باقر مرتضوی

على دائى من و اجرای نمايش مردهھا در تبريز

مدرن خويش در ايران پا گرفت و نخستين گروھای تئاترى چگونه آغاز به کار کردند و
اينكه چگونه نمايش به شيوه
ِ
ً
يا اولين نمايش در کدام شھر بر صحنه آمد ،و يا اصال نخستين نمايشنامهنويس ايران چه كسى بود ،روايتھا مختلف
است .اطالعات من نيز در اين عرصه ناقص است و نمىخواھم وارد اين موضوع تخصصى شوم .اما در تاريخ تئاتر
ايران از جليل محمد قلىزاده )1869-1932ميالدی( به عنوان يكى از بازگشايان و پيشكسوتان اين راه ياد مىكنند .و نيز
میدانيم كه جليل محمد قلىزاده به عنوان ناشر مجله طنز " مالنصرالدين" در ايران شھرتى به سزا داشت.
جليلمحمد قلىزاده به پيروى از روش انتقادى آخوندزاده توانست نمايشنامهھائى به رشته تحرير درآورد .از ميان
آثارش نمايشنامهی ا ُولولر )مردهھا( و آنامين كتابى )كتاب مادرم( و ھمچنين "ماجراھای قريه داناباش" از شاھكارھاى
او ھستند.
روزنامه "مالنصرالدين" يكى از برجستهترين و تأثيرگذارترين نشرياتى بود كه چند ماه پيش از فرمان مشروطيت
در تفليس آغاز به انتشار نمود .تاريخ اولين شماره اين روزنامه را به ھفتم آوريل سال  ١٩٠٦رجوع میدھند .اولين
شماره مجله ،به گفته حميده محمد قلیزاده ،ھمسر جليل محمد ،در ھزار نسخه چاپ شده بود .در نخستين روز مجموعا ً
ششصد نسخه آن به صورت تکفروشی و اشتراک فروخته شد .اين نشريه نه تنھا در آذربايجان شوروی ،كه در سراسر
آسيای ميانه و از جمله ايران خواننده داشت و به عنوان نشريهاى آزادىخواه نقش بزرگى در بيدارى افكارعمومى داشت.
و اين را نيز میدانيم كه جليل محمد قلیزاده وقتى در رابطه با انتشار اين نشريه ،به مشکالت مالی دچار گشت و در
رابطه با کشمکشھای ناشی از درگيریھای مسلمانان با ارامنه؛ آنگاه كه مورد آزار قرار گرفت ،يكسال در تبريز اقامت
داشت.
و چنين بود که به زمان حکومت دمکراتھا در تبريز ،مالنصرالدين يك سال در اين شھر ،به ھمت آزاديخوان
وانقالبيون اين شھر ،انتشار مىيابد .حميده خانم ،ھمسر ميرزاجلل قلیزاده در چگونگی ورودشان به تبريز مینويسد؛
"در ھمين روز ،ھواداران مالنصرالدين برای ديدن ميرزاجليل آمدند .روز بعد تعداد کسانی که به ديدار ما

آمدند زياد شد .سومين روز تعدادشان به  5٠-6٠نفر رسيد و ما به زحمت می توانستيم از ميھمانان پذيرايی
کنيم .در آن روزھا حکومت دموکراتيک به رھبری شيخ محمد خيابانی در تبريز بر سر کار بود .برای ميرزا
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جليل ،مصلحت ديدند که به ديدار او رفته و اجازه انتشار مالنصرالدين را بگيرد".
شيخ محمد خيابانی در ديدار با ميرزا جليل به او قول میدھد که او را در انتشار مالنصرالدين ياری نمايد .اولين
شماره اين نشريه در تاريخ اول اسفند  ١٢٩٩و آخرين شماره آن ،يعنی شماره ھشتم ،در تاريخ  ٢٤ارديبھشت  ١٣٠٠در
تبريز انتشار يافته است .اين نشريه توانسته بود به صورت حيرتآورى تودهھاى مذھبى را عليه ارتجاع مذھبى
ت دين و دولت ارتجاعی درمى-
برانگيزاند .تا جائی كه مردم بيسواد در ھوادارى از اين نشريه به پا خاسته و با خرافا ِ
 -1حميده محمدقلیزاده" ،مونس روزھای زندگی ،خاطراتم در بارهی ميرزا جليل محمدقلیزاده سردبير مجله مالنصرالدين" ،ترجمه :دلبر
ابراھيمزاده ،تھران ،پژوھنده ،1379 ،ص 137-136

افتادند .زندهياد ھما ناطق پژوھشگر و تاريخنگار برجسته ايران در مقدمه خويش بر ترجمه نمايشنامه مردهھا مىنويسد:
"در دشمنى و پيكار با اھل شريعت ،قلىزاده بر آن بود كه تا مسجد و منبر بر پاست ،مردم مسلمان در جھل مركب
خواھند ماند .استبداد دولتى ھرگز از استبداد دينى جدا نيست".
محمد قلیزاده مبلغ افکار انقالبی بود؛ "جھان استثمار و استعمار را با رسوم و قوانين ظالمانه آن را به باد استھزا
میگرفت و با تعصبات و خرافات مذھبی مبارزه میکرد .به قول خود "زخمھا را میشکافت"" ،تضادھا را نشان
میداد" و "پردهھا را باال میزد" و خطاب به مردم واپسمانده و عاجز و بیھنر میگفت" :اگر شما آدم بوديد ،اگر غيرت
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و شعور داشتيد ،کدام ظالم جرئت میکرد که به حقوق شما دست دراز کند؟"
از حوادث تاريخی اين زمان در تبريز ،يکی ھم اجرای نمايشنامه "مردهھا"ست که با حضور نويسنده آن و کمک وی
اجرا میشود.
نمايشنامه مردهھا تصويرى است از فقر و فالكت زندگى مردم ،به ويژه زنان ،در پيوند تنگاتنگ با احکام دين .اين
نمايشنامه که تحت تأثير "نفوس مرده" نيکالی گوگول نوشته شده ،داستان آخوندی شيادیست به نام "شيخ نصرﷲ"

که مدعی میشود میتواند مردگان را زنده کند .عدهای از عوام پيرامون او جمع میشوند تا شيخ ،مردهی آنان
را زنده کند .بين مردم بحث است .بعضی دوست ندارند مردهای زنده شود ،نه به اين علت که آن عزيز مردهی
خويش را دوست ندارند ،بلکه به اين جھت که اگر زنده شود ،بخشی از پرونده فساد آنان نيز آشکار خواھد شد.
زيرا زندگان به مردگان خيانت کردهاند و حال ترس از آن دارند که با زنده شدن ،با آنان به تسويه حساب روی
آورد؛ خيانت برادر به برادر ،شوھر به ھمسر ،ھمسايه به ھمسايه و دوست به دوست .شيخ با بھره از اين
موقعيت ھر روز پولی به جيب میزند و مردم را با وعدهھايی پوچ میفريبد .اسکندر مست )کيفلی اسکند( در
اين ميان از جمله افراد نادری است که میکوشد پرده از شيادی شيخ نصرﷲ بردارد .مردم اما سخنان او را به
اين بھانه که آدمی مست است ،نمیپذيرند .سرانجام اما پرده برمیافتد و سيمای رياکار شيخ آشکار میشود.
شيخ راھی جز فرار نمیيابد .در اين ھنگام است که اسکندر ،مستانه بانگ برمیآورد" :مردهھا شما ھستيد،
خودتان" .به نظر نويسنده "تا موقعی که "شيخ نصرﷲ ھا از صحنه حيات مردم کنار نرفتهاند ،زنده شدن
مردهھای جاندار ممکن نيست .تا موقعی که ماسک و روپوش شيخ نصرﷲھا پاره نشده ،توده بیفرھنگ ،به
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حقوق انسانی خويش آشنا نشده ،اھميت آن را درک نخواھد کرد".
در پايان اين اثر باز اسکندر است که با نشان دادن زنان حرمسرای شيخ نصرﷲ خطاب به مردم میگويد؛
"نگاه کنيد...خوب ھم نگاه کنيد .با دقت بنگريد .در کتاب تاريخ اين صفحه به ياد شما خونين است .آيندگان اين
کتاب را ورق زده ،با ديدن اين صفحه به ياد شما میافتند و میگويند؛ تف بر شماھا" .در صحنه پايانی اين
نمايشنامه اسکندر ھمچون دکتر در نمايشنامه "مجمع ديوانگان" ،مردم را مرده خطاب میکند .او آرزوی زنده
شدن ھمين مردگان را دارد تا زنده شوند ،ببينند و به پا خيزند.
اين نمايشنامه در سال  ١٩٢١در تبريز به نمايش گذاشته شد .حميده ھمسر جليل محمد قلیزاده در کتاب "مونس
روزھای زندگی" در اين باره مینويسد :ابوالفتح علوی برای به نمايش گذاشتن نمايشنامه "ا ُولولر" از والی اجازه گرفت.
به اين مناسبت نشست بزرگ ھنرپيشهگان و عالقهمندان در منزل ما برگزار شد .خود ميرزا جليل کار آماده نمودن پيس
و انتخاب ھنرپيشهھا را به عھده داشت .ھنرپيشهی معروف بيوکخان نقش اسکندر را بازی کرد .ميرزا علی ]علی
آذری[ نقش شيخ نصرﷲ را ايفا کرد) .او بعدھا به ھمراه ما به باکو آمد .ميرزا جليل در آنجا برای او کار پيدا کرد( .نقش
کرباليی فاطمه را ،ليزا ھنرپيشهی ارمنی ،نقش نازلی را خواھرزاده ميرزا جليل و نقش جالل را پسر مرحوم ما مدحت
بازی میکرد .در شھر تبريز تنھا يک سالن تئاتر ،آن ھم در قسمت ارمنینشين شھر بود .ما ساختمان تئاتر را برای اول
ماه مه اجاره کرديم .قسمتی از بليطھا را مطابق فھرست ،توسط عسگرخان 4برای مؤسسات و رجال برجسته شھر
فرستاديم .ھنرپيشهھا نقشھايشان را با اشتياق تمرين میکردند .اما ترس از برخورد و برای رعايت احتياط قرار شد که
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ھنگام رفتن روی صحنه با خود تپانچه داشته باشند".

 -2به نقل از؛ يحيی آرينپور ،از صبا تا نيما ،جلد اول
 -3برای اطالع بيشتر رجوع شود به؛ جليلمحمد قلیزاده ،مردهھا ،ترجمه ھما ناطق ،چاپ اول شھريور  .1363نسخهھای اين ترجمه را
میتوان در سايتھای اينترنتی يافت .از اين اثر ترجمهھای ديگری از جمله توسط محمد پيفون نيز در دست است.
 -4عسگر خان قاسمزاده ،يکی از روشنفکران که در تبريز به مجله مالنصرالدين کمک میکرد .او در سال  1921به ھمراه جليل محمد قلیزاده
به باکو رفت.
 -5حميده قلیزاده ،پيشين

در واقع؛ بيوك خان نخجوانى ،6ھنرمند مشھور آذربايجان و از نخستين كارگردانان تئاتر ايران ،كه از دوستان جليل
محمد قلىزاده و از ميزبانان او در تبريز بود ،موقعيت را با حضور نويسنده نمايشنامه مردهھا در تبريز مغتنم شمرده،
تصميم به اجرای آن میگيرد .نخجوانى در جستجوى كسانى بود كه بتوانند نقشھاى اين اثر را بر صحنه تئاتر به خوبى
اجرا كنند .در اين جستجوھاست كه على آذرى را براى اجرای نقش شيخ نصرﷲ برمىگزيند .على آذرى از آشنايان
نزديك بيوك خان نخجوانى بود.
با قتل شيخ محمد خيابانی ادامه زندگی برای جليلمحمد در تبريز مشکل ميشود .او در غم از دست دادن اين پشتيبان
آزاديخواه مينويسد؛ "ھمه جا دود است .در مجالس و منازل دود دخانيات و مشروب ،در کوچهھا دود حمام ،در معنويات
دود موھومات و خرافات ،در روح و قلب دود کثافات...خالصه ملت در ميان دودھا دارد خفه ميشود؛ در حال خفگی
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منتظر نجات است .از کی؟".
ميرزاجليل در ھمان روز اجرای نمايش تلگرامی از باکو دريافت میدارد که او را برای پذيرش پست "کميساريای خلق"
به باکو فرامیخواند .او در شماره ھشتم مالنصرالدين که در  27ارديبھشت منتشر شد ،انگيزه رفتن خويش را به باکو و
تعطيل شدن انتشار مالنصرالدين در تبريز را به ھمين شکل اعالم میدارد.
روز سوم خرداد سرانجام زمان حرکت فرامیرسد .حميده خانم مینويسد؛ "...آشناھايمان دسته دسته آمده و با ما وداع
کردند .آن روز منزل ما پُر از آدم بود ،در روز حرکت نزديک به چھارصد نفر آمده بودند .ظھر روز  24مه )سوم
خرداد( در ايستگاه راه آھن بوديم ،عليرغم ممنوعيت ،بيست نفر برای بدرقه ميرزاجليل آمده بودند .دوستان ميرزاجليل
خيلی صميمی با ما وداع کردند .آنھا ميرزاجليل را روی دستشان بلند کرده و سوار قطار کردند".
على آذرى پس از اجراى اين نمايشنامه به ھمراه جليل محمد قلىزاده مجبور به ترك كشور مىشود .على آذرى در سال
 ١٢٧٩خورشيدى در تبريز به دنيا آمد و در سال  ١٩٢١به ھمراه جليل محمد قلىزاده به باكو رفت .در آنجا تحصيل
کرد و تا پايان عمرش در باکو در دانشگاه دولتى آذربايجان به تدريس مشغول بود .او چندين كتاب فارسى درسى را در
دوران اقامت خود در باكو نوشته و انتشار داده است .8آذری در سال  ١٩٦٦به ھمراه ھمسرش ،طاھره خانم ھم زمان
به داليل نامعلومى كه تا به حال روشن نيست در باكو فوت كردند .از مرگ مرموز او اكنون  ٥١سال مىگذرد .در ايران
فكر نمىكنم نامى از او به جا مانده باشد .مقدار زيادى كتاب ،نوشتهھا و تعدادى نامه از او نزد من است كه اميدوارم
روزى منتشر کنم .در اين نوشته اما مىخواھم با استناد به خاطرات او در اجراى نمايشنامه مردهھا چيزی کوتاه بنويسم.
بازيگران تحت نظر نخجوانی نمايشنامه را برای اجرا به مدت چند ماه تمرين میکنند .در چند جلسه جليل محمد
قلیزاده نيز به عنوان مشاور حضور داشت .وقتی نمايشنامه حاضر شد ،تماشاخانهای واقع در محلهای ارمنینشين برای
اجرا انتخاب میشود .قرار بر اين بود که اجرا در چند شب دوام داشته باشد .در سطح شھر تبليغات مؤثر واقع میشود و
در نخستين اجرا ،جمعيت زيادی برای تماشای آن حاضر میشوند .و جالب اينکه شھردار شھر در شمار حاميان اجرای
آن بود .و جالبتر از آن ،حضور عدهای روحانی و ھمچنين زن در سالن بود.
در استقبال بیمانند از نمايشنامه و چگونگی اجرای آن ،على آذرى سالھا بعد در نامهاى به تاريخ  /٢٨آذرماه
 (19464/12/ 19) ١٣٤٣/به خانوادهاش در ايران مىنويسد" .من در نامه ]پيشين[ از شادروان حاجى محمد آقاى
نخجوانى كه شخصيت بزرگ ،فاضل و اديب و آدمی نيكوكار بود و با حاجى دائى 9دوستى نزديك داشت ياد كرده بودم.
بدين معنى كه در سال  ١٩٢١ميالدى در ماه رمضان در تبريز در تماشاخانه ارامنه نمايشنامه "ئوليلر" به تماشا گذاشته
شد .من در اين نمايشنامه نقش شيخ نصرﷲ را بازى میكردم .براى تماشا بسيارى از اھالى تبريز از آن جمله روحانيون
آمده بودند .نمايش كه تمام شد و پرده پائين آمد كم مانده بود كه من ھدف ھجوم مشتى موھومات پرستان قرار گيرم .ولى
از حسن اتفاق ،مرحوم نخجوانى در آنجا بود .وى اين مطلب را درك میكند و مرا از چنگال آنھا رھائى مىبخشد و مرا
با خود مىبرد والخ .يقين كه شما اين نامه را خواندهايد .اما من در آن نامه به آن مطلب اشاره نكرده بودم كه در شب
نمايش به پدرم )آخوند حاجى اسماعيل( میگويند چه نشستهاى امشب على تو عملى مرتكب خواھد شد كه به كلى بر ضد
 -6بيوک خان نخجوانی ،فارغالتحصيل رشته ھنرھای دراماتيک از آکادمی تفليس بود .جدش ايرانی و نخجوانی بود .وی يکی از بنيانگذاران
تئاتر نخجوان بود .مدتی طوالنی نقشھای اول را در نمايشھايی که در اين شھر برگزار میشد ،بازی میکرد .پس از آن به باکو رفت و و به
فعاليت تئاتری خويش در اين شھر تا انقالب اکتبر ادامه داد .با مھارجرت به تبريز ،در اين شھر کالسھايی برای آموزش ھنر نمايش برپا داشت.
در سال  1302شمسی به اتفاق تنی چند "گروه نمايش آرين" را تأسيس کرد که تا سال  1320فعال بود .يحيی آرينپور نويسنده کتاب "از صبا تا
نيما" يکی از بازيگران و اعضای اين گروه بود .حضور زنان در اين گروه ،نه تنھا به عنوان بازيگر ،حتا به عنوان مسئول گروهھای کار،
بسيار چشمگير بود .نقش اين گروه در تاريخ تئاتر ايران و به ويژه آذربايجان بسيار تأثيرگذار بود .اين گروه طی بيست سال فعاليت آثار نمايشی
بسياری را به نمايش درآوردند و صدھا ھنرپيشه تربيت کردند .نخجوانی در کنار کار تئاتر ،در جمعيت " شير و خورشيد" تبريز نيز کار
میکرد.
 -7چکيدهای از زندگی و افکار جليلمحمد قلیزاده )مالنصرالدين( ،ترجمه بھزاد آبادی باويل ،نشر تالش ،تبريز ،ص 26
 -8اسامی پنج اثری که من از علی آذری در دست دارم ،به اين قرار است؛ "لغتنامه فارسی-روسی" ،تاريخ انتشار  ،1940چاپ در باکو.
"منتخبات )به زبان فارسی(" ،تاريخ انتشار  ،1941نشر آذر ،بادکوبه" .فرھنگ فارسی و روسی )پيوست منتخبات(" ،تاريخ انتشار  ،1942نشر
آذر ،بادکوبه .آموزش "زبان فارسی" ،تاريخ انتشار  ،1959باکو .آموزش "زبان فارسی" ،تاريخ انتشار  ،1961باکو
 -9دائی علی آذری

آئين دين مبين اسالم است .آنست كه او خود را به محل تماشاخانه ارامنه مىرساند كه مانع از اين كار باشد .ولى ازدحام
به حدى بود كه پدرم نتوانسته بود حتى به در تماشاخانه نزديك شود".
درباره سال اجراى نمايشنامه اتفاق نظر )سال  (١٩٢١موجود است ولى روز نمايش در جائى  ١١ارديبھشت ،1300
روز جھانى كارگر ،و در جائى ديگر ماه رمضان نوشته شده است .به نظر میرسد که تاريخ نخست درست باشد ،زيرا
يازدھم ارديبشھت اين سال مصادف با  21شعبان سال  1339و اول ماه مه سال  1921است .تاريخ ھرچه باشد ،اين را
میدانيم كه اين نمايشنامه در شھر بسيار مذھبى تبريز ،در محله ارامنه به نمايش گذاشته شده ،و اين را نيز میدانيم كه
نقش شيخ نصرﷲ را على آذرى پسر يكى از آخوندھاى معتبر تبريز بازى كرده است .و اين نيز معلوم است که جليل
محمد قلیزاده خود تا پايان پرده سوم نمايش در سالن حضور داشت ،در پيشبرد کار اجرای آن نيز در واقع نقش مشاور
نخجوانی را برعھده داشت .با موفقيت بسيار و استقبال بینظير در اجرای نمايش ،فردای آن روز مخبرالسطنه پنجاه
تومان برای جليل محمد قلیزاده ميفرستد تا بين بازيگران تقسيم کند .و اين در حالی بود که درآمد حاصل از فروش بليط
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نيز بسيار خوب بود.
در خاطرات علی آذری آمده است که او در  ٢٢سالگى در پى اجراى اين نمايش به توصيه بيوكخان نخجوانى ترك
وطن كرده و به ھمراه قلیزاده ايران را به قصد آذربايجان ترک میگويد.
علی آذری تا پايان عمر "مالنصرالدين" به عنوان يکی از ھمکاران آن نشريه ،با نامھايی مستعار 11در آن مینوشت.
در خاطرات او اما ھيچ اشارهای به اينکه کار نمايش را در آن ديار پیگرفت يا نه ،ديده نمیشود.
دوری او ،پدر و مادر و تمام خانواده را در ايران داغدار کرده و در حسرت فرو برد .بياد دارم مادرم ھر روز
بياتىھاى آذرى را در حين كار در حياط و آشپزخانه در زير زبان زمزمه میكرد و مىگريست .و اين را نيز میدانم كه
دائى محسن ما كه تاجر بزرگ فرش در تھران بود تالش زيادى كرد كه دائى على را به ايران بازگرداند .على دائى نيز
با اين كار كامالً موافق بود.
در سال  ١٩٦٤به ما خبر رسيد كه دائى جان به زودى به ايران مىآيد .نمىدانم ،شايد آن موقع تعداد مھاجرين يا
پناھندگان ايرانى در خارج به اندازه امروز نبود يا شور و شوق حاكم بر خانواده ما بود كه چنان طغيانی را بر پا كرد كه
ھم اکنون مرا بياد كتاب " ١٠روزى كه دنيا را لرزاند" اثر جان ريد ،مىاندازد .تحت تأثير شنيدن اين خبر ،به طور
حيرتآورى كل خانواده ما از کوچک و بزرگ ،از فاميل و ھمسايه گرفته تا آشنايان ،در وجد و شادى در پوست خود
نمىگنجيدند .براى على دائى در تھران يك خانه بسيار مجللى خريدارى شد .تمام فاميل منازلشان را خانه تكانى كردند.
مادر بيچارهی من از خوشحالى ھر روز حياط و تمام خانه را جارو میكرد و در شوق بیپايان ديدار برادر ،با گريه
آواز مىخواند .چه غذاھائى كه مىخواستند برای ميھمان بپزند .لباسھاى تازه دوخته مىشدند .وضعيت خارقالعاده مثل
حكومت نظامى حاكم شده بود .در گيرودار اين خوشىھا بوديم كه خبر رسيد دائى على نمىآيد ،ھرگز نخواھد آمد .گفتند
او و خانمش ھر دو فوت كردهاند .به قول معروف تمام خاك عالم بر سرمان ريخت .چه شده؟ حاال چرا ھردو يكجا
مردهاند؟ امکان پُرسوجو و يا تلفن و تلگراف و نامه نيز نبود .آنھا فرزندی نداشتند و ما نيز دوستان و آشنايانش را
نمىشناختيم .وقتى دائى ديگرم محسن در ھمين رابطه ،براى آمدن برادرش به وزارت امور خارجه ايران رجوع كرده
بود ،با مواخذه و سؤال -جواب دستگاه اھريمنی ساواك روبرو شده بود .دائى على و خانمش طاھره با مرگ نابھنگام
خويش تمام اعضای فاميل را به سوگ نشاندند.
به نقل از "آوای تبعيد" شماره 2

 کتاب "علی تبريزی و نمايش مردهھا در تبريز" از سوی چاپخانه باقر مرتضوی منتشر شده است.
آن را میتوان از کتابفروشیھا تھيه نمود.

 -10برای اطالع بيشتر رجوع شود به؛ محمود رنجبر فخری ،نمايش در تبريز )به روايت اسناد( از انقالب مشروطه تا نھضت ملی نفت ،تھران
سازمان اسناد و و کتابخانه ملی جمھوری اسالمی ايران  ،1383صص 586-587
 -11علی آذری در خاطراتش در اين مورد چنين مینويسد:
چند سالی به اجبار باکو را ترک کردم و از ميرزا جليل دور شدم .در اين مدت معلم بودم .چه در "باتوم" ،چه در "شامخور"" ،قويا" "آبشرون"
و روستای "غبدليان" از حومه "صابرآباد" ،ھميشه صفات خوب و پسنديده ميرزا جليل و عشق بیپايانش را به خلق ھمچون سرمشق در قلبم
حفظ کرده بودم .اگر "مالنصرالدين" را ورق بزنی ،با نگاه به نوشتهھای من که با امضای "آدم شلوار پاره" )تومانی جريق(" ،معدن ناموس"
)ناموس معدنی(" ،بيگ اوف"" ،آن که زنش را طالق داد" )آروادينی بوشايان(" ،يک وری" )يانقنلنجی( ،و "زوار حاجی کند" )حاجی کند
زواری( نوشته شده ،عمق احساس من نسبت به ميرزا جليل ديده میشود.

