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ميرزا فتحعلى آخوندزاده 
سرگذشت مرد خسيس از کتاب «تمثيالت» نوشته ميرزا فتحعلى آخوندزاده و ترجمه 
ميرزا جعفر قراجهداغى است که در سال ١٢٩١ هجرى قمرى در «مطبعه طهران» به 

چاپ رسيده است و ما همين چاپ را مأخذ قرار دادهايم. ضمن حفظ اصالت ترجمه ميرزا 
جعفر قراجهداغى، اصالحاتى در رسم الخط نمايشنامه براى بهتر خواندن دادهايم و هر 

کجا که ابهامى هم وجود داشت، به نسخ چاپى نمايشنامه؛ چاپ «خوارزمى» به 
تصحيح عليرضا حيدرى و چاپ «انديشه» با مقدمه باقر مؤمنى و ترجمه عبدالکريم 

منظورى خامنه رجوع کرده و آنها را ميان [ ] آوردهايم. 
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حيدر بيگ  

صفر بيگ بيگهاى آنجا 
عسگر بيگ 
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طيبه خانم مادر صونا خانم 
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خداوردى مؤذن 
تّکذبان زن حاجى قره 

کرمعلى نوکر حاجى قره 
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و شش نفر قراوالن ديگر 
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خليل يوزباشى که همراه مووراو است 

نچالنگ سرتيپ 
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يساول 
و ساير عمله مووراو و نچالنگ 

 
مجلس اول 

 
(واقع مىشود در کنار اوبه حيدربيگ در زير درخت بلوط. حيدربيگ در صفربيگ هر دو 

مکّمل و مسلح، چست وچابک، در شب مهتابى از خانه بيرون آمده در کنار اوبه صفر 
بيگ به سر سنگى نشسته و حيدربيگ روبروى او به حالت غمين حرف مىزند.) 

 
(حيدر بيگ) خدايا اين چه عصريست، اين چه زمانهايست؟ مرد از قدر و قيمت افتاده، نه 

سوارى به کار مىخورد، نه تيراندازى طالب دارد، نه جوانى را قيمتى مانده است و نه 
بهادرى را حرمتى باقيست. مثل زنها بايست صبح تا شام و از شام تا بامداد ميان 

آالچيق محبوس باشى، آدم از کجا ديگر زندگانى بکند، پول پيدا نمايد، دولت دست 
بياورد. روزهاى گذشته، دورههاى پيش، ميان هر هفته يا ماهى يک دفعه الاقل آدم 
کاروانى مىچاپيد، اردويى مىزد، چپاولى مىکرد. حال نه کاروان مىتوان چاپيد نه 

اردويى داغان توان کرد، نه جنگ قزلباشى نه دعواى عثمان لوئى. اگر بخواهى نوکر هم 
بشوى به جنگ بروى، بايد سر اين لزگيهاى الت و لوت بروى. اگر به هزار زحمت يکى را 
از سوراخ کوهها دربيارى جز انبان کهنه و لوله شکسته چيز ديگر به دست نخواهد افتاد. 

کو دعواى قزلباش و عثمانى [که] همه قراباغ را با طال و نقره پر کند. الحال هم خيلى 
خانهها هست که از چپاو [ل] اصالندوز نان مىخورند. اوالد اصالن بيگ باز ديروز در بازار 

«آغچه بديع» يراقهاى نقره که پدرشان از عثمانلو، اُلجه [غارت] کرده بودند، مىفروختند. 
باز [اگر] يک همچو دعوايى اتفاق بيفتد پيش از همه جلو دسته وا ايستم، هنرى نمايان 
کنم که رستم دستان هم نکرده باشد. کار من اين است نه اينکه نچالنگ مرا صدا کرده 

است مىگويد: حيدربيگ راحت بنشين، دلگى مکن، راه نزن، دزدى نرو. پشمانم کرد که 
گفتم بلى نچالنگ، ما هم به اين کارها راغب نيستيم، ولى به شما الزم است که امثال 
ما مردمان نجيب را به لقمه نانى راهنمائى بفرمائيد، کار و شغلى بدهيد که نان و آشى 
داشته باشد. گوش کن ببين چه جواب داد به من : حيدر بيگ زراعت بکن، باغ بکار، داد و 

ستد برو، خريد و فروخت بکن. گويا که من «بانازور» ارمنى هستم که هر رو تا شب 
خيش برانم. يا اهل لنبرانم، کرم پيله گناه دارم و يا لکم، پيلهورى بروم. عرض کردم: 

نچالنگ، هيچ وقت از جوانشير برزگرى وبازرگانى ديده نشده. پدر من قربان بيگ، خدا 
رحمتش کند، اين کارها را نکرده است. من هم که پسر او هستم هرگز از اين کارها 

نخواهم کرد. اخمش را ريخته، روش را برگردانده، اسبش را هى کرد و رفت. 
صفر بيگ اين حرفها فايده ندارد. آدم که گوشت دزدى نخورد، اسب سوار نشود، از 

زندگانى خود چه لذت مىبرد؟ و در روى دنيا براى چه راه مىرود؟ شب گذشت، 
عسگربيگ نيامد. نمىدانم براى چه دير کرد. ها آنست آمد! 

 
(در اين حال عسگربيگ مىرسد.) 
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(عسگربيگ) حيدربيگ من هم حاضرم. مىرويد، بسماهللا، راه بيفتيد. پس چرا غمگينى؟ 
همچو فکرى به نظر مىآئى. 

(حيدر بيگ) واهللا نمىدانم کدام ذهن لق حرف مفت زن مرا به نچالنگ نشان داده است، 
آمده بودميان بلوک گردش کند. امروز از کنار اوبه ما مىگذشت مرا صدا کرده مىگويد: 

حيدربيگ دزدى نرو، راهزنى نکن. 
صفربيگ په، يعنى از گرسنگى وبرهنگى وبدگذرانى کردن بمير؟ 

(حيدر بيگ) البته همچو مىگويد. ديگر گويا که در همه قراباغ همه اين دزديها را 
حيدربيگ مىکند، اگر او از دزدى دست بردارد، واليت آسوده خواهد شد. دزدى بز و 
ميش هم براى ما دشخار [دشوار] شده است. حاال هم معطل و فکرى ماندهام. اگر 

برويم دختره را برداريم بياريم مىترسم پدر مادرش شکايت کنند، باز بايد فرارى بشوم. 
(عسگربيگ) حيدربيگ همه قراباغ مىداند دختره را پدر مادرش به تو داده است. 

نمىفهمم چه باعث شده است که بايد پنهانى بردارى بيارى؟ 
(حيدربيگ) چه باعث خواهد شد؟ پول ندارم خرجش را بکشم، عروسى بکنم بردارم 

بياورم. البد شدهام! باعثش بىپوليست ديگر. براى اين، صفربيگ مصلحت همچو ديد که 
بردارم بيارم خرج عروسى از گردنم بيفتد. اما اين عمل براى من بدتر از مرگ است که 
بگويند پسر قربان بيگ پول پيدا نکرد عروسى کند، نامزدش را برداشت گريخت. چون 
صفربيگ گفت از ترست اينها را بهانه درمىآورى به جهة آن غيظ کرده، به گردنم وارد 

آمده است. پى شما فرستادم که تو هم به من همراهى بکنى. 
(صفربيگ) من چرا مىگويم؟ خودت پيش من آه، اوه کردى که دو سال است نمىتوانى 

عروسى بکنى نامزدت را بيارى. گفتم مىخواهى من هم بيايم برويم برداريم بياريم؟ 
خودت بدان، از براى من چه تفاوت مىکند؟ 

(عسگربيگ) حيدربيگ از اين نّيت بيفت. پانزده روز به من مهلت بده، من خرجى 
عروسى ترا پيدا مىکنم موافق قاعده عروسى بکن نامزدت را بيار. 

(حيدربيگ) از کجا پيدا مىکنى؟ 
(عسگربيگ) تا پانزده روز تبريز مىرويم برمىگرديم. مال فرنگ مىآوريم. يکايک منفعت 

مى کند. مىفروشيم از منفعت او عروسيت را بکن. 
(حيدربيگ) خوب آوازه مىخوانى اما صدات مىگيرد. در تبريز مال مفت ريختهاند ما برويم 

جمع کنيم برداريم بياريم؟ 
(عسگربيگ) البته ما مفت کجا بود؟ بايد پول داد خريد. 

(حيدربيگ )عجب حرف مىزنى ماشاءاهللا. من پول را از کجا بياورم؟ 
(عسگربيگ) مگر من از خودم پول دارم؟ حرف من اين است ، حاجى قره آغچه بديعى، 
مرد سوداگر پولدار است. از او بگيريم برويم مال بياريم بفروشيم. پول او را رد مىکنيم، 

نفعش از براى ما مىماند. 
(حيدربيگ) مىگويند حاجى قره خيلى مرد خسيس است. به کسى پول نمىدهد. 
عسگر بيگ هر قدر خسيس است دو آنقدر طمعکار است. تطميع مىکنيم با خودمان 

شرکت کند. به خاطر شراکت که همراه ما برود به ما هم پول مىدهد. من درست 
مىکنم. 

حيدربيگ خوب اگر به خودت خاطر جمعى دارى، من راضيم. اما بايد دختره را ببينم 
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حاليش بکنم. قول دادهام. امشب انتظار مرا مىکشد. 
(عسگربيگ و صفربيگ) بسيار خوب. بسيار خوب، خيلى خوب شد. 

(حيدربيگ )پس شما برويد من خودم مىآيم شما را پيدا مىکنم با هم مىرويم پيش 
حاجى قره. 

(عسگربيگ و صفربيگ) خداحافظ شما. ما رفتيم ديگر، اما صبح زودتر بيائى. 
 

(مىروند در اين حال مجلس تبديل يافته از دور آالچيقى نمايان مىشود و به مسافت ده 
قدم دور از آالچيق، به پشت ُبتهها صونا خانم به وضع قشنگ لباس سفر پوشيده، 

چادرشب ابريشمى در سر کرده، گاهى نشسته، گاهى ايستاده از پناه بوتهها اين سو 
آن سو نگران و چشم به راه است.) 

 
(صونا خانم) خدايا، ببينى باز چه شد که نيامد. شب از نيمه گذشت هنوز پيداش 
نيست. سفيده صبح مىزند، حاال صبح مىشود. نمىدانم چه بکنم. کمى هم وا 

مىايستم، اگر نيامد چاره ندارم بايد برگردم باز بروم آالچيق. (برخاسته اين طرف آن 
طرف نگاهى مىکند، باز مىگويد) خير نيامد. يقين که ديگر نمىآيد. بىشک نخواهد 

آمد. ببينى باز به کدام ديوانه از خدا بىخبر دچار شد، تابيدند کشيدند بردند به دزدى گاو 
خر. اگر نه تا حال مىبايست بيايد. ازعهدهاش که نمىتوانم برآيم. اگر اين دفعه هم 

بشناسندش باز بايد از نو فرارى شود، روز مرا سياه کند. باز دو سال ديگر توى خانه پدرم 
دوستاق بمانم. به خدا که ديگر پىاش بلند نمىشوم. هرگز سر راهش نمىنشينم. 

مىروم به يکى ديگر شوهر مىکنم. فکرش اينست خانه پدرم سر مرا سفيد کند. 
(مىنشيند زمين بار ديگر.) آيه، چه وسوسهها به خيالم مىرسد. انشاءاهللا که نمىرود. 
به من قسم خورده که تا ترا نبرم هرگز به دزدى بره هم نروم. بىشک چيز ديگرى باعث 
تاخير او شده است. واه، حاال پشت بوته گوش بدهد، بشنود که من مىگويم مىروم به 
يکى ديگر شوهر مىکنم باور مىکند. نه البته باور نمىکند. مىداند که دروغ مىگويم. 

حوصلهام تنگ مىشود هر چه به دهنم مىآيد مىپرانم. آه، صداى پا مىآيد. 
 

(در اين حال از پشت بوته حيدربيگ سواره پيدا شده از اسب پياده مىشود.) 
 

(حيدر بيگ)صونا خانم! 
(صونا خانم )حيدر توئى؟ 

(حيدربيگ) منم. 
(صونا خانم) تنهائى؟ پس رفيقهات کو؟ 

(حيدربيگ )رفيق ندارم. تنها آمدهام. 
(صونا خانم) باز اين چه حرفى است مىگوئى؟ پدرم، برادرانم همه توى آالچيق 

خوابيدهاند. همچو که دير آمدهاى، اآلن هم دم دم صبح است، بيدار مىشوند، مرا که 
خانه نديدند خواهند فهميد. بىشک سوار شده شما را عقب کرده مرا از دست تو 

خواهند گرفت. بعد از آن ديگر تا قيامت نمىتوانى روى مرا ببينى. 
(حيدربيگ) هنوز براى بردن تو نيامدهام؟ نترس؟ 
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(صونا خانم) (با غيظ) چه طور؟ براى بردن تو نيامدهام؟ چه مىگويى؟ 
(حيدربيگ) بهتر از اين مصلحت ديدهايم. گوش بده… 

(صونا خانم )هيچ مصلحتى نيست. ببينيد، زحمت کشيدهايد اسب را پيش بکش، 
خواهم رفت. من دوباره نمىتوانم به آالچيق برگردم. 

(حيدربيگ) تأمل بکن. حرف مىزنم گوش بده. 
(صونا خانم) (جلو اسب را گرفته) گوش نمىدهم. رکاب را بگير سوار بشوم. حرف را 

توى راه مىگويى. 
حيدربيگ (بازويشرا گرفته) دخترتعجيل مکن، گوش بده ببين چه مىگويم. 

(صونا خانم )صبح روشن مىشود. وقت درنگ کردن نيست، حرفت را بعد بگو. 
(حيدربيگ) دختر آرام بگير بگويم. پول پيدا کردهام مىخواهم موافق قاعده با عادت ايليت 

عروسى کنم ببرمت. ديگر براى چه نصف شب بردارم ببرم. کسى که ترا از دست من 
نمىگيرد؟ 

(صونا خانم )دروغ مىگويى. پول پيدا کن در اين دو سال هم پيدا مىکرد. من عروسى 
نمىخواهم، مىخواهم به همين طور بروم. تنها من نيستم که با تو مىروم، روزى صد 

تا در اين ملک دست هم گرفته در مىروند. عار که نيست. از بيست تا دختر يکى را 
طوى نمىگيرند. همه به همين طورها مىروند. 

(حيدربيگ )جان من، عزيز من، آنها که دست هم را گرفته درمىروند، پدر مادرشان ميل 
ندارند، اذن نمىدهند. دختره را چاره از همه جا بريده البد مىشود، در مىرود. پدر مادر 
تو که خودشان ترا به من مىدهند. نمىگويند بىحيا ديگر اين چه حرکتى بود کردى؟ ما 

را رسوا نمودى؟ آن وقت چه بگويم؟ 
صونا خانم (قدرى به فکر رفته) پول از کجا پيدا کردهائى؟ 

(حيدر بيگ)ده بنشين زمين، گوش بده بگويم از کجا پيدا کردهام! 
صونا خانم (مىنشيند) ُخوب بگو ببينم! 

(حيدر بيگ)مىدانى که مال فرنگ در اين جا چه قدر گران و با صرفه است براى 
فروشنده. 

(صونا خانم) ايه، نمىدانم با مال فرنگ چه سر و کارى دارى؟ تاجر که نيستى اين 
حسابها را مالحظه بکنى. بگو ببينم پول چقدر پيدا کردهاى؟ 

(حيدر بيگ)آخر گوش بده بفهم که چه مىگويم. دولت روس چيت فرنگ را قدغن کرده 
است. کسى از ترس نمىتواند برود بياورد. مگر به اتفاق يکنفر آدم رشيد و بهادرى 

جرئت بکند يکبار دو بار بتواند بکشد بياورد. 
(صونا خانم) اى مرد به من چه روس مال فرنگ را [قدغن] کرده است. به چه کار من 

مىخورد؟ خدا بکند که چيت پوشيدن را از بيخ به مردم قدغن بکنند. حرف خودت را بزن 
بگو ببينم پول از که گرفتهاى؟ 

(حيدربيگ )دختر نمىگذارى که حرفم را تمام کنم. اما مردمان اينجا چنان به چيتهاى 
فرنگ حريصند که هر وقت هر جا مىبينند ديگر به روى حرير و پرند نگاه نمىکنند. 

عسگربيگ مىگويد هم ارزانست و هم قشنگست، و رنگش هم نمىرود. زنها براى اين 
چيتها بىاختيارند، هيچ چيت روسى را اعتنا ندارند. 

(صونا خانم) آخر به من چه؟ چيت فرنگ يا چيت روس هر دو به جهنم! حرف خودت را 
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بزن. 
(حيدر بيگ)مىگويند زن نچالنگ هم پنهانى از شوهرش هميشه چيت فرنگ مىخرد 

مىپوشد. حاجى عزيز در اين نزديکى بيست تومان چيت فرنگ [بهش] فروخته است. 
(صونا خانم) به جهنم بفروشد! بگور سياه بفروشد! نمىدانم اين صحبت چيست، از کجا 

به مغز اين فرو رفته است؟ حيدر دماغت ناخوش شده است، چه چى مىگويى؟ 
(حيدربيگ) هر چه مىگويم آخر حاليت مىشود که چيت فرنگ در اينجا چه قدر مرغوب 

است؟ 
(صونا خانم) به چه کار من مىخورد حاليم بشود؟ چيت فرنگ خريد و فروش خواهم کرد؟ 

(حيدربيگ) خيلى خوب، ده گوش بده. اگر من يک دفعه بروم چيت فرنگ بياورم به بزازها 
بدهم، خرج دو همچو عروسى را درمىآورد يا نه؟ 

(صونا خانم) از آن وقت تا حال هن هن، اين را مىخواستى بگوئى؟ بارکاهللا منهم 
مىگفتم راستى راستى جوان پول پيدا کرده است. مال فرنگ گويا صحرا ريخته است 
اين برود جمع کند بياورد. پاشو برويم پاشو بس است. حاال است که دم صبح روشن 

مىشود. 
(حيدر بيگ)پول پيدا کردهام! دروغ نمىگويم! 

(صونا خانم) پول پيدا کردهاى، عروسيت را تمام کن. به مال فرنگ ديگر چرا مىدهى؟ 
(حيدر بيگ)آخر قرض کردهام. صاحبش به شرط اين مىدهد که مال فرنگ بياورم، نفع آن 

را قسمت کنيم. نمىدهد که عروسى کنم! 
(صونا خانم) من با اين نفعها نمىخواهم عروسى کنم. پاشو بريم. اگر مال فرنگ همچو 
مداخل دارد، صاحب پول چرا با تو قسمت مىکند؟ نمىرود خودش بياورد همه خيرش را 

خودش ببرد؟ 
(حيدر بيگ)خودش مرد تاجر و تاجيک است. تا با همچو منى همراهى نکند، چه بنيه 

دارد به آن طرف ارس بتواند پا بگذارد؟ قزاقها مويش را مىکنند! 
(صونا خانم) قزاقها موى ترا نمىتوانند بکنند؟ 

(حيدر بيگ)من دزدى رفتهام، صد تا روباه بازى بلدم. من خود را به قزاقها نشان 
نمىدهم تا مويم را بکنند. 

(صونا خانم) تو هر وقت به دزدى و راهزنى هم مىخواستى بروى مىگفتى کسى مرا 
نمىبيند، نمىشناسد. اما باز مىديدند مىشناختند. دو سال فرارى شدى روى خانه 
نديدى، حاال پيش روى خودم بيرون آمدهآى مىخواهى باز کارى دست بزنى که فرارى 
بشوى؟ باز مرا با ديده گريان بگذارى؟ من راضى نيستم. نمىخواهم عروسى بکنى، 

پاشو برويم. 
(حيدر بيگ)گيرم که عروسى نخواستى. نان هم نمى خواهى؟ نبايد من يک راه 

مداخلى داشته باشم؟ 
(صونا خانم) خدا کريم است [گرسنه] که نخواهيم ماند! 

(حيدربيگ) ديگر چه طور گرسنه نخواهيم ماند؟ مىگوئى دزدى نرو، مال فرنگ نيار! نان 
که از آسمان نمىبارد! 

(صونا خانم) صبح شد، پاشو برويم! مرا ببر توى خانهات بگذار، بعد از دو هفته 
مىخواهى برو پى مال فرنگ. 
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(حيدربيگ) چونکه رخصت مىدهى، اين هفته را هم درخانه پدرت باش. اگر بعد براى تو 
عروسى نکردم نبردم، پس کمتر از من کسى نيست. 

(صونا خانم )نمىخواهم، نمىخواهم! من االنه خواهم رفت! پاشو بريم! 
(حيدر بيگ)دورت بگردم، دردت به جانم. پايت را مىبوسم، قربانت مىروم. دو هفته 
مهلت مىگيرم، صبر کن. واهللا بعد از دو هفته عروسى کرده مىبرمت. خاطر جمع 

بىعروسى و اينطور بردن تو از براى من از مرگ بدتر است. پيش پدرمادرت مرا خجالت 
نگذار! 

(صونا خانم) دو هفته صبر کردن براى من از عذاب جهنم مشکلتر است. ديگر تاب 
نمىتوانم بياورم. پاشو برويم! 

(حيدر بيگ)ترا به خدا حرف مرا بشنو، قبول کن! 
(صونا خانم) (بنا مىکند به گريه کردن) حيدر همچو مىشود دلت از من سرد شده 

است. 
(حيدر بيگ)صونا خانم، دلم را خون مکن. حاال که دوام نمىکنى ده پاشو سوار شو 

برويم! 
 

(صونا خانم مىخواهد پا به رکاب بگذارد، در آن حال صبح سفيده زده، طيبه خانم مادر 
صونا خانم از آالچيق بيرون آمده صدا مىزند؛ صونا، صونا… هوى!) 

 
(صونا خانم) اى واى جانم! نهنهام صدا کرد. ديگر نمىتوانم بروم! 

 
(زود خود را مىچسباند به زمين.) 

 
(حيدربيگ )ِاه، ِاه، دختر پس من چه کنم؟ 

(صونا خانم) ديگر برو وانايست! ننم االن مىآيد اين سمت! 
(حيدربيگ )پس کى بيايم؟ 

(صونا خانم) ديگر هيچ وقت نيا، برو! مرا ديگر نمىتوانى ببينى. 
(حيدربيگ )صونا حرفت را برگردان، اگر نه اين خنجر را پيش رويت مىزنم سر دلم، خودم 

را مىکشم. 
صونا خانم نه نه، به خاطر خدا! برو پى مال فرنگ بعد برگرد بيا عروسيت را بکن. برو ننم 

ترا نبيند. خودت را چرا مىکشى؟ من با بخت سياه خود بودم. 
 

(حيدر بيگ گردنش را بغل گرفته، رويش را بوسيده.) 
 

(حيدربيگ )حاال مىروم. ديگر دردت به جانم، غصه نخور، خودت اذن دادى. 
(طيبه خانم )اى دختر صونا کجائى؟ 

 
(حيدربيگ زود سوار شده هى کرده دور مىشود.) 
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(صونا خانم) اى ننه اينجايم، مىآيم. 
 

(طيبه خانم مىرود نزد او.) 
 

[طيبه خانم] اين دختر اين وقت در اين بيابان کارت چه بود؟ 
(صونا خانم) اى ننه جان، روز اينجا قاليچه انداخته نشسته بودم. شب خاطرم آمد 

قاليچه اينجا مانده است، از رختخواب که پا شدم، آمدم بردارم که اول صبح دچار گاو 
[گليها] و و گاو ساله چرانها مىشود مىبرند. قاليچه را برداشتم مىآمدم، لنگه کفشم 

از پايم در رفت. تاريکست نمىتوانم بجورم. 
 

(خم مىشود به جستن کفش.) 
 

(طيبه خانم) پات را نمىتوانى درست زمين بگذارى؟ کدام طرف افتاد؟ 
(صونا خانم) همين جا افتادهها. 

 
(دست به زمين مىمالد. طيبه خانم هم کج مىشود.) 

 
[طيبه خانم] اگر اينجا افتاده است پس کوش؟ 

(صونا خانم) ها، ببين، اين است جستم! 
 

(لنگه کفش را دست گرفته نشانش مىدهد.) 
 

(طيبه خانم )ده پا کن برويم. 
 

(صونا خانم کفش را پا کرده همراه مادرش مىرود.) 
 

«پرده مىافتد» 
 

مجلس دويم 
 

(واقع مىشود در قريه آغچه بديع، ميان دکانى که قدرى قدک، کرباس، شله و چيتها 
وسط ريخته شده و حاجى قره نيم ذرع دست گرفته، بىدماغ و ملول نشسته است.) 

 
حاجى قره (پيش خود تنها) خدا خراب کند همچو بازار را. ببرد چنين بده بستان را. سگ 

پدرى قدک و شله فروش انگار کن دستش سرب بوده است. سه ماه است در قلعه 
جنس خريدهام آوردهام، هنوز پنج توپ فروش نکردهام. کسى نيست که بر روى مال نگاه 

کند. دولت روس! داد و ستد بالمره بريده شده، جنس مثل ميراث گشته. طاعون آنجا 
ريخته کسى نزديکش نمىرود. با اين بازار تا يک سال ديگر اين مال فروش نخواهد رفت، 
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تمام نخواهد شد. خانه خراب شدم. رفت. اين چه کارى بود که سر من آمد. پانصد منات 
پول نقد بدهى، مداخل و منفعت پول جهنم، مايه هم دست نيايد. همچو چيزى کجا 

ديده شده؟ که نشان مىدهد؟ خانهات خراب شود چيت فروش. دردت را خدا بندد شله 
فروش، چادره فروش! آه هرگز خير نبينى انشاءاهللا! صحيح و سالم منفعت مالت را 

نخورى همچو که فروختى. اوف، اوف… (دست تأسف به زانو مىزند.) بىمروت صد بار 
قرآن خورد، پيغمبر ياد کرد که بسيار مال رواج است. در بازار آغچه بديع در عرض سه روز 
همه را مىفروشى. سه روزش سه ماه شده، سه ماه هم سه سال خواهد شد. اين 

مال مشکل فروش برود. خوب مغبونم کرد. از اين قرار درست صد منات ضرر دارم. اين درد 
مرا بىشک خواهد کشت. 

 
(در اين حال غفلتًا خداوردى مؤذن مىرسد.) 

 
[خداوردى] سالم عليک حاجى آقا. اسم شريف پدرت چيست؟ 

(حاجى قره) عليک السالم آقا. ناشور فرموديد توپى چند؟ 
(خداوردى) خير عرض کردم اسم شريف ابوى را بفرمائيد. 

حاجى قره مىخواهى چه کنى؟ به اسم پدر من چه کار دارى عزيز من؟ 
خداوردى من چه کار دارم؟ سوره جمعه خواندهام، مىخواهم براى پدرت فاتحه بدهم. 
حاجى قره بفرما اين عمل خير از کجا به خيال شريف شما رسيده است؟ بسيار خوب 

خيلى مرا خوشحال کردى. 
خداوردى از کجا به خيال من رسيده است؟ بسيار خوب، امروز صبح از در خانه ما 

مىگذشتيد به بنده زاده نفرمودهايد که به پدرت بگو سوره جمعه به پدر من تالوت کند، 
بيايد يک عباسى مىدهم. 

حاجى قره من؟ يک عباسى؟ چه طور؟ چه مىگوئى؟ ديوانه نشدهاى که؟! 
خداوردى حاجى هنوز ديوانه شدن من جهتى پيدا نکرده است. خودت سفارش کردهاى 

پسرم هم به من گفته است، سوره را هم خواندهام. اگر عباسى را ندهى آن وقت 
ديوانه خواهم شد. 

حاجى قره مردکه، سر خود ترا چه شده بود به پدر من قرآن بخوانى؟ 
خداوردى من هرگز سر خود نخواندهآم. تو گفتهاى، من هم خواندهام. 

حاجى قره من هيچ وقت همچو حرفى نزدهام و هرگز محال است که بزنم. از من همچو 
کارى نشده است: من هميشه خودم براى پدرم قرآن خواندهآم وليکن هيچ نشده است 

که پول بدهم قرآن بخوانند. در عمرم نکردهام و هرگز هم به خيالم نيامده است که بکنم. 
خداوردى حاجى يک عباسى مگر چه چيز است اين قدر حرف بزنى؟ نگفته باشى هم 

نقلى ندارد، يک عباسى را مرحمت بکن بروم. اگرچه پسرم مخصوصًا شما را مىگفت و 
نشان مىداد. 

حاجى قره عزيز من، پسرت مشتبه شده است. احتمال دارد کسى دگر گفته باشد برو 
پيداش کن عباسى را بگير. من به اين کساد بازارى يک شاهى ندارم، يک عباسى را از 
کجا بيارم به شما بدهم؟ امروز دشت هم نکردهام. ترا به خدا جلو دکان را نگير، مشترى 

مىآيد رد مىشود. 
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(خداوردى مىرود. بعد عسگربيگ و صفربيگ و حيدربيگ مىآيند.) 

 
عسگربيگ سالم عليکم حاجى. 

حاجى قره (سرش را بلند کرده) واه. عليکم السالم! حاجى قربانتان برود. بفرمائيد تو 
بنشينيد. 

 
(بيگها داخل دکان شده مىنشينند.) 

 
حاجى قره خوش آمديد. دردتان به جان حاجى، صفا آورديد. دکان از خودتان است. 

پيشکش شماست. [چپق] ميل داريد؟ غليان مىفرمائيد؟ 
عسگربيگ غليان مىکشيم حاجى. 

حاجى قره حاضر، االن چاق مىکنم. دردتان به جانم. 
 

(زود غليان را چاق مىکند.) 
 

عسگربيگ حاجى حالت بازارتان چه طور است؟ فروشتان خوب است؟ 
حاجى قره خدا برکت بدهد. مال که خوب شد بازار کساد نمىشود. مىدانى که من 

مال بد وارد دکان نمىکنم. روزبروز جنس دکان من فروش مىرود. ديروز دکان بسيار 
خالى شده بود، «قلعه» پيغام کردم غالم بچه شما اين مال را تازه فرستاده است. تازه 

امروز آوردهام چيدهام. (غليان را مىدهد، دست دراز مىکند از قدک و شله مىريزد 
پيش حضرات) حاجى قربان شما، هر چه مىخواهيد سوا کنيد. به خانه کعبه، به 

بيتالهى که رفتهام، به قرآن قسم، به حق پيغمبر به مرگ پسرم، عروسى «بدل» را 
نبينم اگر دروغ بگويم. همه آغچه بديع را بهم بزنى، بهتر از اين چيت و قدک يا جور اين، 
هيچ جا، دکان هيچ کسى بهم نمىرسد. قماش اينها قماش ديگر دارد، مشترى مجال 
نمىدهد. از اين سر مىآرم، از آن سر مىبرند. فردا اگر اينجا گذرتان بيفتد يکى از اينها 

را در دکان نخواهيد ديد. بخريد ببريد! مبارکتان باشد. پولتان حالل است، به مال خوب هم 
قست شده است. 

عسگربيگ مىخواهيم چه کنيم حاجى،زحمت بيجا کشيده پارچهها را بهم مىزنى، 
اينجا مىريزى. 

حاجى قره (متعجب و اوقات تلخ) چه طور مىخواهيم چه کنيم؟ مگر خريد نخواهيد کرد؟ 
شب عيد است تدارک نبايد ببينيد؟ رخت نمىخواهيد؟ 

حيدربيگ خير حاجى براى رخت خريدن و تدارک عيدى نيامدهايم. مطلب ديگر داريم. 
حاجى قره پول نقد نداشته باشيد با روغن گاو هم معامله مى کنم. بشرطى که روغن 

خالص گاو باشد. 
حيدربيگ اى مرد عزيز، اگر روشن داشته باشيم خودمان مىخوريم. روغن گوسفند بهم 
نمىرسد تا چه رسد به روغن گاو. عسگربيگ، گوشت اينجا باشد ببين چه مىگويد.  
حاجى قره (اوقاتش تلخ شده) شما را بخدا زحمت بکشيد تشريف ببريد، يک وقت ديگر 
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تشريف بياوريد حرف بزنيم. در دکان را نگيريد. حاال وقت آمدن مشترى است، مىآيند. رد 
مىشوند. 

عسگربيگ حاجى ما هم مردمانى هستيم، شما را مردى مىدانستيم که پيشت 
آمديم. فروش را يک ساعت ديگر هم مىتوان کرد. چه خبر است؟ ما هم کارى داشتيم 

که خواستيم ترا ببينيم. 
حاجى قره به جان شما، به خدا مجال ندارم. بعد از اين باز همديگر را خواهيم ديد. االن 

تشريف ببريد، زحمت بکشيد. 
حيدربيگ مرد عزيز مىخواهى جوابمان بکنى؟ تو چه طور آدمى؟ اين چه حالتى است تو 

دارى؟ 
حاجى قره قربانت برم، جواب که نکردهام. خواهش کردم که مرد کاسبم، به ضرر من 

راضى نشويد. اگر شما نيامده بوديد تا حال هفت هشت ده توپ چيت و قدک فروخته 
بودم. 

حيدربيگ عسگربيگ عجب ما را پيش آدم آورد. پاشو برويم. اينکه فايدهاى ندارد. 
عسگربيگ شما را به خدا حرف نزنيد ببينم. حاجى اگر زحمت نمىشود غليان ديگر به 

ما بده، بکشيم برويم. 
حاجى قره به مرگ فرزندم ديگر توى کيسه تنباکو نيست. همهاش هما ن بود. ته کيسه 

را تکان دادم چاق کردم. تشريف ببريد. خوش آمديد، زحمت کشيديد. 
عسگربيگ راست است وقتى که خدا از آدم گرفت، بنده نمىتواند بدهد. من خودم 

مىدانم سه ماه است در آغچه بديع سه توپ چيت و قدک نتوانسته بفروشى. يک عالم 
ضرر دارى. ما آمديم که درسر پانزده روز صد منات خير به شما برسانيم. چه فايده بختت 

کار نکرد. خداحافظ! 
 

(پا مىشوند راه بيفتند.) 
 

حاجى قره اينجا نگاه کنيد ببينم چه مىگوئيد. چه طور سر پانزده روز صد منات؟ يعنى 
چه؟ 

عسگربيگ ما ديگر چه بگوئيم؟ تو که گوش نمىدهى، آشکار جواب کرده بيرونمان 
مىکنى. 

حاجى قره اى مرد عزيز، من کى به شما جواب کردم؟ کى بيرونتان نمودم؟ بنشينيد 
پائين براى خدا، فروش امروز هم بدرک! بنشينيد ببينم. من ندانستم که شما از حرف 

من خواهيد رنجيد اگر نه صد تومان ضرر مىکشيدم، هرگز به شما نمىگفتم برويد. 
کسى تا حال از من حرف سخت نشنيده، سخنى درشتتر از برگ گل به روى کسى 

نزدهام. کلفتى به هيچ احدى نگفتهام. 
عسگربيگ خوب حاال که اينطور شد، چشم، باز مىنشينيم و به شما هم مىگوئيم که 

مطلب ما چه بوده است. 
 

(همگى از نو مىنشينند.) 
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حاجى قره ده بگوئيد ببينم، حاجى قربانتان برود. صد منات خير از کجا پيدا خواهد شد؟ 
اين خير را که مىدهد؟ که مىرساند؟ 

عسگربيگ خير برسان همين مرد است ها، حيدربيگ. 
 

(اشاره به طرف حيدربيگ مىکند.) 
 

حاجى قره (به شتاب) از کجا مىرساند؟ اى قربان تو حيدربيگ. غليان چاق بکنم؟ دردت 
به جانم. 

حيدربيگ تو که تنباکو نداشتى؟ از کجا غليان چاق خواهى کرد؟ 
حاجى قره کيسه دارد. کاش تو غليان بکشى. 

 
(زود دست دراز مىکند از کيسه تنباکو مىآورد. غليان را چاق کرده به حيدربيگ تواضع 

مىکند. بعد رو به عسگربيگ مىنمايد.) 
 

[حاجى قره] ده بگو ببينم چه طور مىخواهد برساند؟ 
عسگربيگ حاجى اين همه مال که اينجا ريختهاى، يک قروش براى تو منفعت دارد؟ 

حاجى قره دارد يا ندارد، تو حرف خودت را بزن! 
عسگربيگ حاجى بزن بهادرى [حيدربيگ] را تو که بلدى؟ 

حاجى قره بلى مىگويند که بزن بهادر است. 
عسگربيگ همه مىدانند در همه قراباغ، هر جا که اسم حيدربيگ گفته شود مرغ پر 

مىاندازد. 
عسگربيگ آدم تا زور هم نداشته باشد نمىتواند زر پيدا کند. حاال گوش بده تا بگويم؛ 
خودت مىدانى که مال فرنگ در اينجا چه قدر گران و رواج است. در تبريز، چيت ذرعى 
يک عباسى، اينجا ذرعى سيصد دينار فروش مىرود. چاى گروانکه يک منات، اينجا يک 

منات و نيم نمىگذارند زمين بيفتد. سبب اين را مىدانى براى چيست؟ 
حاجى قره خير چه مىدانم؟ 

عسگربيگ سببش اين است: از ترس يساوالن ارمنى و قراوالن گمرکخانه قراباغ. و از 
دست قزاقها مرغ نمىتواند آن طرف ارس برود. 

حاجى قره يعنى شما از مرغ هم تيز پريد، آن طرف ارس بپريد؟ 
عسگربيگ البته دستها را به دستها بيشى است. حيدربيگ پيش ما باشد، قراول 

يساول به ما چه مىتواند بکند؟ 
حاجى قره قراول و يساول را کنار بگذار. هرگاه قزاقها نباشد، به خدا ماهى دو دفعه تبريز 

مىروم برمىگردم. قراول و يساول به من چه خواهد کرد؟ من از لطف خدا تنها بيست 
نفرش را جواب مىدهم. اما وقتى که اسم روس مىبرند، دلم مىترکد. شمشير و 

تفنگ اينها اين قدرها مرا نمىترساند که آمد و شد مجلس استنطاق لرزه به جان من 
اندازد. راستش از اين قزاقها بايد ترسيد که شر و خطا از اينها خارج نيست و نخواهد 

شد. 
عسگربيگ ايه، ما پنجاه تا گذرگاه بلديم. قزاقها را فريب مىدهيم، از جائى مىگذريم که 
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گرد رد پايمان را نبينند تا چه رسد به خودمان. 
حاجى قره حاال از اين آمدن پيش من غرضتان چه چيز است؟ 

عسگربيگ غرضمان اين است:از نشستن اينجا جز اينکه پشه به چشم و روت 
مىنشيند، مداخلى نخواهى کرد. پاشو پول زيادى بردار، هم براى ما هم واسه خودت، 
برويم تبريز. ما که از خريد و فروش آنجا سر در نمىبريم، سر رشتهاش را نداريم، براى 

خودت و براى ما خريد کن. ما هم ترا صحيح و سالم با مال و جان تا اينجا مىآريم. پانزده 
روز صد تومان پنجاه تومان منفعت دارد. منفعت پولى که به ما دادهاى، بده به ما، منفعت 

پول خودت هم مال خودت. 
حاجى قره خوب ولى که به شما ميدهم نفع پول من کجا مىرود؟ 

عسگربيگ آخر عوض نفع پول ما هم در حق شما خوبى مىکنيم. ترا از دزد و [ُمزد] 
سالمت نگاه مىداريم، منفعت مىرسانيم. ديگر زيادتر از اين چه مىخواهى؟ پونزده 

روزه از ما نفع پول خواستن براى شما قبيح است. قدرش قابل نيست. بىوجود ما که تو 
نه مىتوانى تبريز بروى و نه مى توانى مال بيارى؟! 

حاجى قره چرا نمىتوانم بروم؟ بخواهم امروز مىروم. هيچ کس هم نمىتواند يک پوش 
از من بگيرد! من خودم مکرر به دزد و راهزن دچار شدهام، دعواها کردهام. 

عسگربيگ آ، جانم صد اژدها باشى تنها اين راه را نمىتوانى بروى،بيائى. ما که انکار 
رشادت ترا نکرديم! 

حاجى قره راستى من پول بىمنفعت دادن را عادت نکردهام. اگر نفع پولم را کم 
مىکنيد، گوش به حرف شما مىدهم. 

عسگربيگ نفرى صد تومان بدهى تا پانزده روزه چه قدر منفعت مىخواهى؟ 
حاجى قره صد تومان پنج تومان نفع برمىدارم. زياده هر چه ماند مال شما. 

 
(عسگربيگ رو مىکند به حيدربيگ و صفربيگ.) 

 
[عسگربيگ] چه مىگوئيد رفقا، راضى مىشويد؟ 
حيدربيگ و صفربيگ چه بايد کرد؟ راضى هستيم. 

عسگربيگ حاجى ده پاشو پول حاضر کن! 
حاجى قره کى مىرويد؟ 

عسگربيگ امشب بايد برويم. 
حاجى قره خيلى خوب پول حاضر است. برويد اسباب سفرتان را بپوشيد، طرف شب 

بيائيد خانه ما. من هم تدارک اسب و اسباب خود را ببينم. برويم! 
 

(بيگها پا شده.) 
 

بيگها خداحافظ حاجى! (مىروند) 
حاجى قره (پشت سرشان) خوش آمديد، بىوقت نيائيد؟ 

بيگها خاطرجمع باش!  
(دور مىشوند.) 
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حاجى قره (تنها) بسکه سر اين پدرسوخته صاحب مال نشستم، جانم تلف شد. تا 

قيامت اينها فروش نخواهد رفت. مىگويند مال فرنگ خريد و فروش نکن! سوداگرى هم 
مىکنى، مال روس و قزلباش بخر بفروش. من چه خاک بسر بريزم؟ اين مال روس و 

قزلباش چرا فروش نمىشود؟ خير، تا يک همچو کارى نمىشد، نمىتوانستم ضرر اينها 
را در بيارم، پاشوم بروم خانه، تدارک خودم را ببينم. همچو خيرى کم اتفاق مىافتد و اال 

من غصه مرگ مىشدم. 
 

(دکان را قفل مىکند مىرود. در آن اثنا وضع مجلس تبديل يافته، خانه حاجى قره به نظر 
مىآيد. حاجى قره کليد در دست درب صندوق را باز کرده از کيسه تومانيها را بيرون 
آورده، سيصد تومان برشمرده، سوا سوا به کيسهها مىگذارد. بعد مىرود تفنگ و 

طپانچه و خنجر و شمشيرش را مىآورد پيش خود جمع مىکند. در اين بين «تکذبان» 
زن حاجى قره مىرسد.) 

 
تکذبان مىخواهى چه بکنى؟ باز اين اسباب و يراق را چرا پيش خود ريختهاى؟ 

حاجى قره مسافرم، مىخواهم بروم بيرونها. 
تکذبان باز کجا مىخواهى بروى؟ بگو ببينم! 

حاجى قره شما نبايد بدانيد. 
تکذبان چرا نبايد بدانيم؟ دزدى که از من پنهان بکنى؟ 

حاجى قره يک همچو چيزى. 
تکذبان اگر همچو چيزيست که هرگز نمىتوانى بروى! پاشو برو در دکانت، مالت را 

بفروش. 
 

(اسباب را از پيشش جمع مىکند.) 
 

حاجى قره خدا دکان را خراب کند. آتش بگيرد مال. مگر فروش مىرود؟ تو هم 
نمىگذارى چاره سر خودم را بکنم؟ 

تکذبان مرد بسرت چه شده است؟ مگر نگذارم چارهاش را بکنى چه مىگوئى؟ 
حاجى قره ديگر مىخواهى چه بشود؟ خانه خراب شدم! درست صد منات تا حال ضرر 

دکان و خسارت اين مال را دارم. نان از گلوم پائين نمىرود. 
تکذبان گلوت همچو بگيرد انشاءاهللا، که آب هم پائين نرود. اى لئيم، مثل اينکه بچهها 

قاب جمع کنند، اين قدر پول را جمع کردهاى، مىخواهى چه کنى؟ صد سال ديگر عمر 
داشته باشى، همهاش را بخورى، بپوشى، عيش و نوش کنى، پول تو تمام نمىشود. 

براى صد منات ضرر چه خودت را مىکشى. 
حاجى قره به لعنت خدا گرفتار شوى زنکه! تخمتان به اتش بيفتد،از روى زمين نيست 

شويد انشاءاهللا! گم شود از اينجا، هى کولى! 
تکذبان مرد که ديوانه شدهاى؟ من از خانه خودم کجا گم شوم؟ بگو ببينم کجا مىروى، 

من هم بدانم! 
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حاجى قره به جهنم گور سياه! دست نمىکشى؟ چه مىخواهى از جان من؟ 
تکذبان کاش تا حال رفته بودى، جان من هم خالص شده بود. کو؟ آن روز را خواهم ديد 
که عيش و جشنى بکنم؟ چه فائده، راه عزرائيل بند شود که مثل تو نحس و نجس را 

روى زمين گذارده، تازه جوانان را به خاک سياه مىفرستد. 
حاجى قره از نحس و نجسهاى روى زمين يکى خودتى که طوق لعنت شده به گردن 
من فقير افتادهاى. من در عمر خودم به کسى اذيتم نرسيده، ضررى نزدهام. من چرا 

نحس و نجس مىشوم؟ خدا لعنت کند انشاءاهللا! 
تکذبان اگر ضرر نزدهاى، خير هم نرساندهاى. نحس و نجسى به جهة اينکه مالت را نه 

خودت مىخورى و نه صرف عيالت مىکنى. اگر بميرى هيچ نباشد زن و بچهات اقًال نان 
سيرى مىخورند. بميرى انشاءاهللا! 

حاجى قره زن و بچه زهر مار بخورد! خودت بمير من خالص بشوم. 
تکذبان خانه تو که زهر مار هم بهم نمىرسد. اگر باشد آن را هم مضايقه مىکنى، 

راضى نمىشودى بخوريم. بميرد کسى که مال خودش را نمىتواند بخورد! 
 

(در اين اثنا بيگها صدا مىکنند.) 
 

[بيگها] حاجى، حاجى! 
حاجى قره زنکه برو آن طرف، مردم مىآيند اينجا. 

 
(تکذبان زود رد شده، پشت در گوش مىدهد. بيگها مسلح و مکمل داخل مىشوند.) 

 
[بيگها] سالم عليک حاجى. 

حاجى قره عليکم السالم! حاجى قربانتان برود. بفرمائيد بنشينيد. 
عسگربيگ حاجى حاضرى يا نه؟ 

حاجى قره بلى دورت بگردم حاضرم. اين هم پولهاست، سوا کردهام. اما دردت به جان 
حاجى، سيصد تومان را خودم برمىدارم در تبريز پيش روى خودتان چاى و پارچه مىخرم 

مىسپارم دستتان بياوريد. 
عسگربيگ همچو چرا حاجى اينجا بسپارى چه مىشود؟ 

حاجى قره آنطور بهتر است. هيچ تفاوتى ندارد. 
عسگربيگ چه تفاوت دارد؟ باشد. ده پاشو برويم! 

حاجى قره قدرى صبر کنيد. غالم بچه را فرستادهام اسبها و نوکر مرا بياورد. 
عسگربيگ چند تا اسب برمىدارى حاجى؟ 

حاجى قره سه تا قربان تو. يکى را غالم بچه سوار مىشود، يکى را هم خودم، يکى را 
هم بار مىکنم نوکره جلوش را مىکشد. شما چند تا برمىداريد؟ 

عسگربيگ ما هم نفرى دو تا اسب برمىداريم. يکى براى سوارى، يکى براى بارگيرى. 
اين يراق و اسباب از تست حاجى؟ 

حاجى قره بلى از خودم است. 
عسگربيگ خيلى خوب پس بپوش. 
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حيدربيگ واهللا حاجى، اگر آدم ناشناسى ترا ببيند زهره ترک مىشود. 
صفربيگ به خدا که من به حاجى اين گمان را نداشتم. 

حاجى قره مردى در وقت کار معلوم مىشود. دردت به جانم، شما مرا همين ذرع ذرع 
کن جا آوردهايد، داخل حساب نمىدانيد. اما انشاءاهللا مىبينيد که من آدم ترسو نيستم. 

تعجب دارم از بعضى سوداگرها که در رهگذر مالشان را ريخته، خالى برمىگردند. 
صفربيگ حاجى سوداگرها مالشان را بىجهة نمىريزند، مال بگيرها ناقواليند. نمىدانى 
به چه حيلهکاريها پيش مىآيند. در لباس يساول و قراول خود را به مردم نشان مىدهند 

که آدم بشناسد. گاهى اسب پاالنى يا االغ سوار مىشوند. گاهى پياده بىاسباب و 
يراق جلو آدم مىآيند. تو هم چه مىدانى، مىگوئى فقير رهگذر است، چونکه روبرو و 
نزديک مىرسند، هيچ نمىفهمى اسباب و يراق از کجا پيدا شد. ديگر مجال دست و پا 

جمع کردن نمانده، لختت مىکنند. هر چه دارى مىگيرند. 
حاجى قره اينها همه از ترس و بىاحتياطى به سر آدم مىآيد. آدم نبايد هيچکس را 
بگذارد نزديک خود بيايد، در هر لباس مىخواهد باشد. يک دفعه به من دچار شوند، 
ببينند که چه بسرشان مىآرم. به همه ايشان توبه مىدهم که هرگز سر راه هيچ 

رهگذرى را نگيرند. 
صفر بيگ بلى راست مىگوئى. آدم بايد احتياط را از دست ندهد و نترسد. 

 
(در اين اثنا کرمعلى، نوکر حاجى و «بدل» پسرش وارد مىشوند.) 

 
کرمعلى آقا اسبها حاضر است. کجا مىخواهى بروى؟ 

حاجى قره تبريز. 
کرمعلى مرا هم مىخواهى تبريز ببرى؟ 

حاجى قره بلى. 
کرمعلى براى چه مىروى آقا؟ 

حاجى قره به تو چه! 
کرمعلى به من چه؟ خودت مىگويى ترا هم مىبرم. ندانم که به چه کار مىروم؟ 

حاجى قره مىرويم خريد مال فرنگ. بار مىکنم گرده يابو، تو هم جلوش را مىکشى.  
کرمعلى آقا تو کى تذکره گرفتى که تبريز بروى؟ 

عسگربيگ تذکره الزم نيست. 
کرمعلى همچو باشد من نمىرود. يک دفعه از اينجا به «ساليان» بىبليط رفتم، مووراو. 

گرفت آن قدر [کتکم] زد که اآلن هم دردش را فراموش نکردهام. 
عسگربيگ نترس، مووراو هرگز رفتن ما را نخواهد فهميد. 

کرمعلى راستش اين است که وعده من نزديک است تمام شود. مىخواهم بروم نوکر 
کس ديگر بشوم. حاجى مواجب را بسيار کم مىدهد، علىالخصوص شکمم هم هرگز 

اينجا سير نمىشود. من که نمىروم. 
عسگربيگ تو اين سفر را با ما بيا، در راه هر چه شکمت جا بگيرد به شما نان مىدهيم. 

يکى يک توپ چيت هم به تو مىبخشيم. 
کرمعلى حاجى هم مىبخشد؟ 
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حاجى قره بار مرا صحيح و سالم بيارى برسانى، من هم براى خير شما تالش مىکنم 
چيتها را که بيگها به شما مىدهند، گرانتر مىفروشم. 

کرمعلى باشد اين هم بکنى باز خوب است. 
حاجى قره (به بيگها) بفرمائيد برويم! 

 
(همگى بيرون مىروند. بعد تکذبان به مجلس مىآيد. تنها.) 

 
[تکذبان] اى واى ديدى؟ خدا خانهتان را خراب کند! شوهر کم را تابيدند بردند. براى مال 

غدغن. کارى به سرش بيايد. بچههام يتيم خواهد ماند، واى، واى، خدا… 
 

(مىزند به زانوش.) 
 

«پرده مىافتد» 
 

در سه مجلس ديگر باقى مانده اين نمايشنامه حاجى قره و عسگربيگ و کرمعلى به 
سفر مى روند اجناس خارجى قاچاق را مى آورند اما در راه دستگير مى شوند گو اينکه 

به دليل التماسهاى همسران حاجى قره و عسگربيگ و به خاطر اينکه آنها قول مى 
دهند ديگر کار خالف نکنند آنها را مى بخشند. 
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