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   کرمي شريه اي  
 
  آدم ها

ن شاه ظاهر مي شود، در نقش خودش آاله        در آغاز در نقش ناصرالدي     آرمي شريه اي  
 به بر، ريش و سبيل      گارنگهل تكه و رن    چبوقي بر سر، قبايي      

صورتش را مي تواند به تناسب بازي در صحنه با           . عاريه دارد 
. رد، آرايش آرده و تغيري دهد       وسايلي آه مهيشه به مهراه دا       

يا ي و بوق    گدايره زن.  مسخره اي به خود آويزان آرده است      اءاشي
. وري به مهراه دارد و بتناسب صحنه از آن ها استفاده مي آند          پشي

مي تواند ماسك هاي خمتلف و مسخره به مهراه        . خبوبي دايره مي زند  
 .  داشته باشد و به تناسب صحنه استفاده آند

در آغاز در نقش آرمي شريه اي ظاهر مي شود، در نقش خود              ناصرالدين شاه   
 و  گارنگهاي خمتلف و رن    رد، محايل و مدال   لباس شاهانه اي بنت دا   
ادشاهي او مهراه   پآاله  . ن شخصيت هستتند  ي امششريي مرصع از لوازم   

بسيار جدي است   . ر طاووس جاليل شاهانه به او مي دهد      پبا گوهر و    
 . و معموًال به آرامي و متانت سخن مي گويد

اله، با  هل س چاز مالزمني، خواجه و آليددار حرم،             اعتماداحلرم     
رنگ و آريه، و با صوتي ناهنجار سخن مي گويد، و              زرد  ي اهرهچ

خيلي  شال سفيدي بر روي لباس آبي رنگ بسته و دسته آليد
وب دسيت بلند و آلفت با      چ.بزرگي را به آن آويزان منوده است        

 .  بدست دارد ایآالهكي نقره
 او  پچ، گوش   مردي ميانه سال، با لباس معمويل دراويش         مريزا رضا آرماني

ن صحنه بايد براي    ي ابراي منايش ( .در ادامه منايش بريده مي شود    
 .)بازيگر گوش مصنوعي ساخته شود

 نجاه سالهپبا عبا و عمامه و شال سبز،  معني العلما     
 ور چاقچو ر ادچبا مقنعه و  امينه اقدس      
 ورچاقچادر و چبا مقنعه و  زن دوم          

ادر در  چ آودآانه آه بامقنعه و         يهث سي ساله ايست، با ج     زن ك   چخامن آو
 .صحنه آوتاهي ظاهر مي شود، سخين مني گويد

 مرد ميانسال، با لباس رمسي و نشان دار دوران قاجار صاحب اختيار  
صدراعظم ناصرالدين شاه، مردي است ميانسال، مغرور، با لباس           امني السلطان  

 .رمسي و نشاندار دوران قاجار
  سي ساله، فرزند ناصرالدين شاه )اقتدارالسلطنه( امران مريزا آ

شت صحنه  پ آودآي است آه فقط صداي گريه اش از         ،)منيجك( عزيزالسلطان     
 .شنيده مي شود

ر پ جالدي و سينه اي      يدارهقمرد ميانسال با     ،)معتضداملمالك(  مريغضب
 .از مدال هاي گوناگون، شعر هم مي گويد

 .زشك فرانسوي، فارسي را با هلجه فرنگي صحبت مي آندپ     دآرت تولوزان
  .مرد آوتوله و ميانسال است حاجي ُسرُور  

 .ها و مردم  سينه زن،ها خوان  نوحه،عكاس باشي
در متام مدت منايش مهه لفظ قلم سخن مي گويند، جبز مواردي           : توضيح  

عدول ن قاعده    ي اآه شاه به شدت عصباني مي شود، مي تواند از          
آرمي شريه اي لفظ قلم را بسيار تصنعي سخن مي گويد و هر              . آند

وقت با درباريان، به غري از شخص شاه سخن مي گويد، بنا بر                
 .ضرورت صحنه مي تواند، هلجه هتراني و يا اصفهاني داشته باشد

 
 



 کرمي شريه اي
 

 :توضيح
 جاري  شده اند و از زبان ناصرالدين شاهنوشته {} داخلاشعاري آه 

  بنا بر ضرورتبرگرفته که از ديوان ناصرالدين شاه مهگی مي شوند،
 .نيز گشته اند دستخوش تغيرياتي جزيي ، گاهی،منايشي



   کرمي شريه اي  
 پرده اول
 صحنه خنست

 

 !يا باباحلوايج ادرآين! يا شاهزاده عبدالعظيم ادرآين   شاه
  شه حممود صفاتي ا در عمر ابد{    
 اسكندر و من صرف منودمي اوقات    
 با مهت من آجا رسد مهت او    
 } او آب حيات،من خاك در تو جستم    

  دمچدل در برم قرار مني يافت هي{   
 تا آنكه در رسيدم در صحن آوي يار   
  خرميآثاردر درگهش نديدم    
 ر گشته از غبارپآاخش مهه شكسته و    
 و روي ماهچآن مسكين آه بودي روشن    
 }ون شهر زنگبارچدر ديده ام بيامد    

 .ل مي طلبدصدارت عظما امني السلطان اذن دخو)  شت صحنهپاز (  صدايي



 کرمي شريه اي
 ! جرياني ا  جريان، جرياني ا جريان   
 من درين دنيا مانده ام  حريان    
 خاآت آباد و قلب من ويران   
 ! جرياني ا جريان   
 جان ازين حرمان بردي، اما من   
 تنها مانده ام در غم هجران   
 ! جرياني ا جريان   

ها  جريان! دچيپهنوز صداي خنده ات در آوه هاي جتريش مي         ! جريان  شاه
 .گ شده استمانده اند و دلشان براي صداي تفنگ تو تن

ري شد و بعد از تو بر شست         پ در حسرت شكار   مي داني؟ قوش تو     
 !جريان.  آسي جا خوش نكردچهي

 شكاري  چسگ هاي تو بعد از تو بزور به شكار رفتند و هي                  
 .دلشان را خوش نكرد

 !نبود ديگر، نه آن ذوق بود و نه آن خنده هاي منكني   
 غزايل در آوه و دشت و دمن        چهل سايل مي شود آه جاي تو را هي       چ   

 .ر نكرده استپ
 !قدر دمل هواي جتريش مي آندچ   
 !جتريش ديگر آن جتريش نيست، جتريش به جريانش سبز بود   
 ه مي شود آرد؟چخب ديگر    
 .دارمي قرن را جشن مي گريمي   
 !طاقيت داشته امي خوب! نجاه سالپ   
نت، به ميمنت و      نجامهني سال جلوس ما به سلط        پفردا جشن       

 .مبارآي شروع مي شود
 .ها را بگردانيمر نظر دارمي منبعد جور ديگري آارد   
 .انشاأهللا به ترقي زراعت و جتارت و معادن و جنگل ها نايل شومي   
اگر خدا توفيق مان دهد، از غفلت ها جلوگريي آرده و مملكت را               

 .هيم ساختمدارس جديد و بيمارخانه ها خوا. ترقي خواهيم داد
ها و راه انداخنت آارخاجنات،         هچها و ساخنت آو      متيزي شهر     

 آي بود؟ آي بود؟  صداي ديگر
 : شت صحنهپصداهاي 

 !من نبودم-   
 . سو قصد شد -  
 . دآرتتولوزان را خرب آنيد -  



   کرمي شريه اي  
 اون آافر است، مني شود به حرم راهش داد، فخر االطبا را خرب                -  

 .آنيد
 !تل را بگرييد قا -  
 طور دلت آمد؟چدرسوخته بيشرف، پ  -  
 ! مهه شان را بگرييد، نگذاريد در بروند -  

 !  مشقي بود، مشقي بودامني السلطانصداي 

 !دواي حسني آشته ش! واي حسني آشته شد انصداي عزادار

 آشته شد، آن شاه مظلوم آشته شد صداي نوحه خوان
 خون او با خاك ره آغشته شد   
 ما درين مامت عزاداران او   
 از مشاِر آمرتين ياران او   
 يدآه از آن تريي آه بر جانش رس   
 جان ما قربان آن شاه شهيد   

  واي ازآن تريي آه برجانش رسيد  صداي سينه زنان
 جاِن ما قربان آن شاه شهيد   

اعال حضرت ! ن هرزه درايان را خفه آنيد       ي ا فه آنيد، خ  امني السلطان
 !ترسيده اند، غليان بياوريد

 .اگر از ترس غش آرده است، بايد انگشت درماحتتش آرد اعتماداحلرم
 .اقو خط بكشيدچدورش را با  معني العلما
 !ديگر بايد دورش را خط آشيد! دورش را بايد خط آشيد آرمي شريه اي

  نوحه از بريون  بيت احزان شد مهه روي زمنيصداي  
 ا، شه دنيا و دينپتا فتاد از    
 شم خود را در عزايش تر آنيمچ  
 اآش مهه بر سر آنيمپتربت   

به مهه بگوييد براي سالميت     ! ن نوحه خوان را   ي اخفه آنيد صداي   امني السلطان
عايل شم زمخي بود آه انشااهللا ت      چ! ذات اقدس شاهنشاهي دعا آنند     

 .تري مشقي بود و اعالحضرت ماشاهللا سالمت هستند. رفع شده است
 !بگرييد بگرييد حرامزاده را، نگذاريد فرار آند صدا هاي 

  شت صحنهپ

 !در سوخته را برب و بگذار آف دستشپن ي اگوش   آامران مريزا



 کرمي شريه اي
 سهل است، سرش را گوش تا       به طرفة العيين گوش آه   ! امر عايل مطاع   مريغضب

 .گوش مي برم و آف دستش مي گذارم
 !فعًال فقط گوش   آامران مريزا

 ! زبانش را هم از حلقومش بريون بكش آامران مريزا ! گوِشت را بده ببينم مادر خبطا)

نكش، ! ي؟ آار، آاِر دستم بود، نه آار گوش        كار دار چگوشم را    مريزا رضا
 !دراز مي شه

  »به شوشرت زدند گردن مسگري آهنگريگنه آرد در بلخ «  
 .اينجا بدتر از دادگاه بلخ حكم مي دهند  

 در تاجدارم را آشيت؟ په حقي چبا ! درسوختهپخفقان بگري  اآامران مريز
 بود و تريمشقي    مشاحرف حضرت اشرف را آه مي گويد مشقي       ! اي بابا  امريزا رض

شم زمخي هم به اعال حضرت نرسيده است       چ چهم به خطا رفته است و هي     
يزي مني گرييد؟ من بي گناه را به قتل         چرا باور مني آنيد و به        

را فرمايش حضرت اشرف را يه      چاما ديگر   ! متهم مي آنيد، بكنيد  
 گرييد؟ يزي منيچ
 !زبان درازي هم مي آين؟ مريغضب  آامران مريزا

 !امر بفرماييد حضرت واال   ضبمريغ

 ! حضرت  واال دست نگه داريد، زبانش را نربيد نامني السلطا
 حاال ديگر از قاتل جانبداري مي آنيد؟ ! شممان روشنچ آامران مريزا
تل را  قا.  جانبداري آدام است؟ او هنوز استنطاق نشده است         امني السلطان

 .بايد استنطاق آرد
اك شاه بابا براي ما، حاآم     پيكر  پحضرت اشرف دارند در حضور       آامران مريزا

هتران، مقام فرماندهي و حكومت داراخلالفه، تعيني تكليف مي آنند          
ن مردآه الدنگ را استنطاق بكنيم؟       ي ا طور بايد ما  چًال  ثآه م 

ر براي  ايش به جوي مني ارزد، ديگ       پل او آه سرا     ثالدنگي م 
مشا ! رعيت را مشا زباندار آرده ايد    ! استنطاق زبان الزم ندارد     
 ! براي رعيت زبان گذاشته ايد

آه نسبت به آستان قدس      ! ن طور زبان دراز شده اند  ي ا ها ني اآه آامران مريزا
 .ه ادب مي آنندئسلطنت اسا

آنقدر توي سرش مي زمن آه بدون زبان هم         ! نطور نيست ي ا هم چيه آامران مريزا



   کرمي شريه اي  
ه چداده اند؟ آي بتو اسلحه داد؟ در خانه حاج امني الضرب                

طه اي داشيت؟ يقني با    ه راب چمي آردي؟ با سيد مجال الدين اسدآبادي      
 حال به  خان فراماسون مكاتبه داشته اي؟ از آي تا به         مريزا ملكم 

  عضويت فراموشخانه در آمده اي؟  
مي خوام بگم اما مشا آه     ! دست نگه دار تا بگم   ! صرب آن بابا   خب   رضا مريزا

 !مني ذارين
 !بگذار بگويد  امني السلطان
 !درت را در مي آورمپراست بگو وگرنه  آامران مريزا

 .نج نفر بودميپما    رضا مريزا

 !يزم و دو خايه امچن ي ان سايه ام،ي اخودم بودم و   رضا مريزا
  مريزا آامران 

 !استنطاقش آنيدو دش به دوستاقخانه بربي!  بيشرفي ا امني السلطانو 

   پشت صحنهصداي مردم از 

اعالحضرت ! غليان بياوريد ! ن هرزه درايان را     ي اخفه آنيد  امني السلطان
 !غليان طلبيدند، غليان بياوريد

(  

 ن شه ما خدايا ي ا سالمت و زنده دار  
 از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزا  

 

 دومصحنه 
 

  شت صحنهپها از صدا



 کرمي شريه اي

متنا مي آنم ! خاتون ها! خاتون ها )  خوددار باشيد، زمان          .دا تو رو شناخته آه اجاقتو آور آردهخ زن دوم
عزاداري بعدًا بطور رمسي اعالم مي شود، آن وقت هر قدر آه دلتان            

آسي نبايد  ! مي خواهد گريه و زاري بكنيد، االن وقتش نيست           
ند مردم بايد خيال بكن   . ي بربد پن سوقصدي آه اجنام گرفته      ي ابه

نان صحيح و ساملند و دارند خودشان را براي            چآه اعالحضرت مه  
 .جشن هاي قرن آماده مي آنند

موقع اش آه شد، آفن و تربيت آه       . فعًال سر و صدا راه نيندازين     امني السلطان
االن . من براي روز سياه خودم نگه داشته ام را هديه مي آنم             

 .ي فرصت نشسته اندپطلباني آرد آه  بايد فكري براي آشوب

حضرت اشرف صحيح مي فرمايند، اما صالح مني دانيد زودتر به سفري           آامران مريزا
روس اطالع بدهيم تا قواي خود را به حال آماده باش در                   

 . بياورند
ايتخت پ بايد وليعهد خودش را به        صالح نيست، اول  ! هنوز نه  السلطان امني

وليعهد بايد خودش را مهني امروز و فردا به داراخلالفه           . برساند
 .ي استثه حوادچبرساند، وگرنه خدا مي داند آه زمانه آبسنت 

آن ها . من به دوستان خودم در قونسولگري انگليس خرب داده ام          اعتماداحلرم
 و تربت متربآه اي    ضمنًا آفن . از هر نظر مواظب و مراقب هستند       

 .يدا آردپآه شاه با خودش از آربال آورده بود را بايد 
 مگر مي شود آه تربت را گم آرده باشيد؟! اوا خاك عامل اقدس امينه

تربت و آفن متربآه را قرار بود تو         . مهه اش تقصري خود تو است       دوم زن
 يا مي خواي سرجهاز  . م و گورش آردي   عمدًا گُ . يش خودت نگه داري   پ

 !به دخرتت بدي
خدا بسر شاهده آه من اونا رو به اعتماداحلرم داده             ! اوا اقدس امينه

 .ه ام آجا بود تا هبش جهاز بدمچتازه من ب. بودم

خلالفه امن  دارا. حضرت اشرف دلشان شور بي مورد مي زند         آامران مريزا
معني التجار را مكلف آرده ام     . است و آب از آب تكان مني خورد        

ن روزهاي حساس دست     ي امراقب رفتار بازاريان باشد، مبادا در      
 .از آسب و آار بكشند و يا ارزاق عمومي را احتكار آنند

 .ميت را آه مني شود مهينطور گذاشت. ه مي شودچحاال تكليف تدفني  اعتماداحلرم
مي دانيد آه غسل مس ميت      . آقايان غسل مس ميت يادتان نرود         معني العلما

در متام  . واجب ُمنّجز است و در هر حال بايد اجنام بشود                
هاي عمليه آمده است آه اگر آسي بدن انسان مرده اي را              رساله
غسل بر دو   . د شده  است مس آند غسل بر او واجب مي گردد           آه سر 

گونه است، ترتييب و ارمتاسي، در غسل ترتييب بايد به نيت غسل،             
 بدن را بشويد،    پچاول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف            

نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را               
سل بفهمد جايي از بدن     اگر بعد از غ   .  بشويد پچبايد با طرف    

و . را نشسته و نداند آجاي بدن است، بايد دو باره غسل آند             
 تدريج در آب فرو رود تا متام بدن         اما در غسل ارمتاسي بايد به     

اك باشد ويل   پزير آب رود، البته در غسل ارمتاسي بايد متام بدن           
 .اك بودن متام بدن الزم نيستپدر غسل ترتييب 
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 .مساله اي دارم! آقاجان، قربان جدت بروم ).را فرو مي دهد 

 !رس دخرت منپب معني العلما
اگر آدم ُجُنب باشد، مي تواند غسل جنابت و غسل مس ميت را با              اقدس امينه

 هم يكبار اجنام بدهد؟
البته بايد هر آدام از غسل ها را جداگانه نيت آرده باشد،               معني العلما

 .يستوگرنه منازش صحيح ن
 طور مي شود؟چاگر آدم حيض باشد ! قربان تقدست بروم! آقاجان دوم زن

اول بايد مسلم شود آه استحاضه او قليله است يا متوسطه است              معني العلما
قليله است و يا متوسطه، بايد        اگر مني داند آه     . ريهثو يا آ  

هاي استحاضه قليله را اجنام بدهد و اگر متوسطه است و يا             آار
هاي استحاضه متوسطه را باجنام برساند و به هر          ايد آار ريه ب ثآ

حال مستحب بلكه واجب است آه غسل استحاضه را آه البته احكام            
 . جداگانه نيت آرده و اجنام بدهند،ديگري دارد

ه خاآي بر سرم شد؟ من مهيشه براي جنابت و               چ ديدي آه     )
آقاجان قربانت بروم، االن     . يت مي آردم استحاضه فقط يك دفعه ن    

 ن مهه واجب را آه قضا شده اند، جربان بكنم؟ي ا طور بايدچ

متنا مي آنم صداي گريه تان بلند نشود، هنوز نبايد         ! ها خاتون امني السلطان
 .آسي از ماوقع سر در بياورد

ن ها مي توانند نفر به نفردر فرصت مقتضي به حجره م             خاتون   معني العلما
تشريف بياورند تا حقري آداب آامله غسل ارمتاسي و ترتييب و               
مراحل استحاضه و باالخص غسل جنابت را برايشان مشروحًا بيان            

 . دارم

 آوسه بفكر ريش است  هرآي بفكر خويش است   
سياه بازي امشب  ! تكليف مارا هم تعيني آنني    س  پنطوره،  ي احاال آه   

 رو راه بيندازمي يا نه؟ 
 .يش دارميپفعًال برومي، آارهاي زيادي در  اآامران مريز

 ! تو هسيت آرمي؟ ترسيدم، فكر آرده بودم آه آدمي آمده است مامعني العل
 دستت درد نكند، حاال ديگر ما آدم نيستيم؟ آرمي

 !تو خودي هسيت! خب ديگر معني العلما
آي تا به حال مطرب ها و شيخ ها از يك قماش شده اند؟             ! بارك اهللا آرمي

 .ذيرميپخيلي خب، ما هم مي 
 .رتي بزمن آه تو مزاحم سر رسيديچستم، مي خواستم بد جوري خسته ه معني العلما

برو در اتاق جنيب و اسرتاحت       . من هم آمدم آه تو را خالص بكنم         آرمي
بكن، مهينكه ناحمرمي آمد، بلند سرفه آرده و خربت مي آنم،                

رسد، پ، اگر هم آسي از تو ب      قرائتاونوقت از مهاجنا شروع آن به       
  هست؟ خوب! مي گومي رفته بودي قضاي حاجت
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ما ! دروغ مصلحت آميز هبرت است از راست فتنه انگيز     ! آفرين عني العلما

.( 

 !شيطان به مهراهت آرمي

 از آمدنت نبود گردون را سود  
  نفزودوز رفنت تو جالل و جاهش  
  آسي نيز دو گوشم نشنودچوز هي  
 ه بودچآني آمدن و رفتنت از هبر   
! طوري رفيق قدميي، باالخره حلواي تو را هم خوردمي            چ! هان   

 .آسوده خبواب آه ما بيدارمي
 اي آشته آرا آشيت تا آشته شدي زار؟  
 !تا باز آه اورا بكشد آنكه ترا آشت  
يك دور تسبيح زن در حرم      !  مانده اي ه حايل قبله عامل؟ تنها    چدر     

 !داري، تنها خوابيده اي، تنهاي تنها

سرت را بي انصاف ها روي زمني گذاشته اند، سري آه سايه اش بر                
 !هيهات! جهاني سروري مي فروخت

 :يزي بگومي آه خبندي؟ چ  
ديوسان : رسيدپشت، شاه از وي      دلقكي سر شاهي را به دامن دا         

 !متكا: ه باشي؟ گفتچرا 

  هان؟ خننديدي؟ ).

 !ديگر حيت آرمي هم مني تواند تو را خبنداند  

مهانطور آه نادر شاه افشار آالهش را بر         . آالمهان را عوض آردمي     
سر سلطان هند گذاشته بود، و آاله او را برداشته بود و درياي             

 .ن آالهربداري تصاحب آرده بوديا  نور را با
 ن معامله سود خواهيم برد؟ي ا  يك از ما در راسيت آدام   
ستاده ام و يا تو آه در انتظار        ي ا اپنجا بر سر    ي ا من، آه    

 ن جا افتاده اي؟ي اوآفن در دفن
مهني دسيت آه برآن    . شده است االن ديگر ملس آردن دست تو مكروه             

غسل .  االن بايد خباطر متاس با آن غسل آرد          .ها گذاشته اند  بوسه
 !ترتييب، غسل ارمتاسي

 ب قران؟ي ميگي؟ آجاي آاري؟ اعال حضرِت قدر قدرِت صاحچ خب   

 ن معني العلما؟ي ا س آوپ شاه
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 .نيامد؟ مقامش را بدهيد به من آرمي
 !ه گردو بسيار است، اما به مشار استدر خان شاه
اقال بگذاريد تا مال نيامده است من برايتان آمي موعظه بكنم و             آرمي

 .نوحه خبوامن

 .حاال آجايش را ديده ايد؟ فقط يك منرب آم دارم آرمي
 به  ).اهي بر روي صنديل مي اندازند    ه سي چارپمالزمني  (. برايش منرب بسازيد   شاه

 . شرط آنكه فقط موعظه باشد
 .به جقه اعالحضرت قسم مي خورم. موعظه خالص است. موعظه است آرمي
 !خبوان شاه

 ر شوم مهمان توثبر لب آو   ). )

  مومنني از مومناتي ا احلذر  
 احلذر از ارتكاب منكرات  

  گومي تورا من، احلذراحلذر  
 مي دهم از مكر شيطانت خرب  
 مومنا، دوري گزين از مكر زن  
 ن بشارت را زمني ا بشنو اما  
 گر آه دنيا را دهي بر آخرت  
 د در برتي آدر قيامت حوري  

 -مهه باهم-   )

 جان حوري من به قربانت شوم  
 آي رسد روزي آه مهمانت شوم  
 يش منپ ر نشيينثبر لب آو  
 دست تو در رشته هاي ريش من  
 رخد به روي ناف توچدست من   
 جان من قربان آن الطاف تو  
 -مهه باهم! سينه بزنيد، دلسوختگان-  
 جان حوري من به قربانت شوم  
 !آي رسد روزي آه مهمانت شوم  

آرمي مداحي هم بلد است،       مني دانستيم آه نايب  !  بارك اهللا !آفرين معني العلما
 !ادامه بدهيد ادامه بدهيد

 !آي آقاجان  
  آنم قربان توجان خود را مي  
 !ر شوم مهمان توثبر لب آو  

 جان خود را مي آنم قربان تو  

 تا رسد دستم به آن دامان تو  

 . التماس دعا دارمي معني العلما
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اي مهايوني مي رساند، آه يا قبله عامل بايد         پ  بعرض خاك جسارتًا   معني العلما
ايشان بايد آه    پسرشان را آمي خم آنند، و يا آرسي زير               

 .آوتاه تر انتخاب شود
نجاه سال بر عامل و آدم سلطنت نكرده امي آه سرمان را خم                 پ شاه

هارگوشه چ. اگر سرمان را خم مي آردمي، آه سلطنت مني آردمي        . آنيم
ه خيايل تو مال؟ آه سرمان را        چبر آمسان دارد، به     ا  پآرسي ما   

 يش تو خم آنيم؟پ
دستم مني رسد آه آاله    . قد فدوي آوتاه است  . بنده دعاگوي درگاهم   معني العلما

 .بر سرتان بگذارم
خدا را شكر آه دستت مني رسد آه سر شاه را آاله بگذاري، سر ملت               آرمي

 را آاله مي گذاري، بس نيست؟

ن تاج گذاري بايد فردا در جي ا  مراسم مترين است،    ) شم چلوي          .س آوتاه تر هم مني شودپاگر دست با دعا درازتر مني شود،  آرمي
بگريد، خلل در آار نكن تا بتوانيم از              

است
سفرا و مهمانان اجنام   !معلوم است آه مني شود   معني العلما

را مي گويي آه با دعاي تو دست دمشنان را از آب و خاك                 چس  پ آرمي .وقت آه ضيق  استفاده آنيم
 .قلمرو اسالم آوتاه مي آين

ن منايش ها آه مشا ترتيب مي دهيد ديگر جايي براي دلقك بازي           ي ابا آرمي
 .ما مني ماند

ن قرآن دست دمشنان را از آب و خاك و قلمرو             ي ا خداوند به حق   معني العلما

تواني از خدا يك دو وجيب قد          تو آه مستجاب الدعوه  هسيت، مني        آرمي
تر خبواهي و يا خبواهي آه خدا فقط براي فردا آمي دستت را             بلند

 !درازتر آند
 ي شود؟مگر دست با دعا دراز تر م   معني العلما

 ! بي ادب ي ا مرا هم دلقك مي نامي؟   معني العلما
ه خيال آردي؟ دلقكي شغل خوبي است، از         چ! خيلي هم دلت خبواد    آرمي

  قدمي گفته اند
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 يشه آن و مطربي آموزپرو مسخرگي    
  مهرت بستانيتا داد خود از آهرت و   
يادم نبود، هنوز به درجه اجتهاد نرسيده اي تا زيبنده رداي             

 !دلقكي باشي

( 

 .يلي بلند استاون خ! نه شاه

 .اون خيلي آوتاه است! نه   معني العلما
يزي برود آه اولش آوتاه باشد، بعد آه         چمعني العلما بايد روي     آرمي

 .آقا رويش رفت آم آم  بلند بشود
 !يزي وجود نداردچنني چ  شاه
 .اش را دارم را من يكيچ آرمي

 !آن را براي عمه ات نگه دار )خنده 
را مي خواهيد سر و آار مرا با مرده بيندازيد؟ يكي از                 چ آرمي

 . دارانش را آه زنده است بدهيد تا حتويلش بدهمثمريا

 درد عمه من مني خورد،     نجا است و مي تواند فتوا بدهد، به       ي ا مال آرمي
ون از نظر شرعي عمه به خواهرزاده حرام است، اما شايد                چ

 .به درد عمه مشا خبورد
ن هم بد فكري نيست، االن دستور مي دهم تو را هم بربند و بغل              ي ا  شاه

امي دفن آنند تا دست از سر ما برداري و              قرب يكي از عمه ه     
 .بتوانيم به آارمان برسيم

ن ساعِت خجسته اصًال شگون       ي احرف از مرگ و مرده نزن، در             معني العلما
 .ندارد

ر مهه عمر دارند از تصدق سر          طور شد؟ آقايان د    چ؟  طور شد چ آرمي
االن آه ديگر به ما      . زنيم ها نان مي خورند و ما حريف مني         مرده

 رسيد، شگون ندارد؟

او براي  ! ن لوده نگذار  ي ا به سرمشا به آارت برس و سر      ! سيد )
 .طيب خاطر ما لودگي مي آند

ي آنم آه قبله عامل بنشينند تا من آاله را بر          يشنهاد م پجسارتًا   معني العلما
 .سر مبارك بنشامن

 !آاله گذاشتين است و نه نشاندني آرمي
 !من از ترس متلك تو آلمه را عوض آردم، باز هم ساآت مناندي   امعني العلم

 !ها مني تواني از دست من در بروي ن آلكي ابا. آور خوندي جامن آرمي
من ديگر خسته شده ام، امان از       . ياييدمشا را به خدا آوتاه ب      شاه

 !ن ملتي ا دست
را دست از سر هم بر       چملت هم از دست مشا خسته شده است، خب             آرمي

 مني داريد؟

مشا را به خدا بگذاريد تا شاه عبدالعظيم در رآاب باشيم، من              آرمي
 .قول مي دهم آه ديگر حريف نزمن

 .اگر قول مي دهد حريف نزند، راحتش بگذاريد شاه
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 حريف مني زمن، از قدمي گفته اند حرف حق نزن،           چ حريف مني زمن، هي   چهي آرمي

 ! حريف مني زمنچهم هيسرتو مي برند من 

يزي چمن مشا هم    نكه اگر من حرف نز     ي الثرا ديگر مشا ساآتيد؟ م     چ آرمي
 .براي گفنت نداريد

 !آخرش نتوانسيت جلوي خودت را بگريي شاه

( 

غرغر ! حرف حق نزن سرتو مي برند، حرف حق نزن سرتو مي برند              آرمي
 غرند آنند، هبت مي مي

.( 

 
*** 
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 صحنه سوم

 

 اين عزيزالسلطان نيست آه گريه مي آند؟ شاه
 .مهينطور است قبله عامل آامران مريزا

ه نازش  چدرسگ روزگار است، هر     پهاي   اين بربي خان هم از آن گربه      شاه  
يكي دست عزيزالسلطان را بگريد و       را بكشي بيشرت ناز مي آند، خب     

 .يدايش بكندپخان را  بربد به باغ، شايد بربي
از دست آزار و اذيت عزيزالسلطان رفته        . خان گم نشده است    بربي آرمي

 مهديگر حسوديشان   ن دو تا به    ي ا ايني مني آيد، پاست روي رف و      
 !مي شود، از دو تا هوو بدترند

نجا، من خودم برايش گربه     ي ا به عزيزالسلطان بگوييد آه بيايد     شاه

را ساآيت؟ صدايت در مني آيد، حريف مني زني، امروز سردماغيم،         چآرمي    
 .تو هم صدايي در بياور، مزاحي بكنيم

قبله عامل بسالمت باشند، من آدمي زاده ام و تنها صداي                   آرمي
ه حيوانات   ن مه  ي ا آدمي زادگان از من بريون مي آيد،           

اين ها براي مسرت و گشايش خاطرماست آه سرو صدا راه                    شاه
انداخته اند و تو هم صدايي بده تا ما را و شايد هم                     

 .ار، آرمي هستم و جانور نيستمثاآر جان نچ آرمي
 تو آني هسيت آه ما امر مي آنيم و اراده مي آنيم شاه
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 !ه داريچنته چنشان بده آه در   شاه
قبله عامل بسالمت باشند، نايب آرمي شيشكي هاي جاليب در مي آند،          آامران مريزا

 .صداي شيشكي او بي نظري است
 يزي است؟چگونه چتا به حال نشنيده ام،  شاه

 !ليك آنآرمي، يكي از آن شيشكي ها را ش اعتماداحلرم

 !ل صوراصرافيل، نغوذباهللاثم اعتماداحلرم

 !خاطر ما دارد مكدر مي شود شاه
 !براي خاطر خطري سلطان صاحب قران آامران مريزا
 !براي انبساط خلق شاهانه اعتماداحلرم

 !براي شادي عزيزالسلطان مريغضب
ه آه  چند، هر هاي طرب، از بي وفاترين نوآران ما هست        اين عمله  شاه

 آاري مني آنند و    چهي! انعام و مواجبشان مي دهيم، حرامشان باد      
از متام نوآران ديگرهم بيشرت توقع دارند، مواجب مهه شان را از            

 !مهني امروز بربيد
را با نازآردن خودت خلق شاهانه را تنگ آردي؟ صدايي           چآرمي   آامران مريزا

 صدبار در مي آين،     از خودت در بياور، مهان شيشكي را آه روزي          
 !يكي را هم االن در بكن

 !آخر جايش نيست آرمي
 !يزي آن جا است آه ما تعيني مي آنيمچجاي هر  شاه
 !وقتش نيست آرمي
بايد بشود آن آاري را آه ما        ! وقت هر آاري در اراده ماست       شاه

 .اراده مي آنيم
 يزي است آه بايد خودش بياد و در اداره و اراده            چاين ديگر    آرمي

 .قبله عامل هم نيست
ه را از هر آسي آه اراده بكنيم، اجنام         چهر جا و هر وقت ما هر       شاه

 .مي شود
 مگر سرت زيادي آرده؟! آرمي آوتاه بيا اعتماداحلرم
 نكنه به سرت زده؟ آامران مريزا

 .هر وقت آه وقتش شد، خربتان مي آنم آرمي
س سرت بريون   پت را از     مني ترسي آه زبان   چبلبل زبوني هم مي آين؟ هي    مريغضب

 بكشم؟
 .دنيا مي داند، سري آه در قدم ما خم نشود، مي شكند شاه
 !نني استچالبته آه  انمالزم

ن آرمي ديوانه اي بيش    ي اقبله عامل بسالمت باشد، مهه مي دانند آه       آامران مريزا
اند، ديوانگان و آودآان را به آاري آه           از قدمي گفته  ! نيست

 .مي آنند حرجي نيست
اين آرمي اما ديوانه نيست، او را من شناخته ام، عاقلي است             اعتماداحلرم

 !شايسته است آه زبانش را از آامش بريون بياورند! ديوانه آن



   کرمي شريه اي  
در موقعي آه   ! ديوانه است، ديوانه آه ديگر شاخ و دم ندارد         امني السلطان

قالش آرور آرور   ثنبايد حرف بزند و سكوت طاليي است آه هر م            
، او بلبل مي شود و يا هبرت بگومي، خري مي شود و عرعر                مي ارزد

مي آند، و آن موقعي آه بايد حريف بزند و هنر خود را عرضه                 

 !من حرفم را موقعي مي زمن آه الزم باشد آرمي
 ! گشته استخلقمان ديگر تنگ شده است، خاطرمان ملول شاه

بر سر عقل بيا و خاطر ملوآانه را بيش ازاين مكدر              ! آرمي امني السلطان
 ! انبساط خاطر مهايوني شودثيك صدايي در بياور تا باع! نكن

 !هر وقت آه الزم باشد مي آنم، هنوز الزم نشده است آرمي

 اراده  گني دارمي، اداره دنيا در               س خر مي آنمپون چس دهان را پ   .داشتيد و من تقدمي آردم نيمي از جهان را بزير ن)
 روي سنگ مني جنبد، با حتكم ما آوه به              

يزي هسيت، داري در مقابل اراده       چمطرب نا     
االن ديگر زماني است آه بايد تغري          

حكم ما سنگ از  بي ماست،  بر سبيل جاهالن ول مي دهم  
لرزه در مي آيد، توآه   بر حساب باج دولت مي هنم  

ستادگي مي آين؟ ي ا والدين ما پ  گربه اي بينم آه عابد مي شود  

 !طور جرات مي آين در مقابل ماچدرسوخته په بود؟ مردآه چ شاه

ن مهان شيشكي بود آه مشا الزم          ي تر مي آنم خود را بر دهاندست     ا ! قبله عامل بسالمت باشند      )

مهانطور آه بعرض رسانيده بودم، هر وقت آه زمانش مي شود خودش              
 !مي آيد، اختيارش در دست من نيست

! خاطر ما را از تكدر در آورد          ! ن آرمي ي اخته اي است درسوپ شاه
 !انعامش بدهيد

 ر مي آنمپام را از هوا  سينه آرمي
 و اشرت مي آنمچگردمن را مه  

 ساآن آنِج مساجد مي شود  
 ي بينم آه درويشي آند روبه   
 وز آلك با ماآيان خويشي آند  
 آن آه مالد دست خود بر ريش خويش  
 يش خويشپوز خدا راضي بود در   
 يش او دوال آنمپخويش را در   
 تيزآي بر ريش آن مال آنم  
 



 کرمي شريه اي
 هر آسي خواهد زمن باج سبيل  
 از براي جقه شاه جليل  
 مي آنم تقدمي آن عايل جناب  
 حضرت واال، جناب مستطاب  
 و بانگ گوز خرچتيزآي، نه مه  
 ون غرش شريان نرچشيشكي،   
 

*** 
 



   کرمي شريه اي  
 چهارم  صحنه

 شکارگاه
 

صد تا فرنگي   ! مرحبا به طب اطباي خودمان     ! مرحبا! مرحبا امني السلطان ).
اصًال دستشان اغور    ! به اندازه يك حكيم باشي خودمان مني فهمند      

 !ندارد

نجا ي ا ـنيم آه ئمي آيد، مطم  اين منطقه آامال  به نظرما آشنا         

 .رخصت بدهيد، مهني االن با يك مدحيه وصف حال آنم! هزار آفرين مريغضب  ).

ند سال قبل در     چنجا مهان جايي است آه        ي ا االن يادمان آمد،    
 ،موقع شكار، از جرگه دور افتادمي

 ن صخره عبور مي آردميي ا ياده از آنارپاي پا يكه و تنها، ب   
 اسبمان سقط شده بود   
 شم آار مي آرد، بيابان بودچتا    
 شد نشاني از آدمي و آبادي ديده مني   
 رپما بودمي و خداميان و مهني تفنگ سر   
 ن ختته سنگي ا رسيده بودمي به   
آرده باشيم،   مانده و وامانده، مي خواستيم آه اسرتاحيت        ،خسته   

 .تا نوآران برسند
 .در مهني موقع صداي غرش مهييب شنيدمي   
نگال، با دندان هايي   چلنگي افتاد، تيز  پشممان به   چبرگشتيم،     

 .والدين عريان، جهش آنان به سوي ما مي آمدپآه مانند خنجر 
را ياد آرده و تفنگ را نشانه          ما اما هراس نكردمي، خدا        

 .رفتيم
و تفنگ  . ميان زمني و آمسان بود آه هدف گرفتيم          لنگ در    پ   

 !انداختيم

 .ي تفنگ انداختيم و آلك جانور را آندميپياپدو بار   
 !لنگپلنگي بود، بيشرت شري بود تا پعجب    
 . جنازه اش را هم نداشتندبسياري از رجال حيت طاقت ديدن   
نجه په باليي دست و     چامينه اقدس وقيت آه شنيده بود ما با              

نرم آرده امي در اندروني غش آرده بود، دآرت تولوزان را خرب               
آرده بودند و آمده بود و مي خواست با بوي آمونياك او را به              
حال بياورد، فايده مني آرد و آخرش به جتويز حكيم باشي جلوي              

 !اغش آهنه سوزاندند و به حالش آوردنددم

 حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت  
 آري به اتفاق جهان مي توان گرفت  



 کرمي شريه اي
   را حلقه بگوشند شاهان جهان مجله تو   
  تو موشنديشپياني، دگران ژتو شري   

 ! به به  حضار
 وگان توافتاده سر شريچاندر خم  مريغضب

 ه مخوشندچوز غرش تري تو وحوشان   
 !يزي نيست، صد هزار آفرينچهزار آفرين آه  آامران مريزا

  ن مطلعيا  من در مهان موقع قصيده اي سروده بودم، با   
  ما زتفنگشتا تري رها آرده شه  
 لنگشپري و جنگل به هراس آمده با ش  
 

 امان ).
سلطان ن سو مي آيد، مي آيد تا سر به آستان         ي امهينطور دارد به   اعتماداحلرم

در مهينجا مي زنيم و    ما  رده را   پسرا خب! ن آرمي ي ااز دست    !بگذارد
 .به انتظار شكار مي نشينيم

 ه مي آين؟چ شاه
 .رممي خواهم آه آفشتان را بريون بياو آرمي
 ا بريون بياوري؟پآي به تو امر داده است آه آفش مرا از  شاه
 .مي خواهم ريگش را بتكامن آرمي
 تو از آجا مي داني آه توي آفش من ريگ است؟ شاه
ن مهه آدم را با       ي ا خب اگر ريگي به آفشتان مني داشتيد آه          آرمي

ن بيابان سرگردان   ي ا داشتيد به هبانه شكار توي      خودتان بر مني  
هايش را يتيم    هچاره را بكشيد و ب    چو آخرش يك خرگوش بي    ! نيدآ

 .بكنيد
بگذاريد آفشتان را در بيارم و      ! حاال يك آمي صرب داشته باشيد       

 !بتكامن

 .قرقاول است امني السلطان

 !لهچاق و چگوش خرگوش است، يك خر آامران مريزا
 .خنري روباه است اعتماداحلرم 

 .به آهو بيشرت مي ماند  مريغضب
 ! يك غزال بزرگ، يك شكار شاهانه.ل است، يا غزالارميا  آامران مريزا



   کرمي شريه اي  
! ر آرده است و مي آيد و به زبان حال مي گويد بزن          پاش را س   سينه مريغضب

ام تا سفره هنارتان را از        من، آه آمده    یادشاها، بزن بر سينه   پ
نجه شاهانه  پبزن آه دست و      . آباب خومشزه جگر خودم رنگني آنم      

 .مريزاد

 بزن شاها بزن بر سينه تريي  
 آبامب آن، خبور از من به سريي  
 نداري آه سريمپازين دنيا م  
 و شاهم مي خورد، خواهم مبريمچ  
 بزن تري و ِبِكش بر سيخ داغم  

 آه عزراييل گرفت اآنون سراغم  
! آخر مرال آه اليق شكار شاه نيست       ! مرال نيست، به شري مي ماند      

ادشاه شريان است آه دارد مي آيد تا خودش را تسليم بكند،               پ
م سفيد دست گرفته است و دستهايش را هم باال            چرپنگاه آنيد،   

را باز  چن  ي ادامن با وجود بر   اهايش را هم باال برده، مني      پبرده،  
 !هايش مي جهد البد دارد روي ختم! هم مي تواند باسرعت برق بدود

  االن دارد البد مي گويد  
 بزن تريي آنون بر سايه من  
 اگر دستت رسد بر خايه من  

 !!!هيس شاه
 !نفس را در سينه حبس آنيم آامران مريزا
 !يزي نگوييمچديگر  اعتماداحلرم

 !ت آنيمسكو مريغضب
 !بي صدا آامران مريزا

 !وقتش است، االن! االن...! آمد....آمد...آمد...آمد  

 !ن مادر قحبه راي ا طناب بياوريد و خفه آنيد  

مي خواهم مهني االن خفه شدن او را با          ! ها عرضهزودتر، جبنبيد بي     
 !شمان خودم ببينمچ
نجا يافت مني شود، بايد آسي را به اردو روانه            ي اطنابي در  آامران مريزا

 !آنيم
ردن او ببنديد،   گشال هايتان را باز آنيد و به         ! بدون معطلي  شاه

 !و آنقدر بكشيد تا خفه شود



 کرمي شريه اي

ذاريد و به   گببنديد و او را در ميانه ب        رگها را به مهدي    شال  
 !ردنش بيندازيدگ

شكر آن آه   ! ردين دفعه در بُ    ي ا ت يار بوده،آرمي، جانت را     خبت  
رنه آاري مي آردمي آه جانت از آنت در        گآتش خشم ما فرو نشست، و     

 !برود

.( 

 !خنداندميانب اما خو! ارت مي آين تو مادر خبطاطور جسچ )

 . بودگمهني تفن شاه

خب معلوم است آه وقيت        ! مردآه االغ ! زهره مان را ترآاندي    شاه
 .ريد مردم مي ترسندگ را در دست بگديوانه اي تفن



   کرمي شريه اي  

.( 

 تري شه تا مي خورد دور از هدف آرمي
 د خايل آند بر هر طرفخشم خو  
 مردمان را مجله دمشن مي آند  
 دمشين از مجله با من مي آند  
 دم مي شودژآار او مانند آ   
 قاتل اوالد مردم مي شود  
 ر مني ماند برينگ ديي اارهچ  
 مي آنم با شيشكي صد آفرين  
 
 

 رده اولپايان پ
 



 کرمي شريه اي
 

 ردهپميان 
 ترانه خنده

 
 :رانگر بازيگآرمي و دي

  لب خندان سالمت مي آنمبا  
 شهد خنده در آالمت مي آنم  
 ه آن بر رخمگبا لب خندان ن  
 اسخمپبا لب خندان بده هم   
 خنده آن تا خنده بيين از مهه  
 رهي از وامهه خنده آن تا وا  
 ر، برريش منگخنده آن، خواهي ا  
 يش منپشت سر نه، خنده آن در پ  
 از خصومت آم آن و بفزاي مهر  
 هرپتا ببيين خندهِ ي مهر س  
 ا به آي غم مي خوري از بيش و آم؟ت  
 آشيت آن با من و با خويش هم  
  دمشين آم آن، حمبت برفزا  
 شاگره، هر جا، به ناخن وا گهر   
 رشته الفت مرب با تيغ تيز  
 د تيغ نيزي اهان آه در راه تو  
 اشي مكنپبر جراحت ها منك   
 شي مكنذار و آالگها ب حيله  
 يشه آنپذار و شريي گروهبي ب  
 ابلهي تاآي؟ دمي انديشه آن  
 ر قاطي رندان شويگو من چمه  
 غم فرامش مي آين، خندان شوي  
  آني جهان را ارزشي جز خنده نيست  
 اينده نيستپون خنده هم چخنده آن،   
 

*** 



   کرمي شريه اي  
 رده دومپ

 صحنه اول
 

 ريه مي آند؟ گنجاست؟ آي است آه ي اآي سرور حاجي

 دادي به آف قدحم در عني تشنه ليب{  
 آردي ز خود خربم در عني بي خربي  
 تا درحميط غمت افتاده آشيت من  
 ام از موج هر خطري آسوده دل شده  
 ادشاهيپيش تو بنده شدن هبرت ز پ  
 }اي تو بوسه زدن خوشرت ز تاجوريپبه   

 ز به مه نكنمگتشبيه روي ترا هر{   )

رفته گرا دلتان   چقربان دلتان بروم، اختيار دنيا با مشاست،           سرور حاجي
 . است

م؟ دل من اختيار دنيا را دارد، اما اختيار            گي بچم؟  گي ب چ شاه
 .خودش را ندارد

 ه خدميت بر مي آيد؟چاز دست من ! دنيا فداي دلتان سرور حاجي

 زيرا آه در نظرم زيباتر از قمري  
  ترك سخت آماني ا ه آنمچر پمن با س  
 }ريپذرد تريت ز هر سگزيرا آه مي   

از هبرتين شراب شرياز سبويي برامي مانده        ! الساعه تصدقتان بشوم   سرور حاجي
 .ر اليق جام سلطان باشد، الساعه حاضر مي آنمگاست، آه ا

ر  من آه مي خواهم دنيا را از خاط       جرعه اي برسان به  ! عجله آن   شاه
 .بربم

(

 داده  بكف قدحم در عني تشنه ليب{  
 }آرده ز خود خربم در عني بي خربي  

 تا در حميط غمت افتاده آشيت من{  
 }آسوده دل شده ام از موج هر خطري  



 کرمي شريه اي
  تشريف دارند؟ گقبله عامل دلتن سرور حاجي
ياله را  په مي فهمي؟    چ ما    گتو را آه دل نيست، از دل تن            شاه

 ابن هم به سالميت اعال).
ادشاه پآدام بي ديل است آه جرات مي آند، دِل  بي مقدار خود را از             سرور حاجي

هم دل  ! اآر هم دل دارد   چالبته آه   ! تحضر     .جسم و جان دريغ آند
 !دارد و درد دل

بيوفايي مي آند، دل به . وميگه ب چذار، براي تو    گ دست روي دمل ن    )
 .من مني دهد

ادشاه هستم، براي   پ! مردك.اين طور در باره  معشوق حكم مني دهند       شاه
ر نه  گريست، آجنا دي  گعرصه عشق عرصه دي   . رامن، نه براي او   گدي

ل هاي بيشماري  گر دراز خود    در عم . ولپزور بكار مي آيد و نه       
ر پرپه هاي ناشكفته بسياري را        چديده ام، با دست خودم غن       

شمانش، چر فرق مي آند،    گ يكي با مهه آن هاي دي     ني ا آرده ام، اما 
ن را مي داند،   ي ا ياد جريان مي اندازد، خودش هم      شمانش مرا به  چ

 . به مهني خاطر بيشرت ناز مي فروشد

ن قد و   ي ا تو با ! اما درد دل تو با درد دل ما يكي نيست           ).
آه آو     قواره اي آه داري، البد دلت هم آو       ك باشد،  چك است و ديل

ز گآيميايي آه، آنكه دارد، قدرش را مني  داند و آنكه ندارد، هر           شاه
. ادشاه نيمروز باشد  پر  گدوباره بدان دست خنواهد يافت، حيت ا       

رم تاج و   حاض. وميگ را مي   »جواني«؟  !اهم مي آين گماتت برده و ن   
ختتم را آه سهل است، جامن را هم بدهم و در عوض شيب را در بر                  

 .ونه جوان باشم آه او مي خواهدگمعشوق آن

 چ

 باشد، عشق جايش را باز       گ باشد، بزر  كچدل آو ! اختيار داريد  سرور حاجي
 .مي آند

از درد بي وفايي معشوق    ! حرف هاي معين داري مي زني، حاجي سرور       شاه
 ه مي داني؟ دوايي هم دارد؟چ

 !تا معشوقه آه باشد! تا عاشق آه باشد سرور حاجي

ن بلبل  ي ا راچل و رياحني دارند،     گر  پقبله عامل آه ماشااهللا باغي      سرور حاجي
 .ر مني نشيندگبر شاخي دي

ر پلي آه مشام جامن از بوي آن        گلي يك بويي مي دهد، و آن       گهر   شاه
 .شايدگمني ه اش را بروي من چاست، غن

 .يزي نيست آه نتواند خبردچينه دنيا را دارد، نجگسرور من  سرور حاجي
نه دارم و نه مي توامن از جايي         . يزي مي خواهد آه من ندارم     چ شاه

اي آاش تصرف آردني بود، تا آوه قاف        . آاش خريدني بود  يا  .خبرم
ني را به جان مي خريدم، و بدستش مي آوردم،       چني و ما  چ گمي رفتم، جن 

 .ار مي آردمثقه ام ناي معشوپبدستش مي آوردم و در 
 ه آيميايي است آه سرور من در هوس داشنت آن مي سوزد؟چاين  سرور حاجي

ر از  گادشاه عامل است آه دل او را حيت ا         پاي  پ  يشپري  گراه دي  سرور حاجي
 .آهن هم باشد، نرم خواهد آرد

تا ه در سرت داري عيان آن         چه اميدي ندارم، اما هر        چر  گا شاه
 .ر آنمپدهانت را با طال 
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ري هم  گهاي ناشكفته دي   هچن باغ هنوز غن   ي ا. برايش رقييب برتاشيد   )
 !دارد

 .مقصودت را مني فهمم شاه
كرت اوست، آبكي است باب دندان        چخواهر آو . وميگخجسته را مي     سرور حاجي

حساب خجسته خامن را آه صيغه بكنيد، خامن باشي هم            ! قبله عامل 
 .ايني مي آشدپخودش را مي آند و نرخ نازش را 

 .شاخ داده، اما آسي نيست آه شاخش بزمن سرور حاجي

 la permission de prendre la parole, je vous fais سش بر بيايي؟پوانسيت از ر زني مي داشيت مي تگ يعين ا).

 .ر جسارت نباشد، البته آه مي توانستمگا سرور حاجي
به امينه  . مالزمني را خرب آن بيايند     .  االن دامادت مي آنم    مهني شاه

و آه آنيزش، را آه هم قد و قواره تو است با خودش             گاقدس هم ب  
 .بياورد

 !امني السلطان شاه
 !سرورمن امني السلطان

ن آنيزك آوتوله را بعقد حاجي سرور       يا  مقرر مي دارمي آه مهني االن      شاه
 امني السلطان هم خمارج    معني العلما خطبه را خبواند،   . در بياوريد 

 .آار را براي يك جشن عروسي آبرومندانه فراهم آند
 !خري است انشااهللا اعتماداحلرم

Si votre majeste´ puisse m´accorder 

remarquer qu´une e´ventuelle grosesse pourrait tuer  
cett jevune marie´e.  

من مي دامن  . ضاي من هستند  ياين خامن و حاجي سرور هردو از مر         دآرت تولوزان
 .ه دار مي شوندچمل هستند و احتماًال بن خامن و آقا هر دو ساي اآه

ه در رحم   چك است، ب  چون خودش آو  چن خامن حامله بشود،      ي ارگا دآرت تولوزان
 .ريد و او را خفه مي آندگاو جا مني 

ه موش بتناسب موش است و      چي مي زني حكيم؟ خب ب    عجب حرف مسخره ا   شاه
ن آدم آوتله ها هم بتناسب        ي ا هچب. ربهگربه بتناسب    گه چب

 ديده ام آه   گمن خودم در سفر فرن     . خودشان آوتوله خواهد بود   
. كرت هستند چوش هم آو  گرورش داده اندآه از خر     پهايي   گها س  يگفرن
 .ها هم البد آوتوله خواهد شد ن آوتولهي اهچب



 کرمي شريه اي
ه آوتوله هستند، اما آدم هستند و جنني آدم قد           چر  گها ا  اين دآرت تولوزان

 .كرت مني شودچو اندازه معيين دارد و آو
  !مملكت صاحب دارد آقا   ! ليمت درازتر نكن  گايت را از    پ! حكيم  شاه

! نجا ما هستيم آه تعيني مي آنيم آي آدم است و آي آدم نيست             يا
باشيم،   آه ما حكمي را آه داده       انيًا تا حبال ديده نشده است     ث
خوش باشيد و جشن عروسي را با شكوه         ! برويد آقايان . ريميگس ب پ
 !حاجي سرور. زار آنيدگه متامرت برچهر

 !قبله عامل سرور حاجي

 
*** 
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 دومصحنه 

 
يان چشاه در ميانه و روبروي متاشا      . اند شاه و اطرافيان در دربار نشسته      (  

زن . نوازند اند و مي   شت به صحنه نشسته   پشم بسته و    چاستء مردان نوازنده با     
آنند و قليان بر      را نوازش مي   اول و زن دوم سر به زانوي شاه دارند و او           

 )زني در ميانه با لباس سنيت به رقصي سنيت مشغول است. ذارندگ لب او مي
 زنان مجيله   گدر فرن ! خود خودت را مي جنباني     تعريفي ندارد، بي   شاه

ي برقصيد، آمي   گفرن! بسيار عجيب ! هايي مي آردند، عجيب     رقص
 !ي برقصيدگفرن

 !رخچرخ، بچرخي، بچا هايت را بايد بلند آين، حاال بايد بپ  

ن بساط  ي امجع آنيد ! رفتگز ياد خنواهيد    گرفت، هر گياد خنواهيد     
 !يزي براي خوردن بياوريدچرا، ضعف دارمي، 

 زان و حيت  پيك از آش    چدست و آمال هي    ! ه بوي خوشي  چ! به به   
 .زباشي هم به امينه اقدس  مني رسدپآش

 !نطور استي االبته آه آامران مريزا

 !ه مصراع ملوآانه ايچ! به به  نمالزما ه طبخ آردي؟چ حاال  )

ه جتويز  چاپمزاج اقدس اعالحضرت خشك بود، حكيم باشي روغن آله            امينه اقدس
 بود آه براي قبل    ني ا آرده بود، دآرت تولوزان هم تاييد آرد،       

ه طبخ آرده ام، اميدوارم آه به       چاپه عامل، آله   ِ هناِر امروِز قبل  
 !وارا باشدگمزاج اقدس عايل 

 !بر وقف مراد است، بياوريد تا نوش جان آنيم! عاليست! به به شاه
 !واراي وجود مباركگ! نوش جان قبله عامل حضار

زودتر خشكي  ه  چانشااهللا آه هر    ! وشتگوست بشود و     پبرايتان   زن دوم
 .دشومزاجتان هم برطرف ب

 وميگاجازه بفرماييد بييت در باره مزاج مبارك ب مريغضب
 خدايا تو آه بر مهه داوري  
 مزاج شه ما بري آن، بري  
 ز باد و ز آب و زبيش و ز آم  
 رما، ز خشك و تريگز سرما و   

 ! ن امينه اقدس ي اعجب خاتون هنرمندي است   ! ه ايچاپه آله  چ! به به  شاه
 !ايل استثال بي معي! عيال صاحب آمايل است

 ومي؟گمصراع دومش را من ب  
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 !وگب شاه

 ريد ازآن توش و توانتگفزون    ).

   ه اوستچز من آه دل سراپار آله گن  
 !ه اوستچاپمتام لذت دنيا ميان   

 ر با عيال ما هم  بعله؟گحاال دي! اي نامرد منك ناشناس شاه
وسفند گه  چاپمقصود من   ! عيال مشا را جسارت مني آنم، قبله عامل        آرمي

 !يداست، آه مشا با اشتهاي متام نوش جان مي آن

هارسوي چيشنهاد مي آنم بر خري وارونه سوارش آنيد و در            پ  اعتماداحلرم ).
 !ردانيدشگهتران ب

   ردونگميان ماه من تا ماه   
 !تفاوت از زمني تا آمسونه  
   اي برهپاي دلربان تا پز  
 !هزارفرق و هزار خط و نشونه  

   هچاپا و پر دستم رسد بر گا
 هچه آه در بينش يه قاچاپمهان   
   رم سازي دمي بر سفره مهمانگ  
  دندان  بهريمگه اش چاز آن ماهي  
 
   ه ات را هم به ما دهچاپآمي از   
 دا دهگازآن نعمت آمي هم بر   
   ه از هبر يالن بهچاپخوراك   
 غذاي شه، وليكن دنبالن به  
 
   خبور جانا آه باشد نوش جانت  

  ادشاهيپتو آه بر ُملك و ملت   
 بخور از دنبالن هر جا آه خواهيپ  

بايد !  فكري است شاهانه    .قبله عامل بسالمت باشند، عاليست       آامران مريزا
 .به خوبي ريشخندش آرد

وييد آه قبله عامل قصد      گقاصدي به خانه اش روانه آنيد، و ب         مريغضب
يش، پ آرده است و ملزم داشته است آه آرمي از              زيارت شاهرضا 

ن راه را   ي اخود را به آجنا برساند، و بعد از آنكه آرمي متام             
يمود، از آجنا او را مي شود حوالت به زاهدان آرد و از آجنا               پ

ون دوباره به هتران برسد،      چبه اصفهان و از آجنا به تربيز و           
 .انشااهللا جانش هم متام مي شود

د خوبي نبود من خود نظر هبرتي دارم، آرمي را احضار                يشنهاپ شاه
 !آنيد

 !آرمي احضار مي شود نايب آامران مريزا

 .آرمي احضار مي شود  نايب:شت صحنهپصدايي از 
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 .آرمي بار مي يابد  نايب :شت صحنهپصدايي از 

 .آرمي بار مي طلبد  نايب).

 .آرمي رخصت حضور مي طلبد نايب آامران مريزا

.( 

ن سرعت دوباره احضارت     ي ا را به چنايب آرمي، تعجب مي آين آه         شاه
بدون تو اوقامتان خوش نيست، به لطايف و ظرايف تو             . آرده امي

ه بايد  چنجا نيسيت، مني دانيم به      ي ااه آه در  گه امي، هر   ري شد گخو
 .خبندمي

 !آينه را براي مهني ساخته اند، آه آدم احساس تنهايي نكند آرمي
 ه آسي خبندمي؟چتو آه نباشي به ريش  شاه

.( 

نه اي يآ ن آقايان بي ريشند و مني توانيد به ريششان خبنديد،        ي ارگا آرمي
 !د و به ريش مبارك خودتان خبنديدبرداري

من هر وقت آه ملول مي شوم، به ياد ريش آرمي مي افتم و خنده ام               مريغضب

.( 

   به ريشم خندي و خندم به ريشت  
 يشتپاهي به گهي اندر قفا گ  
   ه روبرويتگشت سر پهي در گ  
 فرستم تيزآي آايد به سويت  
    دي ار بويي برگازين تيزك ا  
 ماللت آم آند، شادي فزايد  
   بريشم خندي و خندم به ريشت  
 ه تيزآي بندم به ريشتگبه نا  

    شانهزني جانا بريشت تا آه   
 وزم از آن دانه دانهگبريزد   

   ر حيت خبواهد رخيت خومنگا  
 !ه جالد است، بكومنچسبيل هر   

 .ذارم آه جبنبدگهزار اشريف را به خودم بدهيد، زبامن را مني   آرمي

هوه قاجار  قربان خاك آستان قدس بروم، نكند آه مي خواهيد به ق          آرمي
واراي گنطور است نوش جان خودتان باد،          ي ارگمهمامن آنيد، ا   

 !مرا به خري تو اميد نيست، شر مرسان! وجود

ه صغري در خانه دارم،     چرتا ب هاچوييد؟ من سه    گباالغريتًا راست مي    آرمي
 !يتيمشان نكنيد، مشا را به خدا
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خوب مفرمحان  ! آرمي نايب!  خيلي خب !ومي، آرمي، بنشني   گراست مي   شاه

 ه مي بيين؟چهان؟   شاه
 .ر اشتهايي ندارمگاما من دي! واقعّا آه خوراآي شاهانه است آرمي

ه اي آه من برايش      چاپاما آن    ! مهينطور است آه مي فرماييد      آرمي
 !ري بودگيز ديچاشتهامي را تيز آرده بودم، 

 !له اش آنندچاق و چويي؟ اختصاصّا داده ام براي تو گه مي چحاال  شاه
س پاقي نديده بودم،   چتا به حال قورباغه به اين      ! االن مي فهمم  آرمي

ن ي ا من از خوردن  . اق شده است چنطور  ي ابيت املال را خورده است آه   
يد ابايي ندارم، اما شكمش به جناست آلوده شده است و با                

استربايش آرد، يعين مدتي آار بكند و از دسرتنج خودش سدجوع               
 . آند، تا حالل و قابل خوردن بشود

 يست؟چ آار بكند؟ آار وزغ ).

راني پس   گس است، مهه نوآران دولت م           گرفنت م  گآار وزغ      آرمي
ران گس هايي را آه دي   گنيكي اما برعكس است، او م      ي امي آنند،آار

 .ريدگي رانند، مپمي 
حاال خبورش  ! ن طوري است آه آار نوآران ما نتيجه اي مني دهد         ي اسپ شاه

 !ها آمي آسوده شوند سگتا م
 !ها باشد مامن امام مجعه ي وزغگله است، به چاق و چخيلي  آرمي

 !ها باشد  شايد هم شاه قورباغه).

بايد آه   است و    س خوراك شاهانه  پها باشد،    ر شاه قورباغه  گا آرمي
 عامل نوش جانش آند، آخر من حقري آجا و خوراك شاهانه            خود قبله 

 آجا؟

! خبشش شاه را مني شود رد آرد     .  آرامت آرده امي و به تو خبشيده امي      ).
 !بايد زنده زنده خبوريش

  !معطل نكن! نوش جانت! خبور  مريغضب
 !حاالخبور! خياط در آوزه افتاد اعتماداحلرم

 وييد؟گ جدي مي )

ن وزغ را بايد     ي ااما! ي بكين، بكن   گه دلت مي خواهد لود    چهر شاه
 !نوش جان بكين
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 !ر آن را زنده زنده خبوريگده تومان مي دهم ا شاه
اينجا هستند آدم هايي آه شرت را با بارش مي خورند و آدم را با              آرمي

 !ري تعارف بكنيدگوقايش، به آس ديچ

.( 

.( 
هايت را بفرست به دربار،       زن! ه داري؟ خب داشته باش     چزن و ب    

 .خود اعالحضرت شخصّا در بيوه نوازي يد طوال دارند

نطور ر مملكت نيست آه داريد مهي       گن دي ي ا صرب آنيد، صرب آنيد،     آرمي
رامي يك خملوق خدا    گن جان   ي ا وب حراجش مي زنيد،  چبي مهابا به   

 !است آخر از روي خدا شرم آنيد

 ).مريغضب با تيغ برهنه آماده مي شود(  

  ه فرمان شاهچه فرمان يزدان، چ  
 ردد تباهگآزين هردو روز تو   
 سگمهه عمر خوردي تو مور و م  
 آنون در فتادي به دام عسس  
 نني است رسم سراي درشتچ  
 شود عاقبت آشته، آنكس آه آشت  
 !قورباغه جان حلظه مكافاتت رسيده  
 ناهي؟گبي   
ن مهه آدم   يا  رگناه هم آه باشي، بايد تسليم حكم بشوي؟ م          گبي   

هاي شهر آويزان    هار شقه مي آنند و بر دروازه      چ روز   را آه هر  
 .اب مي آندجي ا ناه آارند؟ مصلحتگمي آنند،

ت  مي شوند، غصه خنور، عاقب    گدر و مادر بزر   پر بي  گه هايت هم ا   چب  
 .ترقي مي آنند و داروغه مي شوند

من مامورم و   . اهم نكن، اصّال تقصري من نيست     گ ن پچ پچاينطور هم     
هاي سياسي است، هر آداممان       ل بقيه ماموريت  ثن هم م  ي ا !معذور

ري خورده مي شود، مني خواهي سياسي     گنقشي دارمي، يكي مي خورد و دي     
ا به باب   پرا  چس  پرا خودت را قاطي دربار آردي؟       چس  پ باشي؟ خب 

 ذاشيت؟گعايل 
نعمت ويل نعمت را خوردي، حاال آه موقع فداآاري است نشسته اي               
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ي شاهد باشيد، من مي خواهم آه به امر قبله عامل ماموريت            گ مه )
***ني .يز مهكاري مني آندچ مهه   وزغ بدا  خودم را اجنام بدهم اما

ن نافرماني  ي ااز حمضر سلطان تقاضا مي آنم آه حكم جمازاتي براي            
 !شرف صدور يابد

لقمه شاه را مي خوري اما براي مملكت حاضر نيسيت آاري بكين؟ تو                ).
 مي آنند هم    از صاحب منصباني آه از جلوي قشون روس ها فرار           

 !آمرتي

نست آه بعد از اعدامش صد ضربه هم شالق             يا  حكم ما  اه

 !ريمگاالن براي تو از معني العلما حكم تكفري مي    ).

 .ر مني تواند شالق خبوردگست آه دياوقيت آه توي شكم ما  آرمي
 .ريدگشالق را به تو مي زنيم تا او عربت ب شاه
 ريد؟ گطور مي تواند عربت بچدردش را من مي آشم، او  آرمي

نطور آه  ي اري؟گردن مس گري، به شوشرت زدند     گنه آرد در بلخ آهن    گ  
 .مني شود

ش صد ضربه   گر قرار است آه بعد از مر       گيشنهاد مي آنم، ا  پمن     
شالق خبورد، بايد صرب آنيد وقيت آه من دفعش مي آنم، به مدفوع من             

 !شالق بزنيد

ناه، پ ادشاه جهان پزود باش براي شادباش      ! يزچ وزغ بدمهه   ي ا)
 !ر توي حلقمپب

 مني روي؟ لغو دستور مي آين؟ اسقاط تكليف مي منايي؟  
 براي حرف شاه تره هم خرد مني آين؟  
 ين؟فرمان مطاع مهايوني را ختم خودت هم حساب مني آ  

 !تو بد دين، مزدآي، اشرتاآي مرام، هبايي مسلك، ناتوراليست  
 !بكشيد! ن بي دين المذهب را، بكشيديا  آهاي، مردم، بكشيد  

 !نجا تا تورا خبورم، منك به حرامي ابايست  

 !ن ترسو رايا  رييدگب  

ن بار هم قسر در رفت، اما مهلتش ندهيد به خال          ي ا در سوخته پ ).
اي دم آنيد وقيت آه آرمي        چند تا قوري     چه زودتر    چبرود، هر 

 .ايي خبورانيدچشت تا مي توانيد به او گبر
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 سومصحنه 

 

ليس برده مي شود، شاشم     گرا تا نام سفارت  روس و ان        چمني دامن   آرمي ).
 .ريدگمي 

 .ذيرايي آنيدپايي چاز او با ! شيندآرمي بن شاه

 .شاهزاده اقتدارالسلطنه اذن دخول مي طلبد اعتماداحلرم
 !بيايد شاه

اقتدار، مدتي است آه آمرت به خدمت ما            ! آار نيكويي آردي    شاه
مرتب به سالم   . مي رسي؟ شنيده ام آه سرت به جاهايي بند است          

 !هايشان دعوت مي شوي به ضيافتو ليس مي روي گسفراي روس و ان
 ! خواهماجازه مرخصي مي آرمي
 به آجا مي روي؟ شاه

 !ه دارگبنشني، و غليان را آماده ن شاه
 بابا  شاه. در تاجدار و ملت غيورم     پبه هر حايل در خدمت         آامران مريزا

، ِاشراف دارند آه بسيار عايله مندم، و مشاغل ديواني عديده           
 .مرا سخت مشغول ميد ارد

 .آاله تازه اي بسرت رفته است شاه
 !معلوم نيست از سر آي برداشته است! شاديگه آاله چآهنم  آرمي

 .لستان استگمرمحيت آنسول ان آامران مريزا
ن ي ا اما از من بشنويد،     . ذاشته است گس آنسول سرت آاله       پ آرمي

درشان يك  پوي قرب   ها آار جماني براي آسي مني آنند، حيت ر          يگفرن
مشت خاك در راه رضاي خدا مني ريزند، تعارف معارف هم سرشان              

ر امروز بكسي آاله بدهند، فردا حتمّا تنبانش را در           گمني شود، ا 
 .مي آورند

شاد است، آمي مضحك به نظر      گي است، اما براي سرت        گآاله قشن  شاه
 !مي آيي

 ، نه ديدم ي آ آه خودم را در   امروز  . من هم مهني فكر را مي آردم      آامران مريزا
هروقت آار امحقانه اي مي آنم، اول از مهه خودم           . رفتگخنده ام  

 .ريدگخنده ام مي 
ذرد، هر روز از     گس به شاهزاده خيلي خوش مي        پ! خوش به حالتان آرمي

آاله را صبح امروز براي خوش آمِد شاه بابا بر سر                ن   ي ا آامران مريزا
مدتي بود آه تصميم داشتم براي عرض سالم شرف ياب            . ذاشته امگ

 .شوم
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ه از  چرگا! مي دامن، مي دامن، خوب آاري آردي آه به سالم آمده اي           شاه

انشااهللا تو آه    ! فته اتدآه سالم روستايي بي طمع نيست       گقدمي  
 !روستايي نيسيت

ر شاه  گشاه بابا به سالمت باشند، روستايي نيستم، اما ا             زاآامران مري
در پ. بابا رخصت بدهند، خيلي هم بي طمع به خدمت نرسيده ام            

شهاب الدين مريزا از    تاجدار التفات دارند آه نورالدين مريزا و      
 .جوانان شايسته و بايسته اي هستند

 !اجازه بدهيد، براي آار واجيب بريون بروم آرمي
 ه هبانه اي داري؟چر گدييش نيامده است پسفارت حرف  شاه
رفته ام براي مذاآرات مهم به سفارت         گاين بار خودم تصميم       آرمي

 !بروم

هاي قبله عامل    و شهاب الدين مريزا هر دو از نوه      نورالدين مريزا   ).
 . تشريف دارندگهستند، من مني دانستم آه تول س

 گ فرن ن جوانان ساده وقيت آه به       يا  فكري نيست، از قضا بد      شاه
وييم حكم واليت فارس را براي      گبرسند منحرف مي شوند، مهينطور مي     

ر مشغول خواهيم    گيكي شان بنويسند، آن يكي را هم در جاي دي           ه

مگ ) وقيت آه دو نفر بزر           ي آنند،     به غليانت برس و صحبت  رت دارند
 !خودت را دخالت نده

شنيده ام امرينظام قصد دارد امسال هم به روال معمول                 آامران مريزا
مهه ساله، جواناني را براي حتصيل و آسب دانش و آشنايي با فنون            

 ر شاه  گ اعزام آند، خواستم ا     گجاري نظام و مهندسي، به فرن      
بابا صالح مي دانند و رخصت مي دهند، نورالدين مريزا و                  

 اعزام آنيم،   گن حمصلني به فرن   ي ا هگا هم در جر   شهاب الدين مريزا ر 
 .شت، مصدر خدمات هبرتي بشوندگشايد آه در باز

ي مي بينند، بااليتان را    چدامن آه اعال حضرت در     ي را اوّال مني    گبزر  آرمي
اينتان را هم، فكر     پرت نيست،   گآه ديده امي، از ما خيلي بزر       

ي به دل بزند، به هر حال هر وقت آه خبواهيد             گنچمني آنم خيلي   
حاال خواهش مي آنم اجازه بفرماييد براي       . حاضرم مسابقه بدهم  

 !ند حلظه مرخص بشومچ

يش، به نورالدين مريزا سي اشريف     پندي  چه ها را مي شناسم،     چاين ب  شاه
نورالدين مريزا . عيدي دادم و به شهاب الدين مريزا بيست اشريف          

  امان از دست  .  امول داده پ يكي بيشرت    را به آن  چريه مي آرد آه    گ
ه زود تر   چباالخره به له له آغا حكم آردم آه هر         ! ه ها چن ب يا
 .ن ها مشردن تا صدتا را بياموزدي ا به
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 رفنت حاجيت دارند و نه آن مهه              گر نه به فرن      گآرد، دي  

 !مرارت آشيدن

 . آن يكي هم بزودي امري تومان خواهد شدفتم؟ حتمّاگ ن)

 !سرانت حتمّا آدم هاي اليقي خواهند شدپ شاه

.( 

  فته استگمهانطور آه شاعر   
   درپسر آو ندارد نشان از پ   
 سرپانه خوانش خنوانش گتو بي  

اما خيلي  ! ه شنيد و از آدم ديوانه     چ حرف حساب را بايد از ب      )
 !ريگهم بدل ن

!آنگل)

ند تا فرزند   چو ببينم، االن    گراسيت ب ! براي انبساط خاطر ماست    شاه
 داري؟

د دارم، از دو مهسر اومل، سومني عيامل         انند، ُنه فرزن   گغالمزاد آامران مريزا
 . ه دار مني شودچآوراجاق است و ب

يادمان . ورت داده اند پمي دانيم، در باره آن از حرم به ما را          شاه
ر گسرانت سفيد رو و زرد مو است، دي        پاست، شنيده امي، يكي از      

 !رده اندچفرزندانت اما مهه سيه 

با نه آه زياد ي ا مال)  .ي ها نشست و برخاست مي آنهگفرن !ر خنندگس خفه شو و ديپ شاه

 ! شاه بابا صحيح مي فرمايند)

 !قبله عامل بسالمت باشند، بر من واجب است آه مرخص شوم آرمي

ن يكي زردموي  يا  سر تو تنها  پرا در ميان ُنه     چ راسيت اقتدار،    ).
 و سفيد روي از آب در آمده است؟

به  نطور آفريده است، مهه ما     ي ا بله عامل بسالمت باشد، خدا      مران مريزاآا
 .ان يك خدا هستيمگاراده اقدس باريتعايل خلق شده امي و بند

  كرت از آن هستيم آه بصنع خداوند         چما آو ... البته، البته  شاه
 .ريميگراد بيا

 ه مي خندي؟چبراي  شاه

 !ر خنندگخفه شو و دي  

 ه مي خندي؟چو آه براي گب  

 !من مني خندم، اما خنده خودش مي آيد آرمي
 !نجا نبودي ايز خنده داري درچ چهي آامران مريزا

 !اما توي خانه مشا! اينجا نه آرمي
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ها رفت وآ يگون شاهزاده با فرن   چومي آه   گ اصّال مني خواستم ب   ). مد    !ر واقعًا موقع خنده ماستگران را دست مي اندازي؟ االن ديگدي شاه
از    

درش پ و به    
گب  

يدا آرده است، پي  گ و لعاب فرن   گن فرزند او رن   ي ا مي آند،  !ر مني توامن صرب آنمگبسر قبله عامل، آار دارد خراب مي شود و دي آرمي
زاده است  يكي حالل  ني ا ومي آه فقط  گقضا مي خواستم ب    آه تا نام سفارت برده مي شود، تو به ياد خال مي افيت؟ شاه

است دي. رفته ه آنم آه از رجال مهني واليت            چيسيت است، ويل       عادت ناشا   آرمي !ذاريد برومر گحاال
رفته امي، وزير از شاه دخلور مي شود، به سفارختانه مي رود،           گياد

ناه مي برد، زن با شوهرش قهر       پمومن از دست مال به سفارختانه        
مي آند، در سفارختانه متحصن مي شود، مهسايه با مهسايه دعوا              

يشان را حل و فصل آنند،      دارد، مي روند سفارختانه تا آن جا دعوا     
ن معامله ام دعوامي مي شود،    يا  وقت با  رفته ام هر گمن هم تصميم    

ذارد و  گبرش دارم بربم بدمهش دست سفري، تا آمي آن را حتت فشار ب            
 !بر سر آشيت اش بياورد

رنه زبانت را از قفايت     گحيف آه در حمضر شاه بابا نشسته  ام و        آامران مريزا
 .مي آشيدم

رمي را نعل   نديست آه خر آ   چمعلوم است آه    !  تو ناراحت نباش   )
 !خرش را نعل آن دست از سر تو بر مي دارد! نكرده اي

ر شاه بابا رخصت بدهند خودش را       گا! د      ! براي انبساط خاطر مشا) خودش را نعل خواهم آر )

بله عامل مي شود،    انبساط خاطر ق   ثدار است و باع    نقدر خنده ي ارگا آرمي ).

 .ي مي آندگلود شاه

 !اجازه قضاي حاجت دارم آرمي

ذارم گاما بريون مني     ! ي بكن گ حاال هر قدر دلت مي خواهد خومشز       ).
 !خوب خنديدمي ها  حضار !بروي

وقت آن  ! حاال برتك از شاش     . باالخره خياط در آوزه افتاد        شاه
 .ران به تو خبندندگرسيده است آه دي



   کرمي شريه اي  
 )صحنه تاريك مي شود(

*** 



 کرمي شريه اي
 چهارمصحنه 

 

الت و عشاير افشار، مفتخر      يا  هدار، سليمان خان،خان پسسردار   آامران مريزا
 اختيار از آستان آمسان ساي مهايوني اذن دخول           به لقب صاحب   

 !ميطلبد
 !بطلبد آرمي

يش صاحپ )

وييد آه  گه سليمان خان صاحب اختيار است، مشا مي        گس يكي مي   پِا   آرمي
ند تا صاحب اختيار   چر  گخودتان صاحب اختياريد، آخر يك مملكت م      

ريمردي است حمرتم، مبادا آه      پ! ب اختيار آبروداري آن     الزم داره؟
ايت را غل و زجنري خواپا خطا بكين، آه دست و پدست از  !هم آرد  !من صاحب اختيارم، اون فقط امسّا صاحب اختيار است و بس شاه

 !صاحب اختياريد آرمي
ليم گا از   پن سردار است، مرد حمرتمي است،        ي ا صاحب اختيار لقب  شاه

 !خود درازتر نكن
 !صاحب اختياريد آرمي
 .ميتواني بروي، غليان هم الزم ندارم! فته امگمهان آه  شاه
 !صاحب اختياريد آرمي

 !ار، غالم خانه زاد، خاك در آستانه امثاآر جان نچ صاحب اختيار !نجا صاحب اختيارمي ا معلوم است آه من در  خب)
 س صاحب اختيار مشا هستني؟پِا  آرمي

بدو برو جارو خاك انداز رو بيار، جلوي آستانِه در رو           ! سرپ )
!فتگخاك

 رنه بر سر جايت مي نشامن گآرمي بر سر جايت بنشني و شاه
ي فرماييد، قربان مي خواستيم زمحت را آم آنيم، حاال آه اصرار م           آرمي

 .شم، نزول اجالل مي فرماييمچ

 طور از ما بي اطالع بوديد، ما آه مهيشه موي دماغتان هستيمچ آرمي
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 زارگواخبشي از خاك متربك ممالك حمروسه را به دولت روس                   

انصد خانوار عشاير آن منطقه را         پآرده بود و      ) واگذار(
ذاشته بود، بايد با لطايف      گنان و آب      مزرع و بي  مرتع و    بي

نك آه به مين سعادت سلطنت مهايوني و         ي ا و.  احليل جربان مي آردم  
شته ام، گن خدمت قرين توفيق      ي ا الطاف خداوند متعال در اجنام     

ر براي عرض ارادت به        گبر خود واجب ديده ام آه بار دي           

ر سران  گ مشا بر ما مكشوف است، عنايت ما را به دي          مراتب ارادت  شاه
عشاير برسانيد، در آخرين نقشه اي آه از جانب مهندسني و                
مرزداران روسيه ترسيم شده است و به رويت ما رسيده است،               

ذاشته اند و البته   گدهات لطف آباد را در حمدوده ممالك حمروسه ما         
 اهلي، و برآات سايه     ن مهه غري از الطاف    ي اوشيده نيست آه  پبر ما   

هم و البته سعي     . ر حسن تدابري مشا اآتساب مي شود       ثما، در ا  
 !هاي خفيه مني شود مملكت  داري آرددخيل است و تنها به مين امداد

 !ه مي خواهي تو از جامنچ )
و غليان  گي باشي ب چ دست از سر مهمان ما بردار، و به قهوه             شاه

 .اق بكندچتازه اي براي صاحب اختيار 

مشا اي  پقبله عامل بسالمت باشند، منظور من جسارت به خاك               صاحب اختيار
 !ه مي خواهدچن ملعون از من ي ا نيست، مني دامن

 فته اي؟گيزي چا يا آه مي خواهي آرمي؟چ )

ه آسي ديده است و يا شنيده است آه         چفته باشم؟   گيزي  چمن؟ من    آرمي
 !من حريف زده باشم

 .وش من جنوا مي آندگداميّا ب صاحب اختيار
 ه جنوايي مي آند؟چ شاه

 !ويد و حريف بي ربط مي زندگين بي مايه مي سخ صاحب اختيار
 ويد؟گه مي چ شاه

ر آار من نعل آردن     گا من خرش را نعل مي آنم؟ م      ي آ ويد آه گمي  صاحب اختيار
 خران است؟

هاي مربوط به     هپن طرف ت   ي ا و در . اينجا اراضي ترآمن است      
ار ذگو را به قبايل ترآمن وا     س آباد واقع مي شود، مراتع آن      لطف
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هاي مرزي   ها هم متعهد مي شوند آه متام آبادي        مي آنيم، خوانني آن  

 !و رودخانه را حتت آنرتل خودشان داشته باشند
 ه رودي است؟چ شاه

 .شوراب نام دارد و به اترك مي ريزد صاحب اختيار
بر سر آب شور آه دونفر      ! ر آبش شور است، بدهيدش به روس ها      گا شاه

 !آدم عاقل دعوا مني آنند

االن آه وقت ناز آردن      ! هگد بيا دي  ! ه زبون بسته گِد بيا دي   آرمي
خبدا حقت  ! بيا تا صاحب اختيار نعلت آنه     ! م بيا گهبت مي  ! نيست

بيا ! امن تا به هوا جبهي    پچ آن جاي نابدترت ب   است آه سيخونك به   
 !ه تعارف نكن منزل خودتانهگتو، دي

يه آه دست    چن طناب    ي اه شده آه شلوغش آردي؟       چآرمي باز     شاه
 رفته اي؟گ

با زمحت توانستم خرم را      . اين طناب نيست و افسار خرم است         آرمي
ا نكه از روي مش    ي الثنجا بكشامن، م  ي اراضي آنم و از طويله تا      

م بيا، جناب صاحب اختيار مي خواهد نعلش       گهبش مي  ! خجالت مي آشه 
من هم  ! اما حرف حساب به آله اش فرو مني رود آه مني رود           ! آنه

آرمي را نعل بكين،       اختيار، به نفعت است آه خر نايب          صاحب ).
 !رنه دست از سرت بر مني داردگو

 ـامت مي آين؟ئرا با َلچ   حاال آه آرامت مي آين  
 نعل تو مهني حمل آين خرمو مي دم آه نعل آين  
  دست بكشي به يالش   جو آين تو جوالش  
 خودت و براش عزيز آين  و متيزآينآخورش ر  
 صاحب اختيارشي مي خواي بكن، مي خواي نكن  
 ونكه تو هم عيارشيچ  افسارشو مي دم هبت  

***



   کرمي شريه اي  
 پنجمصحنه 

 

ه مي خواهند آه راه     چها؟ آخر     در سوخته پن  ي ا ه مي خواهند چ شاه
ويد گرا يكي مني    چها و شلوغش مي آنند؟        هچافتاده اند توي آو   

 ه مي خواهند آه سر به شورش برداشته اند؟چاوباش  ن ي اآه

 . ويند غليان مني آشيمگي، مي چهي )

دارند براي ما   ! ها درسوختهپر بَكشند،   گيز دي چبروند  ! نَكشند خب شاه
 ناز مي آنند؟

رخد، آه مريزاي شريازي    چخط نوشتِه موهومي توي شهر دست بدست مي        اآامران مريز
فتوا داده اند، اليوم استعمال دخانيات حكم حماربه با امام            

 .نست آه مردم غليان ها را شكسته اندي ا .زمان را دارد
باالخره دوباره مخار مي شوند و       ! ها يين بند زن   چخوشا به حال     شاه

يين چدرآمد   وقتش است آه يك مالياتي بر      ! ليانمي روند سراغ غ  
 .ها ببنديد بند زن

نست آه تا وقيت آه امتياز تنباآو دست اجنيب            ي ا حكم فتوا  امني السلطان
 .حرام استباشد، استعمال آن 

شان ي اليزها براي گرسد آه آي  تا به حال ان     پآسي نيست از آقا ب     شاه
ر آسي نداند، ما آه مي دانيم موقوفات         گاجنيب شده اند؟ آخر ا    
 ايشان از قول    به. ليز به آقا مي رسانند   گاود را وزير خمتار ان    

 .اني هم خودي هستند آقا، خودي هستندپوييد آمگما ب
 .داده شده است، آسي جرات دود آردن نداردفتوا  امني السلطان

هم غليان را دود مي آنم، هم سبيل آقايان         ! من دود مي آنم آقا    شاه
يك آاغذ فتوا   . اق آنيد چبرامي غليان   . را و هم فتوايشان را     

 . ذاريدگرا هم روي آتشش ب
ر گخاتون ها هم دي   . ري مني آيد گر غليان سامل     گتوي اندروني دي    امينه اقدس

 . مني آشندغليان



 کرمي شريه اي
نرسيده آدم را به  سرفه      دود به حلق     ! يز هاي نشنيده  چبه حق   شاه

 !مي اندازد
 . تنباآويش خيلي قوت دارد معني العلما

ن دود  ي امشا هم از ارحام ما استفاده آنيد و از           ! امينه اقدس شاه
 .رييدگفيضي ب

ر من هبايي ام آه بر رغم فتواي آقا غليان            گم! اوا خاك عامل   امينه اقدس
 بكشم؟

 ام؟ من؟ من آه هبايي ها را       يعين من آه غليان مي آشم، هبايي شده        شاه
وستشان را بكنند و آاه آرده      پقتل عام آرده ام و دستور داده ام      

شت در جهان آرده ام و      گو بر دار بكنند، هبايي شده ام؟ من ان         
 هبايي مي جومي تا به سزايشان برسامن، من هبايي ام؟

در آوزه افتاد!  خياط). ).  !خياط

اك مي دهي؟  چريبانت را   گنطور داري   ي ا براي مهني است آه تو    ! مهني؟ شاه
رد خب من هم دارم مي ترآم، مهه دارمي مي ترآيم، متام مملكت دا              

رفته ايد؟ گن ضعيفه را     ي ا مي ترآد، و مشا نشسته ايد و عزاي        
عيشش را او   . ذاريد خب برتآد، مي خواست آن ُآُلفت را خنورد          گب

 ي؟را مي خندچر گ تو دي).

ر شوهر داديد و برايشان     گك را به يك آوتوله دي     چمشا خامن آو   دآرت تولوزان
او خودش  ! ن آار را  ي ا دفتم نكني گرفته بوديد، من    گجشن عروسي   

كي دارد و   چه سي سال سن دارد، اما هيكل آو        چر  گك است، ا  چآو
كش جاي آايف براي    چر عروسي بكند، حامله مي شود، در شكم آو         گا

ك چ را ندارد، مشا فرمود، عييب نداشت، عروس آو           گيك جنني بزر  
ه چك نيست، ب  چه آو چك مي شود، اما ب    چاش هم آو   هچاست، البد ب  
ريد، گه در شكم عروس جا مني        چك است و ب    چ، عروس آو  طبيعي است 

صداي شورش از بريون، دآرت تولوزان غليان را بر لب          (! عروس دارد مي ترآد  
 ).ذاشته و مي آشدگ

 

( 

فتم گذاريد؟ ن گفتم ن گن! دارد مي ترآد، دارد مي ترآد      دآرت تولوزان 

 ا مي آين حكيم؟په برگرا امل شنچه شده است؟ چ شاه
 ك يادتان مي آيد آه مهه اش يك مرت قد داشت؟چخامن آو دآرت تولوزان

 خب؟ شاه

 يز آلفت ميل فرموده اند؟چفه ل آن ضعيثر اعالحضرت هم مگم آرمي



   کرمي شريه اي  
 !احسنت به مراحم شاهانه! مرحبا حضار

ر مهه مي توانند   گن راي فرخنده، حاال دي     يا  به ميمنت و مبارآي    معني العلما
 .غليان بكشند

 ! حال اخ بود آهن آه تا بهي ا !اهه آرمي
 .َاخ آه نبود، در مال عام مني شد آشيد معني العلما

 دعوا سر حلاف ماس، مي برنش آشون آشون  
 يت، اما اونا، قباي نو در برشونپما آون   
 ه خط و نشونگبراي ما هي مي آشن با مهدي  
 ب خرشونل طناثافسار ما دستشونه، م  
 ريهگنا زريا گ نا سرَوَريه، جني ا آار  
 قول و قراري آه مي دن به هر آسي َسرَسريه  
 اينا اشرتيه ا آه آبت نربه، رقص پب  
 دعوا سر حلاف ماست مي برنش آشون آشون  
 نيا  اين مي آشه ز دست اون، اون مي آشه ز دست  
 دين نيكي به  ن به دولته، تكيه اويا  تكيه  
 ن، معرآه شد، بيا ببنيگ اين مي  شر خر بهحم  
 دعوا سر حلاف ماست، مي برنش آشون آشون  

 
*** 



 کرمي شريه اي
 ششمصحنه 

 

اصًال . ن تاج خريي نديدم   ي ا من آه از  . ر َبَسم است  گخيلي خب من دي   شاه
يخود آردم از اول آن را با آاله تو عوض آردم، بيا آاله                 ب

 !س بدهپخودم را به من 
 !بايد تا آخر خط بري معامله آردي و حاال! بيالخ آرمي
ن مهه آدم دستم      ي اذاشيت سرم و جلوي     گه؟ آالهت را      چيعين    شاه

 !س بدهپبيا آالهم را ! ن معامله راي ا خنواستم! انداخيت

 !مي خواسيت نكين  آرمي
بذار هر آسي مهاني باشد آه خدا خلقش آرده،           ! بابا مني خوام   شاه

 ي دم نداشت، خوبه؟گراصال خر ما از ُآ
 ربطي به   چي بازي در نيار، آسب و آار من و تو هي          چبي خود هو  آرمي

ه دم نداشته،   چي دم داشته و     گه از آر  چخرت هم   ! خدا نداره 
ر خر تو هم نيست، خر       گر دم در آورده، و ضمنّا دي        گحاال دي 

 ! منه، خر آرميه آه بايد مهه آس نعلش بكنه، حيت تو
آهاي ! س بده پآالهم را     !ن آالهربداريه ي ا !اين آالهربداريه   شاه

 !س بدهپآالهم را 
! ر مال منه، مني دم   گ دي ن آاله يا  ! نه مني دم  ).داد و فرياد مي آند   ( آرمي

 !مني دم
معني العلما با آفتابه اي آه در دست دارد وارد مي شود، جنازه شاه روي               (  

 ).ليم به حالت اول افتاده استگ
ي شد؟  چته آه داد و فرياد راه انداخته اي؟           چ! آرمي! آرمي معني العلما

 !ذاشيت يه شاش راحت بكنيم؟گرا داري سرو صدا مي آين؟ چي شد؟ چ
شد آه   خوب!  هان تويي  )ويي خواب مي ديده و از خواب بيدار شده است        گ( آرمي

 .خواب وحشتناآي ديده بودم! آمدي
 .ه خوابي ديدي؟ برامي تعريف آن تا برايت تعبري آنمچ معني العلما

مهينجا مبان و قرآنت را      !  تو الزم نيست خواب منو تعبري آين         آرمي
 .خبوان، من مي رم

 

*** 



   کرمي شريه اي  
 ايانيپ  یترانه

 ز اصفهون، سوهان عايل قمگ    )

  رانگبازي
 شم تر او چخنده و   ياد آرمي و خر او     
 خنده تلخ لب او غصه روز و شب او   
 در مهه جا با مهه آس  سگمانده مهني خنده    
  س گمانده مهني خنده   در مهه جا با مهه آس    

 ناهي جز هنرمندي ندارمي گ   )

 بزن مطرب رهي، تا من برقصم   
 را بايد ز رقص خود برتسم؟چ   
   را بايد برتسم من زلولو؟چ   
 ازين مال و از اون شاه هالو؟   
 ازين مال و از اون شاه هالو؟   
 هنرمندي ازين شهر و ديارم   
 ناهي جز هنرمندي ندارمگ   
 باغم دسته دسته ها ز لگبرب    
  به خارمريدگر هم دست تو گا   

 ن شهر و ديارميي اهنرمندان رانگمهخواني بازي
 ذشته امي و سر بدارميگز جان ب   

 نري خيكي و ماست تغاريپ ر نقش آرميگبازي
 انار سرخي از اطراف ساري   

 آاريآنار بار فلفل هاي    
 ن شهر و ديارميي ا هنرمندان رانگمهخواني بازي

 ي جز هنر با خود ندارميمتاع   
 

  رنقش شاهگبازي
 خنود با لوبيا و ماش آشي  
 الب آازرون و عطر آاشيگ  
 براي آش تو آوردم از هند  
 اشيپازين فلفل آه تا رويش ب  

 يشمپبيا شريين بكن آام تو  يكي از زنان
 منك دارم وليكن شور مني شم  
 يزآي بندم به ريشتچبيا تا   
 بر سريشمايت آخر پسبد چب  
 ن شهر و ديارميي اهنرمندان رانگروه بازيگ
 متاعي جز هنر با خود ندارمي  
 ر يا بر سر دارگبه زندانيم ا  

 
 ايانپ
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 :منابع
 

 برخي از حكايات   (آرمي شريه اي دلقك معروف دربار      حسني نورخبش
ه اين کتاب بود  ن منايشنامه با تغيريات الزم از        ي ا
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 رده هاي حرمسراپشت پ    آزاد، حسن

 راني امنايشنامه نويسي در    آؤند، يعقوب
رسوم براي نقل    (ارف و خمزن العوارف     جممع املع  ابن حممدصاحل، حممد شفيع

 )مذهيب
 رانياني ايكسال در ميان    براون، ادوارد
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 راني ادر
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