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 (ی اول )مكان كارگاه نقاشيصحنه
 
ه نشسته در حال كار به تماشاگران روي چهار پای خانم رو 5عدد سه پایه و بوم نقاشي.  5اتاق یا سالن بزرگ }

سهیال و سمانه ابتدا بدون توجه به سارا و مریم مشغول صحبت هستند.  زنند و به ترتیب نرگس،با هم حرف مي
 {نگرند.ها ميبلند شده و بقیه افراد صحبت خود را قطع كرده به آن در آخر صداي سارا كامالا 

 

 كني نمایشگاه از غدیر تا ظهور رو كي بتونیم افتتاح كنیم؟ جون فكر ميخطاب به سهیال( سهیال) نرگس

آینده  یاون هم آماده بشه اول هفته .مونه كار مریمشه، فقط ميماها كه كارمون امروز تموم مي سهیال
 براي بازدید آماده است، البته ان شاء هللا.

چرخاند حشره ) به شوخي قلم را در هوا ميش مها كارو نرگس( خودمونیم بچه ) خطاب به سهیال سمانه
 آگهي( تابلو مرگ ابلیس. تبلیغ با لحن

 
است. سارا با لحن تندي مریم و سارا كه از ابتداي صحنه مشغول بحث بودند حاال صدایشان بلند و واضح شده )

 (دهد.مریم را مورد خطاب قرار مي
 

رو زیر تابلو بنویسه،  ها اسم و مشخصاتشدوم از بچهن نبود ... نباید هیچكولي مریم قرار ما ای سارا
 كردي.باید این دو تا نكته رو رعایت ميتو  الشكل باشه.قاب تابلوها باید متحد

هایي كه ه. باید اسم و امضا داشته باشه. بعد هم من قاب( ولي نقاشي من یه كار خاص  تند ینبا لح) مریم
 آره.خوره. خیلي كالس كار رو پایین ميميیدید رو دیدم، به درد كار من نشما خر

ها وارد كارگاه شده و در حال نزدیك شدن به سارا و مریم است و با لحن )از سر و صداي خانم حیدري
 ها بحث سر چیه؟دهد( خانمها را مورد خطاب قرار ميتندي آن

 
 (.روندي خود بلند شده و به سمت مریم ميتدریج از جاه بقیه افراد هم ب)
 

 دهد( خانم حیدري ببینید چي نوشته!سمت خانم حیدري گرفته و به او مي) یك برگ كاغذ را به  سارا

  
 (اندازد.و نگاهي به آن ميخانم حیدري كاغذ را گرفته )
 

روي  نم حیدري من اسم و مشخصات  خودم رو( خارسد قصد توجیه كار خود را دارد)به نظر مي مریم
( این دهدآورد و نشان ميقاب را باال ميد زیرش بچسبونم )قتي تابلو نصب شاین برگه نوشتم تا و

 قاب رو هم براش تهیه كردم.

 
-و كلماتي حاكي از حیرت زمزمه مي كنندب نگاه ميبا تعج ،تر شدهی حاضرین یك قدم به مریم نزدیكهمه)

 (كنند.
 

( ولي مریم جون ما توي لحني متعجب گیرد. باكند و او مي)كاغذ را به سمت مریم دراز مي حیدري
 قرار شد هیچ تابلویي اسم و امضاء نداشته باشه. .جلساتمون كلي صحبت كردیم

 
 مریم

این یه  ) تا حدي حق به جانب( ولي من اعتقادم اینه كه اسم و امضام باید پاي تابلوم باشه، چون اوالا 
ر متفاوته،  با بقیه كارا یه كا« مرگ ابلیس»د اسم و امضا داشته باشه، بعدم رسمه؛ هر تابلویي بای

 ایه.كنه. این یه كار حرفهفرق مي

 
 حیدري

كند صبور باشد و القاء آرامش كند( ببین فراموش نكن نمایشگاه از غدیر تا ظهور یه كار )سعي مي
شتیم هایي كه دابعدم به خاطر مالك .ما با احساس و اعتقاد دیگه وارد این كار شدیم یخاصه. همه

 قرار گذاشتیم اسم نقاش پاي تابلو نباشه.

 .منطقي نیست هاي شما اصالا اندازد( ولي ببخشید از نظر من مالك) سرش را پایین مي مریم
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به  ل راجعاقل این نمایشگاه برگزار بشه بعد مفص  برد( شما اجازه بدید حد   مي) صدایش را باال حیدري
 كنیم.اختالفات شما با گروه بحث مي

 
 مریم

ا  ؛زنیدشما همیشه همین حرف رو مي -گیرید. نمونهرو كه دوست دارید مياون تصمیمي  ولي نهایتا

در حالي كه من توي این رشته  ؛اش همین كه شما سارا رو كه یك نقاش تجربیه مسئول گروه كردید
 گیري درست صورت نگرفت.ی كار دارم. به نظر من اون رأيتحصیل كردم و سابقه

 شیطونو لعنت كن. !( مریم بسه)با صداي بلند نهسما

 جوري شدي؟ خودتو كنترل كن. بشین كارتو تموم كن. مریم چت شده؟ تو چرا این نرگس

شود و ودتون تموم كنید. )از جا بلند ميخ ؛( من نیستمدهدر ميبا عصبانیت قلم را روي بوم قرا) مریم
 شود(چند قدم از بوم دور مي

 
 
 
 
 
 حیدري

بعد دست  ؛كند همه سر جاي خود بنشینندكشد و با دست اشاره ميودش را كمي از جمع كنار ميخ)
ا ها ميكند و بعد رو به خانمم گذاشته از او دعوت به نشستن ميروي شانه مری  كند( شماها حتما

م كارمون رو شروع كردیم قرار شد یك سیري داشته باشی ییادتون هست تابستون وقتي اولین جلسه
هاي مختلف حوادثي كه زمان ظهور پیش خواهد اومد و صحنه از اتفاقاتي كه در غدیر رخ داده تا

اول خودمون گذري در تاریخ  ین رو به تصویر بكشیم، تا فرصتي باشه براي اینكه در درجهاو
شتن اعتقادي ما رخ داده و هم اینكه با به تماشا گذا یداشته باشیم ببینیم چه مسائلي در گذشته

شاید به  ؛مذهبشون یه اطالعاتي داشته باشند یها به دیگران كمك كنیم از گذشته و آیندهتصویر آن
. علیه السالمو حضرت علي  علیه و آلهصلي هللا این وسیله به تجدید عهد و پیماني كرده باشیم با پیامبر 

م س  دونید شیطون دشمن ق  جا. شما ميو رسوندید به اینر ریزي كردید و كاربعدم نشستید برنامه
مش ایستاده. س  ماست و خداوند فرموده شیطان دشمن آشكار شماست تا امروز هم سر ق   یخورده

كنه. عاقالنه نیست ازش  ایجاد شما اختالل یعجیب نیست اگر همین جا سراغ ما بیاد، توي برنامه
منان پیامبر همفكري و شغافل بشیم. همون طور كه در جریان غدیر حاضر بود با منافقین و د

زمان به الدر آخر  نكرد. االن مریم خود تو كه تابلوي مرگ شیطان و كشته شدن اوهمكاري مي
ا   دوني كه ...ري در وقایع غدیر داشتي و خوب ميسی دست حضرت مهدي رو نقاشي كردي حتما

 
 ك{فالش ب} 
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 صحنه دوم
 
تاق خالي نور كم یا رنگي، فقط یك بوم و سه پایه ا یشود. صحنهسن آغاز ميصحنه با روشن شدن مجدد }

به تدریج شود و ابلیس پخش مي وكالابلیس  یمربوط به مرگ ابلیس در صحنه وجود دارد. ابتدا صداي خنده
 {شوند.ميشود. سپس دو شیطانك نیز وارد صحنه در صحنه حاضر و دیده مي

ا آرام خاطرات گذشته را نجوا ميكند و با لحني نسبت)آهسته عرض اتاق را طي مي ابلیس كند( غدیر! آن ا
 ترین روز حیات من! آن روز من از شدت اندوه فریاد برآوردم و صیحه زدم.روز تلخ

شیطانك 
 اول

 )با نهایت تعجب( شما سرورم؟ شما از اندوه فریاد زدید؟!

شیطانك 
 دوم

 آوردید؟ شما فریاد زدید؟! سرورم! آیا شما نبودید كه آدم را فریب دادید و از بهشت به در

 و پیش از این نیز سه بار فریاد بركشیده بودم! ابلیس

شیطانك 
 اول

 اما آخر چرا؟

 
 ابلیس

گوید( من در جمع فرشتگان آمیز سخن ميزند، با لحني آرام و حسرت)در طول صحنه  قدم مي
كه خدا آدم را خلق نمود و ننمودم تا آمقرب درگاه االهي بودم و خداوند را سالیان سال عبادت مي

ی فرشتگان اطاعت كرده و سر به سجده فرود آوردند، ی او فرمان داد. همهما را، همگان به سجده
 كند( من گفتم خدایا تو مرا از آتش خلق نمودي و او را از خاك؟!غیر از من. )صدا را بلند مي

 
 .( شودته وارد صحنه مي)فرشته آهس

 

دورشو. )و از دورشو  ! اي نافرمان ِ ناسپاس!د( اي ابلیس دور شو از رحمت خدازن)فریاد مي فرشته
 شود(سمت دیگر صحنه خارج مي

 
  .(زندصیحه میابلیس ناگهان )

 شود.{}افكت فریاد ابلیس پخش می
 

 حوا را وسوسه ،دهد( من كینه آدم را به دل گرفتم و آنقدر او و همسرش)بعد از لحظاتي ادامه مي ابلیس
ممنوعه خورده و بهشت را از دست دادند و به زمین فرستاده شدند و اما من  یكردم تا از میوه

 هي شدم.دوم مطرود درگاه اال بار براي

 
 فرشته

زند( ابلیس! اي شود و نهیب ميهاي بلند از همان جاي اول وارد صحنه مي)یك بار دیگر با گام
-اه االهي جاي تو نیست! )و با بال خود به شیطان ميملعون مطرود به زمین برو كه آسمان و درگ

 گردد.(زند و ابلیس با پشت نقش زمین مي

 
 (زندنو نهاده از شدت استیصال صیحه ميآنگاه نشسته و سر به زا)

 }افكت{
 {توان با یك تغییر نور وارد گفتگوي جدید شد.ی ابلیس مي}براي هر صیحه

 

ند( و اما سومین بار! آن روز دوستانم خبر آوردند كه محمد به ك)در حال قدم زدن تعریف مي ابلیس
 پیغمبري برگزیده شده است.

  
 {كالو نور صدا« اقرا باسم ربك الذي خلق»}تالوت 

 

شیطانك 
 اول

 و چهارمین بار؟
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 در غدیر! ابلیس

شیطانك 
 دوم

 و آن آخرین فریادتان بود؟

گوید( در حالي كه من تلخي پس با لحني افسرده سخن ميزند س)براي لحظاتي ساكت و آرام قدم مي ابلیس
 آن روز را از یاد نخواهم برد. 

 
 }اتاق تاریك مي شود.{
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 صحنه سوم
 

 وجود دارد.{ دار یعني بدون گلدان(}در دو طرف اتاق چند درخت )یا درختچه مصنوعي پایه
 {مردم یافكت صداي زنگ كاروان و همهمه}

 (آید.ن ميكند و صداي زنگ كاروان همچناتر تعریف ميقبل)ابلیس ماجرا را از كمي 
 

 
 
 ابلیس

كه گشتند. آنان شادمان از اینمسلمانان به همراه محمد اعمال حج را به جاي آورده، اكنون باز مي
-اند، در صحرا قدم بر مياند و احكام دین را آموختهاعمال خود را همراه پیامبرشان انجام داده

گشتم كه شاید بتوانم بعضي از سرشار از كینه و نفرت گاه در اطراف كاروان ميداشتند و من  
كننده را آنان را به سمت خود بكشم و به یاران خود ملحق كنم. آن جمع ناخوشایند و آن اتحاد مشمئز

هاي بگسلم و آنان را به رسوم جاهلیت برگردانم؛ گاه هم گرد منافقین گردیده و ایشان را در نقشه
 نمودم.شان تشویق و یاري ميهرانهما

شیطانك 
 اول

كردي تا محمد را از میان بردارند و بساط سرورم بهتر نبود از همان اول منافقین را وسوسه مي
 جا كشیده نشود؟اسالم را برچینند تا كار به این

 مان ساختند.اي را كشیدند و مرا با رفتارشان شادآري آنان را تشویق نمودم تا چنین نقشه ابلیس

شیطانك 
 اول

 و آن نقشه چه بود؟

خواستند در تاریكي شتر محمد را از باالي كوه رم دهند و او را به پائین پرت كرده؛ از بین آنان مي ابلیس
 ببرند ولي افسوس!

شیطانك 
 اول

 چرا افسوس؟ آیا آنها از نقشه خود منصرف شدند؟

هاي بزرگي را به سمت نان باخبر كرد. آن شب منافقین سنگی آی وحي محمد را از نقشهنه فرشته ابلیس
 شتر او رها كردند تا بترسد و برمد لیكن او شتر خود را رام كرد و مانع رمیدنش شد.

شیطانك 
 دوم

 خوب با شمشیر به سراغش مي رفتند.

 اختند.چنین كردند؛ لیكن ناگهان برقي درخشید و در پرتو آن عمار و حذیفه یاران مرا شن ابلیس
 

شیطانك 
 اول

 كند( و این نقشه هم بر آب شد!)نجوا مي

شیطانك 
 دوم

 كردند محمد را از بین بردارند.يبار! اي كاش دوباره سعي م همین یك

)با افسوس( دشمنان محمد از همان آغاز كار بارها و بارها كوشیدند تا او را از بین برند لیكن  ابلیس
 موفق نشدند!

شیطانك 
 اول

 وشت آن كاروان چه شد سرورم؟سرن

 
 ابلیس

 آن روز، او .مور شد كه جانشین خود را به مردم معرفي كندقافله به غدیر خم رسید و محمد مأ آن
كردند تا در او را براي دیگران بلند تكرار ميهاي راند و یارانش گفتهبر فراز منبر سخن مي
 .گویدكه بشنود و بداند او چه ميترین نفرات كسي نماند مگر ایندورترین نقاط و عقب

 
 {زنان قسمتي از صحراي غدیر محل تجمع}
كند. زنان منافقي چون تاده و جمالت پیامبر را بازگو ميدر این محوطه زني در سایه بر فراز سنگي ایس}

هاي العملچون مردان منافق عكس و آنان نیز عایشه، حفصه و همسران منافقین دیگر در محل حضور دارند
 {دهند.منفي و ناپسند نشان مي

 

 د تا سخنان پیامبر را بازگو كنم.مردم ساكت باشید. گوش فرا دهی سامیه
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ببین در  كنند(نماید و با هم زمزمه ميه كرده و او را دعوت به نشستن ميبا دست اشاره به عایش) حفصه
 .انداي چه كاري در این بیابان كشاندهبراین گرماي كشنده معلوم نیست ما را 

 
 
 سامیه

 یحمد و سپاس خدایي را كه علم او به همه چیز احاطه دارد در حالي كه در جاي خود است و همه
 قدرت و برهان خود تحت سیطره دارد. مخلوقات را با
ست. او كه دهم كه اوست خدایي كه قدس و پاكي و منزه بودن او روزگار را پر كرده اگواهي مي

كند و در اي اجرا ميستورش را بدون مشورت مشورت كنندهنورش ابدیت را فرا گرفته. او كه د
 شود.ش شریك ندارد و در تدبیر كمك نميتقدیر

  
ا با ابلیس و شیطانك ها در تمام طول نمایش در صحنه هستند و گاهي بین جمعیت حركت و مخالفت خود ر)

 (دهد.يتكان دادن دست و سر نشان م
 

 
 
 سامیه

خداوند به من چنین  شود( كند تا نگاهش شامل همهخود را هر از گاهي عوض مي جهت ایستادن)
ِ نزل الیك من رب  غ ما ا  بل   ها الرسول  حیم یا ای  ن الر  حمبسم هللا الر  »وحي كرده است:  یعني  - ك في علي 

اي «. »ك من الناسه و هللا یعصم  سالت  ر غت  و ان لم تفعل فما بل   -طالب بن ابي لعلي   اخلالفةفي 

یعني خالفت علي بن  -پیامبر! ابالغ كن آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده درباره علي 
 «كند.ي و خداوند تو را از مردم حفظ مياو را نرساندهو اگر انجام ندهي رسالت ا  -طالب ابي

بر ما  ه میان آورده. محمد تا پسر عمویش راش بنگاه كن حرف از پسر عم   (خطاب به عایشه) حفصه
 امیر نكند دست بردار نیست.

 گوید خدا این فرمان را داده است.)با پوزخند( گوش كن حفصه، مي عایشه

 
 
 سامیه

اي مردم من از جبرئیل در خواست كردم كه از خدا  (كندتر ميخطابيتر و )لحن خود را بلند
-ن و زیادي منافقین و افساد مالمتمعاف بدارد زیرا از كمي متقی بخواهد تا مرا از ابالغ این مهم

كنندگان اسالم اطالع دارم كساني كه خدا در كتابش آنان را چنین هاي مسخرهكنندگان و حیله
هایشان نیست و این كار را سهل چه را در قلبگویند آنهایشان ميبا زبان»توصیف كرده است كه 

كه منافقین بارها مرا اذیت د خداوند عظیم است و همچنین به خاطر اینكه نز شمارند در حاليمي
 اند. كرده

شیطانك 
 اول

 منظور محمد چه كساني هستند؟

شیطانك 
 دوم

 اند؟كنندگان محمد چه كساني بودهاذیتسرورم 

 هاي او را قبول نكنند.كه هیچ یك از گفته اندآنان به من وعده داده ابلیس

 چه در حق علي بر من نازل كرده ابالغ نمایم.شود مگر آناز من راضي نميخداوند  سامیه

 )با عصبانیت( این پیامبر كاري كرد كه اگر به نتیجه برسد هرگز معصیت خدا انجام نخواهد شد. ابلیس

 
 سامیه

خیزم، پس بشنوید و اطاعت كنید و در مقابل است كه در چنین اجتماعي به پا مياین آخرین باري 
اختیار شما و معبود شماست و آورید چرا كه خداوند عزوجل صاحب امر خداوند سر تسلیم فرود

اختیار شما قرار داده و بعد از من علي صاحب بعد از خدا رسولش و پیامبرش كه شما را مخاطب
و امام شما به امر خداوند است و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزي كه خدا 

 و رسولش را مالقات كنید.

شیطانك 
 اول

كند بعد از شوند؟ اینطور كه صحبت ميه بودي كه بعد از محمد گمراه نميسرورم مگر خبر نداد
 آید.، جاننشین بعدي ميهر جانشین

شیطانك 
 دوم

 مانند!وقت بي موال و سرپرست نمي ها هیچپس آن

 اشت فرمان محمد اجرا شود.یاران من كه گرد او جمع هستند نخواهند گذ ابلیس
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 سامیه

-اش را نميوالیت او را انكار كند هرگز توبهاي مردم او از طرف خداوند امام است و هر كس 

كه با او مخالفت كنید و گرفتار آتشي شوید كه بخشد. پس بپرهیزید از اینپذیرد و او را نمي
داوند شده است. بدانید جبرئیل از جانب خها هستند و براي كافران آماده آن مردم و سنگ یآتشگیره

هر كس با علي دشمني كند و والیت او را نپذیرد لعنت و »: گویداین خبر را آورده است و مي
 «.غضب من بر او باد

همواره از روي هوي و هوس سخن  كه هیجان و غضب در ظاهرش پیداست( محمد )در حالي عایشه
 گوید.مي

 چرخد.ش درسرش مثل مجانین ميه كن چشمان)عصبي( نگا عمر

 كننده آدم بودم.دانید كه من گمراهكشد( ميانی ميفریاد شادم) ابلیس

 شیطانك
 اول

 بله بله سرورم.

 به پیامبر كافر شدند. ولي به خدا كافر نشد اما اینان پیمان شكستند و ؛آدم عهد و پیمان شكست ابلیس

 
 
 سامیه

پس هر كس اقتدا نكند و به او و به كساني كه  ؛ت او كامل نموداي مردم خدا دین شما را با امام
چنین كساني اعمالشان  وجل  جانشین او از نسل من تا روز قیامت و روز رفتن به پیشگاه خداوند عز  
شود و ها تخفیف داده نميدر دنیا و در آخرت از بین رفته و در آتش دایمي خواهند بود، عذاب آن

 شود.ميها مهلت داده نبه آن
مور به ابالغش بودم تا حجت باشد بر حاضر و غایب و بر همه كساني كه چه مأمن رساندم آن

اند. پس حاضران به غائبان و پدران به فرزندان تا اند یا نیامده، به دنیا آمدهحضور دارند یا ندارند
گیرند. ظلم و زور ميعنوان پادشاهي و با د. و به زودي امامت را بعد از من به نروز قیامت برسان

 كنندگان را لعنت كند.خداوند غاصبین و تعدي

ا طبق گفته كه اند آنان: چقدر كم ابلیس  !هایت با تو بیعت كنندواقعا

 او گمان كرده پدران ما ساكت خواهند نشست تا علي به جانشیني برسد. عایشه

 هرگز در مقابل او تسلیم نخواهیم شد. حفصه

 امروز مانند روز بعثت عیسي است. به خدا مردم را در این باره گمراه خواهم كرد. ا!واي بر شم ابلیس

 
 سامیه

گیرنده از ظالمین. اوست انتقامبدانید كه آخرین امامان مهدي از ماست. اوست غالب بر ادیان. 
و حجتي ماند و بعد از اد. اوست كه به عنوان حجت باقي ميانن به او بشارت دادهاوست كه پیشینیا

اوست ولي خدا در روي  هیچ نوري نیست مگر نزد او. نیست. هیچ حقي نیست مگر همراه او و
 او بین خلقش و امین او بر نهان و آشكارش. یكنندهزمین و حكم

 كند.ین مينگاه كن چگونه براي مردم تا ابد تكلیف مع حفصه

 ؟!او بر جهان غالب خواهد شدها آیا دین چه خیاالت دور و درازي. با این مخالف عایشه

 
 
 سامیه

ب خداوند براي او از ام و علي با من بیعت كرده است و من از جانبدانید كه من با خدا بیعت كرده
كنیم و راضي هستیم و تسلیم هستیم مگي بگویید ما شنیدیم و اطاعت ميگیرم پس هشما بیعت مي

ی امر امامت امامان علي ما رساندي دربارهچه از جانب پروردگار ما و خودت به آن یدرباره
هایمان و با جانمان و با ند. بر این مطلب با قلبآیمیمنین و اماماني كه از صلب او به دنیا امیر المؤ

ویم. شمیریم و با آن محشور مين ميبا آ ایم،كنیم. بر این عقیده زندهبیعت ميدستانمان و با زبانمان 
دهیم و از این قول بر نماییم و تردید به دل راه نميكنیم و انكار نمينمي تغییر نخواهیم داد و شك

 شكنیم.گردیم و پیمان را نمينمي

 
 .(كشدبراي چهارمین بار فریاد مي )ابلیس
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 }همهمه و صدا{
 

شیطانك 
 دوم

 .تر از این نشنیده بودمتا حاال فریادي وحشتناك

 سد در زمین معصیت نخواهد شد.آخر او كاري كرد كه اگر به ثمر بر ابلیس
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 )سقیفه(ی چهارم صحنه
 

 {هاي مدینه بازسازي شود.}صحنه كوچه
 (دوند.زند و دو شیطانك همچنان در پي او ميها قدم مي)ابلیس در كوچه

 

شیطانك 
 اول

 سرورم داستان جانشیني علي به كجا رسید؟

شیطانك 
 دوم

 آري سرانجام غدیر چگونه به پایان رسید؟

ز به یاریشان شتافتم. دنیا رفت و دشمنان او یارانشان را در سقیفه فراخواندند و من نی: محمد از  ابلیس
ی خود، ابوبکر در مسجد بیعت زدم: مردم بشتابید بشتابید. با خلیفهميهاي مدینه فریاد من در كوچه

 کنید.

شیطانك 
 اول

 ؟سرورم در سقیفه خلیفه و جانشین براي محمد برگزیدند

شیطانك 
 دوم

 او نشد؟ یو علي جانشین پیامبر و خلیفه

بیعت  ها ابوبكر را به خالفت برگزیدند و من اولین كسي بودم كه با اوخندد( نه آن)به شدت مي ابلیس
امام قیام زدم شادي كنید كه تا گوید( من در آن روز فریاد ميگذارد و مينمودم. )تاجي بر سر مي

 شود.نمينكند خداوند اطاعت 
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 بعد از ماجراي سقیفه یصحنه
 
 خواند(صداي بلند به یاري علي مي دارد و مردم را باهاي مدینه قدم بر ميروه در كوچهام ف)
 

 
 ام فروه

كنم به این زودي پیام غدیر را از یاد برده باشید مگر انتخاب اي مردم ناسپاس بي حمیت باور نمي
صلوات هللا علیه خدا را نافرماني كردید در حالي كه پیكر پیامبر علي از سوي خداوند نبود چگونه 

بكار در سقیفه گرد بود. چگونه اجازه دادید مشتي نا هنوز بر زمین و علي به كار تجهیز او مشغول
مایید آیند و از سوي خود خلیفه تعیین كنند. اي مردم برخیزید و علي را در بازستاندن حقش یاري ن

 ب خدا ...سعادتي كه از جان

 
ده در كناري حركات عایشه را تماشا كرشیطان شود. آید و در چند قدمي متوقف ميسمت ام فروه مي هعایشه ب)

 (دهد.از خود شادماني و شعف نشان مي
 

 ؟سازيشوراني و از بیعت او منصرف می! به چه حق مردم را علیه پدرم ميساكت شو اي زن عایشه
 ر دست از یاري علي برنداري خونت را بر زمین خواهد ریخت.بدان كه او پیغام داده اگ

 
 

 ام فروه

دانم آقا و موالیم علي به من خبر فریاد مكن من خود مي گیرد()در حالي كه از عایشه فاصله مي
 یاما به خدا سوگند من و همه ؛زمین خواهد ریخت داده كه خون من در دفاع از حق موالیم بر

مهدي این امت از حریم والیت دفاع خواهیم كرد. آري علي موالیم خبر داده كه شیعیان علي تا قیام 
را  ،حسن ،فاطمه یابوذر به ربذه تبعید خواهد شد. عمار را به شهادت خواهند رساند و جگر گوشه

، پیكرش را هدف تیرهایشان خواهند ساخت و نیز خبر داده كه حسین و هبه زهر كین مسموم نمود
 شود()سپس از صحنه خارج مي كربال به خاك و خون خواهند كشاند.یارانش را در 

 
 (گذارند.روند و سر به سجده ميها جلو ميآیند. شیطانك به وسط صحنه ميها مجدداا )ابلیس و شیطانك

 

شیطانك 
 اول

 !دم را از بهشت بیرون كرديآقاي ما. اي بزرگ ما تو بودي كه آاي 

شیطانك 
 دوم

كرد حال آنكه تو از گمراهي امت بعد از پیامبر آن زن چگونه از علي دفاع ميدیدي سرورم آیا ن
 سخن گفته بودي و ...

 
 ابلیس

كنید من مبرشان گمراه نشدند؟ شما گمان ميزند( كدام امت بعد از پیا)با فریاد خشم آلود نهیب مي
امبر را امر خدا و پیبرایشان سلطه و راهي ندارم؟ چگونه دیدید مرا هنگامي كه كاري كردم تا 

ن بلند كرده و دو دست را باال سپس سر به آسما) طالب كنار گذاردند.درباره اطاعت علي بن ابي
  ند(كبرد و خطاب ميمي

 ... ها را گمراه خواهم کرد. مگر بندگان خالصت رای آنخدایا به عزت و جاللت سوگند من همه

 
 پایان

 
 
 
 


