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صلی اهلل علیک یا صاحب الزمان ادرکنا
نمایشنامه یک شعر ناتمام
مجری از گروه سرود دعوت می کند برای اجرای سرود تشریف بیاورند  .گروه سرود در حالیکه
پرده بسته است  ،جلوی سن می ایستند و سرود را شروع می کنند  .تک خوان قسمتت او سمرود را بمی
مشکل می خواند  .قستت دوم را هم هتینطور اما قستت سوم را با مکث  ،قستت چهارم را دیگران ممی
رسانند و قستت پنجم را با وجود رساندن یادش نتی آید  .بعد از این جریان  ،گروه با ناراحتی و اعتراض
از هم جدا می شود  .هر یک به گوشه ای رقته و تک خوان هم ناراحت و عصبانی می ایستد .
متن

بازیگر

علی  ... :خوب  ...دوباره  ...چرا و کردین ؟ بیماین دیگمه  ( ...تکخموان و دو نرمر
دیگر می آیند  .اما بقیه نه )
بهزاد  :برو بابا دلت خوشه  .چی چی رو بیاین ؟ ناسالمتی فردا اجرا داریتا ...
علی  :خوب منم برا هتین می گم دیگه .
بهزاد  :اینم که شورشو دراورده ...
علی  :حاال  ...به نظرت حاال باید چی کار کرد ؟
بهزاد  :من نتی دونم  .فقط اینو می دونم که حا ندارم  .از کجا معلوم فردا دوباره
آقا یادشون نره ؟
رضا  :تو هم دیگه خیلی بزرگش می کنیا  ...حتتا فکرش جایی دیگه بوده یا ...
بهزاد  :به من هیچ ربطی نداره ...
ایتان (تکخوان )  ... :چه خبرته بابا ؟  ...آستون به زمین نیومد که  ...یادم رفمت ...
هتین ...
بهزاد  :هتین ؟  ...هه هه ...آقا نتی دونه که فردا اولین جشنتونه  .اگه فردا خموب
برگزار نشمه آبروممون رفتمه  .اونمم جلمو کیما ؟ جلمو رریبمه هما و پمدر ممادرا کمه
دعوتشون کردیم .
بابک  :خوب راست می گه دیگه  .یه جشنه و سرودش  ،با این وضع  ،من هم می
ترسم خوب درنیاد .
علی  :بیاین یه بار دیگه تترین کنیم .

نور

صدا (افکت)
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بهزاد  :اگه دوباره ...
رضا  :ای بابا  ...تو هم و کن دیگه  .ببین اگه یادش رفت بعمد بگمو ( دوبماره ممی
ایستند که بخوانند  .در هتین موقع پسری با کالسور و خودکار وارد می شود )
حتید  :سالم بچه ها  ...چطورین ؟ ( گروه در هتان وضعیت )
علی  :خوبیم  .ولی به نظر می آد که تترین ما رو هتچین برهتمی نرهتمی خمراب
کردی .
حتید  :ای بابا  ...ببخشید  ...حواسم نبود  ...آخمه آقمای ممدیر گرمتن کمه از هتمه
برنامه ها گزارش تهیه کنم و ببینم برنامه ها چطور پمیش ممی ره  .خموب  ...اینجما
چطوره ؟ ( گروه باز می شود )
طاها  :بقیه گروه ها چی کارا کردن ؟
حتید ( :کالسور را باز می کند و برگه ها را ورق می زند ) گمروه نتایشمگاه کمه
کاراشون مشخصه  .برای کتابا کد زدن  ،خالصه نوشتن  ،قیتت گذاری کمردن و
خالصه هته چیزشون به راهه  .گروه میز گرد هم هته آممادن و چنمد بمار تتمرین
کردن  .گروه مسابقه هم که برنامه شونو من دیدم  .خیلی جالب بود  .یه سمواالیی
درآوردن  ...خالصه  ...آهان  ...گروه پذیرایی هم سرارشاشونو دادن که فردا او
ساعت برن و بگیرن  .فقط مونده کار شتا  ....که اوال خیلی مهته و در ثانی آقمای
مدیر هم خیلی سرارش کرد که خوب برگزار کنین  .آخه مثل اینکمه از ممدار
دیگه هم چند نرر دعوت کرده  .خوب  ...علی جان  ...کار چطوره ؟
علی  :خوبه  .ما هم داریم آخرین ...
بهزاد  :علی دست وردار  ...باور کن هنوز هم وقت داریم برنامه رو کنسمل کنمیم .
مهتونای خودمون کم بودن  ،جند نرر دیگه هم اضافه شدن .
حتید  :چی ؟ کنسل ؟ برای چی ؟ علی  ...؟
ایتان  :میدونی چیه حتید خان  ....من تکخمون سمرودم و سمرود یمادم رفتمه  .بمرا
هتین آقایون می خوان سرود رو کنسل کنن .
حتید  :عجب  ...ما رو باش که جلو آقای مدیر چقدر پز دادیم  .علی  ...چمی کمار
کنی م ؟
علی  :اجرا .
بابک  :این علی همم یمه چیمزیش ممی شمه هما  .انگمار نتمی فهتمی  .ایمن آخمرین
تترینتونه  .قراره فردا هم اجرا کنیم جلو شونصد نرر  .اگه خمراب شمه  ،آبمروی
خودمون هیچی  ،آبروی آقا مدیر رو هم بردیم  .من یکی که نیستم .
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بهزاد  :گل گرتی  .ما هم نیستیم  ( .قصد خروج  .بهت بچه ها )
رضا  :خوش اومدین  ...توفیق می خواد این کمارا  .فکمر کمردین الکیمه  .شمتا هما
برین دو نرر دیگه می آن  .برنامه های جشمن زممین نتمی مونمه  ( .آن دو در حما
خروج خستند که فردی از طرف مقابل سن با یمک جالباسمی کمه چنمد روپموش
آزمایشگاهی و چند لبا

عربی و سربند و چند تیشرت رربی و کاله اسمررت بمه

او آویزان است  ،وارد می شود  .کف بلنمدی ممی زنمد  .بما صمدای کمف او هتمه
فیکس می شوند ) .
نویسنده  :نه  .این خوب نیست  .نباید کسی بره  ( .فیگمور آن دو را تصم یح ممی
کند  .کتی فکر کرده تا این که به راه حلی می رسد  .مجدد کف و حرکمت بچمه
ها  .باز شدن پرده  .در روی سن دو سه نرمر بما لبما

معتمولی اممروزی و وسمایل

گریم روی صندلی نشسته اند  .قستتی حالت کال

اسمت  ،یمک وایمت بمرد بما

ماژیک  ،چند میز با دفاتری باز روی آن ها و چند کیف و خودکار  .قستتی دیگر
حالت مسجد است با م راب و جانتاز و مهر  .طرف دیگر حالت خیابان اسمت بما
چند مغازه و یک سطل آشغا و مقداری آشغا روی میز ) .
فرید  ... :وایسین ببینم  .چیه بهزاد ؟  ...بابک  ...تو چتمه ؟ خیلمی دور ور داشمتین .
فکر کردین این اولین کسیه که چیزی یادش ممی ره ؟  ...آره ؟ ( سمر تکمان دادن
نویسنده به حالت تایید )
بهزاد  ( :ایستادن آنها ) چی ؟ اولین نرر ؟ بابک تو می فهتی ؟ من کمه نتمی فهتمم
چی می گ ه .
فرید  :باید هم نرهتی  .منظورم اینمه کمه  ...فراموشمی مخصمو

االن و دیمروز و

فردا نیست .
( کف نویسنده  .فیکس )
نویسنده  :کال

دانشگاه  ( .بچه ها به کنار جالباسی می روند و بما کتمک افمراد

نشسته روپوش می پوشند و روی صندلی ها می نشینند  .فردی هم روبروی آنهما
با روپوش می ایستد و عینکی به چشم می زند ) .
علی ( استاد )  :با سالم  .امروز ب ث ما درمورد رده ویرو
این هست که در این کال

 ...یعنی ویرو

فراموشیه  .ما سعیتون

شناسی بمه بررسمی ویمرو

همایی

برردازیم که  ...از نظر خیلی ها مهم به نظر نتی آد و فکر میکنند که ازبمین رفتمه ،
در حالی که به نظر شخص من اینطور نیست و واگیردار بودن این ویرو
اونو تشدید می کنه و اون ویرو

خطمر

فراموشی در تاریخه  ...که خوب  ...بعضی ها
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به دالیلی از بین رفته اش تلقی میکنن .
بهزاد  :یعنی چی دکتر ؟
علی  :یعنی این که  ...چطور بگم  ...به نظر من  ...زمان این مب ث و این بررسی نه
تنها به پایان نرسیده  ،بلکه االن تازه زمان ت قیق روی اونه  .بنا بر این ما روی ایمن
موضوع تترکز می کنیم و به جوانبش می پردازیم .
طاها  :ببخشید جناب دکتر  ،به عنوان منبع به چه کتاب هایی مراجعه کنیم ؟
علی  :من مطالب الزم رو به صورت جزوه خدمتتون ارائه می دم  .چون این مسایل
رو هر جایی بهتون نتی گن  .بله  ...خوب  ...این رو هم بگمم کمه گذرونمدن ایمن
دوره منوط به انجام ت قیق های متعددیمه کمه توانمایی تونونمو درممورد شمناخت
بیتاری های مختلف ناشی از این رده ویروسی افزایش بده  .اولین موضوع ت قیق
اینه  :اولین ویرو

فراموشی کی و کجا یافت شد ؟ ( روی وایت برد می نویسد .

ایتان و رضا با هم ص بت می کنند )
ایتان  :جناب دکتر  ،اگر اجازه بدین این موضوعو من و رضا بر می داریم .
رضا  :از حجاز هم شروع می کنیم و وادی  ...ردیر خم .
( کف نویسنده  .فیکس شدن افراد  .دوباره کف و به حالت عادی درآممدن بچمه
ها و تعویض لبا

)

بابک  :حاال این موضوع چه دردی رو از ما دوا می کنه ؟ سرود ما درست می شمه
؟ نتی شه که .
طاها  :تو هم گیر دادی به سرودا .
بهزاد  :میگی چی کار کنیم ؟
حتید  :من هم هتین سوا رو دارم  .علی چیکار کنیم ؟ می خوای ...
علی  :نه خیر  .بابا جون یه مسئله رو چرا این قدر بزرگ می کنین ؟
ایتان  :علی جان  ... ،آخه واقعا هم خیلی بزرگه ...
علی  ( :متعجب ) ایتان  ...چی می گی ؟
ایتان  :اگه این فراموشیه نبمود کمه وضمع مما بمه ایمن جاهما نتمی کشمید  ( .کمف
نویسنده  .فیکس شدن افراد ) .
نویسنده  :خوب  ( ...حالت ترکر و تاییمد ) مسمجد کوفمه  ( .بمازیگران بما کتمک
افراد لبا

های عربی را می پوشند و دستار به سمر ممی بندنمد و چهمره بعضمی از آنهما

مختصر گریتی می شود ) .
نویسنده  :سریع  ...زود  ( ...صدای ملکوتی نتاز پخش می شود  .حالمت نتماز بمه
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ستت م راب  .رکوع  .بهزاد و بابک با تر
صف نتاز خارج می شوند و در گوشه ای لبا

این طرف و آن طرف را نگاه میکنند و از
خود را عموض کمرده و ممی ایسمتند .

سجده  .نور خاموش  .روشن  .حتید و فرید دراز کشیده و خوابیده اند  .طاهما و رضما
ناراحت نشسته و علی هم مضطرب حرکت می کند ) .
طاها  :میگویند پشت سر مسلم بن عقیل سریر و فرستاده حسین بن علمی  ،فرزنمد
پیغتبر  ،در ابتدای نتاز  ،کل مسلتین کوفه تکبیر گرتند  ،اما در تشهد جز دو سه نرری
با او سالم ندادند .
رضا  :من هم شنیده ام  .مایه شرمساری است  .عجب مردم دورنم

متظماهری ...

به نظر تو دلیلش چه بود ؟
طاها  :نتی دانم  ...ولی گتان می کنم شان و ارزش پسمر عمم حسمین را فرامموش
کرده بودند  .فراموشی  ...ای کاش ما در کوفه می بودیم و از وی دفاع می کردیم .
طاها  :راست می گویی  .ولی  ...شاید خود این عدم حضور لطف خداوند بود .
رضا  :چه می گویی ؟  ...تو می گویی که خدا ...
طاها :آرام  ،آرام برادر  .من چیز خاصی نتی گویم  .کرمر و دشمنام همم از دهمانم
خارج نشده  .فقط می گویم از کجا معلوم ما درآن موقعیت فراموشی دامنگیرمان نتی
شد و کار دیگری نتی کردیم  .هان ؟ این قدر به ذهن خود مطتئنی ؟  ...من که
رضا  :بس است  .بس است  .این قدر عقالنمی صم بت مکمن  .در ایمن مموارد ( ...
صدایشان آرام می شود و ص بت را ادامه می دهند  .علی صدایش را بلند میکند ) .
علی  :نتی دانم  ...نتی دانم کجاست و چه ممی کنمد  .خمدا کنمد  ...خمدا کنمد از
سلو های متعرن و سیاه چا حکمومتی سمر درنیماورده باشمد  .خمدا  ...خمدا خمودت
حافظش باش  .چقدر  ...چقدر به این پسر گرتم که دین خود را داشته بماش امما  ...امما
چه ضرورتی دارد کمه آن را آشمکار کنمی ؟  ...همان ؟  ...نتمازت را خوانمدی ؟ بسمیار
خوب  ...دیگر چرا به دنبا دردسر رفتی ؟ آیا فقط تو برای او نامه فرستادی ؟ دیگمران
نامه نررستادند ؟ پس آنها کجایند ؟  ...برادر خام من  ...این مردم را نشناخته ای  .ممردم
فراموش کار  .مگر سقیره را فراموش کمرده بمودی ؟ دیگمر بزرگتمر از آن کمه نبمود .
انسان ذاتا فراموش کار است  .ای خمدا  ...خمودت کتمک کمن  ( ....کمف نویسمنده .
فیکس شدن افراد  .ورود نویسنده و اصالح فیگورها  .باز کمردن دسمتار از سمر آنهما و
پاک کردن گریم ) .
نویسنده  :هوم  ...مسئله فراموشی  ...فراموشی  ...خموب تما ایمن جماش بمد نبمود .
مسئله فراموشی در این قالب  .از این جا به بعد رو چیکار کنم ؟ (در میان بازیگرهما راه

6

می رود ) او ببینیم تا حاال چیکار کردم ؟ ویرو

واگیردارفراموشمی در ایمن زممان .

که کم کم داره فراگیر می شه  .فراموشی اصو گذشته و ابداع اصو تازه بی ربط  .با
مزه هم از اون اصو به نام قدیتی و قابل تعویض نا م برده می شمه  .بعمدش  ...جریمان
مسلم  .که خوب اون هم یکی از شاخصه هاست  .چی میشد فراموشمی نبمود ؟ همان ؟
دیگه خاطرات و اتراقات تلخ زندگی یادمون نتی رفمت و دیوونمه ممی شمدیم  .ولمی
کدومشون بهتره ؟ فراموشی و زندگی راحت یا  ...به یاد موندن و مشمقت ؟  ...همه همه
هه  ...عجب سوا احتقانه ای  ...طبیعیه که  ...اما نه  ...وایسا ببینم  ( ...ناراحمت  .کمف
نویسنده  .با کتک افراد  ،بازیگر ها به حالت قبلی برمی گردند و ایتان و بابک و بهزاد
وارد ص نه می شوند ) .
بابک  :به آدم چیز فهم  .خوبه خودشم قبو داره ها .
حتید  :بچه ها هتین االن کارمونو مشخص کنین  .من باید تکلیرم معلموم باشمه .
اگه سرود نیس  ،بگین به فکر یه برنامه دیگه باشم  .اگر هم می تونین که  ...اصال اگمه
نگرانین که ایتان سرود رو نتونه خوب بخونه  ،می خواین با اجازه علی آقا تک خونو
عوض کنیم .
علی  :اگه  ...خود ایتان حرفی نداشته باشه  ،من حرفی ندارم .
ایتان  ... :نه من حرفی ندارم .
حتید  :خوب  ...کی صداش خوبه ؟
بابک  :بهزاد .
طاها  :چه جالب  .پس این هته جار و جنجا برا این بود .
بهزاد  :برا چی بود ؟ من چندان هم راضی ...
جتید  :بسه دیگه  .حرظ هستی بهزاد ؟
رضا  :اگه قا بهزاد حرظ نباشه می خوای من حرظ باشم ؟
حتید  :پس یه بار جلوی من بخونین که نظر نهایی رو بدیم بره دیگه  ( .نماراحتی
ایتان و علی  .به حالت سرود ایستادن  .آماده خواندن  .شتارش حتید  .کف نویسنده
 .فیکس )
نویسنده ( :داد ) نه  .این خوب نیست  .رو شخصیت ایتان کلی کار شده  .یه فکر
دیگه  ( .کف نویسنده  .حالت عادی بچه ها )
حتید  :راستش بچه ها  ...نتی دونم  ...اگه موافق باشین بمه فکمر یمه برناممه دیگمه
باشیم  .چطوره ؟ ( ناراحتی و تاسف بچه ها  .نگاه به هم  .کف نویسنده  .فیکس )
نویسنده :نه اینم خوب نیست  .با این کار که رو فراموشی ص ه گذاشتیم  .ما هم

7

میشیم مثل بقیه  ( .ادا در می آورد ) فراموش کردی ؟ اشکالی نداره جونم  .بیا یه چیمز
دیگه بگو  .نه  .خوب نیست  ...یه فکر دیگه  ...اصال من چه میدونم  ( ...کف  .حالمت
سابق بازیگران  .استیصا نویسنده ).
بهزاد  :خوب  ...آقایون ما که رفتیم  .امیدوارم سرودتون اجرای خوبی داشته باشه
.
ایتان  :متشکریم  .اگه تا حاال هم نبودین اینقدر معطل نتی شدیم .
رضا  :چیه ؟ خیلی حس ورتون داشته ها  .هتچین آش دهن سوزی هم نیستین ...
شر کم .
حتید  :یعنی چی ؟ اینا ...
علی  :یعنی که هتین  .از هتون او هی رررر  .اگه نبودین چه بسا ایتمان همم تمو
این مدت حرظ میشد .
طاها  :اصال کی به تو گرته پاشی بیای تو جشن کار کنی ؟ هان ؟ تو به درد ...
علی  :طاها ...
بابک  :بیا بمریم بابما  .اگمه جشمن گرفتنتمون و کمار کردنتمون اینطوریمه  ،ارزونمی
خودتون  .ما هتون کسی که دارین براش کار میکنین  ( .کف  .عصبانیت نویسنده .
فیکس )
نویسنده  :نه  ...نه  ...نه  .بابا این جموری نمه  .هتمین برخموردا کمار رو بمه ایمن جما
رسونده دیگه  .چه خبره ؟ نتی دونم  ...فراموشی  .فراموشی  ...ما داریم بمرا کمی کمار
می کنیم ؟ ( رو به طاها ) تو برای کی کار می کنی ؟  ...از کارت راضمیه ؟ ...همان  ...یما
فراموشش کردی ؟ آره ؟  ...اشکالی نداره  ...متاسرانه مثل تو زیمادن  ( .رو بمه بهمزاد و
بابک ) اما امثا شتا ها زیادترن  ( .کف نویسنده  .طاها  ،رضا  ،حتید و فرید کنار سن
می ایستند  .افراد به بابک و بهزاد تیشرت را می دهند که بروشند  .هتینطمور بمه بهمزاد
هدفون و واکتن و عینمک دودی و بمه بابمک کماله اسمررت و یمک روزناممه  .ایتمان
جستجوگر به این طرف و آن طرف می گردد که ناگماه آن دو را ممی بینمد  .بمه طمرف
بهزاد می رود  .بهزاد هدفون به جیمب و واکتمن بمه گموش اسمت و متناسمب بما آوای
واکتن سر و هیکلش را تکان می دهد  .ایتان به او می رسد ) .
ایتان  :ببخشید ( بهزاد نتی فهتد )  ...آقا با شمتا هسمتم  ( ...نتمی فهتمد  .صمدای
ایتان بلندتر می شود ) ببخشید آقا با شتا هستم  ( .بهزاد متوجه میشود )
بهزاد  :جونم  ...چی می خوای ؟
ایتان  :ببخشید شتا ولیعصر رو میشناسین ؟
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بهزاد  :کی ؟ ( عینکش را باال می دهد و تازه به ایتان نگاه میکند )
ایتان  :ولیعصر ...
بهزاد  :ولیعصر ؟  ...ولیعصر  ...آهان  ...فهتیدم  .ولیعصر رو می گمی ؟ بهمت نتمی
آد  ...آره می دونم  .آخه  ...اگه نگم پاتوقته  ...چند باری رفتم  .یه میدونیه بزرگ  .از
یه طرفش به راه آهن می رسه  ،یه طرفش هم به تجریش  .می دونی  ...آخر هته چیزه
 ...لبا

 ،تی شرت  ،سی دی  ... ،اهل این حرفا که نیستی ؟  ...هان؟ ...بی خیا  .آهان

 ...ادکلن  .آقا نتی دونی چیا داره  .کرشاشو بگو  .نتی دونی ...
ایتان ( کالفه )  :متنونم  ( .جدا می شود و به طرف بابک می رود ) آقا ببخشید،
بابک ( روزنامه را پایین آورده )  :جانم ؟ مشکلی پیش اومده ؟
ایتان  :نه  .فقط  ...می خواستم بررسم ولیعصر رو می شناسین ؟
بابک  :چی ؟ ولیعصر ؟  ...کی هتچین چیزی بهت گرته ؟ هان ؟ بابما تمو جموونی
برو جوونیتو بکن  .چیکار به این کارا داری ؟ این حرفا ما پیرمردا و گنده تمرا سمت .
بعدشم  ...من که نتی دونم کجا

 ،ولی می دونی اگه بیاد چی می شه ؟ می دونی چه

اتراقاتی می افته ؟ ( ...صدایش را آرام می کند ) رو زمین سیل خون می آد  .هته آدمما
رو می کشه  .اونم با شتشیر  .خدا کنه اومدنش به این نزدیکا نباشه  .من که خیلی می
ترسم  .میگن این جنگا هم برا اومدن اونه  .راستی .
ایتان  :بسه دیگه  .نتی خوام هیچی بشمنوم  .متنمونم  ( .کمف نویسمنده  .فمیکس
شدن ) .
نویسنده ( :تاسف ) اوضاع ما اینه  ( .اشاره به بهزاد ) یکی اصمال اسمم ولیعصمر رو
نتی فهته چی هسمت  .یکمی دیگمه همم ( اشماره بمه بابمک ) چیما درممورد ایشمون بمه
خوردش دادن  .فراموشی  ...فراموشی  ...خوب  ...حاال تا این جاشو نوشمتم  .بقیمه اش
رو  ...ولی حاال هدف من از نوشتن این نتایش نامه چی بود ؟ می خواستم چی رو بگم
؟ می خواستم بگم که  ...بگم که  ...این نکته رو بگم که  ...ا  ...چی می خواستم بگم ؟
میخواستم بگم که فراموشی یه ویروسه  ،یه درده  ،مثالهای فراوونی همم داره  ،خموب
بعدش  ...اِ  ...نکنه من هم دارم مریض می شم ؟ هان ؟  ...نه من که واکسنشو زده بودم
 ...من که خودمو مصون می دونستم  ...نه  ...من هنوزم سالتم  ...می خواستم بگم کمه
 ...آره  ...می خواستم بگم که ما ها هتتون یه چیزایمی یمادمون رفتمه  ...همم ممن  ،همم
ایتان  ،هم شتاهایی که دارین این نتایش رو می بینین  .هته یه چیزایمی رو فرامموش
کردیم که نتی دونیم چیا هستن  .هیچ کس هم این فراموشی رو یادآوری نتی کنمه .
( فریاد ) آهای  ...بیدار شین  .با هته تونم  .یادتون بیاد کیا هستین  .شتاها شمیعه ایمن .
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شیعه مرتضا علی  .شتا پدر دارین  .پدری که کل دنیا و مافیها ما اونه  .شتا هما آقما و
صاحب دارین  .با این حا پمیش دیگمران ممی ریمن و از اونما درخواسمت ممی کنمین .
یادتون نره که آقاتون بخشنده ست  ،پهلمو هتمون بمرین  ...از اون بخمواین  .آقما تمون
پشت پرده ریبت نشسته  .کماراتونو ممی ببینمه  ...بمه حمالتون رصمه ممی خموره  .درد و
ناراحتیتون اون رو هم ناراحت می کنه و خوش الیتون باعث شادی د ایشون می شه
 .اما ما چی ؟  ...ناراحتی ایشون باعث ناراحتی ما می شه ؟ ( فریاد ) به خدا نه  ...چرا که
اگه می شد سعی می کردیم بزرگترین ناراحتی امام زمان رو که در ریبت موندنشمونه
رو با دعا کردن بر فرج ایشون بر طرف کنیم  ...اما  ...مردونه چند نرر از مما بمرای فمرج
ایشون دعا می کنیم ؟  ...مرد باشین و جواب بدین  ...نه  ...نه  ...سراتونو نندازین پایین
 .امام از این حالت خوشش نتی آد  .دوست داره شیعه ش هتیشه سرفراز باشه  .بیاین
برا آقامون دعا کنیم  .بیاین از این شرمندگی در بیمایم  .ممن یمادم نرفمت کمه چمی ممی
خواستم بگم  ،شتا ها هم یادتون نمره چمی بهتمون گرمتم  .خموب  ...خمدا رو شمکر ...
فکرکنم سوژه خوبی شد  .برم تا دوباره یادم نرفته بنویستش  ( .خمروج نویسمنده  .بمه
حالت درآمدن گروه سرود و دوباره بی رلط خواندن سرود ) .
والسالم علی من اتبع الهدی
مهر 0831

