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  عليه السالم يو بمدد موالنا المهد يبسمه تعال          

 اصل داستان 

 (211الحسان صفحه  يات العبقريه السالم حکايعصر عل ي) منبع کتاب برکات حضرت ول

که مسئول جمع آوري « ابن الخطيب » نائب معمر بن شمس در روستاي برس نزديک حله , به نام 

عثمان که فردي پيرو مذهب خلفا بود. ابن الخطيب که از اهل ايمان  غالت آنجا بود غالمي داشت به نام

م ينزد مقام ابراه ينکه روزيو شيعه بود دائما با غالمش عثمان بر سر دين بحث و مجادله داشت. تا ا

ب به يت و عوام هم در آنجا حضور داشتند ابن الخطياز رع يکه عده ايه السالم در برس , در حاليعل

را که دوست دارم  يم . من در کف دست خود نام آنهائينما يالن حق را واضح و آشکار معثمان گفت: ا

س آنگاه يبنو يرا که دوست دار ييهم السالم ( و تو هم نام آنهاين عليو حسن و حس يسم )علينو يم

م دست هر که سوخت بر باطل است و يکن يم و در آتش ميبند ينوشته شده مان را باهم م يدستها

با ناسزا گفتن و لعن و رد و مادرش که آنجا حضور داشته يپذ يسالم ماند بر حق است . عثمان نمهرکه 

 ياريبس ينفرين مردم و شيعيان از پسرش دفاع مي کند که در اين اثنا چشمش نابينا مي شود. اطبا

شناختند به  يم راکه او  يان زنان مؤمنه اين ميساخته نبود. در ا يکار ياو آوردند اما از دست کس يبرا

او  يو دوست يعه شويه السالم بود اگر شيکه ترا کور کرد حضرت صاحب االمر عل ياو گفتند که آن کس

به برکت آن حضرت ترا  يم که حق تعاليشو يما ضامن م ييجو يزاريو از دشمنان او ب يار کنياخت را

 د .وجود ندار يتو راه خالص ين بال برايد و گرنه از ايت فرمايشفا عنا

از زنان به مقانم حضرت صاحب االمر در  يشد و شب جمعه به همراه عده ا ين امر راضيآن زن به ا

نا يب يبعد ام عثمان با چشمها يدند. مدتيخواب يحله رفتند و ام عثمان داخل مقام شد و زنان در کنار

 يآنها را هم م يباسهاداد و رنگ ل يص ميکه آنها را تشخينزد زنان آمد در حال هاز مقام خارج شد و ب

رون يد و از آنجا بيشما مرا داخل مقام نمود يوقتا شدند در جواب گفت: يت امر را جويفيگفت. از او ک

ت يترا شفا عنا يتعال يرون برو که خدايبه من گفت: ب يبر دست من خورد و شخص يدم دستيد ديآمد

را در  يم که پر از نور شده بود. مردديمن رفع شد و مقام را د ين دست کوريکرده است و از برکت ا

 ؟ يستيدم گفتم: کيآنجا د

 د.يب گرديهستم . و از نظرم غا(« هما السالم يد بن الحسن ) علمحم»گفت : من 

 به واسطه همين واقعه هم پسرش و هم قبيله او شيعه شدند.
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 متن نمايشنامه 

 افکت نور  صحنه اول 

ت همهمه مردم پخش مي مکان: خارج شهر برس.زمان: گذشته .افک

 شود. بعد از لحظاتي 

ام عثمان در حالي که نور کم کم روشن مي شود با عصبانيت وارد 

 صحنه مي شود.

  

خدا لعنتت کند ابن الخطيب. خدا ترا و همه کساني را که کور  ام عثمان     

کنند بکشد. الهي به حق صحابه معظم  مي تبعيت تو از کورانه

 الهي به زمين گرم ...سرت به سنگ بخورد 

  

 در حالي که با شتاب وارد صحنه( ام هاني        

ام  ام عثمان ! يد (آمي شود و کمي هيجان زده به نظر مي  

عثمان ! ... چه خبرت است چرا به زمين و زمان لعنت مي 

 که معصيت دارد به خدا. تف سر باال است فرستي. استغفار کن.

 به خودت بر مي گردد .

  

از کي تا حاال حق گوئي و نفرين دشمنان خدا تف سر باال شده.  م عثمان      ا

و زمان بد گفته ام. من فقط اين از خدا بي  من کجا به زمين

بر سر راه  که چون بختک ,خبران کافر را لعنت مي کنم

و به نيرنگ و شعبده  اند خداجويان و حق پرستان ظاهر شده

را به يغما ببرند. ال اله اال اهلل , اعتقاد آنها  مي خواهند دين و

 پناه مي برم به خدا از اين دشمنان دين ...

  

 از دست زبان تو  .استغفراهلل ام هاني        

 ام عثمان. خجالت نمي کشي به بندگان خدا تهمت مي زني.

  

چه مي گوئي ام عثمان!  ) با ناراحتي وارد صحنه مي شود ( ام رحمان     

 به دهانزبان لحظه اي داشته است.  را بر حله تمامفريادت 

 ؟بگير. اصال متوجه هستي که چه مي گوئي

  

  نفرين مي فرستم که ان  يم به مرديکه نعثلي فهمخوب هم م ام عثمان       
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و دلش کور شود تا مردمان از شر او  شاءاهلل چشمش هم مانند

ائمه  خدا نمي ترسد که از .احت شوند . حيا نمي کندامثالش ر

به جاي امامان نور و هدايت بين مردم تبليغ  ,کفر و ضاللت را

. حقانيت و نورانيت ابوبکر صديق و سيد ما عمر را انکار کند مي

از  از آنجا وارد صحنه شدند ( که ) رو به سمتي مي کند؟

 خدا شرم کن. خدابترس مرد ! از صحابه بزرگوار رسول

سخن مي گويند ام عثمان همچنان )در مدتي که ام هاني و ام رحمان 

 زير لبي مشغول بد و بيراه گفتن است(  

  

. حرف بدي زداي. مگر آن بنده خدا  بي خود شلوغش کرده ام رحمان       

تا  او را عمل مي کردپيشنهاد بايد  خوب اگر حق با پسرت بود

 معلوم شود حق با کيست .

  

 ام هاني   

     

همانجا هم همه به عثمان ,پسرت , ام رحمان درست مي گويد. 

که حق با ابوبکر و عمر و  مطمئن است  اين همه که اگر ندگفت

که مردي متقي و پارسا  ,به پيشنهاد ابن الخطيب ,است  عثمان

 عمل نمايد. ,است

  

بله  نام آنها را کف دستش مي نوشت و با ابن الخطيب که نام  ام رحمان      

نوشته  شدستم السالم ( را کف علي و حسن و حسين ) عليه

آتش مي کردند تا حق از باطل روشن  دستانشان را در ,بود 

 شود.

  

ماند نشان دهنده بدست هر که سالم  مگر با او قرار نگذاشته بود ام هاني         

 .باشدحقانيت اعتقادش 

  

رده حال کجاي اين سخن ايراد داشته که ترا اينگونه از جا بدر ب ام رحمان   

               .اهلل اعلم  ,ربوده و عنان اختيار از کفت 

  

 ام هاني     

 

مگر آنکه بگوئيم تو از رو شدن دست خود و پسرت هراسان 

بودن عقيده تان با اطالع بوديد, که  بودي و هر دو شما از باطل

 .حاضر نشديد زير بار اين قضيه برويد 

د کم کم گويمي  هاني اين سخنان را ) در حيني که ام 

توجه ام عثمان که لحظه به لحظه با اين سخنان بيشتر 
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 خشمگين مي شود به او جلب مي شود (

حق و جانشين رسول  هرا که ب ابو بکر و عمرچون مي دانستيد  ام رحمان   

اهلل صلي اهلل عليه و آله مي دانيد, فاصله اي از زمين تا ستاره 

 ثريا با حق و وصايت دارند .

  

ل, گمراه هستيد. عثَخاموش ! کافران بدبخت شما هم چون آن نَ ام عثمان      

بر دلهايتان مهر خورده. الهي روز  کور شده و هم چشم دل شما

خوش نبينيد الهي چشم ظاهر شما هم چون چشم باطنتان کور 

)آنقدر ناسزا گفته که ديگر نمي داند چه الهي... الهي  ,شود

 بگويد(

  

ام عثمان مي خواهد ناسزاي جديدي پيداکند و بگويد  همچنان که

ناگهان حس مي کند که جائي را نمي بيند با سر گشتگي به اطراف 

نگاه مي کند و دستهايش را براي پيدا کردن موقعيتش به اطراف 

 حرکت مي دهد.

  

چرا همه جا تاريک شد. چه ظلمتي, جلوي پايم را هم نمي  ام عثمان 

 بينم.

  

انگار هر چه ما مي گوئيم نمي شنود يک گوشش در است و  ن      ام رحما

 ديگري دروازه.

  

خدا هدايتش کند نه منطق در او اثر دارد نه با ماليمت و نرمش  ام هاني        

 يد .آبه راه مي 

  

ام هاني ! ام رحمان ! کسوف شده شما کجا هستيد چرا همه جا  ام عثمان   

ين ظلمتي نديده بودم. عين قبر تاريک تاريک است. تا کنون چن

 شده . ام هاني ! 

 کجايي ؟ شما هم چيزي نمي بينيد.

  

 ام رحمان و ام هاني  تازه متوجه

و به يکديگر مي  ام عثمان شده اند و با تعجب به او نگاه مي کنند

 نگرند.

  

 و پال و بيراه گفته که عقلش هم آشفته شده آنقدر حرفهاي پرت ام رحمان   

 ؟کدام کسوف ,کدام ظلمت است. چه مي گويي زن
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نکند ضعف کرده اي و چشمهايت سياهي مي رود چند لحظه  ام هاني        

 اي بنشين .           

  

   هر دو به سمت او مي روند و دستش را مي گيرند .

آه شما اينجا هستيد. ام هاني بگو چه شده چرا همه جا تاريک  ام عثمان    

 شما هم جايي را نمي بينيد ؟شده 

  

نه ما همه جا را مي بينيم و خبري از تاريکي و ظلمت نيست.  ام هاني    

 خورشيد وسط آسمان. همه جا روشن است و

  

ام عثمان  

     
يعني چه؟ من خورشيدي نمي  )در حالي که بيقرار شده(

 نيست. بينم. نور...ن ن نوري در کار 

  

احتماال چشمت به باطنت افتاده و ظلمت درونت  خر () با تمس ام رحمان  

 ترا به وحشت انداخته .

  

من جايي را نمي بينم. ام هاني کمکم کن . ببين چه بالئي بر  عثمان     ام

 سر چشمانم آمده .

  

 چشمهااين  چشمهايت سالم هستند. ام رحمان به نظرت ام هاني    

 ؟ ندرامشکلي د

  

   خير. اما در باطنش چرا . ها کهدر چشمخر ( ) با تمس ام رحمان  

اکنون وقت گوشه و کنايه زدن نيست. اين بنده خدا به گمانم  هاني     ام

به خانه اش ببريم تا طبيبي به  ناگهان نابينا شده بايد او را

 بالينش بيايد .

  

ام عثمان  

    

اي خدا چشمم! چه بالئي بر سرم آمده هيچ چيز نمي بينم. اي 

 خدا ...

  

   آرام باش به خانه مي رويم ان شاء اهلل درست مي شود. بيا... بيا  ام هاني     

 خروج از صحنه نور خاموش در حال( 

نور بر روي گروه سرود روشن مي شود و گروه سرودشان   .مي شود 

 ) را مي خوانند

  

   صحنه دوم     

  ه روشن مي شود. مکان: خوابگاه دانشجوئي. زمان: حال. نور صحن
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هانيه و روناک در اتاقشان نشسته اند و مشغول کارهاي خود هستند 

 که هستي به سرعت وارد اتاق مي شود.

 هستي    

   
آه  ) هانيه و روناک به سمت او بر مي گردند (سالم بچه ها. 

 نفسم گرفت.

  

   سالم. چه خبرته مگه دنبالت کردن. هانيه        

   کنه تو قرعه کشي بانک بنز بردي که اينقدر هولي.ن روناک      

اي بابا تو هم که دلت خوشِ ها. اما يک خبر خيلي هيجان انگيز  هستي       

به مناسبت نيمه شعبان يک نمايش  براتون دارم. نمايش! قراره

بهتر  توي دانشگاه الزهراء اجرا بشه. عاليه مگه نه. تازه از اون

ستمه و چون کارهاي قبلي من و روناک اينه که کارگردانش دو

را ديده و از طرفي تا روز اجرا فرصت کمي مونده ازم خواست تا 

يک بازيگر کم  با روناک هم صحبت کنم توش بازي کنيم. البته

داره بهش گفتم براش يک فکري مي کنم اگه هانيه تو هم 

 باشي ازت تست مي گيريم.     دوست داشته

  

   شعبان ديگه چيه ؟نيمه  روناک       

   است . منجيمنظورش روز والدت  هانيه         

يعني چي ؟...  منجيبابا جمعش کنين اين خرافات ديگه چيه!  روناک      

 دور ما را خط بکش , نيستيم .

  

 هانيه     

    

بهت گفتم اول ببين  هميشهروناک باز هم که عجله کردي؟ 

 کن.  قضاوت قضيه چيه بعد در موردش

  

 .صه نخور نقشي که برات در نظر گرفتم مال خودت است غ هستي        

بهش مي خوره. اصال بابا  , اگه قبول بشه,نقش هانيه  هم اتفاقا

هم هست يعني قبال  مستند خودتونين فقط چند سال مسنتر.

 واقعا اتفاق افتاده .

  

   گفته باشم رو من حساب نکن . روناک              

و  يگريگه انتظار نداشتم . کو پس اون همه عشق بازياز تو د  يهست

 ين حرفها کاريه به اعتقاد و ايک کار هنرين ي. ايشم هنر

 نداره. 
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ست . يننيمه شعبان چطور به اعتقاد ربط نداره مگر به مناسبت  هانيه 

هم دارند اما بر  ين جور کارها هرچند که جنبه و ارزش هنريا

خودت مگه ه اصول اعتقادات بنا شده اند. يات و بر پايواقع يمبنا

 ه؟ يکه داستانش واقع ينگفت

  

ن را هم گفتم که روناک يندارم ا يتو کار ين استداللهايمن به ا  يهست

 بشه . يراض

  

 يم اما نمقائل ياديارزش زحرف تو  يهانيه هر چند که من برا روناک 

چ يکه ه يزيچ ياز اعتقاد خودم برا ين راحتيتونم به ا

 , بگذرم.نداره و کامال با مذهب من متفاوتِ ياستناد

  

خبر مذهب خودت  يکاش الاقل تو از مبان يزم ايروناک عز هانيه 

 .يداشت

  

   ه؟يمنظورت چ روناک 

 ين مهدوم هميکن يصحبت م شکه از منجي ايز من يعز هانيه 

 يردن کمع رد کيزود قضاوت کردن و سر يو اگر تو بجا موعودِ

 ... يش از آن مطالعه داشتيا پيو  يفکر کرده بود

  

به عجول بودن من  يگه چه ربطيا هر کس دي يخوب حاال مهد روناک 

 داره ؟

  

ات يروا ,ما يثيکتب حد مثلاهل تسنن  يعنيدر کتب شما  هانيه 

امبر خدا يت پيشان از اهل بياکه اومده  يدر مورد مهد ياريبس

آله هستند و نامشان نام رسول خدا است و ه و ياهلل عل يصل

که از ظلم و جور پر يد همانطورنکن ين را از عدل و داد پر ميزم

اهل سنت  يادن که تمام علمايات زين  روايآنقدر ا شده باشد.

 ن آنها.يمتعصب تر ين اعتقاد فتوا داده اند حتيبه صحت ا

  

   ؟يگيراست م )با تعجب( روناک 

   .زده بودم يگه از خودم حرفتا حاال م هانيه 

 ي. هر وقت راجع به هر چيگيگه راست ميرا د يکين ينه بابا ا  يهست

که همه را ساکت  ينقدر سند و مدرک آورديا يبحث کرد

دانستم که  يمن نم يرا گفت يز باحاليچ يلي. اما واقعا خيکرد
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 شناسند. يرا م يها هم امام مهد يسن

از آنها اعتقاد دارند  يارين است که بسير همتازه نکته جالب د هانيه 

 ها( هستند.يشان از فرزندان فاطمه )سالم اهلل عليکه ا

  

ج و شرمنده يگ يکه هم تعجب کرده و هم کم ي)در حال روناک 

ن حرفها را ولش کن ياصال بابا ا يعنيخوب من تا حاال ...  شده(

  يهست ي... راست يعنين هم ... يهم يم برايگريمن عاشق باز

 ؟شهيشروع م ين کيتمر يگفت

  

نور بر روي گروه شوند و  يشود و بازيگرها خارج م ينور صحنه خاموش م

 سرود روشن مي شود و گروه سرودشان را مي خوانند.

  

 صحنه سوم
  

   گويد. يام عثمان در صحنه نشسته است و با خود سخن م

ن بال را بر سر من يچرا ابود.  يدرمان ين چه درد بيخدا ا يا ام عثمان 

مردم  يه هايش و کناين درد و مرض بدتر هم ني... از ايآورد

و روم پچ پچ  يهر جا م .مه اد شديسف يشانياست. مثل گاو پ

ن همان است که خدا يند ايگو ي. منيشخند مردم آزارم مي دهد

س يگ يچشمش را کور کرد تا عبرت همگان گردد. آن صفورا

 يزيتاز فتد تا يگفت بهتر بود زبانش از کار ب يده را بگو که ميبر

زدم,  يک حرفيم. .. )روبه آسمان (حاال من يآن خالص شو

خدا ! تو  يکنم, ا يم از پسرم طرفدارخواست يناراحت بودم م

؟... خدا لعنتت کند عثمان , ين بال را بر سر من آورديچرا ا

تو  ين مردم سر به سر گذاشتيآخر تو چرا با ا ,پسرک کم خرد

آنها به مذهبشان. به تو چه مربوط بود که با  يبه مذهبت بود

جدل  و بِ  ... الاله اال اهلل ... آخر چرا آنقدر بحثيآن ابن الخط

نبود  يکيرا به تو بدهد.  خطر ناک شنهاديکه او آن پ يکرد

 يستاديا يتا آخرش هم م يکرد ينقدر پر روئيد حاال که ايبگو

د... اما يرس يا که به آخر نميدن يردک يو دستتت را در آتش م

ب در عجبم که ي... از ابن الخط چه؟ سوخت ينه اگر دستش م
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 يهِ يهِ کرد ... ين شرطيچنوش مطمئن بود خودآنقدر به 

کاش الل  ي. اسرخ مي کشمن زبان يکشم از ا ياصال هر چه م

    ... م وکالمي نمي گفتم. هِي ِهيشده بود

در حالي که کاسه اي در دستش است. ام  )ام هاني وارد مي شود

عثمان که متوجه ورود کسي شده خاموش مي شود و سعي مي کند 

 بفهمد چه کسي وارد شده است.(

  

بگذار تا ضماد چشمت را  ) به سمت ام عثمان مي آيد ( ام هاني 

 عوض کنم مي گويند...

  

ه بودند گفت ؟چه شد طبيب چه گفت ,ام هاني تو هستي. خوب ام عثمان 

طبيبي در حله و اطراف آن يافت نمي شود. چه چاره او بهتر از 

 ؟هاي براي درد من انديشيد

  

)در حالي که سعي مي کند به او نگاه نکند و بحث را  ام هاني 

ام عثمان توکل بر خدا کن. خدا بزرگ است ان  منحرف نمايد(

 شاء اهلل ...

  

تمام  يدانستم. وقت يد ميبا (وس شده است يکه مأ ي)در حال ام عثمان 

نظر دادند که درد من بي عالج است ند نم آمديکه بر بال ياطبائ

 کسي کاري بر نمي آيد .از  نه,...

  

 مأيوس نشو ,   رد (ا) دست بر شانه ام عثمان  مي گذ ام هاني 

 خدا گر زحکمت ببندد دري     

 ز رحمت گشايد در ديگري

  

و ناراحت  ومشود. ام عثمان مغم يارد مآش و يرحمان با کاسه اام 

  در حال خودش است.

  

   . مگر چه کارت داشتند ؟ام رحمان د يچقدر طول کش  يام هان

نذرش آش پخته بود فرستاد دنبالم تا  يه مادر عبد اهلل برايسنحُ ام رحمان 

 اورم. يب يام عثمان  هم کم يبرا

  

   گذارد. يام رحمان  آش را در کنار ام عثمان  م

   يزد مدتيتا آش را در کاسه بر ند (ينش يکه م ي) در حال ام رحمان 



 11 

ه يام عثمان ورد زبان همه بود. صف يآنجا معطل شدم. ماجرا

را کور کرده است ام عثمان خدا چشم گفت  يم خواهر حُسنيه

ن نموده. خود يهم السالم توهين عليچون به حضرات معصوم

د توبه کند و بداند که به ين باگفت که ام عثما يه هم ميحسن

 ن روز افتاده است. يو سخنان زشتش به ا خاطر اعتقادات منکر

 ين راحتيتوانم به ا يند اما من نميگو يدانم مردم چه م يم ام عثمان 

ت آن يحقان بهکه  را باور کنم يزياعتقادم را کنار بگذارم و چ

 نان ندارم.ياطم

  

   ؟ينان دارياطم باور داري, اکنون ه آنچت يا به حقانيآ  يام هان

شود  يخته است چطور مين اعتقادات با گوشت و خون من آميا ام عثمان 

 به آنها شک کنم ؟

  

ا پسرت که ي, يکرد يتش مآدستت را در  ياگر شک نداشت ام رحمان

با همان کرد  ين کار را مياعتقاداتش را از تو آموخته است ا

  .اين کار را بکند بود ادهآمب يابن الخط يقين که 

  

در ! تو يام هاناصال ... يعنيتوانم استدالالت شما را ...  يمن نم ام عثمان 

 يمن سخن گفته ا ين واقعه برايش از ايپ ياديمورد مسائل ز

امام اعتقادات شما براي من باور کردني نيست, مثال  ازبعضي اما 

رم اما فلسفه يب شما. بر فرض که تمام سخنان شما را بپذيغا

 فهمم. يب را نميامام غا

  

ل و منطق گذشته است. تو که تمام يالل و دلدگر کار از استيد  يام هان

کرده نبوده که امتحان ن يب و داروئيچ طبي. هرفته ايا را هراه

 يده ايفا يکن ين امام غائب که فکر ميا به هميب حاال باشي,

 ا دهد.ندارد توسل کن و از او بخواه که ترا شف

  

که  در خانه حُسنيه صحبت از اين بوداتفاقا  مي زند يحرف خوب ام رحمان 

نزد مقام حضرت صاحب االمر در حلّه شفا گرفته اند  ياديافراد ز

 ده اند اگر تو هم ...يو به حاجات خود رس

  

م ين جاست. اگر شب جمعه هم برويد آنجا بهتريگو يراست م   يام هان

و هنگام ه السالم ( است يم عصر ) علکه روز مخصوص اما
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 بهتر است. يليخ ,مناجات و استجابت دعا ست

کند. به هر کس و هر  ينم يگر فرقيمن که د يبراچه بگويم  ام عثمان  

 خواهم. يمتوسل شدم از امام شما هم کمک م يزيچ

 ام هاني و ام رحمان مشغول صحبت کردن مي شوند() 

ندارم اما عصر جمعه با اينها مي روم  اميد چندانيخدايا با آنکه 

تا به امامشان متوسل شوم... نمي دانم شايد گره از کارم بگشايد 

و شايد هم ... اما تو مي داني که چاره اي برايم نمانده. خدايا تو 

با بغض در ) مي داني که کوري و بي آبروئي بد دردي است. 

 ن... خدايا اين تنها اميد من است نا اميدم نک گلو (

  

نور بر روي گروه سرود روشن مي شود و  شود. ينور صحنه خاموش م

 گروه سرودشان را مي خوانند.

  

 صحنه چهارم 
  

هم  يو متنبان و متفکر لبه سن نشسته است يروناک سر در گر

 يکند. هانيه وارد صحنه م يبه آن نگاه م يهمراه اوست که گه گاه

  گردد . يشود و متوجه روناک م

  

بچه ها صبحانه درست کردن اآلن تمام  ه.بابا لنگِ ظهرِ يکجائ هانيه 

 شه. يم

  

رود تا دفترش را بر دارد.  ياز صحنه م يهانيه  به سمت گوشه ا

 ندارد. يروناک به او توجه چندان

  

 يتفکر م يخانومم خوابگاه با خونه فرق داره. تا حضرت عال هانيه 

) به ينم داري چکار مي کني .. ببم شده.وز تميد همه چيکن

  متن نمايشنامه را مي خواني ؟ روناک نزديک مي شود(

  

   ؟ هگفته بود که مستندِ يه . هستيداستان جالب روناک 

 يالعبقر ب قديمي به ناماکت کيتو آره اتفاقا من داستانش را  هانيه 

عه يمنجر به ش آخرش را مي دوني؟ اين قصهالحسان خوانده ام. 

 .هها شد ياز سن ياديده زشدن ع

  

  ن يهم يتو گر رايکه همد يهانيه من از همان روز اول يدون يم روناک 
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ک حس ينمون جارو جنجال به راه افتاد يم و بيديد اتاق خوابگاه

با  .يه فرق داشتيانگار که با بق ...دا کردمينسبت به تو پ يبيعج

و بودم  ر دادهيبه تو گ سر نصب يک پوستر يخودين که من بيا

 ي. وقتيآرام بود يليترا مغلوب کنم, اما تو خخواستم  يم فقط

و به  يد به من شربت تعارف کرديهم گرد وخاک من خواب

شه بهت ين هميهم ي. برايهم تو دل من جا کرد ين راحتيهم

و همين  يزن يخود نم يدانستم که حرف ب ياعتماد کردم و م

اتاقي ات باقي هم باعث شده که دوستت داشته باشم و هم 

      بمانم. 

ند و دستش را دور گردن او ينش يکه کنار او م ي) در حال هانيه 

 اين دم پشت تمامين بود که فهميا ين فقط برايا اندازد( يم

به قول معروف: از آن  مهربونه. و ک قلب پاکيت يَو هو يها

 نترس که هاي و هوي دارد...

  

که  هن اخالقتِيبخاطر هم زند( يند مکه به او لبخ ي) در حال روناک 

 يان نميدر م هگيچ کس ديرا که با ه يز هائيدوست دارم چ

شتر بخاطر تو هم بود که يان بگذارم. راستش بيگذارم با تو درم

برام  با اينکه بعضي چيز هاش کنم.  يش بازيقبول کردم تو نما

 نا مفهومه.

  

نمياريم و خوب نمي  خيلي چيزها هستند که ما ازشون سر در هانيه 

فهميم اما معموال اين نفهميدن ما باعث ميشه که به دنبالشون 

وقتي به دنيا ميان,  بچه هاکهبريم تا ازشون سر در بياريم. مثل 

دنيا را  چيزي از دنيا نمي دونن اما آنقدر کنجکاوي مي کنن تا

به همه چيز دست مي زنن به همه جا سرک مي  بشناسن.

ق هم کساني مي شن که اين روحيه کشن. آدمهاي موف

کنجکاوي را هميشه در خودشون دارن و به دنبال جواب تمام 

 سؤالهاشون مي رن.

  

   بفهمم. جواب سؤالهام رو پيدا کنم و اي کاش بتونم روناک 

  ) نور صحنه خاموش مي شود. نور بر روي گروه سرود روشن مي شود 
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 و گروه سرودشان را مي خوانند(

 نجمصحنه پ
  

روشن است. ام عثمان که به کمک ام  يدياز صحنه نور سف يگوشه ا

 شود .  يدهد وارد صحنه م يص ميو ام رحمان راه را تشخ يهان

  

گر يه السالم(. ام عثمان دين هم مقام صاحب االمر )عليا ام رحمان 

 م.يديرس

  

استراحت نجا يرون ايم خودمان هم بيگذار يما ترا مقابل مقام م  يام هان

 م.يکن يم

  

   اگر که ...د من است ين اميخرآن يا ام عثمان 

به  يتوان يم که يکه تنها جائ يد تو هنوز باور نداشته باشيشا  يام هان

اما ما ترا با اعتقاد کامل  .ن جاستيهم شفايت اميد داشته باشي

 م. ينجا آورده اياز شفا گرفتنت به ا

  

کسي که بايد او را صدا کني و به او  ن.يبنش ن جايا هميا, بيب ام رحمان 

 خوانده مي شود.« مهدي) عليه السالم(» توسل نمائي 

  

هم مي خوانند. درماندگان و بيچارگان نيز او را « ابا صالح» او را ام هاني 

خطاب مي کنند. در شرق و غرب عالم « يا فارس الحجاز » با 

و را بر زبان جاري سازد بيچاره اي نيست که او را بخواند و نام ا

مگر آنکه نداي او را جواب مي دهد. او امام زمان ما و حجه خدا 

 بر روي زمين است.

  

چه بيچاره اي بيچاره تر از من؟ چه دردمندي دردمند تر از  ام عثمان

من؟ نمي دانم که آيا به امام شما اميدي هست يا نه؟ نمي دانم 

گوئيد, آيا به چون مني  که اگر او, همانگونه است که شما مي

که تا کنون به او اعتقاد نداشته است هم عنايتي مي نمايد يا 

 نه؟

  

تو تا کنون چيزي از محبت اهل بيت پيامبر خدا )صلي اهلل عليه  ام رحمان

 و آله( شنيده اي؟

  

  اشتباه نياورده ايم. به زودي اگر در اين حرفها را رها کن. ما ترا  ام هاني 
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 اي نور باشد, خواهي فهميد.وجودت ذره 

 يگر صحنه ميگوشه د يند و ام رحمان وام هانينش يام عثمان م

 کشند. ينند و کم کم دراز مينش

  

د يدانم چه با ينم رد(يگ ي)سرش را به سمت آسمان م ام عثمان 

من چه  يدان يکه به من گفته اند م يم اگر تو واقعا همانيبگو

نکه آتمام بعد از  يديم. من با نا امچه آمده ا يخواهم و برا يم

اد يآمده ام که وصفش را ز يمرا جواب کرد به جائ يبيهر طب

گفته اند تو پناه بيچاره گاني, يا بن شنيده ام اما خودم هنوز ... 

الحسن من بيچاره ام. گفته اند شفاي دردمندان بدست تو است, 

فارس  من دردمندي محتاج شفايم. گفته اند بيچارگان ترا يا

الحجاز خطاب مي کنند ... يا فارس الحجاز يا فارس الحجاز يا 

) در حالي که اين کلمات را تکرار مي کند سرش مهدي ... 

  را پائين مي اندازد و مي گريد(

  

 يم سرش را بلندتابد . ام عثمان   ياز صحنه م يبر قسمت ينور سبز

 ياف نگاه مرا حس کرده باشد به اطر يکند و انگار که حضور کس

 ند.يتواند بب يکند که م يکند. ناگهان حس م

  

چشمهايش دست مي کشد و به اطراف نگاه  به) ا يآه خدا ام عثمان 

شود . انگار که از  يره ميبه سمت نور سبز خمي کند و 

 د؟يستيآقا شما ک متعجب شده است ( يدن شخصيد

  

ان مات و ام عثم «من حجه بن الحسن هستم.»شود:  يافکت پخش م

به  يشود. لحظه ا يشود که محو م يره ميمبهوت به نور سبز خ

 ي. برا و مي گريد ندينش يو بعد لبه سن مکند  ياطراف نگاه م

کم کم از  يرد و بعد هستيگ يصحنه را فرا م يقيسکوت عم يلحظات

به  يتشود . هس يشود و بدنبال او هانيه هم بلند م يش بلند ميجا

 .رود  يه نشسته است مسمت روناک که غمزد

  

؟بابا پس فردا  يالوگت را نگفتيه ديحواست کجاست ؟ چرا بق  يهست

 م.ين نکرده ايک دور کامل تمريشه هنوز ينما
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 يه بگو چرا امام مهديهانکه حالش منقلب است(  ي) در حال روناک 

مگه اون زن بهش  ؟کمک کرد يه السالم( به اون زن سني) عل

مگه تا لحظه آخر هم نسبت به او در شک  ؟ن نکرده بوديتوه

 نبود؟

  

ارتباط با  يبرا ييهاهبندگانش را يم برايرحمان و رح يخدا هانيه 

يِه که ريسمان امام رئوف ,ن راههاياز ا يکيکه  ,خودش قرار داده

هيچ سائلي  ,که يامام رئوف متصل بين زمين و آسمان است .

 تو نواو هگحتي ا ,هخارج نمي ش شدست خالي از نزد

حتي اگر سني يا مسيحي و يا  .اعتقاداتش قبول نداشته باشد

ناور و ه. رحمت پ, چون امام درِ رحمت خداستهکافر باش

 ِد اوکه محبت و رحمتش فراگير تر همه است. وجو بيکرانِ

را براي هر بي  ش. آغوش امن خوديِهپناهگاهي براي هر بي پناه

 يپدر مثل. امام هيمنِ اياره ب چاره اي گشوده و هر که به او رو

حتي آنهائي را که  ,يک پدرِ دلسوز تمام فرزندانش را .دلسوزِ

دوست داره. و اگه روزي پيشش  ,خطا کارن و يا از پيشش رفتن

بيان و ازش کمک بخوان به اونها کمک مي کنه. و آغوش پر 

 .مهر و محبتش هميشه بروي آنها باز است

 شق از مشرق نگاه تو جاريست بوي ع

 اي آفتاب عاطفه ! اي آبروي عشق 

 تو انعکاس آبي صبح و صداقتي 

 عشق  رو بروي  زآئينة  شفافتر

 فردا بهار مي دمد از نغمه ات زالل
 فردا بهشت مي وزد ازچارسوي عشق

 موعود من که چشم به راهت نشسته ايم 

 آواز مي دهيم ترا با گلوي عشق

 آئينه مي شويم به تکثير بامداد

 لوع تو اي آرزوي عشق! آئينه ط

  

   نور صحنه خاموش مي شود . دعاي آخر خوانده مي شود.
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