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 سالگی امام خمینی( 16)   روح اهلل
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 قادر

 

 

 خالصه نمایشنامه :

قلبی روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند. روح اهلل طلبه ای جوان خبردار می شود که عمه ش )صاحبه بانو( به دلیل بیماری 

عمه یکی از آرزوهایش در روزهای پایانی عمر دیدن روح اهلل بر باالی منبر است. روح اهلل اما هنوز خود را الیق باالی منبر رفتن نمی 

روحانی  ،ت. از طرفی سرریداسرر پای آنها برای معالجه قلب عمه تنگمی فهمد که دسررت و  حاجعلی داند. روح اهلل از پسررر عمه خود

کهنسرراخ خمین به اسررا خدا زمینهای مهجور مردم را وقن خان خمین کردت اسررت از جمله زمین پدری روح اهلل که بین دو زمین 

 حاجعلیخان قرار داشته است. روح اهلل می گوید برای معالجه قلب عمه قصد دارد زمین را از چنگ خان دربیاورد. در سر زمین بین 

ستاد نخستین خویش می رو قادر  سید معمر روحانی قدیمی و ا شود. روح اهلل نزد  ود تا از یکی از رعیتهای خان درگیری ایجاد می 

شود سید مطمئن  ست که زمینهای مردم به اعماخ خان و  صلحت این بودت ا شدت می گوید م سیر زندگیش عوض  سید معمر که م  .

سجد و مکتب ست خان به م شود. برای مردم د شدن در برابر طاغوت  تبدیل  سید به خروش می آید که این خا  روح اهلل در برابر 

شب هنگام روح اهلل از  سبی برای قیام علیه طاغوت قرار دارد.  ست که روح اهلل نه در زمان و نه در مکان منا سید معتقد ا ست ولی  ا

ش شود متوجه می  ست. روح اهلل  حاجعلیود که طریق عمه نگران خود که روز به روز بر وخامت حالش افزودت می  به منزخ نیامدت ا

سید پس از پرس ست  حاجعلیدر می یابد که خان بدلیل مرافعه  و جو از قادر و  صد تنبیه او را دارد. این درحالی ا با رعیت خان ق

، زمین و حاجعلیبر سر را سالا پیش مادرش برگرداند. بین روح اهلل و خان بگو مگویی  حاجعلیش قوخ دادت تا اکه روح اهلل به عمه 

عدالت ایجاد می شررود در نهایت سررید به عنوان حاکا شررر  خمین حکا می کند به دلیل نیاز خمین به خان و روح اهلل بین آنها 

سوزد و نه کباب.  سیخ ب شود که نه  صطفوی  "حکمی جاری  صلحت. خمین ها به م صاف م صافه و از مقدورات ان ضاوت ان از لوازم ق

صیر این بندت خطاکار  حاجعلیخان. خمین ها به  نیاز دارت ها به سر تق شی. جناب خان بزرگی کنید و از  نیاز دارت ها به عکاس با

و پس  حاجعلی. روح اهلل بخاطر نجات جان عمه می پذیرد که در ازای مجازات نشرردن "بگذرید به شرررآ آنکه جبران مافات بشرره

عذاب از تصررمیا روح اهلل در کنار  حاجعلیکند. تلخی ها و نارضررایتی عمه و  گرفتن زمین از سررید و خان در اولین منبر خود دفا 

در  حاجعلیوجدان باعث می شررود روح اهلل در میانه اولین منبرش از خان و سررید معمر انتقاد کند انتقادی که باعث می شررود او و 

و روح اهلل استوار او را به امید دعوت می  از تصمیا روح اهلل پشیمان شدت حاجعلید. درحالیکه نزیرزمین نمور خانه خان شکنجه شو

صاحبه به دعوت  کند ست که عمه  شود این در حالی صل از اولین منبر روح اهلل باعث رهایی آنها می  صدای رهایی بخش مردم حا

  حق لبیک گفته است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پردت اوخ

 صحنه اوخ

سجد جنور کمرنگ نا امیدی محراب و  ست. محراب گران قیمت با انوا  آرایه های معماری امنبر چوبی م شن کردت ا مع خمین را رو

مابقی محیط مسجد در خاموشی مطلق فرو رفته است.  روغن جال خوردت می درخشد.و  آراسته شدت است. منبر از جنس چوب اعال 

 روح اهلل روحانی جوان با مقاومت در برابر اصرار سید، مرد معمر شصت ساله از رفتن به منبر امتنا  می ورزد.

  . صلوات ختا کنید.بفرما  دست دست میکنی چرا؟! مردم منتظرن. بفرما  سید

 آخه من یه ال قبا ... ظه کردت لیاقت می خواد.عکه پیغمبر موسید گفتا که تکیه زدن به منبری   روح اهلل

 برو باال. پیغمبرم االن اینجا بود گوشت میگرفت میگفت این مردم کوردخ بینا کن. یاال وخی  سید

 .جور درنمیاد انتهای رات نرفتا بیام از طی طریقش بگا. تا روا نیست من که هنوز  روح اهلل

سجد؟! طی طریق همینه دیگهشما تا حاال از منزخ  سید صاحب خاک.نرفتی تا م سی به   !اوالد پیغمبر . از خاک میر

 تو هر روز داری طی طریق میکنی.

 هنوز سید!! . من پرستارم نشدمسید اینکه میشه بی خبری محض. نسخه نجات بخش دسته طبیب حاذقه  روح اهلل

 یاهلل... بازی در نیار. مگه خاله بازیه. وخی برو. طبیب  سید



 استدعا میکنا.  سید! سید!  روح اهلل

 صلوات ختا کنید... اهلل ها صل اهلل محمد واهلل محمد.  سید

سید به زور سعی می کند روح اهلل را بر بلندای منبر بنشاند و با مقاومت روح اهلل مواجه می شود. آنقدر کشمکش آنها ادامه پیدا می 

شود. همزمان با درگیرکند که منبر بر زمین می افتد و تکه  شکستن منبر نو ی آن دوهای چوبش متالشی می  صحنه و با فرو  ر از 

ستایی، در گوشه می آید. رخت می بندد. نور صحنه شت هیزمهای خشک و  خانه محقر رو صحنه انبا شتی الکی تمیز ای از  چهار پ

در چهار گوشه صحنه به چشا می خورد. نشانه های از سنت های ایرانی و رقعه های خوشنویسی بر دیوارها آویخته شدت است. روح 

  مردی جوان و تنومند در گوشه صحنه مشغوخ جمع آوری هیزمهاست. حاجعلیاز خواب می پرد. اهلل در مرکز  صحنه 

 ؟!یمنبر کجا میبر  روح اهلل

خروس خون هذیون خود تا  داییپسرررر هنوز لنگ منبری !!جانته سررروخت اتام عمه منبر کجا! ای ای حی!! علیحاج

 شرمت میشه خب نرو!! میگفتی.

 عمه تا بعد سالی پامو نذاشتا تو میگه روح اهلل منبر.. هر خراباتی میبینه میخواد گرت بزنه به منبراین زلن ما رو  روح اهلل

 .سالم علیکا

شوما. ما ها که ،قبل مرگش جانت میگهعمه  علیحاج شدن  شوما یکی دیگه داماد   خو! دوتا آرزو دارت یکی منبر رفتن 

 هیچی؟ پسرشیا

 ت بود به قامت دلبر آ سید. چی شدت پردت دلت پارت شدت که آت میکشی.حاجعلی تو که زلن چلیپات گرت خورد روح اهلل

 یکا ناله کنه خورد میشه. دست رو دلا نزار که دخ شکسته میشی.ای حی! پسر عمه این دخ شکسته  علیحاج

 قضیه خان و خان بازیه که زبون از گفتنش شرمسارت؟! روح اهلل

 این بی پدر و مادر ... حاج علی

 .. آ سالم ت خوردیجواب در و مادرش فحش میدی؟! انصافتا مثل به پمومن خدا! خودش خبط کردت  روح اهلل

ست میزارن رو هر چیز قلچماقاین  حاج علی ست که د شون ا از تیر و طایفه همون ماخ مردم خورا ستی تقدیم باید دو د

 .بکنی

 سید نباید برت باالی منبر رسواشون کنه. اونا دست میزارن شما نباید بزنی رو دستش. روح اهلل

به این زندگی نا به سررامون سررر و تر و خشررک کنه؟! ها! کی  ونوقت دسررته من قلا کنند کی عمه جنابعالی روا حاج علی

 سامون بدت؟! شما ؟!

 . جلو ناحق باید یه جور حق دربیای که ..اقامه جور و ستا سر به فلک کشیدت که این من و تو قصور داشتیا روح اهلل

 ؟! با منبر نرفتن؟!حق دربیاییه جور  ،چه جور می خوای جلو اقامه جور و ستاشما  حاج علی



 زدنش ولی حرف ناحق خالی کنی ندتبپات که رو سررر اسررتغفراهلل ... شررما اگه دلت پرت من سرررم میارم جلو  روح اهلل

 .معصیت دارت

سر  حاجعلی سیددایی شما پ شستید بیرون گود میگی لنگش کن. اون از  سر دو تا زمین با خان منبرشو میفر ن وشه که 

 ت موعظه میکنی. عمهپسرداری برای  اینا از جنابعالی که جای ملت نادون

 ؟گفتی سید چیکار کردت روح اهلل

به خر  دورت افتاد .هرچی زمینی بود که کسرری سررراغش نمیرفت .چکار کردت؟! هر چی زمین بی صرراحاب بود حاجعلی

شهاد ،کردن ملت ست سیبیلشش دانگش زد به  که وقن خدا کنه بعد جمع کرد ا سته  نام  ش شا ن خان. خود

 میخندت.رعیت باالنشین به ریش ما 

 .برادر بستن شاید دلت خالی کنه ولی کینه تو سنگین تر میکنه اینجور نا روا تهمت روح اهلل

 زمین کوچیکه رو یادتون میاد؟ فقط خواجه شیراز خبر نیست از این حق خوری. !! اتهام ناروا حاجعلی

 ... تیا ببخشهصاحبه میگه آقام میخواست به ی همونکه بین دوتا زمین خان ئه !! عمه روح اهلل

 ماخ آقات بود .. حاجعلی

 .. چی چی ماخ آقام بود؟ ما به کسی وعدت نکردت بودیا برای وقن روح اهلل

 مگه بقیه وعدت دادت بودند. اعتراض کردن با وعدت آخرت قبوخ نکردن با قندام تفنگ زدن دهنشون .. حاجعلی

 ظلا ...آ سید سکوت کرد!!. تو باور ما جا نمیشه اینهمه  روح اهلل

 میگا خودش شد شریک قافله و رفیق دزد میگی سکوت کرد !! حاجعلی

 ال اله اال اهلل ... روح اهلل

 صدای سرفه های پیرزنی را می شنویا.

 این سرفه ها خیلی درد دارت. دوا و درمون کردین ؟ روح اهلل

 اوالد پیغمبر. بیاریدوا و درمون پوخ می خواد؟ تو این خراب شدت باید جون بدی تا پوخ در حاجعلی

 راست و حسینی بگو جریان چی چیه؟ چرا موقع حرف زدن جادت خاکی میزنی ... میگی حاجعلی؟چی چی  روح اهلل

دسررت درمون قلبش پوخ هنگفت میخواد. با  ؟!ته شررکا هفت سررر عائله رو پر کناتنها فقط میتونا من دسررت  حاجعلی

 خالی میشه با مرگ سر و شاخ شد؟

 دت زار ..پوخ هنگفت یعنی چقدر؟! یه زار دو زار  روح اهلل

 .پوخ هنگفت یعنی اونقدر که ما تا حاال ندیدیا حاجعلی



 .. از این بیشتر که نیست آدم دار و ندارش میفروشه خرج دوا و درمون میکنهامیدت بخدا باشه برادر روح اهلل

بقیه شا که خان گفتا بیرون گود نشستی میگی لنگش کن. کدوم ماخ اونکه بود خرج این شد که زندت بمونیا  حاجعلی

 و اون سید بی همه چیز ..

 اهلل اکبر. اهلل اکبر. روح اهلل

 عمه زنی پیر و فرتوت وارد می شود.

 .سالم علیکا ...عمه جانیاهلل .. خواب بودین نیومدم دست بوسی  روح اهلل

 با الطائل بافتن عرم میریزی. این سینه ت جز جز نمیکنه اینهمه آتیش سوزوندی.علیکا سالم )به حاجعلی(  عمه

 .خان و ایادیش حق بود اون زمین پدری روح اهلل رو با چاشت صبح بکشه باال !!دروغ میگا ننه حاجعلی

 اومد. میرم پیش سید واسه احقام حق. . آفتاب باالهر چیزی دم دستشون اومد حراج کنندمگه بازار شامه  روح اهلل

 . میری چیش ببینی؟! شکافته شدنش.سید وا دادت. دارت نخ کش میشه حاجعلی

 چجور منافی آسایش همین دوزار اومد و شد نفس میشه. !!روح اهلل رو این پسر جدان ناسلیاببین و عمه

 نیست جهنمه .. ای بزن بکوب قلبت بند دوزار پوله آسایشاین آسایشه ننه ؟!  حاجعلی

 .حاضرجوابی این ذلیل مردت منو میکشه بینی روح اهلل زودتر از ملک الموتمی عمه

ت پسردایی به کوت . هر ذرت در این مذرعه مهمان تو هست. هر ریش دلی بحق پریشان تو هست. دخ بدبرادر من  روح اهلل

 .از اختالآ با ننه شما گیر پسر برادرش بیاددوزارم  و دشت بزار

 .ما که تا همیشه امر کردین گفتیا چشا. شدیا طوطی بله قربان گو. یا حق اجعلیح

زنی ه خوراک نزن. بی وضو دست به نون بتو بار و بندیلت خورد و خوراک انبوت کردم تا عرقت درنیومدت دست ب عمه

 تو رات مواظب جفتک و لگد از قرآن برگشته ها باش. معصیت دارت.

 !!این حرفهای دلا پیش شما نترکه غمباد میگیرت تو دلا میترکه. رخصتبه روی چشا. ما  حاجعلی

 یا علی !! روح اهلل

 خدا پشت و پناهت. عمه

استعماخ یومیه این حنجرت حقش سرفه نیست عمه جان. عایدی برادرزادت بعد از سالی مقرری سرفه از حنجرت  روح اهلل

 نبود.

 . دیدمت این داغ دلا التیام پیدا کرد. داغه ولی دیگه نمیسوزونه.تو آهنگ این سرفه ها خوش آمدگویی گا شدت عمه



. تمام گلدسته های قا تو سرم برادرزادت یه ال قباغفلت خمین قلبش شکسته از  شیرزنهوقتی خبر اومد قا که  روح اهلل

 اینهمه غفلت؟!  منو شکست.

که دیگه دخ به دخ خونه خدا نمیدی.  بانو!! منبر ما خار دارت  یه میکرد که صررراحبهچند وقت پیش سرررید گال عمه

 گفتا صراآ مستقیا یادت رفته. این منبر نفس تازت میخواد.

 از بدت بستون سید حقه.می کرد  حاجعلیاین نقل قولهایی که  روح اهلل

ست. معامله تو با خدائه. یه وقت مثل من تنت پیش عزرا عمه سید نی ستون  ئبل نلرزت که بدهکارش حرفا عمه بدت ب

 بمونی.

شه بعد  روح اهلل شما ب سرفه های  سکین  ست. اجازت بدید اهتماما عاید ت سجد حرام ا ست به م چراغی که به خانه روا

 فرصت هست بدهیا باهاش صاف بکنا.

اهتمام درد سرررفه های من تسررکینش مرحمه منبر توئه. امثاخ تو که حرف بزنند خونه خدا شررکل خونه خدا  عمه

 میشه.

 من هنوز عمه جان از خودم که هیچ از حاخ بندت های خدا غافلا چطور میتونا از غفلت یاد خدا موعظه کنا؟! روح اهلل

پر و باخ این  قبل هجرتش گفت صررراحبهآدم وقتی از یاد خدا غفلت نمیکنه که مدام حرف خدا رو بزنه. آقات  عمه

 روح اهلل رو بگیر تا پر بگیرت. 

 نا بلد پِرِش بدی یا سر از ناکجا آباد در میارت یا شکار کرکس و تیر شکارچی میشه. پرندت روح اهلل

 نگات عمه کن روح اهلل!! عمه

 روح اهلل سرش را بلند می کند و در چشمهای عمه خیرت می شود. 

د دونه های وقتی بلند پرواز باشی دست هیچ کرکسی پر شالتا نمی گیرت اینقدر باال میری که زمین واسه ات ق  عمه

 .تسبیح میشه

 من قوت داشته باشا زهر سرفه های شما رو بگیرم از زمین کندت شدم عمه جان. روح اهلل

 عمه از جایش بلند می شود و به سمت خارج از صحنه حرکت می کند.

 .سرفه های من تموم نمیشه تا من تموم کنه شما میخوای سینه مو نرم کنی اینقدر با منبر سخت نباش عمه

روح اهلل نظارت گر رفتن عمه می شررود. دفترچه دعای خود را از عبایش در می آید. شرررو  به خواندن دعا می کند ولی عدم تمرکز 

شنویا و روح اهلل به مسیری نا مشخص خیرت می  شود. صدای اذان را می  شود از خواندنش منصرف  باعث می 

 روی دستانش چیزی می نویسد.  ا زمزمه می کند وبا خودش اشعاری ر بالفاصله ذقالی رو می یابد و گردد.

سید، یارا تو در  روح اهلل شدیا و رت به جایی نر سودت  ستگیری فرما، طفلیا در این طریق پیری فرما، فر ای پیر طریق د

 این رات امیری فرما !



 

 

 دوم صحنه

و قادر را متوجه  حاجعلیا پاشررریدنش روح اهلل، اتاقکی محقر از چوب و گونی در دخ زمین زراعتی که هر بار با وزش باد بیا از ه

به چایی هایشان  حاجعلیله تنومند در حاخ چای نوشیدن است در حالیکه روح اهلل و خود می کند. قادر سی سا

 دست نزدت اند.

 ن ئه.چه جور مدعیه ملک و امالک خانید.از اون سیاهی تا جایی که چشا کار میکنه زمین خا قادر

 سیاهی تا هر جای این دنیای فانی زمین ماخ خداوندت ما مستاجر دو روزت شیا. میائیا و میریا. از اون روح اهلل

 قادر. قورت نشدت مویز شدی؟!شاخه و شونه میکشی  نون چی بهت دادت اینجور گُر گرفتی حاجعلی

خان نوکر  .دادسنگ به شکممون میبستیا سید معمر ندا از گشنگی  توی خونه داشتیا !!چه شاخی چه سمّی قادر

 .دوزار بزاریا سر سفرت زن و بچه مون بلکه ا رعیتیمیخواد اومدی

 میبری سر سفرت زن و بچه. شما همیشه ندیدت و نشناخته دستت بیل میگیری زمین و زمان میشکافی روح اهلل

 میشی.یکی االن بیل بگیرت دستش بزنه جای زار و زندگی تو زمین آقات چغندر بکارت خوشحاخ  حاجعلی

 بگیرید. و سید دارم عرم میریزیا. برید یقه خان ار بخواست خودم تو سینه کش آفتابیجور حرف می زنید انگ قادر

 بی اذن عقل و ایمون تو زمین غصبی برای طاغوت عرم میریزی ... روح اهلل

 .میزننعقل و ایمون سرشون نمیشه هر جا دون بود فارغ از دام نوک این جماعت گماشته  حاجعلی

سفرت زن و بچه م با عقل و ایمون کار ندارم قادر سر  شکا زن و بچه مو  .من برای دو لقمه نون بردن  عقل و ایمون 

 سیر میکنه ؟

 پائین میرت. راحت از گلوتون .کاری نداری باشه احتی این نون آغشته به ماخ حرام روح اهلل

 .عرقی که ریختی از عرم سگی حرومترت. این ماخ مردمه نصن این گوشت تنش ماخ حرومه حاجعلی

تا زبونا  ما که میدونا کجات دارت میسرروزت ولی به احترام ا سررید روح اهلل گوشررهام بسررته نگه داشررتا حاجعلی قادر

 چیزی نشنوت.

 .پاچه بگیری مثل خان نون خان خوب قلچماقت کردت. زبون دراز شدی. گوشهات وا کن ببینا بلدی حاجعلی

شته باشهوای  روح اهلل سر جانحاجعلی زبونت دا شتی زمین طاغوت  !!! پ شخا میزدی فقط دا تو اگر چند متر اونورتر 

 حی و حاضر جلوته ... شخا میزدی گناهت یکی بود االن ضمیر غصبی داری شخا میزنی که صاحبش



 ز گرسنگی بمیریا. ..تو راضی میشی اآ سید روح اهلل  .. من این دو زار پوخ درنیارم نزارم جلو زن و بچه م  قادر

 میدونی با پوخ این زمین ننه ی من میتونه چند ساخ دیگه زندگی کنه. حاجعلی

 که از خان میگیرم نوکری روح اهلل و هفت جد و آبادش میکنا. شما اصلن زمین بگیر من با نصن پولی قادر

 .ما نوکریت نمی خوایا جور پالست بار خر کن بزن به چاک حاجعلی

 .آ سی روح اهلل اینکه یه گوشش در اون یکی دروازت. واال به پیر به پیغمبر من مامورم  و معذور اال اهلل ...ال اله  قادر

 .. !!تو ماموری و مزدور حاجعلی

فته. این خانه از بوم میو یه ور از بالخرت . این بندت خدا غفلتش از سر اجبارت. از هر طرفی برت حاجعلیآروم بگیر  روح اهلل

 انه با بود و نبود قادر درست نمیشه.پایه ویر

 شعله ش داغ دخ ما رو تازت کنه. وی آتیش نریزتارت الاقل زبونش بزار الی شکا. چوب تاز سر اجب حاجعلی

 آ سید روح اهلل شما مگه خدمتگزار اسالم نیستی؟ قادر

 واال چه عرض کنا. روح اهلل

 مگه سید علی معمر خدمتگزار اسالم نیست؟ قادر

 واال چه عرض کنا. اهللروح 

 حرام کردی؟! اومدی یقه من بی خبر گرفتی چه جور اون دورت افتاد امضا جمع کرد و این زمین حالخ کرد شما قادر

 علی معمر مثل تو شدت دست راست خان.  حاجعلی

 چون دخترش صیغه خان کرد. این میگی .. قادر

 چی گفتی ؟ حاجعلی

 ن .. شما بیا با م حاجعلیآقا  روح اهلل

 جر بدم .. از هفت جا بزن تا دهنتدختر سید یبار دیگه حرف  حاجعلی

رگ غیرتت برای من کلفت نکن که یه لقمه دارم از خان میکنا برای زن و بچه م برای اونی کلفت کن که لقمه  قادر

 رو از دهنت گرفت ..

 برو آقا جان .. برو آقا جان روح اهلل

 ل میگیرم.این دهنت به جون ننه م گِ بی شرف گه سگ .. حاجعلی

 هیچ غلطی نمی کنی ... قادر



 !! آقا قادر!!حاجعلیآقا  روح اهلل

و قادر مثل دو گرگ  حاجعلیبه سرررمت قادر حمله می کند. روح اهلل نمی تواند مانع از آن دو شرررود و به زمین می خورد.  حاجعلی

 اتاقک چوبی از ها میپاشد. .وحشی همدیگر را می درند. صدای هیاهوی کارگرها به گوش می رسد

 صحنه تاریک می شود.

 صحنه روشن می شود.

شهایش رنگ می گذاردآ اینجا حجرت  سید به ری ست. آ  سه حوزت علمیه ا سلطنتی در انتهای حجرت به چشا سید در مدر صندلی   .

سید در  ابریشمی آ فرشی دستباف با نقش شکارگات در وسط صحنه خود نمایی می کند.عبا و عمامه می خورد.

. روح اهلل با شررگفتی به جات و جالخ حجرت سررید می نگرد. در حین گوشرره صررحنه به میخ آویخته شرردت اسررت

 صحبتهای سید با روح اهلل سید آمادت می شود که از حجرت خارج شود.

 .سید آ بردگی به صغیر و کبیر رحا نمی کنه این قاعدت روح اهلل

 .سر ما عداوت دارت یا به خود سر بندت دخ آشوبی روح اهلل. طبعت به خضاب روی سید

همه دارن سرررفیدی رو با  آ سرررید این چند وقته تو خمین زلزله اومدت که همه اخالقها زیر رو شررردت.اهلل اکبر.  روح اهلل

 سیاهی پنهان می کنند.

باشا نشناخته حق و ناحق  یادم نمیاد یادت دادت قها رو کشیدی؟!زیر رو همه اخال پیغمبر. شما تو یک روزاوالد  سید

 تعیین کنی.

سمه اینجا خمین نیست دیگه شهر خان و قافله ش شدتمشت نمونه خروارت آ سید.  روح اهلل . به هر چی دست میزنی ا

 خان گذاشتن روش.

 ؟!تون میزنی ؟ عقل کامل یا عقل ناقصه ایا و شریک دزد. با کدوم عقل بهاونوقت یعنی همه ما رفیق قافل سید

 . آفتاب است دلیل آفتاب.با عقل ناقصا میتونی بفهمی یوم اسارت انداخته گردن مومن بی خبر وقتی طاغوت روح اهلل

 با این چندتا چوب و تخته و بزک و بوزک عقل حکا داد؟ سید

 کجای شر  نوشته؟! قالی شکارگاهی دخ آدم صاف میشه؟! با بزک و خضاب وآ سید   روح اهلل

ست .النظافت من االیمان سید شینه .حرف من نی صورت کثین به دخ نمی  جانا به فداش پیغمبر گفته. حرف حق با 

 پسر.

 حرف ناحق چی با صورت تمیز به دخ میشینه؟  روح اهلل

یا فقط دخ شما رو  همه رو پریشون میکنهواش آب و ه ن وسط حرف ناحق زد بدخلق شدی ؟ اراکحاال کی ای سید

 آشفته کردت.



 مگر اینکه رگ نداشته باشی. .نمیتونی پریشان نباشی،و استبداد ساختهر تو این مملکتی که خان و خان بازی   روح اهلل

شان سید شید )باز ها  رو خاطر پری شید .. ببخ شه )به خندت می افتد(. ببخ سرت ببند تا آروم ب با کش محکا دورت 

 میخندد(

 داشته باشیا. ا. بلکه فایدت ایکاش همیشه دخ آشوبی ما سبب خندت خلق بشه روح اهلل

صیر سید ضرت عالیعذر تق ستی ح شهلذایذ زندگی رو دو چ ،. حق پر سه می سو شوخ  ندان میکنه. طبع لطین و به 

 طبعی.

 .خلق باعث خندت میشه یبدبخت و نشینی همیشه طبع را چنان لطین می کنه که بخت برگشتهباال روح اهلل

 .یجوری اشتلا میخوانی که انگار من در لشگر یزیدم تو خود امام حسین سید

 به ابا و عمامه نیست. همینکه به بردگی دنیا تن دادی به لشگر یزیدیان پیوستی. سید تعهد به اسالم روح اهلل

 !! و رفتا لشگر یزید دنیا تن دادم با خضاب و یک صندلی و قالی کشتارگات به بردگی سید

 فشردن دست طاغوت نیست؟! این  .خمین به اسمه خدا برای خان زمین وقن کردت اید شما دورت افتادید تو روح اهلل

 .به اسمه خدا برای خدا مسجد ساختیا و برای بندت خدا طبیب خانه و مکتببه اذن ملت  سید

 .اموالمان وقن خان شدتبی اذن ما که نه خدا بندت و خیل رعیت بی نوا بندت شیطانیا  حتمن پس  روح اهلل

 .رعیت را بهانه نکنید شور بار و بنه خودتان را می زنه دلتان ،پس بفرمائید سید

.. دلا رعیت نیسررتن؟!اقا باقر رهنما، رجب علی جبه دار، آ موسرری افغان، مشررهدی رحمت امین  و الی ماشرراهلل  روح اهلل

 شور ایمان شما را می زند.

 .زنیدبتا انجا که خاطرم هست به شما نیاموختا نشناخته و ندیدت سخن ناروا  سید

 .خان!! کدام ندیدت و نشناخته ،من شخا می زنند نه برای خدا برای بندت خداآ سید در زمین پدری  روح اهلل

 .دست توانمندی یا برای خدا خانه و کاشانه بسازد یا برای خلق خدا رزم و روزیتا به من وقن کردم  سید

 .رزم و روزی کسب برای ت توانمند. رعیت خودش دستش کجهحاال شدت دس ،دست خدا نشناس خان روح اهلل

  .زمینهای خان خیل اون یه تیکه زمین چه ارزشی دارت جلو آخه همه ی این قیل و قاخ برای یه تکه زمینه. یدس

 همه این قیل و قاخ برای اینکه از رات قران خارج نشید.... روح اهلل

ا یرج شدم من با وقن زمینهای مردت مسجد ساختا که عقل مردت بندت های خدا را زندت کنه. من از رات منبر خا سید

  رفته ...شما جماعت دو روز شهر 

 .که زبان از شرح آن شرمسارتجوری شمشیر برای رسوخ خدا کشیدت اید  روح اهلل



بدعت گزاری می کنند برای طالب که تعریض کنند به علمای اسررالم جای  نمی دانسررتیا در حوزت علمیه اراک سید

  خدمتگزاری.

خبراغالخ و بردگیست برای متعهد به اسالم. تعریض نکنیا ادعیه حیات بخششان نسخه نجات بخش آخوند بی  روح اهلل

 پوست ملت را می کند.

 ال اله اال اهلل ...این حاالت غیر اهلی این اخالم سعبیه ماخ عوالا دیگر است جوان .. سید

 .دبفرمائید به خان پشه هر چقدر ها خون بمکد به یک ضربت بی موقع طومارش می پیچ روح اهلل

حرف عمیق  اینقدر باید بزنی تا اثر کنه. با عمر کوتات نمیشرررهکوتات میکنه. حرف عمیق  روح اهلل زبان دراز عمر سید

 تکرار کرد.

 با عمر طوالنی چی ؟ میتونی حرف عمیق نفهمی و بزنی ؟ اینطوری همه خفه نمیشن؟ روح اهلل

 .اوالد پیغمبربرای نجات پیدا کردن به بیشتر از حرف عمیق احتیاجه  سید

 .وا دادی سید. عمیق تر از حرف خدا نداریا. درست نفهمیش اوخ خودت خفه میشی. یا علی روح اهلل

 شما میتونی حرف عمیق بزن این گوی این میدان.  سید

 حرف عمیق برای آدمهای کا عمق بزنی غرم میشن سید. باید یه جوری بگی که بتونن توش شنا کنند. روح اهلل

 ... ما شما شدیا شناگر و شما برکهاالن  سید

 .ما همه شناگریا منتهی یکی چسبیدت دم ساحل که غرم نشه یکی دلش زدت به اقیانوس که غرم بشه روح اهلل

 چطوری با منبر نرفتن ؟ سید

 سکوت

بودن آن، هنوز تا کوس انا الحق بزنی خودخواهی. درسرّ هویتش، تو ناآگاهی. بردار حجاب خویشتن از سر رات. با  روح اهلل

اندر راهی ... آ سرید من هنوز اینقدر پی زمین خودما که از زمین خدا غافل شردم. چه جوری از غفلت یاد خدا 

 ؟! بگا

 سید به او خیرت می ماند.

 یا علی. روح اهلل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پردت دوم



 صحنه اوخ

شن  شدیدتر منبر را رو صحنه آغازین. نور قدری  شدید فرار کند. در همان منبر  سعی دارد از نور  ست. روح اهلل بر فراز منبر  کردت ا

جلوی منبر با نور ضعیفتری خان و سید را می بینیا. خان چهل ساله قد کوتات و فربه عصایش را می چرخاند و 

ست. سید با لبخندی او را می نگرد. سجد در بقیه م کمی عقب تر عمه را می بینیا با چادر و برقعه نظارت گر ا

 خاموشی مطلق است.

انسان برای غلبه بر حصار دنیا نخست می بایست از حصار تن رها شود الزمه رهایی از حصار تن غلبه بر هر آن  روح اهلل

چیزیسررت که بوی خدا نمی دهد. آن هنگام که متا  دنیا چون یوم آهنی رات نفس کشرریدن آدمی را تنگ کرد 

 ن. چارت ای نیست جز به سختی نفس کشید

به جلو منبر می آید. آ سرید با لبخندی بر لب نظارت گر خان اسرت. عمه برقعه را از صرورتش کنار می زند. روح اهلل تن  خان با غرور

 صدایش آهسته می شود و کمی می لرزد.

که روزگار صررحنه خارج کردن قرآن از زندگیسررت. آخوندهای بی خبر از خدا قیودی بر جوارح خود بسررته اند  روح اهلل

ست برای  شان تنها به مطاعی پ ش سخه حیات بخ ست. اغالخ و بندگی تا آنجا که ن صلش مدح طاغوتیان ا حا

 حکومت ضد قرآنی تبدیل گشته است.

 خان پایش  را بر روی پایه منبر می گذارد و عصایش را در هوا می چرخاند.

خدایی می فشرراند. سررردمداران سررتا در ماخ و اینک دسررتهای ناپاک غفلت گلوی مومنان را در این سرررزمین  روح اهلل

در این سرزمین بنیان عدالت چنان کج افراشته شدت که سخن  ناموس ملت رخنه کردت اند و اشتلا می خوانند.

 از بیان و شرح آن شرمسار است. نسخه حیات بخش شما قطع کردن دستهای ناپاک ..

 خان، روح اهلل را از منبر پائین می کشاند.

 یک می شود.صحنه تار

صدای سرفه های عمه را می شنویا. صحنه روشن می شود. روح اهلل هراسان از خواب بر کمی خیزد. عمه در گوشه اتام چمباتمه 

 زدت است و به روح اهلل چشا دوخته است. اینجا خانه عمه است.

 جانِ عمه. ،تو ها مثل من ناخوشی روح اهلل. زلفمون گرت خوردت به درد عمه

  یا پیغمبر!! عمه جان هوای خمین نمیزارت نفس بکشا. روح اهلل

 تو این هوا یه چند مدته گرد خرافه ریختن. هر چی بیشتر نفس عمیق بکشی بیشتر سرفه می کنی. عمه

 که بیدارید؟! غافل شدم !!بی خوابی به سرتون زدت یا وقت نمازت روح اهلل

 زخا شدت.این جگرم از سر شب یه جور میسوزت که تمام تنا  عمه

 خوابه. حاجعلیباد بیوفته به من!! چرا منو بیدار نکردید. بچه ها نیستن.  روح اهلل



 روح اهلل از جا بلند می شود و به دنباخ داروهای عمه می رود.

 از زندگی سیر شدم. که دلا نیومد بدخواب بشن. اینقدر سرفه هام خوردم کسی نشنوت عمه 

دخ سرریر حرف می زنید انگار درد افتادت به جون قلبه من. عمه شررما شرروخیتان گرفته با مریضرری؟! یه جور  روح اهلل

 هفت پادشات خواب میبینه؟ حاجعلی

 نیومدت از سر شب. دلا مثل سیر و سکه میجوشه. عمه

 نیومدت!! روح اهلل

 ؟یه جور گفتی نیومدت قلب من از جا کندت شد روح اهلل. طوری شدت عمه

 حکیا نگفت سه نوبت معجون بنوشید بلکه سینه تون نرم بشه .. اهللروح 

 که مادرشا شدم نامحرم ؟ منعمه طوری شدت.  عمه

سر زمین پدری یه بگومگوی  روح اهلل صبح  سر مایی.  شما تاج  سر خانعلی، کرد با قادرناقابل نا محرم کدومه؟  قد یه  پ

 ارزن بود تموم شد و رفت.

 شب طوخ کشیدت جانِ عمه.نیمه د پس چرا تا اگه قد یه ارزن بو عمه

سرت روح اهلل ست گل پ ست عمه جان. مرد خونه ا . از آب و گِل در اومدت رفته یه لقمه نون حاجعلی دیگه بچه دیروز نی

 .اضافه در بیارت

شدت  جهتنوقت اینقدر باری به هر من کا و کسری نداشته باشه. او هیه وقت قلب اون هوا تاریک نشدت خونه بود عمه

 .که تا شب از نیمه گذشته برنگردت

 خدمتتون میرسیا. حاجعلیاین مرحا میل کنید. قد یه ارزن پلک هاتون رفت رو ها با شما  روح اهلل

 میزنه پلک روها بزارم. اجونا دارت نیشبه از فرم سر تا نوک پام انگار عقرب افتادت  عمه

 سکوت

 عزیزترین آدم شما توی زندگیتون کیه ؟ عمه جان! روح اهلل

 .بازیت گرفته پسرتو این وقت آشوب  عمه

 .میخوام ببینا شما میتونید به خاطر اعتقاداتتون از روی عزیزترین آدم زندگیتون گذر کنید روح اهلل

 ؟!خبر بدی حاجعلیآسمون ریسمون میبافی از  عمه

 .بگیرتآسمون ریسمون میبافا این دلا آروم  روح اهلل



سه می کنی ؟! من اینقدر تو دنیا بودم که بهش دخ ببندم همن عمه شادت مقای شم شاخ  شما  .پیرزن داری با خود 

 ؟ چی ؟ دخ بستی

 ؟! وقتی صاحب دنیا هست به دنیا دخ ببندم روح اهلل

 ؟پس شما چکار میکنی ؟ بخاطر صاحب دنیا از بندت هاش نمی گذری عمه

 سکوت

سر برکه خدا بیامرزتبچه بودیا با آقا  عمه شآقات این ق ،میرفتیا  سک یه  .میکردم ونورباغه ها رو میگرفت من عرو

نگو چی کار که این آخر عمری خیس  ،یه کرمی افتاد به من که شررررو  کردم اذیت و آزار این قورباغه هاوقتی 

ت اگه نمی گرفت گرفت یه درد داشرراگه واسرره من قورباغه می عذاب وجدان گرفته بود آقاتعرم شرررم میشررا. 

 میدونی چکار کرد؟ هزار درد.

 نه روح اهلل

. به اون باالیی دخ بسرررتاگه یزاد دیگه آدم رفت قورباغه یعنی چی. اینقدر خودش به در و دیوار زد که من یادم عمه

 .ها از اعتقاداتشون تا ها از عزیزشون نگذرت خودش رو میکوبه به در و دیوار شتالش میزارت رو دوتا

 ... حاجعلیمیرم پی  اهللروح 

 که شد آقات. ش زددروح اهلل !!آقات اینقدر به در و دیوار خو عمه

سته  روح اهلل شک شما  عمه من از در و دیوار خوردن واهمه ندارم از این واهمه دارم وقتی خوردم به در و دیوار یه وقت 

 من بعد فوت مادرم غیر شما تکیه گاهی ندارم. بشی.

شه جانِ عمه نه بندت رو به موتش.تکیه ت بخدا  عمه روح اهلل نمیدونا چرا نمیمیرم. چه حکمتی دارت فقط خودش با

 .میدونه

 دور از جون عمه جان. خدا اون روز نیارت. روح اهلل

 رو دیدی از طرف من گوشش یه جور بپیچون سر به هوایی یادش برت. حاجعلی علی یارت جانِ عمه. عمه

 صحنه تاریک می شود.

 وشن می شود.صحنه ر

نور مهتاب در چوبی ترک خوردت ای را روشن کردت است. در مقابل در قادر ایستادت است. مست و ال قید و هوا گرگ و میش هست. 

 بند در لباس پوشیدن. روح اهلل مقابلش ایستادت است. 

 ازش خبر نداری؟ حاجعلیقادر! تو بعد مرافه با  روح اهلل

 مدین دستگیری ضعفا اوالد پیغمبر.خیاخ کردم این وقت شب او قادر



 !! مادرش دخ به دلش نیست پسراالن وقته زخا زبونه.  روح اهلل 

  به همین زودی یادتون رفت! .من اهل مرافعه نبودم سید. اون خودش شرو  کرد به پنجوخ کشیدن قادر

 روی آتیش. هیزم گذاشتی آبجای شما اهل مرافعه نبودی فقط  اهللروح 

 میدین. ناروا رد خدائین که اینجوری حکاچطور میگین مشما  قادر

  کجای حرفهای من بوی مرد خدا بودن میداد ... روح اهلل

 همینکه این لباس پوشیدین یعنی مرد خدائین. خدا انصاف ندارت ؟! قادر

 استغفراهلل استغفراهلل اشتغفراهلل.  روح اهلل

 نمی گرفتی ..خب اگه انصاف داشت شما ازش بی انصافی یاد  قادر

 من چه بی انصافی کردم. !... مرد حسابی )پشیمان می شود از گفتنش( مرد مومن روح اهلل

شتی  قادر  . همینجا میموندی دست ما رو میگرفتی می کوبیدیبری اراکهلک هلک پا نمیشدی شما اگه انصاف دا

 .تو سر خان و خان بازی که اینجوری به فالکت نیوفتیا

 ..ها بر نمی یاد از من تر بزرگکه هیچ از دست شما تا خودت نخوای کاری از دسته از من  روح اهلل

 ؟ خمین پس چرا با عبا برگشتی قادر

 اینجا خونه ی منه. برای شما؟ برگشتا. خمین برای  روح اهلل

گه زمینت خان ین یادت میومد ؟ ااالن بخاطر ما برگشتی ؟ بخاطر خمین برگشتی؟ اگه عمه ت ناخوش بود خم قادر

 زمینهای مردم یادت میومد.. بود نخوردت

 حاال که ملتفت شدم .. روح اهلل

پرسیدی قادر چه مرگته  ،اومدی دم در خونه من پی پسر عمه ت؟ اوخ که در زدی ملتفت شدی چکار کردی ؟ قادر

 که روی پات نمیتونی سرپا بشی ..

 اهلل اکبر .. روح اهلل

 ؟اکبر گفتن از چی داری فرار میکنی سیدبر اهلل با اهلل اک قادر

 فرار نمیکنا از خودم به خودش پنات میبرم. روح اهلل

 مطمئنی پناهگاهی دارت خدا ... قادر

دونی تن آدم درگیر غیر پناهگات اون بشرره چی میشرره ؟ یکیش میشرره تو که پاهات قوت موندن ندارت قادر ! می روح اهلل

 ندارت. یکیش میشه ما که پاهام قدرت رفتن 



  سکوت

. عمله ها راپورت دادن که پای سید! شما که رفتی. خان اومد سرکشی. سر و صورت خونی منو که دید برآشفت قادر

تو بند  حاجعلیگیرت. سر شبی پسر آ سید علی معمر پیغوم پسغوم فرستاد که فالنی تو قائله خونریزی علی حاج

 خان گرفتارت.

 چی چی میگی قادر؟ روح اهلل

شا  قادر ستی بپرونه نق شب یاد فلک خان می افتا یه جرعه میزنا به این افیون بلکه م سر  .. ولی   هعتو مرافرو از 

  .نمیشه .. من یه بدبختی شدم که اسباب ضررم بیشتر از منفعتمه

 خونه آ سید همون کنار گرمابه است ... روح اهلل

 روح اهلل. اعذاب این خدمت کردن به خان مثل خورت افتادت به جون قادر

 قادر می خوای رنج این عذاب کا بشه ؟ روح اهلل

 هان !! قادر

 .نگات کن به گذشته ببین چه کارهایی کردی دیگه اون کارها رو انجام ندت روح اهلل

 تو گذشته. من نمازم خوندم قادر

 ؟ نماز برای خودت خوندت بودی نه خدا. خونه آ سید کجاست روح اهلل

  .. ما رو دارت از اون باال میبینهباالها زلفش گرت خوردن به سیبیل خانرفته اون باال  قادر

 .کاش هیچوقت آ سید عمامه شو نمیداد خان درست کنه روح اهلل

 

 

 صحنه تاریک می شود.

 صحنه روشن می شود.

ست.  سید ا شمی دورت کردت اند.اینجا منزخ آ  شتی های با روکش ابری ستباف اع دورتا دور اتام را پ سته فرش د الیی کن خانه را آرا

اسررت. سررید با عبایی بر روی دوش بر روی سررجادت ای عریض و با رنگ خوش سرربز مشررغوخ عبادت اسررت. در 

بر دیوار اتام تابلو  حالیکه در گنارش و بر روی سررینی نقرت کوب چای زعفرانیش در حاخ سرررد شرردن اسررت.

 در قسمت انتهایی صحنه منتظر اتمام عبادت عبادت است و روح اهللآ سید مشغوخ فرشهایی آویخته شدت است.

 آ سید هست.



. عرض تسر درازی دارباری تعالی  مدد با خدا نبود ولی گویا نیاز حضرت عالی به شما راز و نیازغرض اخالخ در  روح اهلل

شان عمه جان می کنا اگر اندکی  سر مکرمه  ساله حضرت عالی با حاج آقا بزرگیان و هم شینی چندین  از همن

دم آخر زیستن  را بخاطر مرافعه نا خواسته با رعیت خان بکنید. پیرزن حاجعلیبندت در خاطرتان ماندت شفاعت 

 .هحاجعلیچشا برات 

 روح اهلل از جای خود بلند می شود و قصد رفتن دارد.

 بانو در چه حالی هستند ؟ صاحبه سید

 .و سخت تر نفس می کشند نفس سخت می گیرند روح اهلل

 خبر دارند آقا زادت چه دسته گلی بر باد دادت اند. سید

 باد دادند. لی بهاین مملکت حق طلبی یعنی دسته گ فقط تو روح اهلل

 زدت نصن خدم و حشا خان و تار و مار کردت. دسته گل نیست؟ سید

 ... !!قادر نصن  خدم و حشا خانه روح اهلل

 تو به فکر خودتی تا اون پیرزن. .تو برای دعوا اومدی نه شفاعت روح اهلل سید

 .. . بخاطر مادرشه که اینجامه می کردعاگر خبر داشت من اینجام باهام مراف حاجعلی روح اهلل

 .اهلی بود یکی نشسته پاش که افسار پارت کردت حاجعلی. میگه ئهخان توپش پر سید

 ؟!حاجعلیافسار پارت کردت!! آدم اینقدر وقیح ؟! کی دست گذاشت رو نشون کردت  روح اهلل

 .تا قیامت نمیخواست محرمش باشه حاجعلیشاید کجای شر  نوشته عقد نشون کردت جایز نیست.  سید

 .... نشون کردت یعنی میبافی ؟ اخالم عرفی این مردم شریعت ساختهآ سید !! داری برای ظلا کالت شرعی  روح اهلل

 اومدی یا زدن روی من ! حاجعلیشما برای شفاعت  سید

 .ابا شما یکی به دو بکن حاجعلیا برای رهایی بشین اهلل اکبر !! من االن باید چکار کنا آ سید؟ روح اهلل

خواد ها مکان مناسب. شما االن نه زمان مناسبی داری نه روح اهلل ضربه کاری به طاغوت ها زمان مناسب می  سید

 در مکان مناسب هستی.

 .پیش طاغوتمی فرمائید گردن خا کنا  روح اهلل

تکلین  اگه اونجور درایت به خرج نمیداد !خا کرد جلوی طاغوت؟ گردن امام حسررن مجتبی که جانا به فداش سید

 شریعت به اینجا رسیدت بود؟!

 چی مقایسه می کنی سید!!! اون اوالد پیغمبر بود ... چی رو با روح اهلل



 تو ها سید اوالد پیغمبری ... سید

 ...بار امانت رسوخ اهلل رو به دوش می کشید روح اهلل

 امانت ... خب شما ها معمر شدی واسه همین سید

موال تربیت کردت بود. عالا غیب می دونست از فرداش خبر داشت.. من یه ال قبا کجای اخالم اون  رو امام حسن روح اهلل

 بزرگوارم ؟!

قتش بشرری حسررن و بخاطر سرراخ سرریرت اهل بیت مطالعه کردی االن باید درس پس بدی. به و 1400شررما  سید

 .یدونصلح کنی به وقتش بشی حسین و جونت بزاری وسط م مصلحت

 .. ولی حسن کا از قیام حسین نبود سیدصلح  روح اهلل

 . رو امانت بزار اینجا. بهترت خان ملبس نبینتت ولی ندارت. ابا و عمامه خدا پدرت بیامرزت سید

 من آسون به این لباس نرسیدم که محض خوش اومدن خان درش بیارم. روح اهلل

 ها نمی خوای لختی ازش بگذری؟ حاجعلیبخاطر  سید

 کنار بزارمش.لختی ها نمی خوام  حاجعلیبخاطر  روح اهلل

 سکوت

 می آی یا نه ؟ چی می گی روح اهلل ؟بسیار خب! سید

 ... میتونا نماز صبح بخونا بعد راهی بشیا. روح اهلل

 .برای وضو هوا سردت بگا لگن بیارن البته مومن خدا .. بفرما .. سید

 .تیما می کنابا خاک کوچه     روح اهلل

 از مدینه سوغات آواردن مهرش ماخ خاک کربالست. ه.پهنسجادت که  سید

 راحت ترم. .بیرون میخونا روح اهلل

 .می ترسی شبهه دار باشه این زمین یا دیگه ما رو به عنوان پیش نماز قبوخ نداری سید

 .می خوام رو سرم سقن نباشه با خدا راحت تر صحبت کنا روح اهلل

 تقبل اهلل  سید

 صحنه تاریک می شود.

 روشن می شود. صحنه



ست سیارش را در . اینجا عمارت خان ا شی عکاس خانه  ست. عکاس با شدت ا سلطنتی محصور  صندلی های  سرایی بزرگ که با  سر

میانه صحنه سوار کردت است. خان در مقابل دوربین خودش را چپ و راست می کند. سید گوشه ای از صحنه 

 مبهوت جات و جالخ خان شدت است.

 .شما را تضمین می کنهنیروی هدایت بخش  حضرت خان در مرکزیت صحنه التزام تصویر برحضور  عکاس باشی

 هان !!! .می خوام شالم دستا باشه خان

 .حضرت عالی با همراهی شالم عزیمت بی مثالی از قدرت مطلق را فراها می آورد. ژست بگیرید ابهت عکاس باشی

 هان!!! خان

 .ژست عکاس باشی

 فحشه ؟! ژست خان

 .عذر تقصیر دارم جناب واال غرض فیگور بودخیر. عکاس باشی

 خان با شالم ضربه ای به صورت عکاس باشی می زند.

 .می کنه نمیگا تو زبونش هر چی میاد پارس فیگور پدرته قرمساخ. هر چی هیچی خان

 چهرت عوض کنید!! .حالت بگیرید )ژستهای متفاوت را نشان می دهد(فدایتان شوم  عکاس باشی

 سید بخاطر دوزار چه گربه رقصونی میکنه ملعون. آ چخه پدرسگ )می خندد( میبینی خان

 رزم و روزی دست خداست ... سید

 هان !! خان

ت خان با این ژست تا سقن هفت آسمان باال می ابه .)ژستی می گیرد(فدایتان شوم عنایت کنید حضرت واال!! عکاس باشی

 رود.

 هان!! خان

 .رزم خدا در چهار گوشه این کرت خاکی گستردت شدت کافیست انسان دستش را دراز کندبساآ عرض کردم  سید

 .دستت دراز کن ببینا خان

 عکاس باشی دستش را دراز می کند. کیسه ای سکه را در دستهای او می گذارد.

 بندت نوازی خان از چپ و راست صورت این حقیر را می نوازد. عکاس باشی

 .ار جلوحاال اونکی دستت بی خان

 .اما حیا گربه کجا رفته گوشت هستمایه مباهات است خلعت خان. عکاس باشی



 . زبون نریز.دراز کن تخمه حروم خان

 فریاد عکاس باشی بلند می شود. عکاس باشی دستش را دراز می کند و خان محکا با شالم به کن دست عکاس باشی می زند.

 در بیارت. زدن خان باید واقعی بزنه نه اینکه ادا .بزنا عکس بگیریژست به این میگن. میخوام یکی رو شالم  خان

 .گویا مذام خان امشب چنان کوکه که فرصتی برای موضوعات مهمتر فراها نمیشه سید

 .تا خرخرت میخورت خان دست خالی بر نمی گردت. نه سید کسی از پای سفرت خان

 .این سیلی شالم به کدوم جرم بود حضرت واال عکاس باشی

برای اینکه رعیت  نگفت تیه مهمون خارجکی داشتا یه چیزی بلغور کرد پرس و جو کردم چی زرت و پرت کرد خان

 یری بهتر از درمانه. زدم که پات از گلیمت دراز نکنی.پر رو نشه پیشگ

 پیشگیری بهتر از درمان !!. مسلمونترندر بسیاری موارد حقیقتن این خارجکی ها از ما  سید

 خوب نبود سید؟ .ازم عکس بگیری میخوام یکی رو شالم میزنا خان

 نیست ... رو ژست و فیگوعکس  شالم و  بزرگی به سید

 ین بابات چه قلدرم ملدرمی داشته یا نه ؟الزمه به نوت ت نشون بدم بگا بب دوتا عکس خان

ضرت  عکاس باشی شالم ح ستا. آماج محبت  شغوخ عکس برداری ه شکر بندت که م ستا.خدا رو  صیر  عالی بندت نی عذر تق

 دارم

 عرضت چی بود؟ بگو سید. خان

بر برای شرررفاعت و عرض ارادت به پیش خان آمدت اند. ملتمس شررردن که خان  حاجعلیکس و کار این غرض  سید

 حرف بندت رو زمین نمی اندازند.حسب ریش سفیدی 

شالمرو میزنا حاجعلیآهان .. تو رو نمی زنا. همین  خان شنگ ت بزنا . کجای تنش   یا ببندم . فلکر بیوفتهعکس ق

 خط بندازم. کمرش رو

 بخاطر یک مرافعه ؟! امشب خان سر مزاح دارند. جدی که نمی فرمائید. سید

 سید. کسیکه با عمله خان دعوا کنه انگار با خود خان دعوا کردت خان

 .واال را بر رعیت بیشتر نمایان میکنهفلک؛ فلک غلبه حضرت  عکاس باشی

 . روا نیست.مرد ناحساب !! این چه حرفیه بابت یه عکس ناقابل جوون مردم به فلک بکشن سید

زدت زمین منو  .همین جوون ناقابل یه روز کار کشت من انداخته عقب. زدت صورت رعیت من با خون یکی کردت خان

 نباس مجازات بشه؟ ناقص کردت،



 .می کوبین کن پاش باالسر همه ما دوربین شما قائا اینجا پسرپکپتیوش بهترت. پاشو میاریا جلو عکاس باشی

 ؟سید . هواخوات رعیت شدیخودم میدونا چه جور بکوبا گمشو برو اون ور خان

 ..خان پسرت یتیمه  سید

اون دایش مگه نبود گردن کلفتی کرد واسررره آقام ؟ این از  .جای چندتا مردت چطور یتیمه شاون ننه قلچماق خان

 همون تخا و ترکه است!! سر نترس دارت باید نیشش کشید.

 .شما بزرگواری کنید از سر تقصیرش بگذرید. مادرش نفسهای آخرش میکشه. چشا انتظار پسرشه سید

 )می خندد(شونی نشین تو چطور از زار و زندگیشون خبر داری سید. مگه تو خونه  خان

 .برای عرض ارادت پسر عمه ش روح اهلل خبر دارم کرد. االنا بیرون ایستادت سید

صطفی!!! هان!! روح اهلل خان سر م شت ب پ ست میکنه چهارتا در شین برخا ار ما میکنه. بگو بیاد تو. همونیکه هر جا ب

 هی االغ!

 حضرت واال.  جانا عکاس باشی

 .. رو بیارن ببندنش به فلک تا حاجعلیاین پسرت  خبر بدت خان

سررر راهش  دوتا پس گردنی و سرره تا پند،و . فلک چرا. چهارتا سرریلی قابل نمیدونید رو حرف بندت تامل کنید سید

 میارت.

 نمیخوام بخورمش که. مگه آشغاخ خورم. .میخوام بترسونمشجوش نزن .سید  خان

 .آ سید روح اهلل. تشرین میارید روح اهلل

سید!  خان سند چند روزت  ست ما رو پ شدی. نون ما سنگین  سر و  شا و خدم ما رو علیک نمی گی.  سالم ح جواب 

 .ر سفرت ت یکی دیگه گوش بریون کردتیا س نمیکنی

 گرد پیری غبار آلودت میکنه خان. دیگه هیچ جا رو درست نمی تونی ببینی. سید

 منو که االن میبینی؟ خان

 حضورتون تشخیص میدت.شما رو ها نبینا مشاما  سید

 گفتا اگه نمی بینی یکاری کنا چشمها قوت بگیرت بیای این باال باال ها ور دخ خودم. خان

 .دیگه آدم از خط گذشته بینایی رو میخواد چکار سید

 .هنوز چلچلیته سید. میخوام همسایه دخترت بشی اینقدر تند به تند فیلش یاد هندوستون نکنه خان

 مگه چیزی شدت؟ سید



 تو باید نزاری که چیزی بشه. خان

 روح اهلل وارد می شود.

 سالم علیکا روح اهلل

 ؟خط دادی قائله برپا کنه حاجعلیبه تو پسر مصطفی موسوی تویی ؟!  خان

 رفته بودن سرکشی زمینی که ... حاجعلیسید و  سید

  ما فقط سواخ کردیا چرا تو زمین غصبی زراعت می کنند. روح اهلل

 .بود کردتنزمین وقن  مگه تو مگه نگفتی آقاشچی میگه این سید؟  خان

 شفاهن به من فرمودت بودن ... سید

 . وقن خدا بود نه بندت خدا ...وقن بود زمین اگر ها  روح اهلل

 ..اومدی شفاعت  درازت. تو چیکارت طوله صاحبه ای آی آی ... زبونت باز کن ببینا چقدر خان

 ... حاجعلی. شفاعت برای کسیکه خبطی کردت شفاعت نیومدم. روح اهلل

 ... خودتون ببخشید خان!! استدعا دارم غفلت این جوانها رو به بزرگی سید

. تو کدوم شریعت که هیچ تو کدوم مسلک و آئین مظلوم مثل سید! شما از کی اسمه بیداری رو گذاشتی غفلت روح اهلل

 آب خوردن میشه ظالا.

 حتمن من ظالما هان. اگه اون قلچمام مظلومه خان

 مرافعه ای شدت، یکی زدت دوتا خوردت. کدوم ظالا و مظلوم ؟! سید

 آ سید. شما یه جوری خودتون زدین به خواب که آدم دارت باورش میشه هفت پادشات خواب میبینید ...  روح اهلل

 . خب ؟! با من!. با من حرف بزنبیخود میانجیگری نکن !!با من حرف بزن. سید خان

 ؟خان شما مسلمونید روح اهلل

 .فک کن مسلمونا خان

 ما مفتخریا زیر بیرم مذهبی هستیا که رسوخ خدا اجازت نمی داد ذرت ای حق الناس جا به جا بشه .. روح اهلل

 .رفتی با خودت سوغات زبون درازی آواردی خمین اراک تو خان

  برابر ظالمه نه شالم زدن مظلوم.  از حق الناس در بخاطر دفا !خان ،تعالی اهل بیت روح اهلل

 سید من ظالما ؟ خان



 ؟!مگه خان حق کسی رو خوردت پسر سید

شما  رو شما حق روح اهلل سید؟ من حتی اگه جای  بهتون بگا تو حقتون خوردم. اونوقت جوون مردم ناروا چی میدونی 

ست؟ زمین مردم بی اذنزندانی کر ستصاحب ماخ  دن ناحق نی صرف کردن ناحق نی لقمه رو از دهن داماد  .ت

 گرفتن حروم نیست ؟

الحق به بابات  آفرین!! آ سید. من یه آخوند میخوام اینجوری دخ و جرات داشته باشه برت تو دهن شیر گاز بگیرت. خان

 رفتی !!

 ...حرف زدن حقه، تهمت ناروا زدن چی حقه ؟ بدون سند و مدرک  سید

رو زخا ذیلی بکنه  ه قلچمام جفتک بزنه دک و پوزت جماعتیی که اینقدر حق حق میکنیصرربرکن سررید ؟ تو  خان

 حقه، قصاص ندارت، مجازات...

 .قاضی صالحه تشخیص بدت، قانون شر  تشخیص بدت نه یه طرف دعواباید  حق  روح اهلل

 قانون این شهر منا. حرف من قطع نکن بچه !!! خان

 ت آنهاست.تکار قلچمام خان وارد می شود. عکاس باشی در میّاز دهانش خون می چکد به همرات دو خدمدر حالیکه  حاجعلی

 .سرش اینجا باشه ته ش اونجا. پاهاش اینجا نشیمنگاهش اونجا عکاس باشی

 ناروا خوردت باشی روا میخورن. (حاجعلی)به  این حقه ؟ وجدانن این حقه ؟یا پیغمبر!!  روح اهلل

    میگذرت. اینا .خودت خوار و خفین کنیپیش هر کس و ناکس پای من  ؛نبینا اوالد پیغمبر حاجعلی

شو از گلیمشقا خان سیکه تو مات حروم پا سید، مجازات ک سیدت؛  صالح اینجا  درازتر میکنه چیه؟ باید نازش  ضی 

 .. کشید

سیکه بی حکا حتی قا روح اهلل سلمون اینجوری خونین کنهمجازات ک صالح یه م سید؟ ضی نا حاکا  چیه چیه؟ چیه آ 

 !!! شر 

 فلک رو فرمایشی می کوبید یا سفارشی؟ ،از باب نقش شمایل جنابعالی حضرت واال عکاس باشی

  !فلک یا شالم؟ از دست میرت منو از چی میترسونید ... من همه زندگیا دارم حاجعلی

 ؟، فلک یا شالمپدر سوخته بزار قاضی صالح حکا کنه خان

 ، جای عدالت به فکر مصلحته.زدت شن که جای انصاف غبار به چشمپیش قاضی میبری رو حَکَا روح اهلل

سهام بزنا باالتعذیه خونه با شالم بیشتر مرحمت می کنید. زخا کمر مثل حاجعلی . تعذیه برپا میکنه قیامت میشه . لبا

 .زخا فلک رو گیوت از بین میبرتولی 



ت انصررراف ااز لوازم قضررراوت انصرررافه و از مقدورمن به داد و قاخ کوچک و بزرگ،عوام و خواص دلا نمی لرزت،  سید

. جناب نیاز دارت ها به عکاس باشی حاجعلینیاز دارت ها به خان. خمین ها به  مصلحت. خمین ها به موسوی

 .ران مافات بشهبه شرآ آنکه جبخان بزرگی کنید و از سر تقصیر این بندت خطاکار بگذرید 

 چطوری جبران مافات کنند ؟ خان

تو اولین شب محرم برت رو منبر و  بیتش به شرطی که روح اهلل موسوی بی شالم و فلک برت پیش اهل حاجعلی سید

 بگه خان قصدش ساختن خمینه نه تخریبش.

 هان!! خان

 تبرئه کنی ؟ ونمی خوای خودت روح اهلل

 نفسهای عمه ت رو سخت کنی برو رو منبر نا روا بگو.میخوای روح اهلل اگه  حاجعلی

شه قد ارزنی در مقابل عافیت آخرته روح اهلل شماسید! متا  دنیا هرچقدرم که با ارزش با ستی نه  .  شندت خوبی ه نه فرو

 شما فقط خوب چونه می زنید. خریدار خوبی.

 حضرت واال چه دستوری می فرمائید؟ عکاس باشی

 می رود. گوشش را می کشد و با ضربه ای او را به گوشه ای پرتاب می کند. خان به سمت عکاس باشی

 )به خدمتکار( این بود ؟ خان

 هان!! 1خدمتکار

 دزدی ناموس می کرد؟ این بود؟ خان سرک می کشید ؟ ی کی بود مدام تو اندرونی خونه خان

 ...ولا کنید برمی گردم سمت شما فدایتان شوم. من مثل کبوتر بی آب و دون هر جاچه فرمایشاتی  عکاس باشی

 .بود بی شرفهمین  2خدمتکار

 مگه اونجا حلوا پخش میکردن که میخواستی نیش بزنی؟!! دنباخ چی بودی پدر سوخته ؟ هان خان

 من غلط بکنا .. عکاس باشی

 .. ببندینش به فلک خان

 .. دستا به دامنتون .. من .. خان .. سید عکاس باشی

 عکاس باشی را به فلک می کشند. دو خدمتکار با خشونت

 .و زندگیه خان خمین چه بالیی سرش میاد بدم کسی بی اجازت سرک بکشه تو زارمیخوام بهتون نشون  خان

 ! خشونت ستا! شما خان متعهد به چی هستید؟ روح اهلل



شاهانه خان اجازت ندا سید شالقه. مروت  ضربت  د به بریدن گوش و تعدی به ناموس و ماخ غیر واهلل جزایش بدتر از 

 دماغ.

 گیری پاهای من هست اون فلک زدت رو قبل از شما خدا زدت.می خوای زهر چشا ب حاجعلی

 .سید( به شما که امیدی نیست. برای حفظ آبرو حداقل یا چشمانتان را ببندید یا اینجا نباشیدبه ) روح اهلل

 هان!! پدر سوخته. چشمت کجا میگشت .. خان

 ی زند که صدای فریاد عکاس باشی تا هفت آسمان باال می رود. دومی را محکمتر می زند.خان چنان ضربه ای م

 .فردا شب باالی منبر. اون چیزی رو که دوست دارید می شنویدبس کنید!!  روح اهلل

 روح اهلل!!روح اهلل!!  حاجعلی

شون  خان سیت به بابات رفته درایتت به عمه تدادی آ باریکال. ن سید رو دیگه عوام نمیخونه. خو .نتر اص حرف این 

بلرزونه. سید نوشتنیها رو بنویس  وام شجا  باشه. روح اهلل باشه. حرفش دخکه جای خودش دارت.من آخوند میخ

 بدت دستش مثل طوطی روخونی کنه.

 ... نلرزت تو خمین کاش میتونستا دخ شما رو بلرزونا تا دیگه هیچ دلی روح اهلل

 نمی لرزت فقط میشکنه ...دخ سنگ  حاجعلی

 صلوات ختا کنید )مشغوخ نوشتن می شود( سید

 را می گیرد. حاجعلیمی رود و با دستهایش صورت  حاجعلیخان به سمت 

. اگه فردا یه واو باال و پائین تر از اون چیزی که سرررید بهت میدت بگی رو نگی به جان بچه ی توی شرررکمه زنا انخ

درسوخته شانست در اومد بیا بگیر پ )به سمت عکاس باشی( ..وی ننه ش با قلب سنگا دندونهاش میشکنا جل

  .پشتت در اومد وگرنه بدون پا بایستی عکاسی می کردی که این موسوی

اینقدر میری که آخر  اگه پات نزاری زمین روح اهلل دنیا باال و پائین زیاد دارت. خدا نکنه که بیوفتی تو سررازیری. سید

 زمین بخوری.

 ند و خارج می شود. سید در کنار خانسکه هایی را به سمت عکاس باشی پرتاب می کسید نوشته ای را به روح اهلل می دهد. خان 

و دو خدمتکار پشت آنها از صحنه خارج می شوند. عکاس باشی با همان حاخ نزار مشغوخ جمع کردن سکه ها 

 همدیگر را نگات می کنند. حاجعلی می شود. روح اهلل و

 .نگات کن روح اهلل، بخاطر دوزار چه خفتی رو میکشه حاجعلی

 از لوازم احترام همین دوزار پوله، نشنیدین از خرس یه مو ها بکشی غنیمته. عکاس باشی

 مبانیش هر چه باشه خورد کردن خودت پیش طاغوت نیست. !!خدا ی بندت ،اوضا  ترقیات روح اهلل



 .طاغوت چکمه ش اینقدر سنگینه که دیر یا زود خورد میشی. میخواین خورد نشیا چکمه شون دربیارین باشی عکاس

 عکاس باشی یه لنگه پا در حالیکه به سختی خودش را می کشد از صحنه خارج می شود.

 .اوالد پیغمبر! تو می خوای همین دوزار آبرومن بدی باد و هوا حاجعلی

 . همه چی رو بسپار به اون باالیی. خودش دادت خودشا نگه میدارت.حاجعلی ئهه من و توآبرو مگه دست روح اهلل

 چرا هوخ وال افتادی مگه بار اولمه ضرب شصت این نامرد میچشا. حاجعلی

 ؟!عمه نصن جون داشت نصن جونشا دارت بخاطر تو درمیرت. هوخ وال نیوفتا روح اهلل

اگه فردا شب بخوای حرف نامیزون بگی حرف ضد خدا و مردم بزنی ها من تموم میشا ها  روح اهلل. قسا بخدا حاجعلی

 .عمه جانت

 من صدبار نگفتا سر هر چیزی قسا خدا و پیغمبر نخور. روح اهلل

 حرمت دارت اونوقت می خوای ضد رسوخ اهلل حرف بزنی ؟تو مگه نمی گفتی منبر حرمت دارت؟! منبر رسوخ اهلل  حاجعلی

 دستور سید رو ؟ حاجعلینیگا  روح اهلل

 ای را که سید نوشته نگات می کند و از رویش می خواند. روح اهلل برگه

سیدت جماعت قران ندیدت  روح اهلل شه ای عدت ای روی گردان و گریخته از ملت و مذهب بر دامن پو این روزها در هر گو

را در خواب خرگوشی غفلت نگه دارند.  چنگ می زنند بلکه بر صورت حق پرستان هشیار حجاب کشند و مردم

این بی هوشرری به مدد مردانی پیرو قرآن و اهل بیت به هوشرریاری تبدیل خواهد شررد. ما مردم! مفتخریا پیرو 

شود ما مفتخریا  سوخ مکرمش اجازت نمی داد ذرت ای از حق الناس جا به جا  پیرو مذهبی مذهبی هستیا که ر

ستیا که پیامبرش تفاوتی بین غنی  شید در خمین مردانی چون خان و ه شما مردم مفتخر با و فقیر قائل نبود. 

 سید هستند که پیرو رسوخ مکرم اسالم هستند ...

 عکاس باشی بر می گردد و مابقی پوخ را از روی زمین جمع می کند. و روح اهلل همدیگر را نگات می کنند. حاجعلی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پردت سوم

 صحنه اوخ

سجد  ست.اینجا م ست. جامع خمین ا شن کردت ا صلواتی که  نور پر قدرت فقط منبر را رو سه  سته و با  ش روح اهلل بر باالی منبر ن

 حضار می فرستند آمادت سخنرانی می شود.

سیدت جماعت قران ندیدت  روح اهلل شه ای عدت ای روی گردان و گریخته از ملت و مذهب بر دامن پو این روزها در هر گو

لکه بر صورت حق پرستان هشیار حجاب کشند و مردم را در خواب خرگوشی غفلت نگه دارند. چنگ می زنند ب

این بی هوشرری به مدد مردانی پیرو قرآن و اهل بیت به هوشرریاری تبدیل خواهد شررد. ما مردم! مفتخریا پیرو 

شود ما مفتخریا سوخ مکرمش اجازت نمی داد ذرت ای از حق الناس جا به جا  پیرو مذهبی  مذهبی هستیا که ر

شید در خمین مردانی چون خان و  شما مردم مفتخر با ستیا که پیامبرش تفاوتی بین غنی و فقیر قائل نبود.  ه

 سید هستند که پیرو رسوخ مکرم اسالم هستند ...

ستانی چروک  شنویا. د شیدن را ها نمی  صدای نفس ک ست. حتی  سر می چرخاند همه جا تاریک ا و روح اهلل از خواب می پرد. 

روح اهلل آب را  تنگ آبی را به دسررت روح اهلل می دهد. آرام از میان نوری که روح اهلل را نمایان کردت سررالخوردت

 کا کا عمه را در کنار روح اهلل میبینیا. می نوشد.

 .یا همینجوری تا ابد میخواد دلت بلرزونهاین مسیر آشوب دلت مقصد ها دارت  عمه

 . قربونش برم رسوخ اهلل چه قدرتی داشته .. اهلل اکبرداشت میسوخت عمهیا خدا!!! تمام تنا  روح اهلل



 نمی خوای این مسیر تمومش کنی؟. خا شدن آرامشت دارت کمر عمه رو میشکونه عمه

 وای به روزی که زبونا الخ تَرَکی بخورید. نگید عمه جان. میشکنا وقتی حرف از شکستن می زنید روح اهلل

 سالمه عمه ؟میدونی من چند  عمه

 ..بهتون میخورت  سی و چهل همین حدودا نهایت هر چندم باشید شما ماشاال  روح اهلل

 .از خدا بی خبر خیاخ می کنید هفت سالمه حاجعلیاون  و باالی هفتاد ساخ از خدا عمر گرفتا اما تو عمه

 من غلط بکنا عمه .. روح اهلل

میرید سررررزمین شررربش تنها بر می گردی بدون  حاجعلیدو روز پیش حرف از زمین خان می زنید فرداش با  عمه

امروز آفتاب نزدت آدمهای خان میان  ،برش میگردونی خونمالی حاجعلیشررب گذشررته میری پی نیمه  ،حاجعلی

سر زمین ،حاجعلیپی  سوخ منبر رشم .میگه داریا میریا  شب داری با منبر ر گفتن از خواب بلند سوخ ا هر 

  . ما بچه نیستا روح اهلل.میشی

 روح اهلل سراسیمه از جا بلند میشود.

 ؟ حاجعلی هکجا رفت روح اهلل

 شما نمیدونی کجا رفتن؟یعنی  .با دخ قرص رفت !!بشین عمه

 .پی رزم و روزی البد روح اهلل

  .من پسری تربیت کردم از دست ظالا نون بگیرت عمه

 .روز نیارتخدا اون  روح اهلل

 ؟!من روح اللهی تربیت کردم دروغ از زبونش دربیاد عمه

 سکوت

 .نیگا نکن رو پاهام دیگه بند نیستا . یادته بچه گیهات خطا میکردی چه جور گوشت میپیچیندم عمه

 .کاش بازها قوت داشتید همونجور میپیچوندین روح اهلل

شب  عمه سا جانت دابیخود نبود دی صاحبه آقات اومد به خوابا ق ابا و عمامه روح اهلل رو تو باید میزون کنی د گفت 

 از خدا بی خبر!! تغیریه نه 

 خواب چی چی بود؟ روح اهلل

سته بودم  عمه  ش صداهمین دم ن صطفیپنج دری  صورتا ی ناله آقا م سر و  شید تو  پله ها رو . همینطوری پر می ک

دیدم خان داداش صداش از دم زیرزمینی می آد گفتا خان داداش  ساله، 14های دخترای مثل  دوتا یکی رفتا



گفت این روح اهلل باز  ما خزینه نداریا گفتا ،مثل جهنا میمونه خزینه !!گفت آب داغه صررراحبهطوری شررردت 

نگرفته چه جور میگین بازیگوشی  شاز شیر گفتا روح اهلل هنوز مادرش خزینه دارت جوش میاد. بازیگوشی کردت

 .... همینکه گفت صدای ناله هات بیدارم کردچی چی میگی صاحبه میکنه گفت روح اهلل نوزدت سالشه

 .به خیالش تو من انا الحق زبانه میکشه ؟! انتظار چی چی داشت چی چی شد مآقا روح اهلل

 .جهالت وقتی میبینتش بینا بشهآقات یه قلندری میخواست چنان جلوت نما باشه که چشا  عمه

 میتونا بینا کنا کور دخ رو ؟ عمه !! من با اینهمه دم از خویشتن زدن دلبری برای خدا میتونا بکنا. روح اهلل

شه که بندت ی خدا همه ش  عمه شه یه جور روح آدم عطرآگین می شما که دعوی اخالص میکنی قلب پارت پارت می

 نگات من کن. عمه. چشمهات دروغ نمیگندلش میخواد زخ بزنه به چشمهات. 

 دارید چوبا میزنید عمه. میدونید از چشمهاتون چقدر خجالت میکشا. روح اهلل

 عمه نگات من کن.  عمه

 روح اهلل با شرم سرش را بلند می کند و به چشمهای عمه خیرت می شود.

 جریان چیه اوالد پیغمبر؟  عمه

 سکوت

عمه من انگار خیلی  بگذری تا جان شرروی، وآنگه از جان بگذری تا در خور جانان شرروی. ...باید از آفام و انفس  روح اهلل

 . رات دارم تا از خودم بگذرم

یا من بخوای ناحق حق کنی و حق ناحق به  حاجعلیاگه روح اهلل یه روزی واسرره خاطر )از جا بلند می شررود(  عمه

 خدای احد و واحد ازت نمیگذرم ...

 جور حرف می زنید انگار جای قلب من یه تیکه سنگ دارم اینجا ...عمه یه  روح اهلل

می بینی روح اهلل وضرع این مردمو؟ دارن برای سریر کردن شرکا خودشرون شرکا همدیگه رو پارت می کنند؟   عمه

نمیبینی چطور غیرخدا رو جای خدا به خوردشرررون می دن؟ قلبت باید سرررنگ باشررره اینا رو ببینی باز نگران 

 تن رفته من باشی.و  حاجعلی

 برای بینا کردن این مردم وقت زیادت ...  روح اهلل 

دوبارت برای  میدونی تو قبرستون خمین. سنگ قبرها از چی می نالن؟ کاش قد یه ارزن وقت داشتنوقت زیادت؟  عمه

 برای جبران مافات. زندگی کردن.

 ...عمه ه به خانه رواست به مسجد حرامهچراغی ک روح اهلل

 روح اهلل جان ... عمه 



 ؟مرحا طبیب میل کردین جای حرص خوردن باید استراحت کنید. شما  روح اهلل

 !! من قد یه منبرت!! حاال خودتون می دونید روح اهلل! فاصله مرگ زندگی عمه

 عمه با حالت زار و نزار از مقابل روح اهلل می گذرد. روح اهلل می ایستد و شکوت پیرزن را نظارت می کند.

ای دوسررت ببین حاخ دخ زار مرا، وین جان بال دیدت بیمار مرا، تا کی در وصررل خود برویا بندی، جانا مپسررند  ح اهللرو

 دیگر آزار مرا ... خدایا!! خودت ببین حاخ منو مددی کن.

 صحنه دوم

 در طویله خان به تیرک چوبی بند شدت است. خان با نعل و افسار و شالم وارد می شود. حاجعلی

 یه وعدت غذایی دهن گشادهایی مثل تو باید شالم باشه. اینقدر بخوری که آدم بشی. خان

 خان. به حرفت گوش میدت اگه این شالم ازت بگیرن کی حاجعلی

قبل از خر و گاو و االغ، شررالم برای رعیت آفریدن. میدونی چرا؟ چون تا ازش غفلت کنی شررکمش سرریر بشرره  خان

 میگه چرا باید شالم بخورم.

 خان تو خوشحالی اینجوری داری زندگی میکنی؟ تو خوشحالی ناموس مردم جلوی چشمش بدزدی. حاجعلی

عین جوجه تو تخا، تو الک خودش بود بعد که الکش شررکسررتا یواش یواش شررب اولی که اومدت بود خونه م  خان

شی رات بندازم. شد مرغ کورچ. میخوام باهاش جوجه ک ستی  جیک جیکش در اومد  نهایت چندتا انگل تو میخوا

 پس بندازی اما من چی ؟

 ... تمیز بکنه  خدا کنه خونش بتونه خون هفت نسل بعدت حاجعلی

صاحبه. خان شکمت قبل از منبر امشب جنازت میزارم دامن  گِل اونوقت جفتتون  اوی اوی اوی. زبونت نزاری ور دخ 

 .ها برین زیر خاک

 خیلی وقت بود رفته بودیا زیر خاک. ننه م دست شماها بود کهاگه عمر من و  حاجعلی

 این پسر مصطفوی دارت آسمون ریسمون میبافه که خان ... ؟! پس چه جور دسته من نیست خان

  .سر صن نمازی وایمیسه که تو اون سید پیش نمازشی روح اهلل خیاخ میکنی حاجعلی

 وای نمی ایسته ؟! خان

 واینسته  ...اون لباس روحانیت پوشید که پای این چیزا  حاجعلی

 دارت آسمون ریسمون میبافه که از سر غلطی که کردی بگذرم. کیه پس دم طویله خان

 ؟!التماس روح اهلل مثل این میمونه که به آب بگی خیس نکنه. میشه حاجعلی



 .بگید این پسرت بیاد تو. میخوام روسیاهی بمونه واسه کالغ دم بریدت)به بیرون( هووی  خان

ست که خانی یا رعیتمادرم خوب  حاجعلی شدت .شعورت گا نکنی نباید میگفت مها  نی  بگرد ببین کن چکمه ت گا ن

 .شعورت باشه

 می زند و روح اهلل وارد می شود. حاجعلیخان ضربه ای به 

 باال نرت ... حاجعلیود خان؟ دستت واسه قرارمون چی ب روح اهلل

 اومدی عجز و ناله ؟ تو نبودی که ببینا قرار.نیش میزنه بی وقتی عین پیرزنا با زبونش  ،قرار خان

 .قلندر! تو این دریای بی کران زدی به ساحلی که جای شن تیغ دارت ؟! زهد فروختیروح اهلل راست میگه حاجعلی

 ؟ حاجعلیکی بنچام زمین می زنی به نام  روح اهلل

ببین پسر اگه این روح اهلل  روح اهلل.چه شبی بشه امشب تو خمین. تو منو میسازی من هفت جد آبادت میسازم  خان

 .نبود میفهمیدی فرشته مرگ عذرائیل نیست. منا

 میخواین با جونمون بجنگید ؟وقتی بزنیا به سیا آخر جونمون ...  برای گرفتن حق ساز و برگ ما موسویا روح اهلل

بزاری نه سرریخ بسرروزت نه  )می خندد( کاش یه پسررر لنگه تو داشررتا .جسررور و عاقل ولی بچه جون تو نمیتونی خان

 .کباب چون اونوقت دستت میسوزت

 خان از طویله خارج می شود.

 .تو سر چی معامله کردی روح اهلل ؟ کاش هیچوقت خمین نمیومدی کاش هیچوقت عمه نمی خوندتت حاجعلی

شم روح اهلل شنا بلد نبا سیالب خشمت حتی اگه  سر عمه. این  سر جون چون  غرقا نمیکنه میدونی چرا؟ اآروم باش پ

 .پای من محکا بسته شدت به زمینی که تکون نمیخورتعمه 

 اینجوری نگران منبر پیامبر بودی ... حاجعلی

 .بود الزم شد خدا رو ها انکار کنید پیامبرم نگفت اگه پای جون مومن وسط روح اهلل

 جون مگه دسته من و تو مومن خدا ... حاجعلی

خرج دوا و درمون عمه کنیا چی میشرره. جون دسررت اون باالیی ولی نگفته بندت ش اگه نتونیا پوخ اون زمین  روح اهلل

 .دست رو دست ها بزارت

 .تو االن دست رو دست نذاشتی؟ تو دست توی دست طاغوت گذاشتی حاجعلی

 .جبرانش می کنا به خدای محمد و علی جبرانش می کنا روح اهلل

 ؟! نتونست.دای محمد و علی جبرانش میکنا. اما نتونستسید ها اولین بار که پاش لغزید گفت به خ حاجعلی



 .!! منو بفها نمی تونا بزارم جلو چشمهام پر پر بشید نمی تونا حاجعلی روح اهلل

 .تو می خوای پر پر شدن ما رو نبینی ولی داری همه مون از ریشه  میاری حاجعلی

  سکوت

 ممانعت می کند. حاجعلیو قصد دارد صورت خونی او را پاک کند. می رود  حاجعلیروح اهلل به سمت 

 .که نمیزاری مرها روی زخمت بزارماینقدر نا محرم شدم  روح اهلل

 .دلا شکسته از دستت روح اهلل حاجعلی

یه اسررتادی داریا توی قا میگه روحانی که شررعر بگه مثل شررکسررته بندیه که یجور اسررتخونت جا میندازت که  روح اهلل

 .دردت نگیرت. چند وقته دارم شعر میگا. میخوای دخ شکسته ت بند بزنا

 سکوت

 می کند. حاجعلیروح اهلل شرو  به تمیز کردن سر و روی خونی 

، این خماری از سرر ما میگسراران می رود،  پردت را از روی مات خویش پایان می روده غا مخور ایام هجران رو ب روح اهلل

س صد باال می زند، غمزت را  شود، زاغ با  سار گل هویدا می  شاخ ر می دهد غا از دخ و جان می رود، بلبل اندر 

شرمساری از گلستان می رود، محفل از نور رخ او نورافشان می شود، هر چه غیر از ذکر یار از یاد رندان میرود، 

یدار نزدیک است یاران ابرها از نور خورشید رخش پنهان شوند، پردت از رخسار آن سرو خرامان می رود، وعدت د

 این مرحا میخواد !! مژدت باد، روز وصلش میرسد ایام هجران می رود.

 .. االن بهترین مرحمه میشه دستهات بزاری روی زخما حاجعلی

 می گذارد. حاجعلیخیرت می شود و سپس دستانش را بر روی گردن  حاجعلیروح اهلل به چهرت 

  .آروم و قرار ندارت حاجعلینبضت تند میزنه  روح اهلل

 می خوای آروم قرار بگیرت؟ حاجعلی

 واسه همین آروم و قرار ندارم. روح اهلل

   میشه بجای عقلت با دلت پای منبر بری. حاجعلی

 صحنه سوم

ست.  شسته ا سجد جمعیت ن شویا کیپ تا کیپ م صدای مرد و زن متوجه می  سر و  سجد جامع خمین، از  در ردین جلو خان و م

نشررسررته اند . جلوتر از  حاجعلیسررید به سررتونی تکیه دادت اند. کمی عقب  تر دو خدمتکار خان در دو سررمت 

قادر با دقت به منبر چشا دوخته است. در قسمت انتهایی عمه و زنی برقعه پوش به چشا می خورند  حاجعلی

 ان با صلوات مردم بر روی منبر می رود.و مردی ناشناس که از شدت گرما کالفه است. روح اهلل جو



موالیمان علی می فرماید  ال یعابُ المَرءُ بِتَاخیرِ حَقهِ اِنمَا یعابُ مَن اَخَذَ ما لَیسَ لَهُ؛بسرررا اهلل الرحمن الرحیا؛  روح اهلل

ست بگیرد. ست که چیزی را که حقش نی ست که حقش تاخیر افتد، عیب آن ا سان عیب نی صله حق  برای ان فا

ست گف شت ا خداوند اِبا دارد از این که باطلى را حق معرفى نماید، خداوند اِبا دارد از تن و باطل فک کردن چهارتا انگ

این که حق را در دخ مؤمن، باطلى تردیدناپذیر جلوت دهد، خداوند اِبا دارد از این که باطل را در دخ کافر حق سرررتیز به 

اون چیزی که باطل رو حق جلوت  .نمى کرد، حق از باطل شناخته نمى شد صورت حقى تردیدناپذیر جلوت دهد، اگر چنین

ست  ستن به دنیا َسما ِ الحِکمَةِ وَ یوجِبُ اَلیاَ العِقابِ؛میدت و حق رو باطل دخ ب ِصاُّ القَلبَ عَن  ِسدُ العَقلَ وَ یُ  حُبُّ الدُّنیا یُف

سازد و باعث عذاب دردناک مى حکمت ناتوان مى کند، قلب را از شنیدن دخ بستگى به دنیا، عقل را فاسد مى 

که باب حرص و سازد و دنیاپرست به چیزى از آن نرسد، مگر آن دنیا آدمى را به کلّى سرگرم خود مى . شود

کند تا در پى چیزى که  شرریفتگى به آن بر رویش گشررودت شررود و به آنچه از این دنیا دسررت یافته اکتفا نمى

ست نیاوردت نرود. شتبات در چ بد شدن برآن نتیجه ش ا ستی نیوفتیا که همانا گرفتار  ه کنیا که در دام دنیا پر

ست. شخیص حق و باطل ا صائِبِ الجَهلُ؛ ت شد  أَعظَاُ المَ ست. هیچ آئینی با نادانی ر صیبتها از نادانی بزرگترین م

و آن مصرریبت را بوجود آورد. نمی کند. مثاخ واضررحش واقعه کربال. چگونه در کربال نادانی انسرران را گمرات کرد 

نادانی امروز ها در صررورتهای مختلن جلوت می کند. رفتارهای ضررد قرآنی، بنیان کج عدالت، حکومتهای جائر، 

آخوندهای خبیث و بی دین جاهالن بی خبر اینان که تعهد به اسرررالم را فراموش کردت اند و پایبند به طاغوت 

شمن را فراموش کردت اند و ادعیه نجات بخششان تنها اغالخ و بردگی را برای امت به بار می آ ست و د ورند. دو

 فربه کردن شکا طاغوت است. صلواتی ختا کنید.

 )صدای صلوات بلند می شود()روح اهلل کاغذی را از ابایش در می آورد(

سیدت جماعت قرا شه ای عدت ای روی گردان و گریخته از ملت و مذهب بر دامن پو ن ندیدت این روزها در هر گو

چنگ می زنند بلکه بر صورت حق پرستان هشیار حجاب کشند و مردم را در خواب خرگوشی غفلت نگه دارند. 

این بی هوشرری به مدد مردانی پیرو قرآن و اهل بیت به هوشرریاری تبدیل خواهد شررد. ما مردم! مفتخریا پیرو 

سوخ مکرمش اجازت نمی داد ذرت ای از حق الناس جا شود ما مفتخریا پیرو مذهبی  مذهبی هستیا که ر به جا 

شید در خ شما مردم مفتخر با ستیا که پیامبرش تفاوتی بین غنی و فقیر قائل نبود.  در مین مردانی چون ... ه

 خمین .. امروز در خمین ..

 )سکوت(

سوی کعبه کردند رحیل،   ست، یاران همه  سود گناها هوس ا ست، طاعت نکند  ای پیر هوای خانقاها نفس ا

 فریاد زمن، گناهکار هوس است ...

 )سکوت(

هرگات انسرران در مضرریقه افتاد هوا و هوس بر نفسررش چنان چنبرت می افکند که رات توجیه بر اعماخ باطلش باز 

مت جائر به کمک دستهای پلید آخوند از خدا بی خبر گلوی رعیت را فشار می شود. امروز در خمین ایادی حکو

 می دهد.



شود. حاجعلی صلوات مردم بلند می  ستد و بانگ  شود بدنبالش دو  صلوات می فر صحنه خارج می  شود و از  خان از جا بلند می 

 را از صحنه خارج می کنند. حاجعلیخدمتکار 

ستهر کس باطل را یارى  بدانید روح اهلل ستا کردت ا صاف خط بطالن  .کند، به حق  امروز در خمین ایادی طاغوت بر ان

ضد قرآنی را کلفت کردت اند. امروز در خمین  شیدت اند و گردن حکومت  سترانیدت که ک انحراف چنان کجی را گ

 انداخته ومردم به اسمه خدا چنگ مقام شامخ انسان را به جهل به رعیت و اشراف تقسیا کردت اند. بر زمیهای 

پشت قباله کفر انداخته اند. در روز روشن بر ناموس مردم چنگ می اندازند و صورت اخالم را زخمی می کنند. 

 واهلل مومن اگر این مظالا را بشنود و خاموش باشد انسان نیست یک انسان مردت است.

 یکی از حضار صلوات می فرستد و مابقی حضار تکرار می کنند.

هیچ  ؛«بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الباطِلِ فَیَدْمَغُهُ...»مِنْ باطِلٍ یَقومُ بِاِزاءِ الْحَقِّ اِالّ غَلَبَ الْحَقُّ الْباطِلَ وَ ذلِکَ قَولُهُ: لَیْسَ  روح اهلل

ست سخن خداوند ا شود و این  ستد مگر آن که حق بر باطل چیرت مى  ست که در برابر حق بای بلکه حق را بر " باطلى نی

 . "اطل مى زنیا که آن را در ها مى کوبدسر ب

 صدای تکبیر بلند می شود. آنقدر که صدای روح اهلل در میان شعارهای مردم گا می شود.

 صحنه چهارم

را نمایان می کند. هر  حاجعلیسیات چالی نمور و تاریک در عمارت خان، دسته نورهای پراکندت بی رمق از منفذهای کا تعداد صورت روح اهلل و 

 بر روی شکمش خا شدت در حالیکه روح اهلل به سختی خود را سرپا نگه داشته است. حاجعلیدو با سر و صورت خونی 

 انکار کن. خدا رو ها واستاگه کافرخ شما نگفتی پیامبر فرمودت وقتی جون مومن در میونه  حاجعلی

 .خا بشهتن مسلمون مومن خدا با دوتا چک و لگد دوتا طاغوتی خوبیت ندارت   روح اهلل

 لشگر نرت خر زخا و زیلیا کردن.ه جوری درشت حرف زدی یه ی اونا دو نفر بودن؟! خدا پدرت بیامرزت  حاجعلی

 حاال که طوری نشدت ...  روح اهلل

 روح اهلل منو ببین طوری نشدت ؟  حاجعلی

 ایناکه زینتت مومن خدا.  ی؟!این زخمهای خونی رو میگ  ح اهللرو

 ؟! مسگری دو زار میزارن کن دستتببری  رو االن این زینتها  حاجعلی

 .مومن خدا تو با خدا معامله کردی میخوای مزدتت از مسگر بگیری  روح اهلل

 تو با خدا معامله کردی چوبش ما باید بخوریا ؟!  حاجعلی

 ما ...کی بود منو هل داد جلو گفت بخاطر   روح اهلل

 ما هلت دادیا نه اینکه از اون ور بوم بیوفتی ...  حاجعلی

 ناراحتی االن شفاعتت کنا بری سر رعیتیت   روح اهلل



 داری کنایه میزنی ؟!مرد حسابی من نمیدونا االن زخا دردم تاب بیارم یا دلشورت دخ ننا باشا   حاجعلی

 برت حاال مسیرت ناهموارت ولی مقصد که داری مومن وقتی پاش گذاشت تو جادت باید تا ته ش  روح اهلل

 مقصد کجا بود. تبا این خان و خان بازی زندگی همه ش مسیر  حاجعلی

 اهای اهای .. یه مسلمون نیست جواب ما رو بدت ...  روح اهلل

 چرا داد و بیداد میکنی؟ می خوای بدونن پشیمون شدیا.  حاجعلی

 شما پشیمون شدی نه من ..چرا جمع میبندی برادر من ..   روح اهلل

 ... یه جور سر منبر یخت آب بشه که همه با ها غرم بشیامن غلط کردم. فقط میگا راهش این نبود یهو   حاجعلی

حکایت اون سرریمرغ رو شررنیدی که مرغ ها پی اش رفتن باالی کوت قاف ته اش فهمیدن خودشررون همه یه پا سرریمرغ  روح اهلل

 هستند.

 رسیدن به قله قافیا؟! سرش ؟ ته اش؟ وسط اش؟االن ما کجای  حاجعلی

 هیس .. یه صداهایی نمیاد ..مها نیست کجاشی مها اینکه رات افتادیا ...   روح اهلل

 خدا رحا کنه همه خمین اجیر کردت بیان سیر سیات و کبودمون کنند  حاجعلی

 ندتاگه نمیتونی راست بایستی عیب ندارت حداقل صورتت ناراحت نشون   روح اهلل

 ؟!معلومه که ناراحت نشونش بدم یا نه با اینهمه خون روح اهلل .. اصلن صورتا  روح اهلل!!  حاجعلی

 سعی می کند کمر راست کند. حاجعلیصدای هیاهو نزدیک تر می شود. روح اهلل خود را مستحکا تر نشان می دهد و 

 میدونی مادرم از بابام چه نقل قولی میاوارد  روح اهلل

 االن وقت تعرین کردنه خاطرات داییه .. یه چی بگو طاقتمون زیادشه آبروی اون خدابیامرز نبریا.  حاجعلی

 همین میخوام بگا  روح اهلل

 کتک بخورت. اینوری بشا بهتر نیست. این ورت لگنا هنوز جا دارت)سمتی از بدنش را نشان می دهد(   حاجعلی

ست  روح اهلل سیرت در ست اون باالیی یا م سپار به د ست هیچکاری نکن .. خودت ب ساخته نی ستت  میگفت وقتی دیگه کاری از د

 یه فرصت دیگه بهت میدتبودت و دستت میگیرت یا 

 .االن به نظرت اون باالیی اصلن حواسش به ما هست حاجعلی

را نگات می کند. هر دو به فضررای باالی صررحنه چشررا می دوزند. صرردای همهمه بلندتر می شررود. بعد از مدتی نوری از باالی  حاجعلیروح اهلل، 

 را نمایان تر می کند. حاجعلیصحنه به درون می تابد و چهرت روح اهلل و 

 اینجان. حاجعلیروح اهلل و  1صدا

 اهلل اکبر اهلل اکبر بیاین مردم بیاین. اینجان. 2صدا



 صدای همهمه مردم بیشتر می شود.

 صل اال محمد بوی خمینی آید. 3صدا

 قادر از باالی صحنه خود را به آن دو می رساند و فورن به سمت آن دو می رود.

 ای خدا !! دشمنش با دشمنشا اینجور نا مروتی نمیکنه خبر کنید ... حکیا)بلند( دا. چکار کردن نا مسلمونا .. یا خ قادر

 چی شدت قادر؟ روح اهلل 

شدت بود کربال .. یه  قادر سا خمین  سید. مردم وقتی فهمیدن تو بند خانید قیامت کردن ... به امام حسین ق شهر بها ریختی 

 در رکابت ... طرف لشگر امام حسین یه طرف لشگر یزید .. االن لشگر امام حسین اینجاست

 خان کجا رفته؟ روح اهلل

 م قشالم کردت مثلن ... حقش یه جور گذاشتی کن دستش که دمش گذاشت رو کولش رفت.به بهونه زائیدن زنش ییال قادر

 ؟از ننه م چه خبر قادر حاجعلی

 قادر دستهایش سرد می شود و سکوت می کند. الالیی مادرانه در فضا طنین انداز می شود.

  پایان

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 



 


