین بهه او   پا به دنیا زده و روز و شب به عبادت مش ول بود و به مختصر قوتِ الیَمو ی درویشی منحنی که پشتِکلبه

 دیگری وجود نداشت. آبادیِکرد رسید زندگی میمی

خهود لرزیهد.    در این هنگام شب، درویش را حاجت به آب رسید. پس سبوی خود را برداشته به نزدیک چشهمه آمهد]ه[، غفلتهاً بهه    

د در اطرافِ خود مشهاهده نمهود.   یگردمیکه از هر یک حرکاتی عجیب و غریب و صداهای مهیب استماع ای لخت و عور درحالیعده

 لرزید.درخت باال رفته و از وحشت میبه ]از[ راهِ فراری به جز رفتن به باالی درخت ندیده و  چارهبی

او را به دارالمجهانین   که ]وقتی[ از اوقاتیگفت و ای نشسته و سخنی نمیدل، ساکت و صامت، گوشهدر میانِ این عده، پیری زنده

گفتنهد و در ایهن   مهی « الل پیهرِ »به همبن جهت، همه او را  شاست.ای بر زبان جاری نساخته و ساوت را نمیند ابتدا کلمهآورده بود

بود او را به یهاد آزادی انداختهه و خیهاالت و     1واسعها آن ی کوه و مرغزارِ سبز و خرمی که در جلوِدامنه دلرباییِشب، منظرِ قشنگ و 

]یعنی این تصهمیم کهه[   اش در مقاب ِ تصمیمی که گرفته بود )بلند نموده و لمحه به لمحه صبر و شایبایی اش سرشدهفراموش افاارِ

ای »ها را بگویهد روی را بهه پهلهوان نمهوده و گفهت:      ی دیگر نگفتنیکه دفعهگردید و باالخره برای آنسخنی نگوید( م لوب می ابداً

نین با هم عهد بستیم که در این آزادی، اگر موقت هم باشهد، تهرکِ دیهوانگی را نمهوده و     که قب  از فرار از دارالمجارفیق، مگر نه آن

نی خپهلوان که منتظر نبود پیهر الل سه  « شود؟عی حاص  میکنند و از داد و بیداد و این حرکات چه تمتّعاق  شویم؟ این رفقا چه می

نمودنهد  الل خوشحال گشته و برای اجرای می ِ پیر، گریبانِ دو نفر از دیوانگانی را که زیاد آشوب می ی پیرِعاقالنه بگوید از این گفتارِ

دیوانگهان چهون   « جهت وقت را ضایع کرد.جا دارالمجانین نیست. اوقات ما شریف است. نباید بیکنید؟ اینچه می»گرفته و فریاد زد: 

 شدند. خاموششده و سرها را به زیر انداخته و ه ساکت مدانستند هلجاجت و استقامتِ او را می

 

  

                                                           
 نوشته شده بود.« واثع»به معنای فراخ و گسترده. در متنِ اصلی، به غلط  1



 سخنان پیر دانشمند

 

نمودید که من اصالً الل هستم، اما چنین نیست. چون مستمعی را برای تا به حال تصور می»جا پیر ساوت را شاسته و گفت: در این

ی انزوایی را اختیار کردم. اکنون کهه خهود   ن گوشهبسته و در دارالمجانیگفتن دم فرونِ خود در این محیط ندیدم از سخنشنیدنِ سخنا

ای از که به رفعِ کدورتِ خاطرِ شما بپهردازم شهم ه  اند برای آننمایم که اطرافم را اصحاب ذوق و صفا فراگرفتهمشاهده می ]؟؟؟[را در 

گرفته شود. و  ]ای[ایم نتیجهه حاص  نمودهو آگاهم بر شما بیان نموده و امیدوارم از این آزادیِ موقتی ک ]ام[چه دانستههزار و یک آن

به دست بیاوریم کهه از خیهاالت    ]ای[نیز این مطلب پوشیده نمانَد که اگر بخواهیم این عید را به خوشی و خرمی سر کنیم باید وسیله

م که میان ما یک غم کنگوناگون و افاار مشوشی که ما را احاطه نموده صرف نظر نموده و به تصورات دیگری بپردازیم. اما حس می

فرما است. تنهها مها گرفتهارِ    ایم، حامای محبو  گشتهکه به دیوانگی معروف گشته و در گوشهو اَلَم و گرفتگیِ خاطری، به جهتِ آن

و  جا دارالمجانین است. ایهن جامعهه  تر بگویم همهاین بدبختی نیستیم، بلاه تمام جامعه دچارِ بحران و سرگیجیِ غریبی هستند. واضن

نمایند یک محبسِ تنگ و تاریای است که فضای آن ظلمتاده به درجهاتِ زیهاد   این محیط که به خیالِ ما سایرین در آن زندگانی می

تر و تأثرآورتر است و عقولِ بشری در این ظلمتاده، محبو  و مقی هد اسهت و بهه قیهود و     تنگ ،یا دارالمجانین ،از محبسِ دلگشای ما

انسان در حالتی کهه   بیچارهتوان گفت در روی زمین کنون یک شخص آزاد و یک تن شاد وجود ندارد. می بست است کهحدودی پای

ی عقلش در این محبس به حالت ساته و فلج افتاده، اغلبِ قوای عقالنیِ خهود را بهه واسهطه    .دست و پا]یش[ باز و زبانش آزاد است

کاری مش ول داشته و اگر نادراً فردی احسا ِ این احتبا  را نموده و برای آزادیِ خود کوشش کند  پابندِکار و اِهمال و اَعمالِ سوء بی

سِ دریا را دارد؛ ناچار هرجا امواجِ محیط و طوفانِ اقیانو ِ جامعه برود آن هم همراهِ ایشان است. عجبا انسان با وجهود چنهین   حامِ خَ

های شخصی و این نظریهاتِ پسهت را بها ههم کنهار      اییِ خویش نیست. اگر غر کند و در فارِ رهحبسِ سختی احسا ِ زحمت نمی

نمودند هر آینه این محهبسِ تنهگ و   ی عموم باشد قیام میی علم و ادب و گرفتنِ نتایجی که مقرون به صرفهگذارده مُتّفقاً در مرحله

قدمان، تنها ما به این بلی ه و این شداید گرفتار ی همآری ای دوستان و اگشت. ی مهیب مبدل به بهشتِ برین میتاریک و این بی وله

گهاهی  گهاه ورند، اما روزگار همیشه بر یک منوال نبوده و نیسهت.  نیستیم؛ بلاه از شاه و گدا، و غنی و فقیر در دریای غم و اندوه غوطه

هها عهالَم را بهه    نماید کهه فرسهخ  می ودشمیی عمومی وخیزهایی که موجبِ ت ییراتِ عمده در وضعِ زندگانیِ تودهنوع بشر یک جست

جا وسای ِ تفرین و تفرّج و اغذیه که معمولِ اعیهاد اسهت   کند. اینک فردا روز عید است و در اینی روشن و امیدبخشی نزدیک میآتیه

شهما تصهرفاتی نمهوده و    دارم در خیاالت و تصوراتِ  1وجود ندارد. من به وسای ِ معلومات و تجربیاتی که در علمِ مقناطیس و مانیاتیزم

دهم. آیا بهر ایهن مسهافرت    جا سایه انداخته صعود میروحِ حاضران را به یک فضای آزادی که حقیقتِ آزادی و سعادتِ نوعِ بشر در آن

 «بلی، بلی.»تمام حاضران گفتند: « گذارم موافق هستید؟می’ مسافرت روح و روان‘که من نام آن را 

]ای[ برای این مسافرت بیان کهنم. زیهرا   اما قب  از این تصمیم ناگزیرم که مقدمه»خود داده، گفت: پیر مجدداً مداومت به سخنان 

آید. یک نظر به قهرن  اناار به نظر میآمیز و قاب گذرد همه در امروز اغراقالذکر میعجائب و غرائبی که به خاطرِ شما در فضای فوق

                                                           
 . امالی مقناطیس از نویسنده است.Magnetismمانیاتیزم:  1



تی و ایام وحشیگری و وحشتِ آن روزگار را به خاطر بیاورید. فهر  کنیهد در آن روز   و زندگانی نوع بشر نموده وضعیتِ بدبخ 1حَجَری

نمودید؛ همان عوالم و همان عواطف را هم داشهتید، معلومهات شهما محهدود بهود. در ایهن       ی بشری زیست میشما هم در جزوِ عائله

خواهد بود، ]کهه[ بهه کلهی دنیها و ایهن       ’طالیی قرن‘گفت قرنی پیش خواهد آمد که آن قرن موسوم به صورت اگر کسی به شما می

نمودید؟ آیا کند، شما چه تصور مینموده و یا در اعماق دریا سیر می 2یرانشود در هوا طَکند، ]که[ نوع بشر موفق میزندگانی فرق می

دانشمند ایتالیایی که در چهارصد سهال قبه    ، همان i(Galile3(پنداشتید؟ زیاد دور نرویم؛ گالیله که اظهارکننده را دیوانه میغیر از آن

صورِ عق  و ادراکِ نوعِ بشر او را متهم بهه دیهوانگی و تافیهر    ی قُکه به واسطهی زمین را به دورِ آفتاب اظهار نمود، نه آنگردشِ کره

و نیز کریستف  4ویخته سوختند؟نموده و در حبس انداختند و آخرین دفعه او را از حبس بیرون آورده و به پاداشِ دانشمندی به دارش آ

آن بالجههت   عزیهزِ  رایگان به دسهتِ بزر ِ کاشفین، که نصفِ دنیا را که مستور از انظارِ بشر بود مناشف نموده و  5کلمب، همان قائدِ

 محبو  و مقی د گردید. سپرد 6دنیا

 «خواهم بگویم مطلع شدید.چه میمختصری به مقدماتِ آن

 

  

                                                           
 عصر حجر 1
 طیران: پرواز 2
 Galilehدر متن اصلی:  3
 گالیله را ناشتند. احتماالً نویسنده داستانِ گالیله و جوردانو برونو را خلط کرده. 4
 قائد: رهبر، پیشوا 5
را به ی امریاا قاره»خواهد بگوید ییا در فایلی که من دارم این جمله به اشتباه تایپ شده، یا غلطی تایپی در متنِ اصلی بوده که معنای این جمله را نامعلوم کرده. گویا م 6

 دانم.نمی«. دستِ عزیز ]یعنی رئیسِ یا پادشاهِ[ اروپا سپرد



 دو هزار سال بعد

 

در آنِ واحد تمدن  قِ زمان و ماان کردهشوشِ خود را وداع کنید تا من خَرآمیزِ مقوا و حوا ِ خود را مستعد کرده و افاارِ توهم اینک»

ی طالیی را بالنسهبه  دوره کُشِانسانی پستِ تمدنِ پوچ و علومِ ناقصه و صنایعِ هزار سال بعد را مشهودِ شما نموده و پایهو ترقّیاتِ دو

 کنم.وره به شما هویدا سازم. من به عملیاتِ خود شروع میبه این د

وید که دو ههزار سهال را بهه یهک     شالسیری دارید سوار میسریع 1رِفِندُمَبرادران، اینک شما در شُرُفِ حرکت بوده و به ایستگاه شُ»

 نماید.زدن طی میهمبهچشم

 این سفر: ترکِ افاارِ کنونی. خلعِ عادات و تقلید. شرایطِ»

 .2ترویجِ روحی قوا، تقویتِ احسا ، ی طبیعت، تزکیهی این سفر: تصفیهاثاثیه»

 قیمتِ بلیطِ این شمندفر: خیرخواهیِ نوعِ بشر.»

 پرستی.علمی، ثروت پرستی، طمع و حرص، غرور و افتخار به حَسَب و نَسَب، غرورِمخاطراتِ سفر: سوءظن، اخالق ناستوده، کهنه»

ای از این صفاِت رذیله مُتِّصف بوده و با خود در این مسهافرت داشهته باشهید بهه بهدترین طریقهی روِح شهما        آگاه باشید اگر به ی»

 ی عذاب و جهنم خواهد شد.مجسمه

های خهود را  ای دستعده« الحال هر کس در خود چنین قو ه و قدرتی که به این مسافرت اقدام کند دارد دستِ خود را بلند کند.»

های خود را به هم گذارید. در ایهن مسهافرت   چشم»ریخت گفت: ها میهای جذابِ خود که گویی آتش از آنبا چشم بلند نموده و پیر

چه مشهاهده  باشد؛ و هر یک به نوبه بر حسبِ تعلیماتِ من باید آننمایید از دو هزار سال آتیه میچه سیاحت و تفرج و مُجالِسَت میآن

 حسبِ تعلیماتِ پیر، سه نفسِ بلند کشیده و به خواب رفتند.برفرین بسته شده و هر یک های مساچشم «کند بیان نمایید.می

چه بروید به مرکزِ ک ِ عالَم، و آن»ِ دارالمجانین شده بود نموده و گفت: 152ی پیر روی خود را به جوانی که معروف به همان نمره

مرکز اسهت. بهه کهدام مرکهز توجهه       کنممیمن به هر طرف که نظر »جوان تبسمی نموده گفت: « دیدنی و تماشایی است بیان کنید.

من در مقاب  شهری هستم که نظیر این شهر حتی در قصص و روایات هم »جوان گفت: « در کجا هستی؟الس اعه »پیر گفت:  «کنم؟

ها نفهمیده و سخنان مرا آن»گفت:  152« از کسی اسمِ این شهر را سؤال کنید.»پیر سؤال نمود: « نخوانده و در تصورم خطور نارده.

چهه  نمهایی. بایهد آن  ای و هنوز اظهار ضعف و کندی میداخ  شده 3آفتابیی دورهعجبا، تو در »پیر گفت: .« فهممنمیمن هم چیزی 

ام؛ و ]در گفتنِ تنهد نبهوده  ام. اما معتاد به این نوع سخنها آشنا شدهمتدرجاً به ل تِ این»جوان گفت: « گویند بفهمی و فوراً بگویی.می
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چه ما یک اند که چنانداشتن و نوشتن دادهولت و سرعت در صحبتای سهضمن[ ل اتِ ساکنینِ این دوره بسیار ت ییر کرده و به اندازه

نامِ مخصوصی نهدارد؛ فقهط تمهامِ     1معمورهفهمانند. خالصه، این دیگر میها در چند دقیقه آن مطالب را به یکساعت حرف بزنیم این

قِسمی ساخته شده اسهت کهه مسهتحفظینِ امنیهتِ     شوند ]...[ این شهر از بلور و چینی به ایاالت و ممالکِ دنیا از روی نمره تعیین می

. اکنهون  انهد آسایشو به همین واسطه جنایاتی واقع نشده و عموم در  نمایندمیعمومی از باالی شهر تمامِ حرکاتِ ساکنین را مشاهده 

است. لبا  زن و مرد یاهی  جا اخالق و روحیاتِ ساکنینِ این شهر آشاار باشد. در اینمن رسیدم به میدانی که در وسطِ شهر واقع می

از میانِ جنسِ بشر رخت بربسته. کاله اصالً وجود ندارد. فقط موهای سرها به وضهعِ طبیعهی    ساختگیمصنوعی و  ]های[است و امتیاز

باشهد و اصهالً   مهی  2الصحهها عموماً گشاد و بدون آستر است؛ زیرا لبا ِ تنگ، مخالفِ حف لبا . کندمیتربیت یافته که کارِ کاله را 

ی آید. قد و قامتِ مردمانِ این شهر با مردمهانِ دوره جات بیرون میها بخورد از کارخانهکه دستِ خیاط به آنهای عموم بدون آنجامه

ک فهالِج،  ها کسری ندارد. در این شهر، یک نفر نابینا، یه و حُسنِ آن نقصی هاجیهه ]هستند[ و شمای ِ آنما فرقی ندارد؛ لان عموماً وَ

 ی همگی ظاهر و آشاار است.و خوشی و مسرّت و انبساطِ خاطر از چهره ها همه گشادهشود. چهرهدیده نمیاالعضا یک کَر یا ناقص

جا معدوم العل ِ غم و غصه که طمع و آز و حسد است در اینی عظیم نیست؛ و علتغصه و اندوه در این شهر و در بینِ این توده»

عمومی ضهامن و  ]؟[ مختصرِی که ساکنین شهری که همه فعال و کارکُن و معتاد به ورزشِ اجباری بوده و یک ادارهگشته است، چرا 

که محرکهی داشهته   ]و[ بدون آن ی  خواهند شد. کارِ هر شخصْ معینمتافّ ِ زندگانیِ عموم باشد بدیهی است که به چنین سعادتی نا

ی آالت و اَدَوات اسهت کهه بهه    . کارهای پست بهه وسهیله  مخدوم اندهمه  .دهدای انجام میباشد کار خود را به بهترین اسلوبِ سلیقه

ی وسیعْ فرمانفرما اسهت. راسهتی جهنسِ بشهر در     گردد. فقط دستِ انسانی در این دستگاهِ متعددهی حرارتِ آفتاب و تمو جِ هوا میقوه

و مهواد و   سِمَتِ محاومیت و زیردسهتی نهدارد   ده و هیچ فردی از افراد،امروز عموماً بر کرسیِ سعادت و فرمانفرمایی نزولِ اجالل نمو

را  ایلِمَنِ المُل خّرِ ایشان واقع گشته؛ و امروز است که عمومِ افرادِ بشر بر عرشِ رُبوبی تِ خود نشسته کو ِ سَقوای طبیعی محاوم و مُ

 ذخیره نموده است. مخازن. حرارتِ آفتاب را تسخیر و در 3کوبدمی

 

 الجثه را به حرکت درآورده است.های عظیمی آن چرخبه وسیله ه،جزر و مدِ دریاها را رایگان از دست نداد
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 ی جرثقی  را مرتفع ساخته است.را مناشف نموده، پایه 1جزء الیتجزا

 را کتاب هندسه ساخته است. خویش اشجار را به اَشاالِ طبیعی تربیت کرده، بستانِ

 اند.ی ت ذیه شدهرورش داده که موادِ فضولی باقی نمانده و سرتاپا مادهنباتات را به قالبی پ

 به کوفتن و بیختن و پختن و جایی رفتن احتیاجی نمانده است.

 اند.ها به قِسمی نشو و نما یافته که هر کدام در گلستان خود ماهی درخشنده و خورشیدی تابنده شدهریاحین و گُ 

 ی سعادتِ عمومیِ ساکنینِ این شهر است.، راستی، درستی، سرمایهرنگییک، یگانگی، 3تواخامُ، 2مواساتمساوات، 

 دیگر ممتازند.منازلِ همه بلورین بر یک وضع ساخته و پرداخته شده و فقط و فقط در نمره از یک

غیرطبیعهی و بسهی ماهروه     گوشتْ باشد و بالمرّه فضول و عرق و کثافات وجود ندارد. خوردنِی اهالی فقط به جوهری ات میذیه ت

 است.

که پر از هوای متهراکم اسهت در انهدک سهاعتی      مخازنیهایی که متص  به ی تلمبههای وسیع و پهناور به وسیلهمنازل و خیابان

 شود.صاف و پاک می

باران شهده، کِشهت و   های پهناور نصب شده حُام به نزولِ ی باران که در ساح  اقیانو الجثههای عظیمدر موقع لزوم، به ماشین

 کند.زراعت و گلستان و بوستان را آبیاری می

دههد؛  را ت ییهر مهی   فضاای هوا و محهعنانِ اختیار، فصول در دست و اقتدارِ انسان است. هر موقع موسمی را بخواهد به اندک لَ بر

 گردد.از نموده و به اعتدالِ هوا موفق میی مقاب ِ مجاریِ هوای متص  به قطب شمال یا جنوب ]را[ بکه هوا گرم است دریچهچنان

 ی حهرارتِ آفتهابْ اطهاقِ   تر به قوهنماید. از همه باالتر و ارزاناستوا ]را[ باز می ی مقاب ِ مجاریِ خطِچه هوا سرد است، روزنهچنان

 گرداند.خود را گرم می

 .نمایندمی 4زیستی خود حدود معی نه هرتمام چرنده و پرنده و خزنده و درنده در این دوره شاد، و هر کدام در 

ی صحت و سالمتی، ضامن سیصد سال عمر است. قوا و مواد طبیعی موافقِ قانونِ طبیعی مسخّر و مِنقادِ افرادِ انسان گشهته،  اداره

المهواد اسهت   الحیوه یا جزء الیتجهزا کهه مهاده   عمر طوالنی و طول جوانی و سرسبزیِ زندگانی امری عجیب و کاری نادر نیست. ماده
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ای ی استخدامِ انسانی گذارده است. علتِ فاعلیِ حیات و ممات کشف و تا اندازهی استتار از چهره برداشته و پا به دایرهمناشف و پرده

 ها را از فساد نگاهداری کنند.اند مواد حیاتیه را قوی و سلولتوانسته

ین شهر بیان کنم، زبانم قاصر است. مَثَلی است معروف در بهین مها کهه    هر چه بخواهم از حُسنِ اخالق و آداب معاشرتِ ساکنینِ ا

و عریضی که بهه   پُرطولجا به جز مهر و محبت چیزی خلق نشده. اداراتِ واقعاً در این’. جا است که آزاری نباشدبهشت آن‘گوییم می

دهنده است. منتها کسانی کهه بهر خهالف    کسی باج گذار و نهجز اتالفِ مال و جانِ مخلوق ثمری ندارند در میان نیست؛ نه کسی باج

ی دولتهی و لشهاری مخصهوصِ    دهند؛ چرا که دوایرِ مختصرهها مالیات میشوند آنی دنیا مرتابِ خالف و جنایتی میقوانینِ معموله

ست و این مؤسسهات را  ی امور ساکنینِ این شهر بر ده قسمت مُنقَسِم شده اکه کلیهی کالم آنهمین اشخاص تشای  یافته. خالصه

 «.کنندمیخطاب  ’دوایرِ عمومی‘

 

 دوایر عمومی

 ی استخدامِ آفتاباداره قسمت اول

 ی روحانی و جسمانیی ت ذیهدایره قسمت دوم

 ی معلومات عمومیدایره قسمت سوم

 شودی عصرِ طالیی محسوب میی وزارت خارجهی کواکب و سیارات که به منزلهدایره قسمت چهارم

 و زراعت 1شمیستیی دایره پنجم قسمت

 ی ارواحدایره قسمت ششم

 ی آکادمیدایره قسمت هفتم

 عمر و ورزش 2و تزییدِصحت ی دایره قسمت هشتم

 ی حقوق و اخالقدایره قسمت نهم

 صنایع و فنونِ مُستَظرَفه قسمت دهم
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 ی جبال لبنانمنظره

ی دوایهر عمهومیِ ههر شههری بهه ده      خیر. کلیه»گفت:  152ی نمره« شود؟میآیا تمام دنیا به این ده قسمت اداره »پیر سؤال نمود: 

شود وجود ی عالَم خوانده میقسمت منقسم شده است و مرکز دیگری برای این دوایر به جز در هر سال که در کوه لبنان راپورتِ کلیه

تدریج در مدتِ حاضر شده، جدیدترین کشفیاتی که به ’عالَمکنفرانسِ عمومیِ ‘ر دو مسئولِ هر اداره و هر شهری روزِ عیدِ نوروز  ندارد

 «گذارند.یک سال شده است به معر ِ افاارِ عمومی می

ویش نظر دوخته، حالتِ جنون و خبیدار شده و با وحشت و اضطرابی تمام به اطراف  152« بسیار خوب، اینک بیدار شو.»پیر گفت: 

 رفتن داد.ام به خوابد. پیر فوراً او را حُاغمایی به او دست دا

های مصنوعی گرفته و در مجهاریِ  من هم از بال»گفت:  57« در کجا هستی؟»را مخاطبِ خود ساخته گفت:  57ی و سپس نمره

مهرا   چهپِ  بالِ»آهی کشیده و گفت:  52« به مح ِ مقصود رسیدی؟»پیر گفت: « هوا با سایرِ مسافرین به جبال لبنان در پرواز هستم.

پهس  « نزدیک بود از هوا پرت شوم. مأمورینِ هوایی به اصالح آن پرداخته و پس از ده دقیقه خواهم رسید. ؛ارده بودنددرست نصب ن

رفهتن  ی دلربا و قشنگِ کوهِ لبنان است که چشهمِ مهرا خیهره و از پهیش    اینک منظره»به سخن آمده و گفت:  57از ده دقیقه ساوت، 

 رروم و نهه پهس. سهای   جلورفتن ندارم. گویا در هوا کبوتری معلق هستم که نه پیش مهی  عاجزم کرده است و از حیرت و تعجب قدرتِ

 نمایند.ن در اطرافم جمع شده و مرا تماشا مییعابر

 «رقص کنم. جای پروازْکنند که نشاطِ عید و انبساطِ نوروز مرا وادار نموده که در هوا بهو گمان می»

چنهین آشهنا هسهتی.    این غرائبِی قشنگ و عجائب و ها کمتر نبوده و بیشتر به این منظرهخیر، تو از آن»پیر منقلب شده و گفت: 

 «پیش برو و اندیشه نداشته باش.

بهه  روم. گویا ابر شفافی، محیط و هوای لبنان و شامات و اطرافِ آن را احاطه کرده اسهت و  بسیار خوب، من جلو می»گفت:[  57]

آیند. صدایی بهه جهز جریهان ههوا اسهتماع      دسته، از مشرق و م رب و شمالِ عالَم به این محیط مییک نظم و ترتیب و اسلوب، دسته

انهد. همهه   بر دههان نههاده   خاموشینفو  در این سرزمین حضور به هم رسانیده، تو گویی همه را مُهرِ  ها[ها ]میلیونملیونشود. نمی

منتظرِ رسیدنِ ساعتِ رسمی و افتتاحِ جشن هستند. بوی عطر شامه را مست نموده و هوای امروزِ این محهیط مرکّهب از ]اُ[کسهیژن و    

 عنبر و عود است.

اط و کنهارِ  ده سالونِ بزر  به رنگِ آسمان که هر یک چندین طبقه دارد و هر کدام سه فرسخ طول و عر  دارد و در تمهام نقه  »

ههای ده قسهمتِ مههمِ دوایهرِ     ها مخصوص برای قرائت و کنفهرانس های شمندفرِ موقتی کشیده شده است ساخته شده. این سالونراه

 الذکر بنا شده است.عمومیِ فوق

مهن ههم بهه    . نمایندمیهای خود را باز نموده و به شا ِ صندلی تشای  داده بر آن جلو  واردین فوراً به حرکتِ مخصوص بال»

  «سایرین تأسی نموده.



 «گرفتاری»

 

 رنگ ملب س شده است نشستم.چهره زیبا رعنا ملین که صدای مالیمِ لطیفی دارد و سراپا به پیراهنِ آسمانیو در کنار دختری پری»

 ییهک شهرم و حیها    سخنی بگهوییم.  توانیممی. اما نه او و نه من کندمیی خوشی و چه وقتِ دلاشی. او تبسم آه آه، چه دقیقه»

فِ این صاش مترشّن است. بگذارید، بگذارید من این شعر را در ومفرطی سراپای این دختر را فراگرفته. بهجت و سرور از سیما و چهره

 ی آسمانی بخوانم:فرشته

 ممقداری بیآفتابی تو و من ذره

 ای از گُ ِ روی تو تمنّا دارمبوسه

مهأمور  ‘کند. مأمور آمد. بر بازویش نوشته شهده اسهت   عصبانی شد؟ مأمور تنظیم را صدا میطور عجب، عجب، چرا این دختر این»

 ’.تنظیمات

مقهدار.  ی بهی گوید تو آفتاب هسهتی و مهن ذره  . اوالً می1دیوانه است یااجنبی ]یا[ این مرد ‘گوید: دختر اشاره به من نموده و می»

حرارت و جاذبه و سایرِ خصوصیاتِ آفتاب تا چه اندازه است چطور مهرا بهه آفتهاب     یداند قطر و محیط و قوهآدمی که عالِم است و می

داند ها را نمیی آنی بزرگی دارد و مرکّب از ذراتی است که کسی شمارهچنین تنهکند و به چه جهت خودش را که یک همتشبیه می

. ایهن شهخص جنهون    ]اسهت[  نَبهات  هستم؟ من انسانم و گُ  ن کجا گُ  م تو گُ  هستی.گوید خواند؟ این مرد میمقدار میی بیذره

 ’دارد.

با کمالِ ادب یک بیت شعرِ شهیرین و دلنشهین و   ‘گویم: من می ’آیا این سخنان را گفتی؟‘کند که: مأمور جنایی از من سؤال می»

 ’مناسبِ حال تقدیمِ خانم کردم.

 ’نشیند؟ چه مناسبتی دارد؟ تقدیم یعنی چه؟!! شعر چگونه در دل میشعر کجا شیرین است؟‘گوید: مأمور می»

تهر در ایهن   ها تا ابدالد هر مانده است هزار مرتبه عقایدِ خود را بیشتر و پیچیهده قدر که نام آنآقا، پس شعرای عالی‘گویم: من می»

 ’اند.ها پیچیدهگونه لفّافه

کند؟ ایهن  طور وقتِ خود را تلف چه ضرر دارد که انسان این گوییراستحقیقت و ‘گوید: مأمور نظرِ مخصوصی به من دوخته می»

 ’هزار سال قب  معمول بوده و الزم است که تو را برای معالجه به دارالمجانین ببرم. اینک روانه شو.عقیده و سخنان تو در دو

جا هم دیوانه! اینهک مهن بها    نه و در اینجا دیواخره! در آنآور است، زیرا خَسَر الدنیا و اآلحالم بَس مضحک و خنده ارشِزگواقعاً »

 «مأمورِ مزبور به طرفِ دارالمجانین رهسپار شدیم. خداحاف .
                                                           

 «.است دیوانه یا اجنبی مرد این»ی اضافه در میان جمله است: «یا»در متن اصلی یک  1



  



 «آغاز جشن»

 

]پیهر  « من در جنبِ شرقیِ سهالونِ مجلهسِ آکهادمی هسهتم.    »گفت:[  36« ]کجا هستی؟»را مخاطب ساخته و گفت:  36ی پیر، نمره

 «؟!نماییچه مشاهده می» پرسید:[

جا دستِ توانا و صنعتگر و نقاشِ انسانی بساطِ عجیبی گسترده، با یک اسلوبِ نقاشی تمامِ سطنِ اراضیِ لبنهان  در این»گفت:[  36]

ای از بهدایع و فنهونِ   اند که گویی کتابی مصهو ر را گشهوده و صهفحه   ها را به قِسمی مرتب کردهو شامات را منقّش و مصو ر نموده گُ 

 دهند.به عالَمیان ارائه میی نقاشی را ظریفه

ی جمعِ حرارتِ آفتهاب اسهت در میهدانِ مقابه ِ سهالون بهر روی       تمثالِ مردِ بزر  و دانای شهیری را که مخترع و کاشفِ طریقه»

تمهدنِ   از تهاریخِ پیهدایشِ   25941 آغاز جشنِ نوروزِ‘گوید: می ،الوازجلی اند. اینک مُخبِرِ شهر،ندی نمودهبقسمتی از سطنِ زمین نقش

 1’شود.بشری شروع می

، پاکوبهان ]و[  برخاسهته بهه هیئهتِ اجتمهاع     ند مترنّم شهده، عمهوم دفعتهاً واحهداً    کی برقی ه کار میپس موزیکِ هوایی که به قو ه»

خهواهم  چه مهی که شصت سال از عمرم گذشته است هررقصم. با وجود ایناند. اینک من هم میافشان، شروع به رقصیدن نمودهدست

ی آفتابی به من هم تزریق شده و ودداری کنم ممان نیست. چه بگویم؟! خونم به جوش آمده، حقیقتاً جوان شدم. خونِ مسرّتِ دورهخ

 خوانیم:ریزد و همه با هم این تصنیف را میجماعت شده و معنیِ زندگانی و سور و سرور از سر تا پای من می رنگِهم

م. راستی و محبت روشِ ما است. علم، نگاهبانِ ما است. برادری با همهه، نَسَهبِ مها اسهت.     مخلوقات هستیما آدم هستیم. اشرفِ ‘

های دوایرِ عمومی به روی عموم باز اسهت. بهه کهدام یاهی از     رهای سالونشده و د رقص تماماینک ’ برابری با همه، حَسَبِ ما است.

 «ی آکادمی.بروید به دایره»پیر گفت:  «؟دوایر بروم
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 «فرشتگانزبان »

 

 شود.بسیار خوب، اینک از تمامی اصناف و اشخاصِ مختلف در این مجمعِ بزر  پذیرایی می»

ههای عظهیم، آبشهاری بهه دسهتور      ی تلمبهه دهد. در وسطِ این سهالون بهه قهوه   دختری امروز راجع به گفتگو و نوشتن کنفرانس می»

آید[ که موضهوعِ آن ایهن   ریزد الحان و ن ماتِ دلاش ]میموسیقی می هایی که به روی آالتِساخته شده و از ریزشِ آب ]؟[کنفرانسه

 است:

 از همه چیز باالتر عق  است

 در جلو این معبودِ بزر  سجده کنید و با خضوع و خشوع باشید

 ا فرموده ممان نیست، ممان نیست، محال استاین موهبتِ بزر  را به نوعِ بشر عط آن کسی که ]=به[ معرفت با

 ا قدرتِ تفاّر نیست و نخواهد بودباد در این معما چشم و گوشِ ما بسته است و کسی راآلو تا ابد

 

چون بیخ و بُنِ دو درختِ کهنِ سم یِ حرص و طمع به ‘گوید: ی درود و سرود، آغازِ سخن گفتن کرده میکنفرانسه پس از خاتمه»

ی فسهادِ  هایی که از این درخت تولید شده از راهِ تنفس داخ ِ خونِ انسانی شده مایهه ی ما کشیده شده و میاروبی علمیه از دورهقوه

ی غر ِ نهالِ مساوات و مواسهاتْ روحِ  گردیده به واسطهزائ  ی گیتی و اجتماعی شده بود به کلّی از صفحه ی[]=فرد افرادیاخالقِ 

ی رسهوده فی ی ما همان شهیوه داریم، چه شده که لهجه بختانه در همه چیز مسرتی ما دیده خوشمسرّت و بهجت در کالبدِ جامعه

ی عمهومی  باشد. من در این موضوعِ زبانِ سهاده  آهنگهمسرایی ی ما با ن مهگفتگو لهجهرا دارد؟ خوب است بعد از این،  گانگذشته

شود برای نمونه در معر ِ ام و تمام ل ات و جمالتِ آن با ن مه و آهنگِ مخصوص ادا مینموده« زبان فرشتگان»که آن را موسوم به 

 ’گذارم.افاار می

گهردد. مگهر تومهارِ گذشهتگان را فرامهوش      افسردگی و پژمردگی و کاهلی می یمایهاندازه مسرتِ بی‘گوید: رییس زنگ زده می»

العل ِ انقراضش همان مسرت عمومی و عیش و عشرتِ دایمی بوده است. خواهر عزیهزم، مها   ر  شد، علتقاید؟ هر ملتی که منکرده

یم؛ لیان در صورتی که فارِ ما، کارِ ما، غور در باید وقتی هم داشته باشیم که مسرت نباشد. درست است غم نداریم و همه مسرت دار

حضار تماماً موافقت نمودند، ولی  ’یابد چه لزومی آمیختنِ لهجه با ن مه دارد؟نماییم، همه به طور تفرین انجام میمسای ِ علمی که می

 هایی بلند گردید که آینده در اطرافِ این مسئله باید غور شود.از گوشه و کنار زمزمه



سرایی ن مه شارِآببرم. اما آن ها لذتی نمیهای آن. حقیقتش من از حرفبرخاستکنفرانس بدهد. اینک  خواهدمیاً جوانی مجدد»

ده و قهانون  عه خیر، خهالف قا »پیر گفت: « روم کوکش کنم.که آن دختر ساخته مرا مجذوبِ ن ماتِ خویش نموده. هر چه بادا باد. می

 «ننمایید.

عق  را قائدِ خود قرار دهید و هر یهک بهه منهازلِ خهویش رفتهه و در      ‘گوید بَه، چه خوب مید را کردم. بَهآه گذشت! من کار خو»

دانند بروند یها  ستند. نمیخا. آه واویال، عجب حماقتی کردم. مجلس به هم ریخت. مردم بر’سعادت و خوشبختیِ نوعِ بشر کوشش کنید

 بایستند. بایستید!

خواهند اما فوراً همه درک نمودند که اجنبی این کار را نموده است و انظار متوجه من شده، مأمور انتظام با دکتر عمومی آمده می»

جها داغ  مرا به دارالتشرین برده م زم را تشرین کنند. آالت و ادواتِ عم ِ یَدی و جراحی حاضر شد. چقدر روزگارم مضحک است. در آن

 «چاره.جا هم بی، اینچارهبیجا جا هم ظلم. آنجا ظلم، در اینسیخ و میخ! در آن جاو درفش، و این

 

  



 ی فلکیهعجایب و غرایب دایره

 

 «ی فلایه متوقف هستم.در دایره»جواب گفت:  29« در کجایی؟»را مخاطب ساخته پرسید:  39ی پیر، نمره

، عمارتی است مدو ر که در فضای ههوا  2]=ذَرع[ این سالون به مسافتِ سیصد زرع 1حاذیِمُ»گفت:[  29« ]نمایی؟چه مشاهده می»

عمهومی   زیهجِ ی است. عمارتِ مزبور، متحرک و به منزله ذرعهزار ذرع و قطر آن دوهزار شده است. محیطِ عمارتِ مزبور شش ساخته

ی تلساو  است. در این آسمان واقع شده گویا لولهسطنِ محدبِ این زیج که محاذیِ کند. است و به هر کجا که بخواهند حرکت می

نماینهد و بهه   عمارت، منازلِ مختلفی به اَشاالِ هندسی ترتیب یافته که در هر قسمتی از آن یای از سیارات را به خوبی مشهاهده مهی  

همیشهه بهرای    تارگان[]=سه  گهان سهتاره اند؛ چرا که سهطن کواکهب و   برداری از سیارات و کواکب محتاج نشدههمین واسطه به نقشه

 مشاهده ظاهر است.

ی سخن در طریقِ ارسهالِ  مش ولِ مذاکره است و زمینه سیمتلفونِ بیی وسیلهبه با ساکنینِ زهره  مندِ هواییدانشالساعه، عالِم و 

 همچنهین کند و ت میشهر کوچای به نام هدیه به زمین حرک چنینهمی زهره روانه نمایند و یک شهرِ طی اری است که آن را به کُره

 «دهد.ی به زهره( را وزارتِ فلایه صعود مینیز امروز شهر )هدیه

ی زهره را صهعود داده  از هزاران سفاینِ هوایی که سیاحینِ کره»گفت:  39« مقصود از حرکتِ این شهر چیست؟»پیر سؤال نمود: 

 شوند.طولِ مسافرت مفقود میتا به حال یای به زهره نرسیده است و معلوم نیست که به چه علت در 

وای ههایی کهه مخصهوصِ سهاختنِ هه     زنند که عمر مسافرین کافی نیست و بعضی عقیده دارند آالت و ماشهین بعضی حد  می»

که هر یک شهری طی ار  اندی خیاالت نموده و باالخره تصمیم گرفتهاین عُلمای زهره و زمین مبادلهمصنوعی است تامی  نبوده، بنابر

ول و یهک میه    جا به خوبی فراهم گردد. این شهر یک می  طه ی هوا و توالد و تناس  در آنمایند که وسای ِ زندگانی و تصفیهروانه ن

ساله است کهه تمامهاً در همهین امهروز بهه      وپنجی بیستیافتهاله و پسرانِ تربیتسعر  دارد و دارای دوهزار سانه از دختران هیجده

اول بهه شههرِ مزبهور    در پرُگرامِ جشنِ امروز قید شده است که پس از اتمامِ جشن تمامِ دانشمندانِ درجهو نمایند یگر زناشویی میدیک

 رفته و در جشن و عروسیِ مسافرین شرکت نموده و بعد وداع کنند.

ی همسهایه  3تِ اوانِی اهالیِ زمین است که به رسهمِ تحفهه بهه جهه    ای تمدن و صنایع و سایرِ آثارِ کمالیه و خیالیهاما شهر نمونه»

فرستند و نظر به آن که ساکنینِ این شهر از جنسِ اُناث و ذکورند، هر چند ههم مهدتِ ایهن سهفر طهول      خود، یعنی ساکنینِ زهره، می

ههای  ی وسای ِ زندگانی از قبی ِ وسای ِ زراعهت و ماشهین  و بلاه رو به ازدیاد خواهد بود و کلیه ظباشد، نس ِ ساکنینِ این شهر محفو

 مختلفه و مطابع و مدار  را موجود دارد.

                                                           
 رومُحاذی: روبه 1
 ی دهخدا رجوع کنید.ذرع واحدِ طول تقریباً برابر با یک متر. به ل تنامه 2
 بوده به معنای کمک و یاری.« عِوان»چیست. شاید « اوان»دانم منظور از نمی 3



ایهن خیهاالتِ دور و   »پیر گفهت:  « نمودم.راستی اگر من آزاد بودم و مانعی در کار نبود، من هم با ساکنینِ این شهر مسافرت می»

ایه در امروز صرفِ ی فلتوجهِ تمامِ اعضای دایره»گفت:  39« دراز را ترک نموده، اگر اطالعاتِ دیگری ممان است برای ما بیان کن.

 آید.اند در مقاب ِ این امرِ عظیم بسیار کوچک به نظر میحرکت دادنِ این شهر است و پیشنهاداتی که در امروز اشخاصِ مختلف نموده

 

اند دادهگانه جوهریاتی ترتیب از موادِ هیجده»گفت:  39« اند؟ی ساکنینِ این شهر را به چه وسیله تهیه دیدهت ذیه»پیر سؤال نمود: 

صحیحی است که یک روزِ یهک   وزن و کم یتِ آن بسیار کم است و یک حَب  آن که معادلِ یک خردل باشد خوراکِغایت سبککه به

 برند.است همراه دارند و به کارِ زراعت می ی نشو و نمای نباتاتنفر را کافی است و نیز مواد عمده که مایه

کند؛ نه مهریه و نه جهازی در میان است. این حد گذشته. دو هزار دختر و پسر عروسی می واقعاً وضعیاتِ غریبی است. سادگی از»

ی بهدبختی دوچهار   اندیشی خارج و به یک مرحلهه دارند از عاقبتتالّفاتِ معمولیِ ما که از همان نخستین قدمی که زن و شوهر برمی

آالیهش و حیها و عفتهی کهه از     کند. دختر با قلبی بهی اختیار میشوند معمول نیست. الساعه در جلوی من دختری برای خود همسر می

و عقدِ الفت  سپارممن خودم را تا وقتی که زنده هستم به تو می‘گوید اش نمایان است به جوانی که در مقابلش ایستاده است میچهره

شود و نیز پسهر همهین مطالهب را تاهرار     ط میالصوت ضبی حبس. و این کلمات فوراً در جعبه’بندمالحیات با تو میو محبت را مادام

جا دیگر نگاهداریِ مقداریِ کاغذِ پوسهیده و قبالهه و   نمایند. در ایننموده، سپس به دفترِ ثبتِ معامالت رفته عقدِ زناشویی را سِجِ  می

 «ی معامالت است.غیره مرسوم نیست و دفترِ ثبتِ معامالتْ ضامنِ کشفِ فسادِ کلیه

هها را بهه   کهنم آن جها اثهری نیسهت. گمهان مهی     ها در ایناز آن»مشارٌالیه پاسخ داد: « سایر رفقا در کجا هستند؟» پیر سؤال نمود:

 «نموده و بازگو. اطالعیالساعه به دارالمجانین رفته و از احوالِ ایشان کسبِ »مجدداً پیر گفت: « اند.دارالمجانین برده

 

  



 دارالمجانینِ عصرِ آفتابی

 

جا با دارالمجانین ما فرق زیادی دارد. چه هوایی، چه فضایی، چه اینک به دارالمجانین رسیدم. این»گفت:  39ی ای، نمرهپس از دقیقه

د با مها  شونو در این مح  معالجه می ندای که از سابق و از مردمانِ همین عصر. عدهاندجمعجایی! اصحابِ ذوق و احبابِ کمال همه 

هها خِلَلهی در   جا را مجمعِ عقال و فضال دانسهت. ایهن  جا را دارالمجانین بگویم. باید اینتوانم اینرفته، من نمیهمد. رویفرقِ کلی دارن

اند بسیار مختصر اسهت. زیهرا ایهن مجهانین بهه      شان وجود ندارد؛ و بلاه علتی که برای جنونِ این اشخاص فر  نمودهعق  و ادراک

بست بودن به اوههام  و پای و غیرلزوم موقعبیی اظهاراتِ اند، و یا به واسطهر عهده داشته و انجام ندادهکه اموری را که بی آنواسطه

 اند.برای معالجه به این مح  فرستاده شده

 

گذاردنهد.  نماییم وجود داشتند بالشُبهه نام آن را دارالمجانین میحقیقتاً اگر مردمانِ کنونیِ این عصر در دنیایی که ما زندگانی می»

انهد. ای  گر سهاخته جا از اَعمال و اخالق و عاداتِ مجانین جلوهقسمتِ عمده از وسای ِ زندگانی و اخالق و آدابِ عصرِ طالیی را در این

 گرفتند.ی این دارالمجانین عبرت میجا بودند و از مشاهدهخوارانِ عصرِ طالیی در اینکاش این خودخواهان و خون

ی ی دارالمجهانین بها مجسهمه   نمایم. تمامِ آالت و ادواتِ جنگی، اعم از عصر حجهری و طالیهی، در مهوزه   مشاهداتِ غریبی می»

گناه را شهیدِ ها نفو ِ بیو اعمالِ سیاسیونِ عصرِ طالیی که ملیون کارجنایتهای ها گذارده شده. اوراقِ سیاه و مجسمهمخترعینِ آن

 اند.جا به معر ِ نمایش نهادهدر ایناند اغرا ِ شخصی نموده



یهک   بها آمیز نیست. اما مردانِ کنونیِ این عالَم ر طالیی برای ما چندان تعجبصی این موزه و سایر اشیا و یادگارهای عمشاهده»

 کنند.نظرِ وحشت و هراسی به این آالت و ادوات نظر می

ی عصهر  اند؛ زیرا بر بهاالی مهوزه  گر ساختهتر از عصرِ حجری جلوهافزونی طالی جا سبعیت و درندگیِ نوعِ بشر را در عصردر این»

 ی محبوب و دلنوازی دارد.اند که بسیار سیما و چهرهی مردی را ساختهطالیی مجسمه

وده نمی رولوری را به دهنش گذارده و او را هالک و طفلی را تربیت و پرورش داده تا به جایی که به حدِ رشد رسیده. سپس لوله»

و گشاده پسرانِ خود را تربیت نموده و چهون بهه حهدِ     واز ]=باز[ی دهد که مردمانِ عصرِ طالیی با چهرهاست. این مجسمه نشان می

 ها را شهیدِ هوا و هو ِ خود بنمایند.رسند آنرشد می

خواهنهد بهه   دسهت گرفتهه و مهی   اند که هر یک سنگی بهه  ی دو نفر را گذاردهی عهدِ حجری، مجسمهچنین بر باالی موزهو هم»

 دیگری پرتاب کنند.

 های عظیمی این دارالمجانین دارد.های مختلف و کتابخانهموزه»

روزه دکترههای مخصهوصِ   آمیهز اسهت. همهه   ی اخالقِ ستوده و سهخنانِ محبهت  نمایند به وسیلهجا میتمام معالجاتی که در این»

 کنند.ها بیرون میی آننموده و با کمالِ مالیمت و نرمی، خیاالتِ واهی را از مخیله دیوانگان را به سالونِ وسیعِ دارالمجانین دعوت

 کنم.بیان میاین عصر را ارائه دهیم علتِ جنونِ چند نفر را  ای از وضعیت و علتِ جنونِ مجانینِکه نمونهبرای آن»

شوند زنی است که شه لش تهدریس بهوده، در موقهِع تفهریِن محصهلین مختصهری از تهاریخ         ی دیوانگانی که معالجه میاز جمله»

 اند.را به دارالمجانین فرستاده مشارٌالیهاسالطینِ جهانگیر را به مزاح برای محصلین بیان نموده؛ لذا به همین جهت 

 معالجه است.در تحت واسطه  خوراکی ذخیره داشته است و به همین دیگری پیری است که به علتِ نامعلومی مقداری»

اش زرد بوده و خواسته است ظاهرسازی کند؛ لذا به صورتِ خود پودر الصحه را ننموده و چهرهدیگری زنی است که مراعاتِ حف »

 ست.و محبو ِ دارالمجانین شده ا یافتندالصحه بر حالش آگاهی و سرخاب مالیده و مأمورینِ حف 

آورده و فقط  ی خود چرت زده است. مشارٌالیه را به دارالمجانیندادنِ وظیفهخدمت و انجامدر سرِ دیگری مأمورِ عمومی است که »

 نمایند.ی خود آگاه میها نوشته شده است او را به وظیفهی کتابی که در احوالِ سگبه مطالعه

ی بشری را قبول کرده، حتی تها  ی جامعهی نظمیهوان )سگ(، نخست ادارهنماید که این حیدر ضمن فصولِ این کتاب ثابت می»

 اواخرِ عصرِ طالیی نیز خدماتی شایان به عالَمِ انسانیت نموده است.

ای غفلت و مسامحه ننموده است. و حاایاتِ مختلفهی  ی خود که اغلب در شب است هیچ آنی و دقیقهاین حیوان در ادای وظیفه»

شناسهی و  گویند وظیفهه اش میی آفتابیاجتماعی و بشر به یادگار باقی گذارده و امروزه که دوره تومارِسنِ خدمت در از وفا و صفا و حُ

 «حُسن خدمت ]و[ قناعت و بعضی از صفاتِ حسنه از این حیوان در قانونِ استخدامِ عمومی اتخاذ شده است.



برای ما یهک قسهمتِ مخصوصهی معهی ن     »گفت:  39« و کجا هستند؟ ر چه حالآیا رفقای خودمان د»سؤال نموده: جا پیر در این

از خهودش سهؤال کنیهد    »پیر با تعجب زیاد پرسید: « اند. و تعجب در این است که در بین ما یک شخصِ اجنبی پیدا شده است.نموده

عِ شما تشای  یافتهه بهود   پیشه هستم که در همان حوالیِ چشمه که مجممن درویشی زاهد و ریاضت‘ :گویدمی»گفت:  39« کیست؟

 جا آمدید از وحشت و هرا  به یای از درختان باال رفته و پنهان شهدم کنم و در موقعی که شما به آنی محقری زندگانی میدر کلبه

ل نمهودم  این عالَم صعود کرد. و چون به این عهالَم نهزو   بهو کلمات و اثراتِ سخنانِ پیرِ دانشمند در من هم اثر نموده و روحم با شما 

ی کوهی از جبالِ لبنان منزوی شهدم. ناگهاه یاهی از مهأمورینِ     اختیار نموده و به گوشه گیری از خلق رای ریاضت و گوشههمان پیشه

مأمور در « ام.آدم کناره جستهدر این کنجِ عزلت به ریاضت مش ولم و از بنی»گفتم: « کنی؟کیستی؟ چه می»عمومی رسیده و پرسید: 

شود. برخیز! دنیای امروز دنیهای اجتمهاعی و کهار    جا هیالی از عهد جهالت و فترت مشاهده مییاللعجب، در این»فت: غضب شده و گ

 ’«و مرا به دارالمجانین آورده است.« مردگان است. مخصوصِ کاریبیاست. انفراد بودن و 

درخت در حالتی که  به باالیای را درویشِ ژولیده وحِربیپیر دانشمند نظری به باالی درختی که در کنار چشمه بود نموده و کالبدِ 

 پاهایش آویخته شده بود مشاهده کرد.

ی در این ضمن صدای سُِم اسبانی چند به گوش پیر رسهیده و چهون بهه عقهِب خهویش نظهر نمهود مسهتحفظیِن سهواره و پیهاده          

ها گردید. رییسِ مستحفظین نزدیهک  اند. پیر اهمیتی نداده و منتظرِ رسیدنِ آنها را محاصره نمودهدارالمجانین را مشاهده کرد که آن

 ها محسو  نیست.ند و حس و حرکتی برای آنآیروحی به نظر میپیر، کالبدِ بیه جز آمده و مشاهده نمود که تماماً ب

و شالقِ خویش را به سهر   اند. مشارٌالیه به غضب اندر شدهی خوفناکی خوابیده]ای[ به اَشاالِ مختلفهترتیب هر یک در گوشهو بی

 ها وجود ندارد.در کالبدِ آن و روی چند نفر نواختن گرفت؛ اما هیچ یک حرکتی ننموده و گویی روح

، نه ندامستها نه خواب اند، نه بیدار؛ نه آقاجان، عصبانی نشوید. تأم  کنید. این»در این ضمن پیرِ دانشمند به سخن آمده و گفت: 

و سرمسهت  ی مها ههم خطهور ناهرده آشهامیده      ی فالسفهایم و بلاه در مخیلههشیار. از جامی که هنوز من و شما لب بر آن نگذارده

ای. ولهی همهان دیهوانگیِ اول بهه     ی ناطق شدهی الل بودی، اکنون دیوانهعجب! دیروز دیوانه»رییس مستحفظین گفت: « اند.گشته

هها را بهه عهرش فرسهتاده و     زیادی خودت و رفقایهت کشهیده و آن   1تر بود. پاشو، پاشو! فضولی موقوف! به گمانم چر حالتْ مناسب

 «ای.خودت تماشاچی شده

ی عههِد طالیهی و بهه دسهِت دژخیمهاِن جاهه  در زیهر        پیر اعتنا ننموده و رفقا را بیدار کرد. دیوانگان بیدار شده، خود را در جامعه

 های ظلم و ستم دیدند.شالق

 جلد اول به اتمام رسید.
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 ]متن پشت جلد[

 نخستین یادگار نیکو

 

ی گیالن خدمات قابلی نموده است. جدیهداً  ف و روحیاتِ جامعهارتاکنون به معسال است در رشت دایر و  17ی احمدیه مدت کتابخانه

ی عموم مهیا ساخته، امیدوار اسهت یادگارههای خهوبی تقهدیمِ جامعهه      ای به نام فردو  تأسیس و برای استفادهمدیر کتابخانه، مطبعه

 نماید.

رساند. این کتاب کهه بهه سهبکِ رمهان نوشهته شهده دارای       ه طبع میزاده را ب، اثرِ قلمِ صنعتیمجمع دیوانگانکتاب  برای اولین دفعه،

قدر بس که در مدت کمی دو نوبت نماید. تعریفِ این کتاب همینمطالبِ سودمند و نااتِ دقیقه است و خواننده را به خود مجذوب می

زاده را کهه بهر روی   که افاارِ بلندِ آقای صنعتیدانم از ایندر طهران و بمبئی طبع و به اتمام رسیده است. در خاتمه، خود را مفتخر می

 اند تشار نمایم.ی مخصوصی که برای طبعِ آن مرحمت فرمودهاند تقدیر نموده و از اجازهصفحاتِ این کتاب ریخته

 محمود احمدی

 ی فردو  رشت به طبع رسید(در مطبعه 1035)آذر 

 «قران 2قیمت »

 


