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  تعالىبسمه
  
سانى اسالمى باشد،     قساختن تئاترهايى آه مطابق با اخال   « زحمت  ان

 ».دارد
 )ره(امام خمينى 

 
ات    انى، تئ اتر آرم ه تئ يدن ب اس رس ت  اس ده هوي ان آنن ه بي رى آ

ون       ه اول مت د در وهل وم باش رز و ب ن م دان اي ى فرزن المى ايران اس
 .نمايشى است

هيد    اد ش ى بني ل پرورش سى اداره آ شنامه نوي ى نماي آارشناس
ه            شر اينگون اپ و ن ا چ ان ب د من ضل خداون ه ف ه ب ت آ دوار اس امي

 .نمايشنامه ها، گامى هرچند آوچك در اين مسير برداشته باشد
ه       صى ب كاالت و نواق ت اش ن حرآ از اي ه در آغ ديهى است آ ب

 چشم آيد رجاء واثق داريم رهنمودها و انتقادات سازنده صاحب ظران  
واقص      ن ن ده اي رف آنن ايش برط ته نم سوز رش ان دل تادان و مربي اس

 .خواهد بود و حرآت ما را رونق و تداوم خواهد بخشيد
ازيگران     ه«به اميد روزى آه به قول شهيد رجايى             دان و ب نرمن

ناد رسوايى                 ند و اس الم باش ان مستضعفان ع حنه تئاتر بازگوآننده آرم
 ».مستكبران و ستمگران را به نمايش بگذارند

 
 اداره آل پرورشى بنياد شهيد انقالب اسالمى
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 :شخصيت ها 
 

 آوچكترها     بزرگترها
 
 مريم      مادر
 فاطمه    بزرگ مادر

 افسانه     خاله نرگس
 زهره      
 مهرى      
 الله      
 الدن      
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 با توّلد مريم
 

 نور ضعيفى از الى در . صحنه تاريك است 
 از . سمت راست به داخل صحنه مى تابد 
 راديو صداى سرودى بمناسبت تولد امام  
 صداى مادر و . پخش مى شود) عج(زمان  
 .مريم از اتِا مجاور شنيده مى شود 

 .مريم جان، مريم جان پاشو مادر :صداى مادر 
 هوا هنوز تاريكه مامان، بذار بخوابم، ... ِا :صداى مريم 

 .حاال آو تا مدرسه 
 امشب . مدرسه چيه دخترم! مدرسه؟ :صداى مادر 

 شب جمعه اس، فردا تعطيله، تو از عصر تا  
 

 . ديگه پاشوحاال خوابيدى، بسه 
 پس چرا بيدارم آردى، خوابم . ُخب :صداى مريم 

 .مى آد، بذار بخوابم مامان 
 ببين عزيزم، تو عادت داشتى آه هر شب  :صداى مادر 

 اما امشب نبايد زود بخوابى، . زود بخوابى 
 براى همين اجازه دادم از عصر تا حاال  
 .خب حاال هم بسه ديگه پاشو. بخوابى 

 براى چى امشب نبايد زود بخوابم؟ :صداى مريم 
 .آخه امشب شب عزيزيه :صداى مادر 
 .آخه خوابم مى آد مامان :صداى مريم 
 .باشه، باشه :صداى مادر 

 
 آليد بِر را . مادر وارد صحنه مى شود 
 اتِا . نور به صحنه مى ريزد. مى زند 
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 پذيرايى خانه با درى سمت راست و دو  
  بيرون از خانه در در سمت چپ آه يكى به 
 اتِا با . و يكى به دستشويى باز مى شود 
 آاغذهاى رنگى تزيين شده، گوشه يكى  
 از آاغذها در سمت چپ صحنه آنده  
 . موسيقى تمام مى شود. شده است 
 آگهى هاى تجارتى از راديو پخش  
 .مى شود 

 
 ُخب بخواب، اّما بعد نگى چرا منو صدا  :مادر 
 .نزدى ها 
 .باشه :ى مريم صدا

 مى خواى راديو رو خاموش آنم؟ :مادر 
 .آره :صداى مريم 

 
 مادر به اتِا مجاور مى رود و راديو را  
 .خاموش مى آند 

 
 .ولى مى خواستم يه خبر خوب بهت بدم :صداى مادر 

 
 مادر به اتِا پذيرايى برمى گردد و مريم نيز  
 .خواب آلود به دنبال او 

 
 چه خبرى مامان؟ :مريم 
 .تو آه گفتى خوابت مى آد :مادر 
 .بگو ديگه :مريم 
 مى خواى بدونى؟ :مادر 
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 .آره :مريم 
 .بعدش نبايد بخوابى هان :مادر 
 چرا؟ :مريم 
 .ُخب ديگه :مادر 

 ـ ٩ـ
 

 مادر آاغذ رنگى سمت چپ صحنه را آه  
 مريم . آنده شده به ديوار نصب مى آند 
 . مى شودتازه متوجه تزيين اتِا 

 
 چقدر قشنگه، براى عروسى خاله ... َا َا :مريم 
 نرگِس؟ 
 نه عزيزم، عروسى خاله نرگس دو روز  :مادر 
 شب نيمه شعبان، تازه اينجا آه . ديگه اس 
 .نيست، خونه خودشونه 
 پس براى چيه؟ :مريم 
 اگه گفتى؟ :مادر 
 .نمى دونم :مريم 
  وضو تا تو فكر آنى من مى رم. فكر آن :مادر 
 ]مادر مى رود[. بگيرم 
 . .... آهان، از مادربزرگ مى پرسم :مريم 
 ...مادربزرگ 

 .مادربزرگ نيست :صداى مادر 
 نيست؟ :مريم 

 نه، رفته شيرينى بخره براى دختر گلم و  :صداى مادر 
 .مهمونا 

 ـ ١٠ـ
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 !مهمونا؟ :مريم 
 

 .مادر به اتِا مى آيد
 هنوز نفهميدى؟ :مادر 

 .خانه شنيده مى شودصداى زنگ 
 مى خواهد برود در را  [.مادربزرگ اومد :مريم 
 ]باز آند 
 تو برو دست و صورتتو بشور من باز  :مادر 
 .مى آنم 

 
 مادر از صحنه . مريم به دستشويى مى رود 
 خارج مى شود و بعد از لحظه اى با فاطمه  
 و افسانه دو دختر دو سه سال بزرگتر از  
 فاطمه و افسانه . ودمريم وارد مى ش 
 ساآهاى آوچكشان را گوشه اى  
 مريم در حال خشك آردن . مى گذارند 
 .دست و صورت به اتِا مى آيد 

 
 فاطمه و افسانه [..... مادربزرگ امشب چه :مريم 
 .سالم.... ِا] را مى بيند 
 .فاطمه و افسانه دست مى زنند 

 .سالم مريم خانم مبارك باشه :افسانه 
 ـ ١١ـ

 مبارك باشه؟ :مريم 
 .خب آره مبارك باشه :فاطمه 
 چى مبارك باشه؟ مگه تو نمى خواستى  :مريم 
 برى مسافرت؟ 
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 .چرا :فاطمه 
 پس چرا نرفتى؟ تو آه گفتى جمعه  :مريم 
 .مى رى مسافرت 

 حواست آجاست؟ فردا صبح مى شه  :فاطمه 
 .جمعه 

 .بله فردا مى رن مسافرت :افسانه 
 همچين مى گه مسافرت آه انگار سفر  :فاطمه 
 مى ريم همين نزديكيا و . قندهار مى ريم 
 .برمى گرديم 
 .باز اين دو تا دعواشون شد :مريم 

 اين فرشته خانم آه هنوز لباس قشنگشو  :فاطمه 
 ....االن مهمونا مى آن ها. تن نكرده آه 
 .االن لباسشو عوض مى آنه :مادر 
  رو خدا بگو ديگه، مامان چه خبره؟ تو :مريم 
 براى چى . اينارو آِى درست آردين 
 مى خواد مهمون بياد؟ 

 ـ ١٢ـ
 هنوز نفهميدى؟... َا :افسانه 
 اوًال اينارو وقتى تو خواب بودى با  :مادر 
 مادربزرگ و افسانه و فاطمه دوستاى  
 .دومًااين يه معماست. خوبت درست آرديم 
 مادربزرگ آو؟ :مريم 
 ه رفته شيرينى بخره، بعد هم بره گفتم آ :مادر 
 خونه خاله اعظم اينا به زن عمو تلفن بزنه  
 .ببينه چرا دير آردن 
 زن عمو اينام مى آن؟ :مريم 
 .آره :مادر 
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 آخ، عليرضا هم مى آد؟ مى آد اينجا رو بهم  :مريم 
 .مى ريزه 
 . نه نمى آد، پسرها و مردها رو راه نمى ديم :مادر 
 مهموناى امشب فقط هم سن و ساالى  
 .خودتن، ما فقط اونا رو راه مى ديم 

 هنوز نفهميدى؟ :فاطمه 
 .نوچ :مريم 
 .مى فهمى، بايد فكر آنى :مادر 

 
 .مادر و مريم به اتِا ديگر مى روند

 
 ـ ١٣ـ

 زهراخانم ضبط تون آجاست؟. هنوزخوابه :افسانه 
 .بيا افسانه جون... االن مى آرم :صداى مادر 

 
 مادر نوارى هم به . افسانه ضبط را مى گيرد 
 افسانه نوار را در ضبط . او مى دهد 
 موسيقى تولدت مبارك صحنه . مى گذارد 
 . مادر و مريم به اتِا مى آيند. را پر مى آند 
 با . مريم لباس سفيد قشنگى به تن دارد 
 و شنيدن موسيقى خوشحال مى شود  
 .فرياد مى زند 
 . تولدمه. آهان، يادم اومد، يادم اومد :مريم 
 ...تولدمه 

 
 . همگى دست مى زنند و شادى مى آنند 
 .صداى زنگ مى آيد 
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 .من باز مى آنم :افسانه 
 ...اما. آره عزيزم، تولدته :مادر 
 اما چى؟ :مريم 

 .فكر آن. اينم يه معماى ديگه اس :فاطمه 
 دور اتِا [چقدر معما مى گين ... آه :مريم 
 ... جانمى جان.  ُخب تولدمه ديگه]مى دود 
  پس آيك تولدم آو؟]مى ايستد[ 

 ـ ١٤ـ
 .اونو خاله نرگس مى آره :مادر 

 
 افسانه و زهره و مهرى و الله وارد  
 همه خوشحالند و دست . مى شوند 
 .الله مى خواند. مى زنند 

 
 تولد، تولد، تولدت مبارك :الله 

 شيرينى، شيرينى، شيرينى آو خاله جون 
 شكمو، شكمو، شكمو رو ببينين :افسانه 
 سالمت، سالمت، سالمت آو الله جون 
 .سالم، ببخشيد... ِا :الله 

 .سالم :زهرهومهرى 
 پس الدن ) به الله(سالم دختراى خوب  :مادر 
 آو؟ 
  و مامان االن با مادربزرگ و خاله نرگس :الله 

 .مى آد 
 بچه ها تا خاله نرگس مريم آيك رو بياره  :زهره 
 شعر و بخونيم؟ 
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 .آره بخونيم :بچه ها 
 زهرا خانم ما عصر آه از اينجا رفتيم با  :فاطمه 
 زهره و مهرى و افسانه يه شعر و تمرين  

 
 ـ ١٥ـ

 آرديم، البته مامانم هم آمكمون آرده،  
 بخونيم؟ 
 .آفرين. بخونيد بچه ها :مادر 

 بچه ها حاضرين؟ :فاطمه 
 

 بچه ها . افسانه ضبط را خاموش مى آند 
 .مريم را دوره مى آنند و مى خوانند 

 
 نماز ما، نماز ما، سرآغاز بهاران است :بچه ها 

 به روى دامن گلها صداى پاى باران است 
 بجوشد با اذان ما هزاران چشمه از دلها :فاطمه 
 ن و نرگس آنار جا نماز مابرويد سوس 

 نماز ما، نماز ما، چو مهتابى فروزان است :بچه ها 
 آه درجان روشنى داردونورقلب انسان است 

 نماز ما، نماز ما، تو نور زندگى هستى :افسانه 
 چوخورشيددرخشانى توشورزندگى هستى 

 نماز ما، نماز ما، سرآغاز بهاران است :بچه ها 
  پاى باران استبه روى دامن گلها صداى 
 بجوشد با اذان ما هزاران چشمه از دلها 
 برويد سوسن و نرگس آنار جا نماز ما 
 .به به، چه شعر قشنگى :مادر 

 ـ ١٦ـ
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 اين شعر چه ربطى به جشن تولد داره؟ :مريم 
 .داره مريم جون داره :مادر 

 زهرا خانم مگه بهش نگفتين؟ :فاطمه 
 .منتظرم خودش بفهمه :مادر 
 چى رو بفهمم؟ خب تولدمه ديگه، اينو  :مريم 
 مى دونم، مى گم اين شعرى آه االن  
 خوندن چه ربطى به تولد من داره؟ 
 داره عزيزم، داره، گفتم آه اين هم يه  :مادر 
 .معماست 

 اين جشن براى . من يه راهنمايى مى آنم :افسانه 
 اگه .  سالگى برپا مى شه١٤پسرها تو  
  چند سالگى؟گفتى براى دخترا تو 
 . سالگى١٥نخير تو  :زهره 
 چه فرقى مى آنه؟ اونا آه هيچ وقت اين  :افسانه 
 .جشن رو نمى گيرن 
 .خوتونو لوس نكنين :مريم 
 جّدى، اگه بگى يه هديه خيلى عالى بهت  :مادر 
 .مى دم 
 همين االن؟ :مريم 
 .همين االن :مادر 

 ـ ١٧ـ
 همين االن االن؟ :مريم 
 اگه . تا ده مى شمرم. الن االن االنهمين ا :مادر 
 اگه نگى از بچه ها . گفتى آه گفتى 
 مى پرسم، هر آى هم گفت هديه رو مى دم  
 .قبوله. به اون 

 ما راهنمايى اش بكنيم؟ :افسانه 
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 .شما هم راهنمائيش آنين :مادر 
 

 بچه ها به گوشه اى مى روند و مادر  
 .مى شمرد 

 
 ... شش... پنج... چهار... سه... دو... يك :مادر 
 .ده... نه... هشت... هفت 

 .مريم خوشحال به وسط صحنه مى دود
 

 .بگم :مريم 
 فهميد؟) به بچه ها(صبر آن  :مادر 

 .بعله :بچه ها 
 مطمئن هستيد آه درست راهنمائيش  :مادر 
 آردين؟ 

 .بعله :بچه ها 
 .آره مامان جون، بگم :مريم 

 ـ ١٨ـ
 .اول بيا در گوشم بگو ببينم  :مادر

 
 .مريم در گوش مادر چيزى مى گويد

 
 .آفرين دخترم، حاال بلند بگو :مادر 
 .جشن عبادت :مريم 
 آفرين و آفرين به شما آه خوب  :مادر 
  ٩آره دخترم، . راهنمائيش آردين 
 سالگى، جشن عبادت جايزه ات هم اينه  
 آه براى سالمتيت اول يه صلوات بلند  
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 همه [. بفرستيم و بعد هديهت رو بدم 
 مريم جان من ُنه ] .صلوات مى فرستند 

 سال آرزوى يه همچين 
 .لحظه اى رو داشتم 
 يعنى چى خاله جون؟ :الله 

 من نه سال همه سعى خودم رو . الله جون :مادر 
 آردم آه مريم خوب تربيت بشه و يه  
 همچين لحظه اى رو با چشمهاى خودم  
 هميشه از خدا خواسته بودم زنده . ببينم 
 بمونم و اين خبر خوب رو خودم به مريم  

 
 ـ ١٩ـ

 .دخترم ُنه سالگيت مبارك. جون بدم 
 ُخب حاال چرا گريه مى آنين؟ :فاطمه 
 .خدا را شكر. اشك شوقه دخترم :مادر 

 
 صداى زنگ خانه . مريم را مى بوسد 
 .مى آيد 

 
 .حتمًا مادربزرگه، من رفتم :الله 

 
 الله مى رود در را باز مى آند و به اتفِا  
 مادربزرگ و خاله نرگس و الدن وارد  
 .مى شود 

 
 به به دختراى گلم، ... سالم، سالم :مادربزرگ 

 .همه تون جمعين 
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 .مريم خود رابه آغوش مادربزرگ مى اندازد 

 
  ساله ٩مادربزرگ، مادربزرگ، من امروز  :مريم 
 .شدم 

 ...از حاال به بعد بايد نماز... آره. آره عزيزم :مادربزرگ 
 جونمى . بايد نماز بخونم و روزه بگيرم :مريم 
 جون ديگه نمى تونيد به زور بهم بگين  

 
 ـ ٢٠ـ

 .بايد روزه آله گنجشكى بگيرم 
 يگه، نه،  روز د١٥از حاال بايد قوى بشى تا  :مادر 
  روز ديگه آه ماه رمضون شروع مى شه ١٧ 
 .بتونى روزه بگيرى 

 من هم . مريم جون يه چيز جالب بگم :مادربزرگ 
 درست دو شب مونده به تولد امام زمان  
 درست .  ساله شدم٩يعنى نيمه شعبان  
 .مثل تو 
 . براى همين خيلى دوستتون دارم :مريم 
 ]مادربزرگ را مى بوسد[ 
  مبارك باشه خاله ]مريم را مى بوسد[ : نرگس خاله

  اين هم ]آيك را نشان مى دهد[جون  
  سالگى تو، تا شما ٩هديه جشن  
 وضوبگيرين من هم آيك و ميوه ها رو  
 .مى چينم 
 پس مامان اعظم آو؟ :الله 

 .گفت نيم ساعت ديگه مى آد :مادربزرگ 
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 تا شما وضو بگيرين من هم هديه هاتونو  :مادر 
 .مى آرم 

 .بچه ها مى روند تا وضو بگيرند
 ـ ٢١ـ

 .اول من :مريم 
 .نخير :بچه هاپراآنده

 .ـ ما مهمونيم 
 .ـ احترام مهمون واجبه 
 .ـ آوچكترها مقدمند، اما اين دفعه نه 
 معصومه خانم اينا چى شدن، تلفن  :مادر 
 آردين؟ 

 آره، مرضيه مريض شده بود برده بودنش  :مادربزرگ 
 دآتر، تازه اومده بودن خونه، عذرخواهى  
 .آرد و گفت فردا حتمًا مى آن 

 
 مادر و خاله نرگس و مادربزرگ آيك تولد  
 و شيرينى و ميوه ها را مى آورند و  
 بچه ها وضو گرفته يكى يكى . مى چينند 
 مريم آخرين نفر است آه . وارد مى شوند 
 به وسط صحنه مى آيد و . وارد مى شود 
 مادر با يك . گر بچه ها در اطراف اودي 
 .جعبه بزرگ هديه جلو مى آيد 

 
 .تولدت مبارك.... اينم هديه تو عزيزم :مادر 
 از داخل آن . مادر جعبه هديه را باز مى آند 
 يك چادر نماز و مقنعه سفيد، يك تاج گل  
 صورتى، يك سجاده و جانماز آوچك  
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 افسانه ضبط را روشن . بيرون مى آورد 
 
 ـ ٢٢ـ

 )١.(مى آند سرود نماز پخش مى شود 
 مادربزرگ سجاده و جانماز را براى مريم  
 مادر مقنعه و چادر مريم را . پهن مى آند 
 خاله نرگس تاج گل . سرش مى آند 
 بچه هاى . صورتى را بر سر مريم مى گذارد 
 ديگر هم در اين فاصله مقنعه و  
 چادرنمازشان را از ساآهاى آوچكشان  
 خاله . بيرون مى آورند و سرشان مى آنند 
 نرگس براى هر آدام از دخترها هم يك  
 شاخه گل صورتى مى آورد و به چادرشان  
 .يك شاخه گل اضافه مى ماند. نصب مى آند 

 اينم مال مرضيه خانم دختر عموى مريم  :خاله نرگس 
 .بود آه مريض شده و نيومده 

 
 ه آرامى در تمام اين مدت سرود نماز ب 
 مادر سجاده نماز براى . پخش مى شود 
 مادربزرگ ـ خاله نرگس و خودش پهن  
 در اين فاصله همه بچه ها مى روند . مى آند 
 و هدايايشان را براى مريم مى آورند و  
 . مريم آنها را جلوى صحنه مى چيند 
 مادربزرگ قرآن را برمى دارد و به جلو  
 .صحنه مى آيد 

 
 ــــــــــــــــ
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 ساخته » نماز چشمه پاآيها«سرود نماز مى تواند از سروده هاى .  
 .آانون پرورش فكرى انتخاب شود

 ـ ٢٣ـ
 بچه هاى عزيز خداوند بزرگ در قرآن  :مادربزرگ 

 ] از روى قرآن مى خواند[;آريم فرموده  
 اى اهل ايمان خداى را در نماز رآوع و  
 سجود آنيد و او را بپرستيد و آار نيكو  
 )١.(آنيد تا رستگار شويد 

 
 مادر ظرف پر از گلى را از گوشه صحنه آه  
 تاآنون پنهان بوده مى آورد و گلها را بر سر  
 .مريم مى ريزد 

 
 .عزيزم تولدت مبارك :مادر 

 اآبر... اآبر ا...  ا]مكّبر مى شود[ :مادربزرگ 
 

 . ديگران هم. ايستدمريم روى سجاده مى  
 .سرود نماز اوج مى گيرد 

 
 والسالم

 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
 .٧٦سوره حج آيه .  
 ـ ٢٤ـ
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 نمايشنامه هاى منتشر شده توسط اداره آل امور پرورشى

 بنياد شهيد انقالب اسالمى
 
 
 محمدحسين صادقى…   ـ پروانه ها١
 عبدالحسين آرامت…   ـ پير٢
 نادعلى شجاعى…   ـ در انتظار آفتاب٣
 فيروز آزادى…   ـ تكيه حاجى٤
 حسنعلى فاتحى…   ـ به دنبال بابا٥
 داوود آيانيان…   ـ سالم بر حسين٦
 حميد قلعه اى…   ـ آب سواران٧
 فرهاد مهندس پور…   ـ منظومه شمسى٨
 ـ ٢٥ـ
 محمد عزيزى…   ـ نخل بلند عشق٩
 )پورحيدر(فرى مجيد جع…   ـ با توّلد مريم١٠


