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 سم اهلل الرحمان الرحیمب
 

 ي معمولي دارد كه خانه حبیبه است.اي در اطراف مدينه، صحنه حكايت از يك خانه: خانهمكان

 

 شود. عصر روز بعد از رحلت پیامبر.: اندكي پس از وفات پیامبر ماجرا آغاز ميزمان
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 :صحنه دوم 

ي حبیبه هستند. كه فضه و ام حبیبه وارد مي شوند و داستان احراق بیت را تعريف ام رحمان و سلمي در خانه
 مي كنند و براي بانوي مدينه مرهي از سلمي مي گیرند.

 :صحنه سوم 

ايي كه حضرت زهرا خطبه ي ام حبیبه، فضه و ام حبیبه به گفتگوهاي خود، ماجراي فدک و غصب آن ودر خانه
 سالم اهلل علیها قرار است بخوانند مطرح مي شود.

 :صحنه چهارم 

ي مادر مي رود. ام حبیبه از مسجد باز مي گردد. سلمي كه گم شده بود، ناگهان وارد خانه مي حبیبه به خانه
ل خدا بیان مي شود. شود. بخش كوتاهي از سخنان حضرت زهرا سالم اهلل علیها و اعتراض ام سلمه همسر رسو

 اش، تغییر عقیده خود را بیان مي كند.حبیبه در پايان صحنه با اعالم موافقت خود براي زندگي سلمي در خانه
 :صحنه پنجم 

 زنان مدينه به راهنمايي سلمي براي تجديد بیعت به عیادت بانوي مدينه، حضرت زهرا سالم اهلل علیها مي روند. 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 صحنـه اول

 مكان: خانه حبيبه 

 هجري  یازدهمربيع االول سال  1زمان: 
 صدا نور

است. مقابل  يدر ورود يسمت چپ صحنه پرده يشود. انتهايصحنه روشن م
هم ن دو پرده و ين ایزان است. بيمطبخ آو يز پردهیتماشاگران و در وسط صحنه ن

ك يهستند و  يها گلوارياست. دده شدهیچ ييهاسمت راست مطبخ مخدهن یچن
ك فانوس گذاشته شده. كف اتاق يآن  يطاقچه سمت راست مطبخ است، كه رو

سربند  يسلمو  اندلباس عزا پوشیدهبه یو حبسلمي است. پهن شده ييام كهنهیگل
هاي خشك حبیبه در حالي كه سبدي از برگرب را بر سر دارد. مشكي زنان ع

مت راست صحنه سلمي به حالت غمزده . سسمت چپ نشسته استبافد نخل مي
  است.نشسته و به نقطه نامعلومي خیره شده

  نور عمومي

با  دختر مثل همیشه (يالیخيو با ب اهي به سلمي مي اندازد)نیم نگ حبیبه
قهر كرده و آمده منزل برادرش. درست   هم پدر حرفش شده و حاال

 است؟

  

   دهد(جواب نمي) سلمي

  ؟ به ابويعقوب چه گفتي كه ديشب هچه حرفتان شد برايحاال  حبیبه
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 ؟محله را برداشته بودفريادش همه 

   دهد(جواب نمي) سلمي

جايي و بعد هم ! با تو هستم. مثل همیشه چند روز اينهاي! سلميآ حبیبه
دوباره به خانه  وساطت او با وبرادري اش گل مي كند يعقوب 

 ه خوردن ندارد. اين همه غصديگر كه  نگردي. ايبرمي

  

   !( نهدهدسر تكان ميآرام )  سلمي

كند. آخر هر چه باشد باالخره ابويعقوب قبول مي ؟نه؟! چرا نه حبیبه
 هستي.ش دختر

  

   . ...اي كاش نبودم! چگونه سر بلند كنم اگر سلمي

   گويي؟فهمم تو از چه سخن ميمن نمي حبیبه

د. همیشه به خدا پناه نكخیلي نگرانم مي رفتار ابويعقوب اين اواخر سلمي
 ...مي برم از سوء ظن. ولي ديشب

  

   ديشب چه ؟ حبیبه

ناخودآگاه ، از ديروز ظهر كه خبر رحلت رسول خدا را شنیدم يسلم
كردم اي عجیب تمام وجودم را فرا گرفت. احساس ميدلشوره

ال آشفته. ح بود و فكرم برهاي خوبي در راه نیست. دلم مشوشخ
كه  خانه آمد و منبه كه شب پدر كه... تا اينخوشي نداشتم. تا اين

را شاداب وقتي او  ،ي او بودمگرفتهو ماتم زدهي غممنتظر چهره
 .ديدم به فكر فرو رفتم

  

   آورم. كدام فكر سلمي؟ من اصال سر در نمي حبیبه

   ر برنگردم. ي پدشده من ديگر به خانه باعثكه اكنون  يهمان فكر سلمي

   ؟هشود كمي واضح تر بگويي ديشب چه میان تو و پدرت گذشتمي حبیبه

كه دارد نگران نور موضعي روي سلمي سلمي كه تا اآلن نشسته بود ، بر مي خیزد. 
ي پدر به صورت افكت پخش مي قدم مي زند مي افتد. در اين قسمت مكالمه
مي كه پشتش به در است ناگهان از شود. ابتدا صداي بسته شدن در مي آيد.  سل

 جا مي پرد. 

صحنه نسبتا 
تاريك نور 
موضعي 

 روي سلمي

صداي سه 
ضربه طبل 
به معني 
 تغییر زمان

! چه خوب شد آمدي. ولي چقدر دير كردي. شما هستي آه پدر! سلمي
كشد. پیكر رسول خدا را تشییع خبري دارد مرا مينگراني و بي

 كرديد؟

نور موضعي 
و  روي پدر
 سلمي

 

( خوب راستش نه. كسي به )خوشحالي در صدايش موج مي زند ابويعقوب
 ع رسول خدا نیست. ییدنبال تش

  

  ع رسول خدا نیست؟ یبا تعجب و كمي فرياد( كسي به دنبال تشی) سلمي
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 !چرا ؟

ز ! تا وقتي جانشین رسول معین نشده كه بر پیكر رسول نماترآخر دخ ابويعقوب
 ؟ع كردیتشی آن را مي شودبخواند، چگونه 

  

رسول خدا  جانشین رسول خدا تعیین نشده؟!! مگر ابالحسن جانشین سلمي
 پس مردم معطل چه هستند؟  نیست؟

  

ي بلندي سر مي دهد و با تمسخر مي گويد( ابالحسن؟ تنها ) قهقه ابويعقوب
كسي كه از ديروز تا به اين لحظه از او سخني نرفته ابالحسن است. 

)خشم و الحسن موالي او بشود؟ خواهد كه ابكسي دلش ميچه 
د( يآيرون میشود و از حالت تمسخر بيش پررنگ ميت در صدايجد
رنج مسلمان شدن را پذيرفتم و  كه به انتقام خون برادرم از او، ؟من

يا ابوحامد كه پدرش در احد به دست ابالحسن تكه  ؛به مدينه آمدم
ش در بدر به رشید كه هم پدر و هم برادريا شايد هم عبدال ؛تكه شد

 دست او كشته شدند؟

  

 سلمي
 

دانستم. مي نشیند( مي)در حالي كه سرش را میان دو دستش گرفته، 
ترديد  ؛دانستم. تخلف از امر پیامبر براي پیوستن به لشكر اسامهمي

 ؛به سمت مدينه اتشتافتن ناگهاني ؛براي لباس عزا پوشیدنتو، پدر، 
ها مرا به اين فكر انداخته بود كه تو به راستي مسلمان ي اينههم

شكند( مي دانستم. از همان دو سال پیش. از اي. )صدايش مينشده
همان ماجراي فتح مكه؛ كه تو را به قول خودت به زور مسلمان 
كرد. از همان روزي كه به مدينه آمدي و به من و يعقوب كه در 

همراه به همه، اعالم كردي كه مي خواهي  حبیبه بوديم؛ وي امخانه
  ...از همان لحظه فهمیدم  فرزندانت در اطراف مدينه زندگي كني.

  

داري كنم. به كسي )با خشم و فرياد( مي خواستم اطراف مدينه باغ ابويعقوب
 احتیاج داشتم كه كمكم كند. اين را مي فهمي؟؟

  

بیبه فراري مي داد، همسايگي ي ام حآن چه به راستي تو را از خانه سلمي
موالیم علی بود. نه این که او با 

های اطراف مدینه دلت را برده باغ

باشد. مرا از هم صحبتی با کنیز 

 بانویم محروم کردی که چه بشود؟

  

زند. ال اين نام علي حالم را به هم مي! اصه! ديگر بس كن( اَبا خشم) ابويعقوب
ي من جايي ، ديگر در خانهببرييك بار ديگر نام او را  !سلمي

 نداري. 
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همان طور كه نشسته عقب عقب مي رود و گويي كه از پدر ) سلمي
. خیره مي شود ترسیده، نگران به باالي سرش جايي كه پدر ايستاده

از دست دادن برادر، تو  خیزد و فرياد آمیخته با خشم(ر ميناگهان ب
علي آكنده  يت و كینهرا دل چركین نكرده است. قلبت را از نفر

سرور عرب  و داشتكه پیامبر او را عزيز ميبه خاطر اين اي،كرده
آن وقت تو،  كه پیامبر او را موالي تو كرد؛خواند؛ به خاطر اينمي

رزم ابالحسن بوده و پیش كنم شوهرم همپدر! مني را كه افتخار مي
ار ديگر نام علي كني كه اگر يك بپاي پیامبر قرباني شده، تهديد مي

 يخواهم كه آوارهكني؟ اصالً من ميات بیرونم ميرا بیاورم، از خانه
ها باشم ولي نام علي ورد زبانم باشد. حاال كه خودت اقرار كوچه

ي تو بیرون اي، من خود از خانهكردي كه به راستي مسلمان نشده
 روم.مي

  

كشد. گويي كه پدر به مي ياديرود فركه به سمت راست صحنه ميسلمي در حالي
خواهد به سمت در بدود، زمین كه ميزند، سلمي در حاليخشم آمده و او را مي

كند صداي خشمگین پدر هم پخش اش فضا را پر ميخورد. صداي ناله و گريهمي
 شود:مي

نور موضعي 
از بین مي 
رود. نور 
عمومي 

بسیار كم 
آمیخته با 
 نور قرمز

صداي 
 آوردلهره

درت روح ما و فرياد( براي من خطابه مي خواند! زبانت بريده شود با) ويعقوباب
براي من ننگ است كه تو از نسل  !در عذاب باشد كه تو را زايید

 !برو !من برو بیرون ياز خانه. مني

  

لنگد. كه كمي مييگردد در حالشود و سلمي به جاي خود برميصحنه روشن مي
 شده.  خیرهگذاشته و به سلمي حبیبه سبدبافي را كنار 

هم زمان با  نور عمومي
صداي 

بسته شدن 
در صداي 
سه ضربه 

 طبل

دفعه اگر يعقوب اين .دفعه با گذشته فرق داردحاال فهمیدي كه اين سلمي
 . تواندمرا نمي ،د پدر را راضي كندبتوان

  

كند. صبح دفعه فرق ميگفت اينپس بگو چرا يعقوب هم مي حبیبه
هم بر سر  اي ببیند،اگر سلمي را در خانهكه بود گفته  عقوب به اويابو
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آورد كه عبرت روزگاران باليي مي ،او و هم بر سر صاحبان خانه
حاال چه ب آن خانه پسرش باشد يا ام حبیبه. حتي اگر صاح .بشود

ادي و راهي هم براي ات را به خاطر هیچ از دست دكاشانه ؟كنيمي
؟ مثل من و هزاران گیري! تو چرا آرام نميميبازگشت نگذاشتي. سل

 باشد. ، سرت به كار خودتزن ديگر

ايستد؟ تو فكر كدام دختري به خاطر هیچ اين گونه مقابل پدرش مي سلمي
سرم به كار خودم كني من دوست ندارم مثل هزاران زن ديگر مي

 بینم كه با پاي خويش بهمن پدرم را دوست دارم و مي يباشد؟ وقت
كه من و مادر و  وقتآن به!یحب رود آرام بگیرم؟سمت آتش مي

ه شهر شما آمديم، بيعقوب و پسرعمو جعفر از مكه هجرت كرديم و 
ني در يع .كه من دوازده ساله بودم. در حاليتو كودكي بیش نبودي

ر كه راه ماد ،. من  مانده بودم حیراني دختري به پدرشاوج عاطفه
ي نوراني كه روزي چهرهبمانم. تا آن يپدر باق را برگزينم يا به كیش

كرد و من ايمان و كالم شیواي او كار دل مرا يك سره  ،رسول
، ! شايد براي من رها كردن شهر و كاشانه و زندگيآوردم. حبیبه

. وقتي دو كه رها كردن پدر و جدا شدن از او ،ها سخت نبودقدرآن
خودت ديدي  ،را شنیدم م آوردن پدر در فتح مكهسال پیش خبر اسال

كه چگونه شوق ديدار پدر مرا به استقبال او كشاند. آن وقت دوباره 
گويد خود مي حاال كه ،براي پدر جايي در قلبم باز كردم. اما حاال

يد اسالم نیاورده گوحاال كه خود مي ؛ي الت و عزي استهنوز بنده
او را دوباره از فكر  پا بگذارم و امخواهم بر عاطفهجز براي انتقام، مي

 و اين برايم سخت است.)مكث( و قلبم برانم 

  

.. .. امايخواهد زندگي كنهر جور دلت ب يتوانيم. تو باشدال( یخي)ب حبیبه
م ايبند خانه و زندگيمن پا. ستمی.. من كه مثل تو ن.من ...راستش

 ...كهنين گونه دوست دارم نه ایام را هميهستم. و البته زندگ

  

. ييبگو يخواهيدم چه می! فهم( حبیبهكند كه ساكت!)دست بلند مي سلمي
تواند از . فعاًل كه نميرومتان بیرون مياگر ابويعقوب فهمید، از خانه

 مدينه دل بكند.

  

ي پدرت به خانه باالخره بیايي و امیدوارم سر عقل ،به هر حال حبیبه
سبدها را تا شب  كني اين. كمكم ميبازگردي. اصالً رهايش كن

 .رود مدينهكنم يعقوب صبح فردا ميتمام 

  

   ؟خواهد برود مدينهپرد( يعقوب مي)ناگهان از جا مي سلمي
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. حاال ماندخواهد برود و يك روز هم بیشتر نميي)متعجب( آري م حبیبه
 ؟ مگر طوري شده

  

 جا بمانم.روم. دلم طاقت ندارد اين)هیجان زده( من هم مي سلمي
 يروم به خانهمي .ترسمهاي ديشب پدر مي. از حرفترسممي
 ي ابالحسن و بانويم نزديك است.جا به خانهحبیبه. آنام

  

خواهي بروي مدينه چه كني؟ سپر مي)صدايش را بلند مي كند(  حبیبه
داني كه مادر من پذيراي از كجا مي ،هم ي ابالحسن بشوي؟ بعدبال

ردي كه صبح به يعقوب چه فراموش كتو خواهد بود؟ پدرت را 
بايد فكري به . خطر نیستجا ماندنت هم چندان بي؟ البته اينگفته

 حال خودت بكني سلمي!

  

 !خراب شود؟ من كه گفتم حبیبهبر سرش مادرت  ينگراني كه خانه سلمي
 باليي بر سر كسي بیايد. ،منبا گذارم به خاطر لجاجت پدر نمي

 روم.به مدينه نمي، يكه مطمئن تر باشنيا ي. براباشد )مكث(

  

تا يكي دو روز ديگر به قريه بر  البد ابويعقوب همحاال بهتر شد.  حبیبه
. بیا یا( بگذاردي نیم بافته جلوي سلمي ميحبیبه سبد)گردد.نمي

ن گرم كن و اين فكرها را از آن )اشاره به سر سلمي سرت را با اي
اي شیر بیاورم. روم برايت پیالهيم (دشوكند( بیرون كن. )بلند ميمي

 (روداي. )حبیبه به مطبخ مياز صبح هیچ نخورده

صحنه 
ك يتار

 شود.يم
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 صحنـه دوم

 مكان: خانه حبيبه     

     ربيع االول سال یازدهم هجري 5زمان: 

 صدا نور

سلمي مشغول  رحمان زن همسايه وحبیبه، امصحنه روشن مي شود. 
 سبد بافي هستند. 

  نور عمومي

راستي سلمي! آن مرهم كه براي زخم رحمان داده  رحمانام
بودي، تمام شد اگر مي تواني كمي ديگر آماده كن. 

 كند.تابي ميهنوز اين بچه بي

  

عجب بختي داشتید تو و كودكت كه همسايه بهترين  حبیبه
اي كه فرياد همرهم ساز مدينه هستید. و گرنه آن لحظ

كودكت از سر درد دل همه را لرزاند، هیچ كداممان 
 دانستیم به درستي چه بايد كرد.نمي

  

. عمیق استكودک معصوم. زخمش دارد، حق  سلمي 
 ها آرام نمي گیرد.سوختگي با انبر داغ به اين زودي

)در حین صحبت به كنار طاقچه مي رود و مشغول 
 شود.(ساختن مرهم مي

  

. قرار بود م چرا اين يعقوب از مدينه برنگشتنمي دان بهحبی
بد نداشت اصاًل كاري به جز فروش چند س .ديروز بیايد

ها قرضش را به يكي از خواست با پول آنكه مي
 .انصار بپردازد

  

   به گمانم يعقوب هم در آشوب مدينه گرفتار شده. رحمانام

   ؟آشوب مدينه؟! يعني چه حبیبه

  رحمان هم اين روزها دانم. ابونمي دانم. درست نمي نرحماام
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گويد میان انصار و مهاجرين بر مي .كمتر خانه است
 سر جانشیني اختالف افتاده.

مگر  رود پس از رسول خدا؟يچه بر سر مسلمین م سلمي
اين انصار و مهاجريني كه بر سر جانشیني میانشان 

جانشیني دند كه بر وبها نف افتاده، هماناختال
مقابل پیامبر از هم پیشي مي در حجه الوداع، ابالحسن 

اند. از آن روز تاكنون سه ماه جب مردماني؟ عگرفتند
 ؟به همین زودي يادشان رفت هم نگذشته.

  

   . براي من هم عجیب است.دانم سلمينمي رحمانام

   اند.شايد مردم را سحر كرده حبیبه

ي علي را به دل ها يا كینهآن؟ حبیبهسحر كدام است  سلمي
 .. .دارند و يا

  

 غدير را كه مي خواهندرحمان يا شايد هم مثل ابو رحمانام
 فراموش كنند.

  

شود دوباره به جاهلیت چون با وجود علي نمي سلمي
هاي هتمام نقش ،چون اگر علي زمامدار باشد .بازگشت

اهر هاي به ظد. نقشهشومي اين چند ساله نقش بر آب
 ...هاي به ظاهر بیعت كردنشدن، نقشهمسلمان 

  

شود كه خیزد. سلمي براق ميميآيد. حبیبه بري در ميصداي كوبه
 مبادا ابويعقوب باشد.

 صداي كوبه در 

   كیست؟ حبیبه

   منم حبیبه باز كن. حبیبهام

   ) با آسودگي ( مادرت است. سلمي

سال به همراه زني ديگر كه اً میانكند. زني نسبتحبیبه در را باز مي
شود. صدايش به خستگي و غمگیني رويش پوشیده است، وارد مي

 نزديك است.

  

. مهمانت را اين جا ! خانه نبوديسالم سلماي عزيز ام حبیبه
. ببین چه كسي آمده است. )زن رويش را باز آوردم

 ( دودكند. سلمي به سويش ميمي

  

، دوست قدم بر چشم ما نهاديي عزيز! سالم فضه سلمي
 . حالت چگونه است؟من. بیا. بنشین

  

   . خدا را شكر مي گويم.سالم سلمي فضه
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جا ام آمد و گفت به اينحبیبه. يعقوب امروز به خانه ام حبیبه
. گفت كه ه تو پیغام بدهم كه نگرانش نباشيبیايم و ب

 راستي ... .گرددبه خانه برمي معلوم نیست كي

  

غم از دست دادن پیامبر چقدر پژمرده ات ببینم فضه،  يسلم
 كرده.

  

هیچ از اوضاع مدينه خبر  فقط اين نیست سلمي. ام حبیبه
 ؟داريد

  

   شوب شده و حرف بر سر جانشیني است.دانیم كه آمي ام رحمان

   دانیم كه گويي اصال ابالحسني هم وجود ندارد.و مي سلمي

)مكث. با بغض( حسن هست. اما ابال !نه سلمي جان فضه
حرمتش شكسته شده. گرگاني درنده بر سرش 

شان را اهخوردجگر زخم  ،غصب حقشاند، كه با ريخته
فتند. به قحافه بیعت گرند. براي پسر ابيالتیام بخش

سلمي مات به تر از علي است. )اين بهانه كه دنیا ديده
 (ه نگاه مي كندفض

  

چشمان من و فضه اتفاق افتاد  چه امروز پیشآن ام حبیبه
  .گويي كابوس بود

  

جا آمدم، سلمي! خاطر همین اتفاق اينو من نیز به  فضه
بانويم  .گردممي بگیرم و به مدينه بازآمدم از تو مره
 .به من نیاز دارد

  

اي از من آمده زدگي(با حالت مات )شمرده شمرده و سلمي
و را به خدا براي بانويمان؟!! فضه ت !مرهم بگیري؟

 كنم.دارم قالب تهي مي !چیزي بگو

  

ام از بهترين آرام. بايد آرام باشي سلمي. آري! آمده فضه
مرهم گذار مدينه، براي بهترين بانوي مدينه مرهم 

 بگیرم.

  

 ي. مهلت چند روزهگويم و تو خود ببینمن فقط مي ام حبیبه
د جز مه بیعت كردن. هخلیفه براي بیعت امروز تمام شد

به سراغ او  .ي انگشت شمار يارانشابالحسن و عده
اگر از او بیعت بگیرند، كه دانستند چون مي رفتند.

از اين شد كه امروز قبل  كنند.يارانش نیز بیعت مي
 … امي خانهجرهرفتند. من از پن اشظهر به در خانه
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   …ي مواليمو من در خانه  فضه

حبیبه و فضه اي احراق بیت توسط امزمان با تعريف كردن ماجرهم
صداهاي جمعیت و در زدن و فرياد عمر و صداي آتش و ... از بلندگوها 

 .شودپخش مي

نور قرمز 
متحرک. 

صحنه نسبتا 
 تاريك

صداي كوبه در، فرياد 
عمر، صداي جمعیت، 

 آتش و سوختن در

صداي پاي من ديديم كه چه جهنمي برپا شد.  ام حبیبه
م. ديدم كه اطرافیان خلیفه و وچه شنیدجمعیتي را در ك

 ( كنداي ديگر )به سلمي نگاه ميعده

  

ن جمع بوده مي دانم. مي دانم كه ابويعقوب هم در آ سلمي
 ( شكنداست. )صدايش مي

  

ها بر در خانه جمع شدند و مشت بر در آه! آري! آن ام حبیبه
ايم علي را براي مدهآ" :زدند و صدا بلند كردند كه

 "بیعت ببريم.

 عبارت داخل  
گیومه با صداي مردانه 
 خشن پخش مي شود.

   ؟بانو جواب داد كه اگر نیايد چه فضه

   فرياد زدند كه خانه را با اهلش به آتش مي كشیم.  ام حبیبه

ي بانويم را در آغوش گرفتم و و من كودكان ترسیده فضه
 .اندمهراسان به در خانه خیره م

  

به و فضه سر ام حبی)متعجب( و به آتش كشیدند؟ ) سلمي
 ( تكان مي دهند كه بله

  

زن آستانش بود به آتش اي كه جبرئیل بوسهري خانهآ فضه
 كشیدند.

  

    .كه مردان به خانه هجوم بردند ندمن ديدچشمان  ام حبیبه

ام را پر یدهفرياد بانوي رنج كشاز  ،منگوش هاي  فضه
 .دشدن

  

كه از در خانه من ريسماني را ديدم  ،بعد از لحظاتي ام حبیبه
يم ابالحسن را. با موال بیرون آمد و در پي آن ريسمان،

ريسمان، جانشین نزديك ترين به رسول خدا را براي 
 مسجد  كشاندند. بیعت، به 

  

كودكان وحشت زده را رها كردم و  ،و من با فرياد بانو فضه
 شتافتم.به سمت بانويم 

  

صداهاي جمعیت كم نور قرمز حیرت زده از اين همه گستاخي سر به  ،من آن گاه ام حبیبه
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قطع و نور  .و ديگر هیچ نديدم نهادمديوار 
عمومي آرام 
آرام طبیعي 

 مي شود.

اي شود و نوحهمي
 .شودكوتاه پخش مي

گونه با هر دارد( كه اينه سر از زانو بر ميكدر حالي) سلمي
 داشتند، بي شرمي را به نهايت رساندند.چه 

  

برايم سخت است.  ن همه گستاخييا( باور )بهت زده ام رحمان
 مگر نه حبیبه؟

  

   ( ید مي كنديدهد و آرام و كوتاه تاسر تكان مي ) حبیبه

. كنددر دوباره سلمي را هوشیار ميمشت بر )صداي  
 يد(آصداي خشن ابويعقوب از پشت در مي

  

   ؟ايهاي! حبیبه! خانه يعقوبابو 

( آمدم . )بلند( ابويعقوب استآهستههراسان و ) حبیبه
ترسیده به سلمي مي  دستپاچه و! آمدم. )ابويعقوب

! از در پشت مطبخ برو گويد( اين جا نايست سلمي
 بیرون!

  

كند. دست باال مي برد و حبیبه هول شده و با نگاه سلمي را بدرقه مي
هي مي خواند. بعد دست به قلبش مي گذارد. سلمي گويي دعاي كوتا

 كند.به مطبخ مي رود و حبیبه در را تا نیمه، باز مي

 صداهاي دلهره آور 

جا سالم ابويعقوب! مرا ببخش. زنان همسايه اين ام حبیبه
از مطبخ هستند. آري. آري دارم. بگذار برايت بیاورم. )

بیا اين  نان آورده و به ابويعقوب مي دهد( چند قرص
 خدا نگهدار. هم نان.

  

بندد و در حالیكه پشتش را به در تكیه )حبیبه در را مي حبیبه
آيد( به نشیند. سلمي آرام به داخل ميداده آسوده مي

 ر گذشت! یخ

همزمان با بستن در  
صداها آهسته و سپس 

 قطع مي شود.

 ام رحمان
 

حتماً دوباره سلمي با ابويعقوب حرفش شده، درست 
 گويم؟نمي

  

اندازد و با صداي )نگاه سرزنش آمیز به سلمي مي بهیحب
 ت،ساوضاع كمي بدتر از گذشته اگويد آهسته مي

اي فته اگر سلمي را در خانهيعقوب گرحمان! ابوام
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سر صاحبان آن خانه باليي بر )با كمي تمسخر( ببیند،
سلمي  هر چه به اينآورد فراموش ناشدني! مي
، انگار پدرش برگردد يشود و به خانهگويم عاقل مي

زديك بود آن . نگويمكه من چه مي شنوداصاًل نمي
 ام بیايد.بال بر سر من و خانه

   ؟اي سلميمگر چه شده و چه گفته ام حبیبه

دهم نام علي ورد زبانم باشد و ام كه ترجیح ميگفته سلمي
 كرده وكه او اين كار را  ها باشم. آه! حاالآواره كوچه

دنبال نان ه بو  هانتقامش را از علي گرفت ه،آرام شد
گونه من چ آمده باز هم شما دست بر نمي داريد؟

كه پدرم هیزم آور  مقابل مواليم سر بلند كنم در حالي
گذارد و جمالت اوست؟)سر بر زانو مي يآتش خانه

 گويد(آخر را غمگین مي

  

خوب همه  !! آرام باشويي( سلماي عزيزجبا دل) فضه
مواليم ابالحسن از بدر و  يدانیم كه آتش خانهمي

هاي فتنه جو جا آتشي كه در دل .احد ملتهب است
قهرمان بدر  يه در خانهگرفته تا روزي سر برآورد و ب

ول را بسوزاند. و احد چنگ بزند و حرمت خاندان رس
كه مرهم گذار  ،ام از توتو سربلندي سلمي! من آمده

، براي بازوي ايويان بدر و احد بودههاي جنگجزخم
ینه و سینه سوخته از مسمار آتشین، مرهم كبود از ك

به  . برخیز سلمي و مرهمي بساز كه بايد زودتربگیرم
  رود(يبه مطبخ م ي)سلم مدينه بازگردم. برخیز!

  

به و حبیبه با هم زمزمه یحبدر فاصله صحبت فضه با سلمي ام
 كردند.مي

  

حبیبه و سلمي تنها هستند و  !مرا ببخش !استي فضهر بهیام حب
تو  .دهد كه امشب به مدينه بازگردممن دلم رضا نمي

 . . من نیز فردا صبح خواهم آمدخود بازگرد

  

  كوچكي گذاشته و  ياي در دست دارد. میان پارچه كوزهسلمي پارچه
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ان پیچد و در دسترود. كوزه را میان پارچه ميآرام به سمت فضه مي
 گذارد.فضه كه نزديك در ايستاده مي

و براي و بگبیا فضه عزيز! سالم مرا به بانويم برسان  يسلم
 .امشفايشان به آن حمد خوانده

  

از پريشاني  مرا !يدهد سلم خدا جزاي خیرت فضه
فضه به  .گیرندرا در آغوش ميديگر هم). يدرآورد

 .رود( خدا نگهدارتان باشدسمت در مي

  

   !به سالمت !به سالمت فضه ميسل

   !در پناه خدا باشي ام حبیبه

   به سالمت! خدا حافظت باشد! رحمانام

صحنه  !خدا نگهدار حبیبه
تاريك 

 شودمي
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 صحنـه سوم
 حبيبه    ام مكان : خانه

 هجري ـ صبح 11ربيع االول سال  6زمان : 

 صدا نور

تغییر دكور داده  تغییر نور،ها و ها، گلیم كف اطاق، كوزهمخده با جابجايي
حبیبه نشسته و در هاون شود. امحبیبه نشان داده ميي اممي شود. خانه

ي در كند. صداي كوبهعربي زمزمه مي يچیزي مي كوبد و زير لب شعر
 كند.حبیبه برخاسته در را باز ميآيد. اممي

  نور عمومي

   ! بفرما بنشین. ي بانويمخادمه !م بر فضهسال ام حبیبه

سالم بر ام حبیبه! مزاحمت نمي شوم. كار زيادي ندارم. )لحن  فضه
 (خسته و غمگین

  

ي مواليم ( بنشین و برايم از خانهگذارد)هاون را كنار مي ام حبیبه
 ابالحسن بگو. 

  

دني اي كه حالش وصف شاز خانه .حبیبهچه بگويم برايت ام فضه
سول خدا زمین و زمان به هم نیست. انگار بعد از ر

چه به چشمانم است. هر لحظه آرزو مي كنم هر آنريخته
بینم كابوسي بیش نباشد و من زودتر از اين خواب عذاب مي

 آور رهايي يابم. 

  

   . بیني خواب نیستها كه مينه فضه! اين ام حبیبه

صبرمان را زياد كند.  بیبه. خداوندحگويي امراست مي فضه
ر گويد( آمدم خبمین ميها را باالي سر برده و آحبیبه دست)ام

ارد به مسجد پیامبر برود و دهم كه بانويم ساعتي ديگر قصد د
با مردم سخن بگويد چون ديروز عصر كه از قريه به مدينه 

 ...خلیفه اطرافیان فهمیدم كه  ،گشتمباز
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 ؟كه به راستي فدک را هم گرفتندام. نیدهمن نیز خبرهايي ش ام حبیبه
چه گستاخي بزرگي!  ؟بانويم از پدرش رسول خدا را هديه

 يادت هست فضه؟ آن مهماني بانويمان را؟

  

ي فاطمه بانويم مهماني كه به دستور رسول خدا در خانه فضه
 برگزار شد و تمام اهل مدينه در آن شركت كردند. 

 

  

مسلمانان به يمن وجود پر بركت پیامبر چه يادش به خیر!  ام حبیبه
عزت و شكوهي داشتند، وقتي كه بدون هیچ جنگ و 

ريزي اهالي فدک براي در امان ماندن خود، تمامي خون
 سرزمینشان را در اختیار رسول خدا گذاشتند.

  

چه بدون اسب و جبرائیل، از جانب خدا پیام آورد كه: آن فضه
بر شود، شخصا به پیامبر تعلق مسلمانان نصیب پیام تاختنِ
 دارد. 

  

ي شیرين آن مهماني از يادم نرفته. مهماني هنوز هم خاطره ام حبیبه
كه پیامبر مي خواست در حقیقت در آن اعالم كند كه به 

ي خود دستور خداوند، سند فدک را به نام فاطمه، دختر دردانه
 نموده است.

 

  

به كلي يادشان رفته كه تك تمام اين بي وفا مردمان انگار  فضه
هاي خود را گرفتند تكشان از دست مبارک دختر رسول، هديه

هايي كه از اولین درآمد فدک به مردم مدينه و رفتند. هديه
 بخشیده شد.

  

خدا رحممان كند. راستي!  بايد بروم قريه. به سلمي قول  ام حبیبه
ث( ولي نه. كنم. )كمي مك ام او را از اوضاع مدينه باخبرداده
گونه هردوي ما، هم من هم سلمي، از سخنان بانويم اين

 محروم مي شويم.

  

راست مي گويي. بهتر است بماني و بعد از ظهر به قريه  فضه
 بروي. 

  

همراهي بانويم تا مسجد پس اندكي صبر كن. من هم براي  ام حبیبه
 يم. آبا تو مي

  

 صحنه برد. چادرش را هم از میخ ديوار بر دارد و به داخل مطبخ ميهاون را بر مي
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 تاريك مي روند.دارد و با هم از در خانه بیرون ميمي
 شود

 

 

 

 

 

 

 چهارمصحنـه 
 حبيبه     اممكان : خانه 

  هجري ـ عصر 11ربيع  االول سال  6زمان : 

 صدا نور

 كوبه در  ي در. صداي حبیبه()كسي در خانه نیست. صداي كوبه

حبیبه! كند( امدر را باز كن! )در را آرام باز مي اي؟ر! خانهماد حبیبه
حبیبه! خانه نیستي؟ آه! هالک شدم از خستگي و گرما. ام

كس خانه نیست؟ انگار مدينه خالي چرا هیچيعني كجا رفته؟ 
آورد. آبي از آدم شده. )در حین صحبت با خود، چادر را در مي

زند. حبیبه آسوده را باد مي از كوزه مي نوشد و با بادبزن خود
اي از بیرون مي آيد. توجهش جلب نشسته كه صداي همهمه
 رود(مي شود. به سوي در مي

يعني چه شده؟ )هنوز حرفش تمام نشده كه در باز مي شود و 
 كجا بودي؟ حبیبه وارد مي شود( سالم مادر! ام

صداي همهمه  
 مردم

   كي آمدي؟  ؟يكنيجا چه م تو اين !سالم ام حبیبه

ام. اين صداي هیاهو شود كه آمدهچند دقیقه بیشتر نمي حبیبه
 ؟ چیست

  

   ؟ خبر به تو نرسیده ام حبیبه

   ؟خبر چه حبیبه

رسول خدا امروز با مردم سخن گفت. از غصب حقش،  دخت ام حبیبه
 ؟باغ فدک. راستي ببینم سلمي كجاست

  

امروز صبح كه از خواب بیدار  سر به زير مي اندازد( راستش) حبیبه
دانم بافتن سبدها را تمام كرده و رفته. نميشدم ديدم سلمي 

جا نیست بینم اينجا. اما حاال كه مي. فكر كردم آمده اينكجا
اش نمي اگر او را ببیند زندهكه . ابويعقوب شوره افتادمبه دل
 وقت من خودم را نمي بخشم. . آنگذارد
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هم ببخشي. آن قدر با اين زبان تیزت او را آزردي كه نبايد  ام حبیبه
آخر گذاشت و رفت. اين رسم مهمان نوازي توست كه 

 حاال چه كنیم؟ سلمي را از كجا بیابیم؟ مسلماني؟

  

شود و در را با روي پوشیده با سرعت وارد مي يشود و زندر خانه باز مي
 اند.حبیبه و حبیبه ترسیده به زن زل زدهمي بندد. ام

  

   ؟ اين جا چه مي كني؟ چه مي خواهي؟تو كیستي)با هراس(  حبیبه

   ( )زن رويش را باز مي كند 

حبیبه و ام 
 حبیبه

هر كدام او را در  به سويش مي روند و!!! )( سلميبا هم)
 (كشندآغوش مي

  

   يك دفعه چه شد كه رفتي؟ !سلمي حبیبه

 اما .واني خودت را حفظ كنيتتو ميكه من مطمئن بودم  ام حبیبه
نگرانت شدم.  .دينه آشوب است و هیچ امنیت ندارداوضاع م

 ؟ چرا تنها و بي خبر آمدي مدينه

  

اذيتتان گر يدي آب مي رود( نمي خواستم به سمت كوزه) سلمي
ي طاقت شنیدن كوبهحبیبه كه ديگر )با لحن شوخي( كنم. 

 در را ندارد. 

  

   (ير مي اندازدزشرمنده سر به ) حبیبه

را ديدم كه پشت به من از آن سمت كوچه االن هم ابويعقوب  سلمي
 م احتیاط كنم بهتر است. ديشد. درد مي

  

 كاملات را نوازي! مهمانبیبهخوب كردي. خوش آمدي. ح ام حبیبه
بیبه به مطبخ مي اي شیر براي سلمي بیاور. )حكن و پیاله

 رود(

  

   (ي همهمه بلند مي شودبا زمینهون صداي زني از بیر) 

ها زده خت رسول خداست اين حرفاي كه ديا به مثل فاطمهآ ام سلمه
 شود؟مي

  

   .سلمه همسر رسول خداستاين صداي ام ام حبیبه

   (آيدي شیر از مطبخ بیرون ميكاسهحبیبه با ) 

ر است. و مونس پیامب هااي بین انساندر صورتي كه او حوريه ام سلمه
 به خدا قسم پیامبر نسبت به او در سرما و گرما دلسوزي

كنید پیامبر میراثش را بر او حرام نموده كرد. آيا گمان ميمي
 ؟استله آگاه نكردهأو او را از اين مس

شماست و  ! عجله نكنید كه پیامبر ناظر گمراهيواي بر شما
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 شويد. به زودي بر خدا وارد مي

ي  همهمه ي مردم گم مي شود.خدا در همهمهصداي همسر رسول 
 مردم

 

ببینم مگر دخت رسول خدا در مسجد چه به( ی)رو به ام حب حبیبه
، از پنجره ي خانه اش سخن مي گويد گفت كه همسر پیامبر

 ؟اندازدمردم را به ياد قیامت مي  و

  

. سخنانش و ماندني اي فرمود شنیدنيدخت رسول خدا خطبه سلمي
 يارانش را رسوا كرد. خلیفه و 

  

   تو در مسجد بودي؟مگر  !!!! ببینم)با تعجب زياد( سلمي؟ ام حبیبه

. چرا تعجب مي حبیبه بعید نیست اماين كارها از سلمي كه  حبیبه
 كني؟

  

)رو به جمعیت حاضر در سالن و بي اعتنا به حبیبه( آري در  سلمي
 ود: مسجد بودم و شنیدم بانويم خطاب به انصار فرم

اي يادگاران زمان پیامبر و اي ياوران دين اسالم! اين چه 
سستي است در ياري و اين چه ضعفي است در كمك به من 

ي حق من كه شما را فرا گرفته و چه كوتاهي است درباره
است؟ از شما بعید است! آيا در ارث پدرم به من ظلم مي شود 

شنويد و بینید و صداي مرا ميو در حالي كه شما مرا مي
 آگاهي بر مظلومیت من داريد؟

  

 )آرام شده( آري و سپس فرمود:  ام حبیبه
دانم ياري نكردن وجودتان را من گفتم در حالي كه مي

هاي شما پوشیده چون لباسي بر قلبوفايي همفراگرفته و بي
شده. ولي اين سخنان به خاطر بر لب رسیدن جانم بود و به 

ام و براي اتمام حجت هار غصهخاطر ضعف يقین شما و اظ
 بود. 

راستي ببینم؟ تو ديدي آن گستاخي را كه به دخت پیامبر 
گفت: اگر ابالحسن در رابطه با خالفت قبل از ابوقحافه با ما 
صحبت مي كرد، ما شخص ديگري را به جاي او نمي 

 پذيرفتیم!
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 بانويم را كه جانم به فدايش باد. آري ديدم و شنیدم پاسخ سلمي
ي غدير خم براي ! خداوند بعد از واقعهاز من دور شو :فرمود

 . گذاشتهاحدي دلیل و عذري باقي ن

  

حبیبه با تعجب او سكوت برقرار مي شود. سلمي به فكر فرو مي رود ولي ام
 را نگاه مي كند. سلمي با شوق ناگهان از جا مي پرد.

  

كشیده شد. ببینم ! سخن از غدير خم به میان راستي ام حبیبه سلمي
 ؟ از مردانمان بیعت نكرديم مگر ما زنان در غدير جدا

  

ماي عزيز! ولي چه در سرت ( چرا سلمتعجب تأيید مي كند) ام حبیبه
 ؟مي گذرد

  

گونه است پس ما هنوز بر بیعتمان )با شوق( خوب اگر اين سلمي
ايد به عیادتش یم. بيما بايد اين را به بانويمان بگو هستیم.

 یم كه ما هنوز بر واليت ابالحسن استواريم.يبرويم و به او بگو
 مگر نه ام حبیبه؟ و مانند مردانمان عهدد نشكسته ايم.

  

ما تمام زنان مهاجر  آري دخترم! !( آري سلمي)آرام و با لبخند ام حبیبه
كه داني اما خوب مي. و انصار را به تجديد پیمان مي خوانیم

 بفهمند سرمان بر باد است.اگر خلیفه و پیروانش 

  

اولین  ،خوب مي دانم كه اگر بفهمند . دانم ام حبیبهمي سلمي
وقتي غربت آل نبي  ،اما تو . داوطلب نابودي من پدرم است

حتي جانت را  ،دلت نمي خواهد ؛مي بیني يالنب در مدينه را،
 هم فدايشان كني؟

  

ويم نیز همین است. خواهم و تمام آرزمي !چرا سلماي عزيز ام حبیبه
 راستي سلمي امشب را در مدينه مي ماني؟

  

فقط يك امشب را  (حبیبه مي اندازدبا لبخند به ام نگاهي) سلمي
 مزاحمت هستم. 

  

   و بعد چه مي كني سلمي؟ ام حبیبه

حبیبه و حبیبه مي كوتاه به ام يسكوت صحنه را فرا مي گیرد.  سلمي نگاه
و بعد به نگاه مي كند اندازد. ام حبیبه به سلمي ین مييااندازد و بعد سر را پ

 .حبیبه كه خودش را به ريسیدن مشغول كرده و دوباره به سلمي

  

ي برادرت به رويت در خانه( يير و با گشاده روي) سر به ز حبیبه
 !گشوده است سلمي

  

   به لبخند مي زنند.یحبسلمي سر بلند مي كند و به ام
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 پنجمه صحنـ
 مكان : خانه حضرت زهرا    

 هجري 11ربيع االول سال  7زمان : 
 صدا نور

ي در ورودي و پرده مطبخ كنار مي رود و در سوخته نمايان مي شود. پرده
هاي يك نخل سمت چپ صحنه گلیم كف اطاق برداشته شده. شاخه

با ي زيادي زنان هاشم شده.  عدهي بنيپیداست و صحنه تبديل به كوچه
 شوند.چادر از دو طرف صحنه وارد مي

اي سمت راست.  يك نفر اي سمت چپ و عدهزنند. عدهمقابل در حلقه مي
ي در زند و دستانش را به كوبهمقابل در و وسط اين دو گروه زانو مي

از  خوانيصداهاي همشوند.گريد. زنان همراه نیز منقلب ميگیرد و ميمي
كوبد.  بعد ي در را ميد. زن بلند شده كوبهشوبلندگوهاي سالن پخش مي

 شود و فضه سر بیرون مي آورد.  از لحظاتي در باز مي

نور عمومي 
ضعیف 

است تمركز 
نور روي در 
 خانه است

 خوانيهم

   ()زنان نیز سالم مي كنند !ي اهل بیتسالم بر خادمه زن

   (و سالم بر شما )به جمعیت زنان مي نگرد فضه

عیادت كنیم و نیز عهد خود را با خدا يم از دخت پیامبر اآمده زن
 او تازه كنیم. 

  

ي ورودتان را بگیرم. )به ويم اجازهبگذاريد از بان خوش آمديد! فضه
. كامال باز مي شود ،بعد از لحظاتي در نیمه باز .رودداخل مي

و بقیه زنان به دنبالش به داخل خانه  آرام وارد مي شود زن
 (روندمي

ا ورود ب
آخرين افراد 

به خانه، 
صحنه 

 تاريك مي
 شود

هم  يدر ادامه
سرودي  ،خواني

پخش مي شود كه 
خطاب به امام زمان 

 است

 

 پايان

 فاطمه اقارب پرست
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