
 

 

 «خبر مهم : » نمایش نامه نام 

 «شهادت امام حسین)ع( » موضوع : 

امام حسین)ع(. در طرف دیگر یک میز و  در ابتدای کار دو گروه با فاصله ی اندکی از هم نشسته اند. یک گروه با پوشش امروز و یک گروه با پوشش زمانِ

  یک صندلی با تعدادی کاغذ روی آن وجود دارد که مخصوص فردی است که نقش یک گوینده ی خبر را بازی می کند.

و با حرکات  دتعدادی به آن ها اضافه می شو همزمان با خواندن خبر توسط خانم گوینده ، در شروع کار دو گروه سر جای خود نشسته اند و آرام آرام

 .نمایشی و بی صدا با هم احوال پرسی می کنند

 پشت میز می نشیند. یک نفر جلو می آید و به لباس ها و گریم گوینده رسیدگی می کند.  ، گوینده ی خبر وارد می شود

 « خانم شما آماده اید ؟ شروع کنیم؟: » از گوشه ای به گوینده می گوید  فردی که نقش کارگردان دارد ،

 کند :روع میگوینده ی خبر ش، بالفاصله پس از اتمام و  صوت شروع اخبار پخش می شود«  بله آمادم: » گوید به نشانه ی تایید تکان داده و میگوینده سرش را 

ای را در خصوص جاسوسی آمریکا و رژیم صهونیستی تحقیقات گستردهازمان اطالعات و س،  خبرنگار قرآن و عترت باشگاه خبرنگاران به گزارش

ای برای های جاسوسی نظیر سیا و موساد، پروندههم اینک در این سازمان .اندهحکومت امام زمان)عج( و عالئم ظهور آن حضرت به انجام رساند

های یهود و عالئم ظهور، مکان ظهور و ... را با استفاده از پیشگوییهای حضرت، یاران، اند و تمام خصوصیات و ویژگیحضرت مهدی)عج( باز نموده

اند. حجم وسیع بررسی و مطالعات به حدی است که تنها در اسرائیل آوری نمودهجمع نیمعصوم)ع( و کتب علمای شیعه و س روایات حضرات چهارده

 د...شناسی وجود داردانشگاه شیعه چهار

 دعا کبوتر عشق است بال و پر دارد  دعای فرج را دعا اثر دارد وانبخ  رسد :به گوش می صدای یک نفر از گروه امروزی ، داردوجود  له پس از گفتنِبالفاص

 ده ی خبر آرام آرام بهگویننند و دعای فرج می کگروه امروزی با صدایی هماهنگ شروع به خواندن سپس سرش را به سمت صدا بر می گرداند. گوینده 

 می رود و با قرائت هر قسمتی از دعا ، ترجمه ی آن را با احساس خاصی بیان می کند  : مت آن هاس

 « به نام خداوند بخشنده ی مهربان» : گوینده ی خبر            « بسم اهلل الرحمن الرحیم» : دعاخوان 

 «شد  خداوندا بال و گرفتاری بزرگ» «                                       إِلَهِی عَظَُم الْبَالءُ» 

 « پنهان آشکار شدو »                                         «   وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ» 

 «ز روی کار برافتاد و پرده ا»                                   «     وَ انْکشَفَ الْغِطَاءُ» 

 « و امید منقطع گشت »                                       «وَ انْقَطَعَ الرََّجَاءُ » 

 « تنگ شد و آسمان خودداری کرد و زمین»                     «وَ ضَاقَِت الْأَرْضُ وَ مُنِعَتِ السََّمَاءُ » 

 « تو آوریم درگاهشکایت به و  و تو یاری دهنده ای»                 «وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ إِلَیک الْمُشْتَکی » 

 «بر تو اعتماد کنیم در سختی و آسانی و  »               «وَ عَلَیک الْمُعَوََّلُ فِی الشَِّدََّةِ َو الرََّخَاءِ » 

 « او خاندانخدایا درود فرست بر محمد و »               «اَللََّــهُمََّ صَلَِّ عَلَی مُحَمََّدٍ َو آلِ ُمحَمََّدٍ » 

 « اجب کردیواطاعتشان را بر ما  که صاحبان امر خالفت همانان »            «أُولِی الْأَمْرِ اَلَّذِینَ فَرَضْتَ عَلَینَا طَاعَتَهُمْ » 

 «به ما شناساندی جایگاه آنان را وسیله  و بدین»                              «وَ عَرََّفْتَنَا بِذَلِک مَنْزِلَتَهُمْ » 

 « فوری و نزدیکگشایشی  ، به ما گشایشی ده آن هابه حق  »                «فَفَرَِّجْ عَنََّا بِحَقَِّهِمْ فَرَجا عَاجِال قَرِیبا » 

 «تر  مانند چشم بر هم زدن یا نزدیک »                            «کلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ » 

 «ای محمد ای علی ای علی ای محمد  »                   «یا مُحَمََّدُ یا عَِلی یا عَلِی یا مُحَمََُّد » 

 « مرا کفایت کنید که به یقین شما برای من کافی هستید»                                «اِکفِیانِی فَإِنََّکمَا کافِیانِ » 

 « و مرا یاری کنید که به یقین شما یاری کننده ی من هستید »                            «وَ انْصُرَانِی فَِإنََّکمَا َناصِرَانِ » 

 «ای موالی من ای صاحب الزمان  »                             «یا مَواْلنَا یا َصاحِبَ الزََّمَانِ » 

 «م برس دادبرس به  دادمبرس به  دادمبه »                                    «اَلْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ » 

 «دریاب  دریاب، مرا دریاب، مرا مرا »                             «أَدْرِکنِی أَدْرِکنِی أَدْرِکنِی » 

 «همین ساعت، همین ساعت، همین ساعت  »                                 «السََّاعَةَ السََّاعَةَ السََّاعَةَ » 

 « بشتاب، بشتاب، بشتاب»                                   «الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ » 
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 «خانم منتظری شما برای چی بلند شدین پخش زندست برنامه رو بهم ریختین شما » در این لحظه کارگردان به سمت خانم گوینده می رود : 

خانم عزتی هدف ما رسوندن خبر به مردمه ، اینجا خبر :» به کارگردان می گوید  چند قدمی به سمت خانم عزتی می رود و با حالتی آشفته منتظریخانم 

 «هایی هست که می تونه اخبار ما رو کامل تر کنه.

 «م ؟مرد چی کار میکنن دارن دعای فرج میخونن دیگه،مثل همه چه خبری خانم مگه اینا» : با حالتی عصبانی و تمسخر آمیز )کارگردان( خانم عزتی

نه نه دقت کنید ؛ به جمالت و کلماتی که استفاده می کنن دقت کنید ؛ اونا دارن برای امام زمانشون پیغام می فرستن و ازش دعوت :» خانم منتظری 

جایی که گفتن ) خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او صاحبان همون . این خبر مهمی نیست ؟می کنن که برای تشکیل حکومت به این جا بیاد

 ( این یعنی اونا فهمیدن که خالفت واقعی حق به ما شناساندیجایگاه آنان را وسیله  و بدین اجب کردیواطاعتشان را بر ما  که امر خالفت همانان

( دارن از خدا میخوان که به سرعت این حکومت  فوری و نزدیکایشی گش ، به ما گشایشی ده آن هابه حق گن )خاندان پیامبره و اونجایی که می

شما برای من کافی هستید و شما یاری کننده ی من هستید ( دارن به امامشون این پیغام رو میدن که نیازی » تشکیل بشه. اونجایی که می گن 

درست و  ، اقتصاد کامل امنیت یل میده اون ها رو برای اجرایکه تشکبه حکومت های استکباری ندارن و می خوان که امام زمانشون با حکومتی 

خانم عزتی ! نظام دنیا قراره تغییر کنه. از نظر شما این خبر مهمی نیست. نباید مردم از  .و خیلی چیزای دیگه یاری کنه اسالمی ، فرهنگ عادالنه

 «این خبر آگاه بشن ؟

به حسین فرزند على امیر المؤمنین علیهما السَّالم از سوى  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ  »: کندهمین هنگام یک نفر از گروه دوم شروع به صحبت می 

مردم به انتظار تو هستند، و رأى و نظرى جز تو ندارند، پس بشتاب،  ی راستى که همهه امَّا بعد، ب. شیعیان او و پدرش امیر المؤمنین علیهما السَّالم

 ات تعلَّق گیرداند، هر گاه ارادهها رسیده، و زمین پر از گیاه و درختان برگ بر آوردهها سر سبز و میوهبشتاب اى فرزند رسول خدا، باغات و بوستان

 1اند، و سالم و رحمت خدا بر تو و بر پدرت از پیش.سته و آمادهشوى که براى تو آراقدم رنجه فرماى، چه بر لشکرى وارد مى

این چندمین پیغامی  است که برای امام زمان خود می فرستیم ، همانند دفعات قبل هرکس مایل به دعوت از موالی » پس از قرائت نامه می گوید :

 «خویش است پای این نامه را مهر کند. 

هر دو در حال نگاه کردن به گروه اول و دوم هستند ( که ) به خانم منتظری  ست شدن و مهر شدن است ، خانم عزتیبه دنامه در حال دست در همان حین که 

حاال باید منتظر بمونیم ببینیم که چقدر جالب. ن گروه کردن. دارن همون کاری رو می کنند که او این گروه هم انگار اینجارو نگاه !  »می گوید :

  «میده امامشون چه جوابی 

د. و بعد نبه طوری که دیگر در صحنه ی نمایش قابل دید نباش دننفر نامه را گرفته و از صحنه خارج می شو قبل از پایان حرف خانم عزتی دوتوجه کنید که 

 با نامه ای در دست وارد می شود. از پایان حرف نیز  یک نفر

 «این دیگه کیه ؟:» خانم عزتی می گوید 

من مسلم بن عقیل برادر ، پسرعمو و فرد مورد وثوق امام زمان شما هستم. امام حسین )ع( پاسخ تمامی نامه های » می گوید :بالفاصله آن شخص 

 « شما را در این نامه داده و مرا نیز مامور رساندن آن به شما کرده اند.

 «با خبر ساز ای مسلم هرچه سریع تر ما را از محتوای آن نامه » یک نفر در گروه دوم می گوید :

مین: مؤمنین و مسلی ن الرحیم، از حسین بن على به همهبسم اهلل الرحم :» با صدای بلند نوشته ها را می خواندفردی که نقش مسلم بن عقیل را دارد 

 این است که ما پیشوایىهر چه گفتید و ذکر کردید را فهمیدم، حرف اکثر شما  -هایتان آخرین کسانى بودند که نزدم آمدندهانى و سعید با نامه

ام ]مسلم بن برادر، پسر عمو و فرد مورد وثوق خانواده واسطه شما ما را گرد محور حق و راه راست جمع کند.ه نداریم لذا نزد ما بیا که شاید خدا ب

مه شما و فضال و عقالیتان همان است ام وضع و نظرتان را برایم گزارش دهد، اگر نوشت که نظر هام مأمورش نموده[ را به سوى شما فرستادهعقیل
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آیم. قسم بجانم کسى امام نیست مگر آنکه عامل به ام، ان شاء اهلل به سرعت نزد شما مىهایتان خواندهاند، و در نامههایتان به من رساندهکه پیک

 2«و السالم. وادارد. قرآن باشد و بر اساس قسط عمل نماید و در گرو حق و حقیقت باشد و نفس خویش را بر خواست خدا

می  فریاد بالفاصله پس از قرائت نامه ، یک نفر با خوشحالی در حالی که عکس امام خمینی)ره( را در دست دارد وارد می شود به سمت گروه اول رفته و

خمینی ای امام ای مجاهد از مظهر شرف ای در اینجا بخشی از آهنگ ) خمینی ای امام  «برگشت.  مد ، امام خمینی به ایرانامام آمد ، امام آ» :  کشد

 به شادمانی و صحبت با هم می کنند. گروه اول با حرکات نمایشی و با صدایی آهسته شروع خجسته ز جان در ره هدف .......... ( پخش می شود و

 امام زمان هاه هاه »: صدا دار تمسخر آمیز و ندیخانم عزتی با لبخصدای آهنگ لحظه ای آرام می شود تا خانم عزتی و خانم منتظری حرفشان را بزنند. 

 «؟جز سر کار گذاشتن این مردم هر دو شون براشون نماینده فرستاد و خودش شخصا نیومد. این چه معنایی می تونه داشته باشه

این نماینده ها  امامشون خواهند کرد. این کامال واضحه ، رفتار این مردم با نماینده ی امامشون ، همون رفتاری خواهد بود که با» خانم منتظری :

 «برای بیعت با مردم اومدن باید منتظر بمونیم تا ببینیم چی میشه.

          :فردی از بیرون صحنه به داخل می آید و با هول و هراس و غم فریاد می زند  پس از گذشت قسمتی از آهنگ ، آهنگ قطع شده وصدای آهنگ دوباره بلند می شود و 

 «کشته شد. مسلم را کشتند مسلم را کشتند. مسلم »

 سپس می نشیند و شروع به گریه می کند و همزمان با او گروه نیز با حرکات نمایشی شروع به گریه می کنند.

ه پای ک نمی فهمم اصال نمی فهمم چندین هزار نفر بیعت کردن با مسلم. اینا همونایی هستنچی شد ؟ :» خانم عزتی با حالت استرس و عصبانیت 

ی ننامه ی دعوت از امام حسین رو مهر کردن پس چرا نماینده ی امامشونو کشتنش. خدا به داد امام زمانشون برسه. کشتن نماینده ی هر شخصی یع

 «اعالن جنگ با اون شخص. این مردم دارن به امام زمانشون اعالن جنگ میدن.

 .«فتر امام از دنیا رفت. امام خمینی از دنیا رفت. امام خمینی از بین ما :»راحتی فریاد می زند بالفاصله بعد از آن فردی به داخل صحنه می آید و با نا

 سپس می نشیند و شروع به گریه می کند و همزمان با او گروه نیز با حرکات نمایشی شروع به گریه می کنند.

برعکس اون مردم ، این مردم پای نماینده ی امام زمانشون موندن و انقالب خانم عزتی خانم عزتی اینجا رو نگاه کنید. :» خانم منتظری با خوشحالی 

کردن. اونا گوش به فرمان نماینده ی حضرت مهدی )عج( بودن و به خاطر همین کشورشون رو که تحت سلطه ی دشمن بود ، از توی مشت استکبار 

 «بیرون کشیدن. باید منتظر خبرای غیر قابل پیش بینی ای باشیم.

 »ه به زمانی ک« امام زمان شیعیان را کشتیم. حسین را کشتیم حسین را کشتیم.  :»همراه با شادی بلند می شود  هنگام صدای فریاد یک نفرهمین 

همان لحظه یک مداحی پخش می شود و آن  میرسد همراه با نیزه ای که سر بریده ی امام حسین )ع( بر روی آن است وارد می شود« حسین را کشتیم 

 «حسین را کشتیم . حسین را کشتیم.:»  شادی کنان ادامه می دهد شخص

 حظههمان ل، بلند می شوند و همراه فردی که نیزه در دست دارد از صحنه ی نمایش خارج می شوند. کشیدن  لآن گروه شروع می کنند به کِهمین هنگام 

ینه برای مدتی شروع می کنند به س، بر سر می بندند و  یا حسین خود را در آوردهسربند ی که آنجا حضور دارند از جایشان بلند می شوند همه ی بازیگران

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد    دعا کبوتر عشق است » یک نفر از میان جمع با صدای بلند می گوید :پس از چند لحظه مداحی قطع می شود و  .زدن

ام که ش      که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد     بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است     بال و پر دارد     بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب

 « خسته دالن مژده ی سحر دارد 

ک نفر ی  پس از اتمام دعای فرج شروع به خواندن دعای فرج می کنند اما این بار بدون معنی. صوت دعای فرج استاد فرهمند یا ...هم صدا با ، دوباره گروه 

 انمخ ن حالاز گروه به سمت سایر اعضای گروه بر می گردد و با حرکات نمایشی طوری وانمود می کند که انگار در حال سخنرانی برای آن ها است. در هما
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ن بر می امام زمانشوتموم شد ، مطمئنم که » می گوید :با سرعت سراغ دوربین فیلم برداری می رود و آن را آماده ی فیلم برداری می کند و عزتی 

 «ظهور نزدیکه.پس اونا ثابت کردن که پای امام زمانشون وایمیستن.  گرده.

کنه نمی حتی یه اقدام خشک و خالی هم برو بابا . ما این همه بدبختی بکشیم فالکت بکشیم ولی »همین هنگام یک نفر از میان جمعیت فریاد می کشد :

 «خودتون من دیگه خسته شدم.که دلمون خوش باشه. رهبرتون مال 

خب راست می گه دیگه منم » نیز در ادامه می گوید :ی این شخص بالفاصله بعد از اتمام حرف هایش با عصبانیت از صحنه خارج می شود و فرد دیگر

 این شخص نیز صحنه را ترک می کند. « نیستم از این به بعد روی منم حساب نکنید.

شما ها کجا میرید ؟ چی شده آخه آهای » با تعجب رو به آن دو نفر که در حال خارج شدن از صحنه هستند فریاد می زند :بعد از لحظه ای مکث خانم عزتی 

ما همه منتظر اعالم ؟ همه چی که داشت درست می شد  ه خانم منتظری ؟ چی شدهاینجا چه خبر» سپس رو به خانم منتظری کرده و می گوید :«  ؟

 «پس یهو چی شد ؟ظهور حضرت مهدی بودیم  خبر

امتحان خدا  قضیه فرق می کنه.» خانم منتظری با حالتی که نشان از آگاهی او می دهد و در عین حال از اتفاق پیش آمده ناراحت است ، می گوید :

کنن. امام زمانشون نماینده ی دیگه ای فرستاده تا این مردم باید بیشتر از قبل خودشونو به امام زمانشون اثبات  سخت تر از زمان امام حسین شده.

 .«مردم بیشتری آماده ی یاری بشن قت ظهور آگاه بشن ، همینطورمردمِ بیشتری از حقی

 «خب آخه چرا ؟:» خانم عزتی 

امام حسین)ع( برای تشکیل حکومت اسالمی توی کوفه به اونجا دعوت شد. اما امام :»  نفسی می کشد و با نگاه به دوردست می گوید خانم منتظری

ی با تمام کشور ها و تمام شهر ها داره دعوت میشه. فکر می کن..... توی تمام قاره ها .... مهدی )عج( برای تشکیل حکومت اسالمی توی جهان 

امام خمینی زمانی که زنده بود و رهبری مردم ایران رو برعهده داشت مردم ایران  ، ؟ نه هرگزی ظهورش فراهم میشه فرستادن یه نماینده ، زمینه

وظیفه داره مردم بیشتری رو در دنیا با حقیقت  دیامام مه نماینده ی دومبه عنوان امام خامنه ای  ظهور امام مهدی )ع( آشنا کرد امارو با حقیقت 

 «ظهور آشنا کنه.

 «ظهور حضرت مهدی نزدیک نیست؟ باید بازم منتظر بمونیم ؟ی گی یعنی داری م:»  خانم عزتی

آمریکای شمالی و اروپا نوشت رو نخوندی؟ ازشون خواست که اسالم رو از  مه ای که امام خامنه ای به جوونایمگه ناخانم عزتی :»  خانم منتظری

شروع یک تحول بزرگ. در واقع این یعنی زمینه سازی برای منابع حقیقی بشناسن و به رسانه هاشون اعتماد نکنن. این یعنی مقدمه سازی برای 

سرنوشت امام حسین )ع( دچار میشه. یعنی . اما اگه مردم از دستورات این نماینده اطاعت نکنن و ازش فاصله بگیرن ، امام مهدی )عج( هم به ظهور

 «اون هم کشته می شه 

 «تو اینو از کجا می دونی ؟ :»  خانم عزتی

 شروع به خواندن خبر می کند :پس از سالم  و ...  او و . صوت آغاز اخبار پخش می شودمی نشیند به سمت صندلی رفته و روی آنخانم منتظری 

ای را در خصوص تحقیقات گستردهسازمان اطالعات و جاسوسی آمریکا و رژیم صهونیستی  ؛خبرنگار قرآن و عترت باشگاه خبرنگاران به گزارش

ای برای های جاسوسی نظیر سیا و موساد، پروندههم اینک در این سازمان .اندهحکومت امام زمان)عج( و عالئم ظهور آن حضرت به انجام رساند

های یهود و با استفاده از پیشگویی های حضرت، یاران، عالئم ظهور، مکان ظهور و ... رااند و تمام خصوصیات و ویژگیحضرت مهدی)عج( باز نموده

اند. حجم وسیع بررسی و مطالعات به حدی است که تنها در اسرائیل آوری نمودهجمع نیمعصوم)ع( و کتب علمای شیعه و س روایات حضرات چهارده

شغال عراق را یافتن حضرت مهدی)عج( اینان تا جایی است که نظامیان آمریکایی با صراحت هدف از ا آمادگیِ .شناسی وجود دارددانشگاه شیعه 2

عراقی از زمان تجاوز آمریکا به این کشور خواستار اعالن جایگاه ی های به عمل آمده از علما و روحانیون دستگیر شده اعالم کرده و در بازجوئی

کند در اطراف مسجد الحرام و ابراج ظهور میاند. آنان با این آگاهی که امام زمان در عربستان و درکنار خانه خدا حضرت و دریافت مژدگانی شده

 .اند و آماده باش ظهور حضرت هستند تا بالفاصله بعد از رویت ایشان را ترور کنند، تک تیراندازانی به طور شبانه روزی مستقر کرده تالبی

(www.yjc.ir) 
 صدای یک آهنگ مذهبی با عنوان امام زمان پخش می شود و همه ی بازیگران صحنه را ترک می کنند.

 : نهاندل و طراح نمایش نویسنده
www.nahandel.kowsarblog.ir 

https://yjc.ir/fa/list/4/52
https://yjc.ir/fa/list/4/52
http://www.yjc.ir/

