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 نویسنده : سید جالل قوامی 

 
 ها بچه از نفر 2 توسط اباعبداهلل یا علیک السالم تابلوی نصب

 گیره می بدجوری آدم دل میشه که روزا این 1.

 !!!؟ چی یعنی 2.

 ....عجیبیه حس یه نمیدوم، 1.

 دهب صدقه تونی می تا ...سنگینیه ماه صفر ماه  گه می مادربزرگم 2.

 نداره شب و روز زینب خانم روزا این ...باشه سنگین بایدم 1.

 کارش شده گریه ...زینب حضرت بیداره شبه چهل ....واهلل آره 2.

 داشته تحمّلی چه زینب حضرت 1.

 !!!چطور؟ 2.

 دیده مادرشو داغ ایشون ...کن فکر ذرّه یه 1.

 داغون کنم می مرور ذهنم تو وقتی که رو اییماجر ...دیده نزدیک از رو ماجرایی چه اونم...زهرا یا 2.

 .شم می
 دیده پدرشو داغ زینب حضرت 1.

 جوار در سال 22 ...نیستا کم ...نشینی خونه سال 22 ...دردناکه واقعاً که روزایی چه ...واهلل آره 2.



 شاهد مظلومیتش باشی. و باشی ) ع( علی امام

 دیده ونوبرادربزرگش داغ زینب حضرت...اولشه تازه این 1.

 .بود شده پاره پاره بودند خورونده بهشون که سمّی خاطر به حضرت جگر...حسن جانم 2.

 کربالست خود تر دردناک همه از 1.

 بچه که مادرایی...باشه همه تسالی باید ...کنه رسیدگی رو همه باید زینب حضرت ...واهلل آره 2.

 .رباب حضرت مثل اند تشنه هاشون
 .شدند شهید شوهراشون یا هاشون بچه که مادرایی 1.

 محمد و عون .کنه می آماده مبارزه برای رو فرزندش دو وقتی زیباتر همه از 2.

 به ریخت . رو یزید مجلس که زینب حضرت های خطبه زیباست چه وای 1.

 .دید قرار بی رو ساله سه رقیه که زمانی اون کشید چی 2.

 زینب خانم حال به بمیرم من الهی 1.

   زینب دل از امان :  گفت دبای 2.

 زینب دل شد خون چه         
 رو شبش نمازهای تمام روز شبانه زینب، حضرت کشیده صفرچی ماه تو که این به بدیم رو حق پس 1.

 .خونده می نشسته

 )دست در عصایی و دارد چشم به دودی عینک شود می صحنه وارد فردی(صحنه

 ها بچه سالم.3 

 چطوری؟ ...داودی سالم .1

 !!!چسبونید؟ می رو ها پرچم دارید ...خوبم ...قربانت .3

 فهمیدی؟ کجا از .2

 ببینی نمیتونی که تو میگه راست .1



 یه که داده بهم قدرتی یه خدا ولی ندارم، چشم درسته من ...خوبیه حس یه....ها بچه دونید می .3

 حس دیگه جور
 .کنم می

 !!!مثالًچطوری؟ .2 و1

 بوی این فهمیدم که بود اینجا .عطر خوشبوی سیب رو احساس کردم. شدم، اینجا وارد وقتی من.3

 حسینه امام پرچم از سیب
 داودی درسته کارت خیلی .1

 بخوام حاللیت ازتون اینجا اومدم ...نزن حرفو این ...بابا ای .3

 !!چطور؟ .2 و1

 ؛ اونم با پای پیاده ! کربال رم می پدرم با دارم.3

 )بسیار تعجب با(چی ؟  .2 و1

 بوده آرزوم همیشه باشم، الحرمین بین تو اربعین خوام می...آره.3

 انداختی کسی یاد منو تو .1

 !!کسی؟ چه .3

 زبان از شیعه امامان نام دارنده بر در که لوح راوی و پیامبراسالم صحابی ...انصاری عبداهلل جابربن .1

 پیامبره
 علم شهر ین،حدیثلَقَثَ حدیث غدیر، حدیث مثل مشهور احادیث راویان وبزرگوارجز اون شنیدم، .2

 )ع(محمدباقر امام تا ) ع(علی امام از . کرده درک را امام پنج انصاری، عبداهلل جابربن ...میدونم .3

 رسید کربال به اربعین روز در که بوده حسین امام زائر نخستین که نابینایی .1

 حالت به خوش پس .2

 کن دعا مه ما برای خدا تورو .1

 بشه کربالیی چه کردید، شما که تعریفی با منم، کربالی این ...حتماً باشم الیق اگر .3



 اهلل شاء ان .2 و1

 ات بدرقه بیایم میدی اجازه 1.

 میشه زحمت.3

 خوشبویی داودی گل عین تو داودی ... !!!زحمتی؟ چه .2

 دید می رو یاس گل بوی عاشق اهل بیت هستید چون هم شما .3

 نشده دیر تا بریم...دادیم قرض هندونه هم به خیلی .1

 بریم .3

 هر سه از صحنه خارج می شوند.
 .شود اجرا نمایشی صورت به تواند می کربال اتفاقات از کدام هر ضمن در *
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