
 نمایش روز معلم و نیمه شعبان

 شخصیت ها:

 )فردی قد کوتاه. و خط کش به دست......آقای............ معلم-1

 م مانده است.()دانش اموزی که از نعمت حضور پدر محرو دانش اموز :ابراهیم فرشته-2

 و دوست صمیمی ابراهیم )دانش اموز قد بلند.دانش آموز:عباس سرشته-3

 )دانش آموز:......برشته-4

  )دانش آموز:.....نوشته-5

انتخاب شعر( و نوشته می رقصد و معلم به کالس را نشان می دهد که برشته می خواند.) دقبل از وروصحنه ی اول:

کند اما نمی تواند چون پشت آن را باز  می خواهد  لم در راسرشته دست می زند و نوشته هم به میز ضربه می زند.مع

 ی کنند.دانش آموزان شلوغ بازی خود را قطع م میز گذاشته بودند.

 رگه  معلم بیومد.برشته:هُمَ

با ورود معلم  به کالس بچه ها صلوات می فرستند که نصف آن فارسی و اما معلم با ضربه لگد  خود وارد کالس می شود. 

 نصف دیگر ان انگلیسی است.

 من معلم درس زبان  انشا  و علوم وو عربی و ریاضی  و پیام های آسمانی شما هستم.

بودیم  بودِنه . ! اسامی  غایب ها را نوشتی؟ دانش آموز پاسخ می دهد:اب به نوشته می کند و می گوید:نوشتهمعلم خط

 داشتیم. مفقط شما رو ک

 خودم حضور غیاب می کنم. .نمی خواد  : ببند!معلم 

 فرشته؟ ...............حاضر

 سرشته.......................حاضر

 برشته......................اِنَکِده

 بله..نوشته...................

 کتاب ریاضی خور به دراره.معلم:

 ؟ونهچند تا باقی می م هتارو گرگ می خور9گوسفند داریم11معلم از نوشته می پرسد:

 نوشته:هی آقا او گرگه دیگه دزد شده بقیه ره هم مِبَره .چیزه بِرشما نِمِمونه.

می شود و با پای خود ،ضربه به پای او می زند. نوشته سر خود را خم می کند که پای  بچه ها می خنند.معلم عصبانی

 به پس گردن اومی زند. دیگر خود را ببیند معلم یک ضربه

 .معلم سوال از درس پیام های آسمانی می پرسد



می کنه.چطور ممکنه برشته در درس قبل گفتم مردی میاد که هزار و چند سال سن داره و جهان را پر از عدل و داد 

 آدمی این همه عمر کنه؟

 برشته:آقا سوال خود شما یاد داره؟  معلم . بله که یاد دارم. 

 برشته پس برچه از ما مپرسه؟

 معلم عباس تو جواب بده.

 پس شدنیه. سال عمر نکرد؟ شیعه و سنی هم قبول داره. 959نوح مگر  اعباس: آق

 ی مسائل بهداشتی را رعایت کنید عمرمون طوالنی میشه. ابراهیم:آقا مگه شما نگفتید  تو علوم اگر همه

 بگو ببینم بهترین نوع آبیاری زمین های کشاورزی چیه؟معلم از ابراهیم می پرسد:

 ن که بگوید آبیاری قطره ای(می گوید فاضالب.به جای ای)ابراهیم

بهداشت رو هم می خوای رعایت کنی؟ هیچ کدوم از درسارو یاد ندارید. ال اقل ادبیات رو  معلم خاک بر سرت این جوری

 باز کنید.

 بخون. ابراهیم شعری که قرار بود حفظ کنید را

 ابراهیم شروع به خواندن می کند:

 سر یک قرانی به هم می پرند)معلم ضربه ای به او می زند و می گوید درست بخون(        یک دیگرند.    بنی آدم اعضای

 که در آفرینش زیک گوهرند.        بنی آدم اعضای یک دیگرند   

 (.درست بخوندگر بچه ها را نماند قرار)معلم با خط کش به او می زند         چوخط کش به در آورد آموزگار

 دگر عضو ها را نماند قرار          چو عضوی به درد آورد روزگار 

 معنی کن! :معلم

 نمی توانند آرام باشند. ابراهیم:اقا یعنی اگه یکی مشکلی براش پیش بیاد بقیه انسان ها 

 معلم آفرین ادامه بده.

 هیم سر خود را می خواراند. و در فکر فرو می رود.ابرا

 معلم:چِکارا؟بلکه کَلِتو اُشپُش داره؟

 ابراهیم: نه آقا بقیه شعر یادم نمی یاد.) برشته و نوشته می خندند.(

 :زهر مار!معلم

 چون شب قبل مجبور بود به جای بابای خود که کارکند.و نتوانسته بود شعر ا حفظ کند.()ابراهیم گریه می شود. 

 برشته با کنایه به نوشته می گوید: خودشو الکی به گریه میزنه تا نظر معلمو به دست بیاره.

 معلم به ابراهیم می گوید بشین. عباس توبیا انشاتو بخون.



 عباس شروع به خواندن می کند.

 به نام خدا انشا در مورد بد ترین روز زندگی 

 وردند که باباش از دنیا رفته.آدگی من روزی بود که برای رفیقم ابراهیم خبر بد ترین روز زن

عباس که دوست صمیمی ابراهیم بود و سختی ها یی که او کشیده بود را خبر داشت از او دفاع می کند و می گوید آقا 

 اجازه میدید ادامه ی شعر ابراهیم رو ما بخونیم؟

 معلم :بفرما.

 و نوشته که ابراهیم را مسخره کردند می کند و می گوید:ه برشته عباس رو ب

 تو کز محنت دیگران بی غمی                        نشاید که نامت نهندآدمی

 و کالس تمام می شود. صدای زنگوله به صدا در می آید.با عبور رمه گوسفندان روستا  در این  لحظه 

*************** 

 بخیر. اید و با خود می گوید:هی.....یادشو به مدرسه می  معلم که پیر تر شده به روستا می آیدصحنه ی دوم:

 برشته معلم را می بیندو می گوید:سالم آقا این جه چکار مکنِی؟

 معلم:بیومدم زرشک بستونم.

 اقا زرشک نوشته بکشته از او بِر شما جور مکنم.

 معلم نوشته؟ 

سه تا بچه داره که یکیش  دانشگُهیه.  یکیش تو آگُهیه   )آگاهی(   .اون یکی دیگه  برشته:اره . او االن ازدواج کرده  

 نمدونم چه گُهیه؟!

  معلم خوب . وقت اذانه برم مسجد نماز بخونم. 

 برشته:آقا مدونه عباس شیخ شده. 

 که درس پیام ها رو خوب جواب مداد؟همو معلم:

 . االن شده حجه االمسال  و الپارسال از علمای دراز اول روستا.و درازهبرشته ها هم

 ه شد؟نمعلم ابراهیم چ

 .هرکه هم بلد نبود ایر ده بار جریمه مکنه  سر کالسا   خر بر بچه ها تشریح مکنه. علوم و عربی. معلم برشته او 

 معلم :خودتو چه شدی؟برچه سیاه پوشیدی؟ 

حاال ابراهیم رو درک مکنم. او روز نباید به او مخندیدم.اقا برم  شدم. چند رو پیش بابامو هم از دنیا رفته. برشته ما بازیگر

 خیلی او اذیت کردم و آبرویی مبردم.جایی تا  اول از او عذر خواهی کنم. بعد از ما.

 پایان


