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 2 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 فیلمنامه نویسی /کوتاه هنرهای نمایشی و فیلم
 / رتبۀ اوّل بوشهراستان /   حسینیالهه میر

 

 روزی که باران باریدعنوان : 

 
خواند. معلم ای است، که در تنها مدرسة روستا درس میامیر، پسر دوازده ساله      

آموزانش، به خصوص امیر ارتباط خوبی دارد. روستا، مرد میانسالی است که با دانش

معلم احساس وابستگی بیشتری دارد و  امیر که پدرش را از دست داده است، نسبت به

کند. معلم به دلیل مشکل تنفسی، های پدرانة او، نسبت به خودش را درک میمحبت

شود؛ بینند، سرفه های او با پراکنده شدن گچ بیشتر میها که میکند. بچهمدام سرفه می

ود. این دانند که ممکن است باعث رفتن معلم به شهر شتخته گچی کالس را عاملی می

شود که امیر از زبان یکی از تر میمسأله، برای امیر مهمتر است. زمانی مسأله جدی

که، معلم مجبور فهمد که معلم قصد رفتن به شهر را دارد. امیر، از اینهای کالس میبچه

گیرد، مشکل را که شود، مدرسة روستا را ترک کند نگران است. بنابراین، تصمیم می

ود تختة گچی در کالس است؛ با جایگزین کردن وایت برد، حل کند. به گمان او، وج

ها را قانع کند؛ تا با روی هم کند؛ آنآموزان، سعی میابتدا، با رفتن به سراغ دانش

پذیرند. اما مقدار ها میهایشان، وایت بردی، برای کالس، تهیه کنند. بچهگذاشتن پول

خواهند، تهیه کنند. در وانند، چیزی را که میای نیست، که بتپول جمع شده، به اندازه

این میان، معلم نیز، چند روزی، به شهر رفته است و امیر از بابت برنگشتن او، نگران 

-چنان دنبال راه چاره است. او راه حل بعدی را در ساخت وایت برد میاست. امیر هم

هبری امیر با استفاده از گیرند با ابتکار خودشان و رها، تصمیم مییابد. بنابراین بچه

ها که موفقیت های چوبی شکسته، تابلوی را بسازند. آنوسایل در دسترس، مانند: درب

نویسند؛ همه کنند. با ماژیک روی ان میدانند. آن را امتحان میخود را حتمی می

توانند، مطالب ها نمیدهد. آنخوشحال از پیروزی هستند اما مشکل جدیدی رخ می

-شوند و دست از تالش برمیها، ناامید میده بر روی تخته را پاک کنند. بچهنوشته ش

 دارند.
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رود و ماجرای حاال معلم بعد از چند روز از شهر برگشته است؛ امیر به مدرسه می      

کند، علت رفتنش به شهر را، کند. معلم سعی میساخت تخته را، برای معلم تعریف می

دهد که تا بیست و گذارد. او به معلم خود قول میامیر، نمیهای توضیح دهد اما گریه

کند، تا باالخره راه حل چهار ساعت ، مشکل تخته را حل کند. تمام شب فکر می

رود. در حالی که، هوا به شدت کند. به سمت محل تخته چوبی میجدیدتری را پیدا می

کند. پس از چند ساعت کند، نایلون بزرگی را بر روی تخته میخ سرد است، سعی می

تواند، مطالب تواند روی تخته بنویسد و هم میشود. او حاال، هم میتالش، موفق می

نوشته شده را پاک کند. خوشحال و راضی، با تختة چوبی نایلون شده، به سمت مدرسه 

-رود. امیر برای نشان دادن تخته به معلم هیجان زیادی دارد. وارد حیاط مدرسه میمی

رود. معلم در حال گفت و گذارد و به سمت اتاق معلم میخته را کنار حیاط میشود. ت

ماند. در همین حین صدای معلم، که در گو با تلفن است. امیر پشت در اتاق، منتظر می

رسد. معلم با مادرش درباره بد بودن حال گفت و گو با مادرش، است، به گوش امیر می

 کند. ...اش چانه زنی میعمل جراحی ریهحالش و به تعویق انداختن زمان 

امیر که تازه علت اصلی رفتن معلم از روستا را فهمیده است، بهت زده، به سمت       

ای که برای نگه داشتن معلم در رود. و با چشمانی گریان به تختهتختة وایت برد می

و عملی کردن کند. او حاال برای نشان دادن تخته روستا، درست کرده است، نگاه می

قولش مردد هست؛ یعنی نگه داشتن معلم در روستا برابر با به خطر افتادن سالمتی ایشان 

داند. بنابراین تصمیم می گیرد بدون نشان دادن تخته با معلم خود خداحافظی کند می

 شود. و با ناراحتی تمام از مدرسه خارج می

 

 

 

 

 

 

 



 4 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 موّد/ رتبۀ  زنجاناستان /   آرزو بهرامی

 

 چمدانعنوان: 

 
م با سختی، فداکاری و جان فشانی پرستاران مدافع أاین فیلمنامه روایت زندگی تو          

گیری ویروس در همهبه طور غیر مستقیم و از زاویه دید فرزند یک پرستار  ؛سالمت

  می پردازد.19کووید

عنوان کادر درمان یا کار به  ةمادر داستان که پرستار است مجبور به انتخاب بین ادام      

ولیت اجتماعی و خدمت به ئشود که او مساستعفا و ماندن در کنار فرزند و همسرش می

 بیند. هموطنان درگیر بیماری را در شرایط فعلی مقدم می

های پدر و مادر و بحث صحبتة آموز مقطع ابتدایی است. شبی متوجدانش ،سبحان    

بین پدر و مادرش اختالف به کند گمان میو  شودمی ها در مورد ماندن یا رفتن مادرآن

سبحان به او  ةشود که رضا دوست و همسایاین گمان زمانی تشدید میوجود آمده است. 

 .کندمیکه چمدان به دست، خانه را ترک  امصبح زود دیدهت را گوید که مادرمی

 

او مجبور  گیرد.ای نمیدهاما پاسخ قانع کنن شودسبحان واقعیت ماجرا را از پدر جویا می

او را های آنالین مدرسه را دنبال کند و از این که مادرش است به تنهایی دروس کالس

 .کند، ناراحت استهمراهی نمی

گوید که مادر مجبور شده مدتی جدا پدر می شود.سبحان واقعیت ماجرا را از پدر جویا می

تابی گشت. سبحان که بیشتر مضطرب شده، بیخواهد  ها باشد و به زودی به خانه بازاز آن

های آنالین مدرسه را دنبال او مجبور است به تنهایی دروس کالس کند.و بهانه جویی می

 همراه او نیست ناراحت است. دیگر دوستانشکند و از این که مادرش مانند 

ز مادر دهد اطوری که پدر قول می ؛شودتر میهای سبحان بیشبی قراریروز به روز، 

ایستد و از پشت پنجره با آید اما در کوچه میمی مادر سبحان بخواهد تا به دیدنش بیاید.

در کوچه مشغول دوچرخه سواری که رود. رضا کند و بسیار زود میسبحان صحبت می
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دهد که از محل جدید زندگی به سبحان خبر می و کند.می تعقیباست. مادر سبحان را 

های حوصلگیبی قول بدهدکه سبحان را به شرطی که  پذیردمی ؛ وتمادرش باخبر شده اس

 او را به آن جا ببرد. دنبازی کنهم با  این چند وقت را کنار بگذارد و مانند گذشته

 

کند مادر سبحان رسند که رضا ادعا میرضا و سبحان سوار بر دوچرخه به آپارتمانی می   

این شناسد چون قبال با مادرش به جا را میآن گوید که می به آن جا رفته است. سبحان

با قول آمده است. سبحان  باشد،می محل زندگی دوست و همکار مادرش آپارتمان که

درب آپارتمان خواهد برود و خودش برای پیدا کردن مادر به می بازی کردن با رضا از او

پیرزن  نشیند.میسبحان همان جا  کسی در خانه حضور ندارد.رود اما میدوست مادرش 

جوانی است  گیرد. همکار مادر سبحان که پرستارهمسایه با همکار مادر سبحان تماس می

 کند. آید و همه چیز را برای سبحان تعریف میبه خانه می

 چون در مواجة مستقیم با بیماران بدحال کرونایی است، و است؛ قهر نکردهش این که مادر

 ها جدا زندگی کند.همسر و فرزندش مدتی از آنترجیح داده برای حفظ سالمتی 

و در بیمارستان محل کارش بستری مبتال کرونا بیماری مادر سبحان به  و باالخره متاسفانه     

و افزایش  ةبرای حفظ روحیمتوجه فداکاری های مادرش شده است،  که سبحان شود.می

از  ی مادرش و دیگر بیماران؛، ضمن دعا برای سالمتبیماریاین در برابر مادرش  مقاومت

او دعا می کند که فرستد. مادرش برای او میدوست  گیرد و توسط پدر ومیخودش فیلم 

دوباره همه افراد  ها دور شود. وهرچه زودتر این ویروس ناشناخته از بین تمامی انسان

 خانواده در کنار هم با مهربانی وشادی زندگی کنند.

 

 

 

 

 

 

 



 6 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 موّس/ رتبۀ  خراسان رضویاستان /   معصومه پارسی پور

 

 دستگیرهعنوان: 

 

لیال و مادرش مشغول خوردن صبحانه  که شودمی شروع صبح روز یک از فیلمنامه قصه      

کنند. مادر مشغول شستن باشند. بعد از اتمام صبحانه به کمک یکدیگر سفره را جمع میمی

رود تا آماده شود. مادر مدرسه به اتاقش میشود و لیال برای رفتن به های صبحانه میظرف

کند آماده جا کار میها جهت رفتن به کارگاه تولیدی که در آنهم پس از شستن ظرف

زند: شنود که او را صدا میهنگام خروج مادر از منزل، صدای لیال را از اتاقش می شود.می

 «.مامان بیا درو باز کن باز در بسته شد»

اق لیال کنده شده است و بیرون از اتاق روی طاقچه قدیمی خانه گذاشته دستگیره ات      

کند. بعد چرخاند و در را باز میدارد، داخل قفل اتاق میشده است. مادر دستگیره را بر می

اش را جلوی در بگذارد تا دیگر بسته گوید یکی از لگوهای بازیاز باز کردن در به لیال می

شود تا بتواند به موقع در محل کارش حاضر شود، خانه خارج میمادر با عجله از  نشود.

 باشد شخصیتی تندخو و سختگیرانه دارد.چراکه مدیر کارگاه که نامش اصغر آقا می

 

درکالس، مریم دوست لیال در حال تعریف کردن از شهربازی که با مادرش رفته بوده       

مامانم گفته این هفته کار دارم اما یک جمعه »گوید باشد. لیال خطاب به مریم میاست می

شان آموزان به احترام معلمشود، دانشمعلم وارد کالس می«.بره شهربازیدیگه منو می

 نشینند. خیزند و با اجازه معلم میبرمی

گوید دو روز دیگر آموزان میکند و بعد از اتمام رو به دانشمعلم تدریس را شروع می      

 گیرد.ریاضی دارند و اگر کسی غیبت داشته باشد نمره منفی میامتحان 

اش را دهد تا تمرینات جا افتادهاش به لیال میدر راه بازگشت از مدرسه مریم دفتر ریاضی

 حل کند.

لیال که در حال پوشیدن کفشش  رود.می بیرون لیال از جلوتر و عجله با مادر بعد روز صبح

آید دفتر ریاضی مریم را در اتاقش جا گذاشته است. یادش میبرای رفتن به مدرسه است، 
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کند، لگوی جلوی در اش به درگیر میگردد تا دفتر را بردارد در همین هنگام کولهبرمی

شود. مادر از خانه خارج شده است، پس کمک خواستن از او رود و در بسته میکنار می

 شنود.فایده است، چون صدای لیال را نمیبی

 کمک هاآن از عابران توجه جلب با کندمی و سعی .کندمی نگاه کوچه به پنجره از لیال      

 را در کندمی سعی و چرخاندمی اتاق در قفل داخل را مدادش او .ندارد فایده اما بخواهد

رود تا بلکه بتواند از عابران شکند. لیال دوباره به سمت پنجره میمی مدادش اما کند باز

اندازد اما مداد به بخواهد. او نیمه مداد شکسته اش را از پنجره اتاق به بیرون میکمک 

-کند؛ لیال ناامیدانه گوشهپیرزن بد اخالق همسایه میخورد و پیرزن شروع به ناسزاگویی می

 نشیند.  ای کز کرده و می

رود؛ و می هاآن منزل سمت به است کرده دیر لیال بیندمی وقتی اما ماندمی لیال منتظر مریم

لیال به محض شنیدن زنگ خانه از پنجره به بیرون نگاه  آورد.زنگ خانه را به صدا در می

 تواند باز کند.گوید که در بسته شده و نمیشود، به او میکند و متوجه مریم میمی

که مریم خواهد برای باز کردن در حیاط کلید را به بیرون بیندازد. بعد از اینمریم از لیال می

چرخاند؛ در را باز دارد و داخل قفل میمیشود با راهنمایی لیال دستگیره را بروارد خانه می

 شود.می

-گذارد و هر دو با هم راهی مدرسه میبوسد، دوباره لگو را جلوی در میلیال مریم را می

 شوند.

 

 

 

 

 

 



 8 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 نویسی/ آزادنمایشنامه
 اوّلاستان بوشهر / رتبۀ /   لقمان بحرانی

 
 آسمان بر دستان توعنوان: 

 
ها به آموز از یک موقعیت پیش آمده است؛ آنفرار چند دانش نامه؛آغازگر نمایش      

آموزان عضو شورای شوند؛ این دانشسمت پشت ساختمان دستشویی مدرسه پنهان می

ساخت  اند. آنها تصمیم گرفته بودند که در پی کمک به مدیر مدرسه درآموزای بودهدانش

آموزان با چالشی زمین ورزشی چمن مصنوعی او را یاری دهند؛ در این رابطه این دانش

شوند که از ترس گیر افتادن به دست قانون ساعاتی خود را در پشت ساختمان روبرو می

فتد. غالم که در رأس قضایا هست، اکنند؛ تا بلکه آب از آسیاب بیدستشویی پنهان می

ها جرمی مرتکب و آناست دهد که هیچ اتفاقی نیفتاده کند و نشان میها را آرام میآن

زده در کار گرفتار شده است امیر و رسول پشیمان از این اند. اسماعیل خیلی شتابنشده

دانند چون در کدام خود را مقصر نمیکار هستند؛ و حبیب آسوده خاطر است؛ اما هیچ

های مردمی قصد ساختن زمین ی کمکآورراستای کمک به مدرسه و از طریق جمع

ها گرانترین پرندة جنوب به نام باالبان را به روش کوخت صید اند. آنورزشی را داشته

 کنند. کرده و برای فروش آماده می

ها آماده فروش آن پرنده یعنی باالبان هستند؛ مأموران محیط زیست و امروز که آن      

ها ها با این تصور که مأموران برای دستگیری آند؛ بچهشوننیروی انتظامی وارد مدرسه می

گذارنند. و در پی این اتفاق تمام قضایای صید آن پرنده یعنی اند پا به فرار میجا آمدهبه آن

کنند؛ ولی قصد تحویل دادن آن پرنده را به محیط زیست باالبان را پیش خود مرور می

شود تا آن را به کشور عربی منتقل چاقچیان میندارند؛ غالم مسئول فروش آن پرنده به قا

در خواستند میها از این طریق آن .ها برسدو در این وسط مبلغ پنجاه میلیون به بچه ؛کنند

هزینه ساخت زمین چمن مصنوعی شریک بشوند. پرنده در زیر زمین خانه پدری غالم پنهان 

کنند و در پی رفتن غالم راهی قرار میهست. و حاال غالم باید به سرقرار برود بچه ها او را 
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شوند. بعد از مدتی غالم ها مشکوک و دچار ترس و استرس میو تأخیر در بازگشت، بچه

ای که در زیر زمین خانه پدریش پنهان کرده است گردد؛ چون پرندهدست خالی برمی

شوند؛ می ها به غالم مشکوکآید و بچهها پیش میوجود ندارد. اختالف شدیدی بین بچه

گوید بعد ها میها در کار کوخت و قاچاق پرنده بوده است. غالم به بچهچون پدرش سال

از آخرین باری که پدرم دستگیر شده است مادرم او را قسم داده که دیگر این کار را انجام 

شنوند، دیگر به غالم مشکوک نیستند؛ همان طور که ها وقتی سخن غالم را میندهد؛ بچه

گیرند که حبیب را برای بررسی اوضاع به سمت دفتر مدیر ت هستند، تصمیم میناراح

            گردد. سروگوشی به آب دهد. اما حبیب زود با شادمانی بازمی تامدرسه راهی کنند. 

ها شوند. حبیب با خوشحالی به بچهها با تعجب به حبیب نگاه کرده و جویای ماجرا میبچه

به اند تا از ما آمدهمأموران محیط زیست حاال مدیر مدرسه است و  دفترگوید پرنده در می

. همگی که با تعجب منتظر خاطر نفروختن پرنده و تحویل آن به محیط زیست تشکر کنند

که چگونه و چه کسی پرنده را تحویل محیط زیست  !؟بقیه ماجرا هستند از حبیب می پرسند

در غالم از رفتار او مشکوک شده و به زیرزمین خانه گوید ما. در ادامه حبیب می!داده است

اند تا ها آمدهبان تحویل داده است. و حاال آنرود و پرنده را برداشته و بنام ما به محیطمی

 آموزان در حیاط مدرسه به سمت آسمان رها کنند. دانشدیگر پرنده را در حضور 

که از کار خود پشیمان شده ضمن اینها نگران و مضطرب نبودند، و حاال دیگر بچه      

 بودند؛ با خوشحالی از پشت حیاط مدرسه بیرون آمده و به سمت دفتر مدیر حرکت کردند.
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 استان فارس / رتبۀ دوّمحمید وامق / 

 
 چشمها را باید شستعنوان: 

 
قتل توسط در زندان عادل آباد شیراز چند نوجوان بزهکار به جرم قتل یا مشارکت در       

گیرند و در جلسات مختلف روان درمانگران تحت معالجه با شیوه تئاتردرمانی قرار می

گیرد. در این های مختلف بزه توسط مجرمان، نمایش و مورد واکاوی قرار میبخش

شود که علی در جریان یک درگیری فیزیکی فردی بنام غالم که واکاوی مشخص می

کند و با همدستی ابرام او را به ا اصابت چاقو مجروح میخرده فروش مواد مخدر است را ب

های آن که تالش کشاند و در حالیقبرستانی قدیمی که در نزدیکی محل حادثه است می

شویم که به دو در نجات غالم ره به جایی نبرده است با حضور جوانی بنام کیا روبرو می

رغم تهدید از سوی علی و ابرام وعلیدنبال غالم به سر قرار در قبرستان حاضر شده است 

برد و در درماندگی و ترس علی و ابرام خود را پشت با کنجکاوی پی به اصل ماجرا می

های صورت گرفته در تئاتر درمانی رساند. در واکاویخرابه قبرستان به بالین غالم می

اند مشخص ههای قتل غالم که هر سه شخصیت علی، ابرام و کیا در آن نقش داشتانگیزه

باشد. در این ها شامل افشای راز خانوادگی، مسائل ناموسی و اخاذی میاین انگیزه شود.می

 های اجتماعی در میان نوجوانان از منظر مختلف بررسی شده است. نمایشنامه آسیب
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 موّس/ رتبۀ  اصفهاناستان /   حمیدرضا رنجکش آدرمنابادی
 من مترسک نیستم  عنوان: 

 در انتهای ایپنجره از رانندگی وراهنمایی  زنچشمک است. نور چراغ تاریک صحنه      

 در است مضطرب کهحالی در صحنه شده وارد مشکوک نوجوان، .است مشخص صحنه

 فکر به زده چمپاتمه کرده، سپس بررسی را اشپشتی نشیند. کولهای میزیر نور نقطه ایگوشه

 .رودمی فرو

چاکن که بزرگترین  :هایغریبی به ناموهای عجیبکند. شخصیتمی روشن را صحنه نور

مانکن موجود در مغازه است؛ دلکن که عاشق موالژی در مغازة روبرویی است؛ خودکن که 

جا آمده است؛ سرکن که فقط بسیار خودخواه است و از مغازه لباس عروس فروشی به آن

ت. باباکن و ماماکن که یکی شبیه به مرد و دیگری سر است و روی میزی قرار گرفته اسمانکن

 ؛هم سن نوجوان اصلی قصه است دارای فرزندی به نام بچکن که حدودا   هاست وشبیه به زن

دارند، برسر ایستادن درمحفظه  اختالف شدت به هم با کهشده و در حالی خارج فیکس از

 ای جلو صحنه با هم در رقابت هستند. شیشه

 آشتی هم را با هاآن که کندمی سعی و کندمی برقرار ارتباط هاآن با شده بیدار نوجوان       

 لباس مغازه جااین که شودمی کند مشخصخطاب می مانکن را هاآن وقتی نوجوان .دهد

 هستند.  مغازه داخل هایمانکن افراد و این است نوجوان پدر فروشی

 وارد چرا که ؛کنندمی اعتراض او به و شده ناراحت نوجوان دخالت از هامانکن این از برخی

 و او دست از کشندمی هاآن هرچه اصال   و کندمی دخالت هاو درکار آن شده هاآن دنیای

 .است پدرش

به دلیل اختالفات  هاآن ببرند. جاآن از را هاآن است قرار :گویدها مینوجوان به آن      

 شادمانه شوند جدا هم از است قرار اینکه و از شده خوشحال بسیارشدیدی که باهم دارند 

 بطری را بازکرده اشکوله .دهدمی دست از را خود وکنترل شده عصبانی نوجوان .رقصندمی

صدای  بکشد. آتش به را مغازه تا آمده اصال  که گویدمی و آورده بیرون را وکبریت نفت

 کند.داخل پرو نوجوان را آرام می
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کند؛  بیان می یکدیگر از و مادرش پدر جدایی مغازه را؛ تصمیم آمدنش به علت نوجوان        

اش را که مغازه با تمامی وسایل آن هست را به اجرا گوید مادرش قصد دارد مهریهاو می

ها را ها و لباستصمیم گرفته است که قبل از شکایت مادر تمام مانکن بگذارد. پدرش نیز

های خود نرسند و از کار به خواسته مخواهم با آتش زدن مغازه پدر و مادرحاال می بفروشد. و

 خود پشیمان شوند.

 هم شر از هاآن تا بفروشد را هاآن پدرش بگذارد که او خواهنداز نوجوان می هامانکن      

ها مانکنکند. او به نصیحت می ها رانآصدای داخل پرو  .شوند جدا هم از و شده راحت

-می و دارد شالیزار که شوند فروخته کسی به نوجوان پدر توسط هاآن قرار است »:گویدمی

های همراه ای است که مانکناین تجربه»؛ «کند. استفاده مترسک عنوان به هامانکن از خواهد

قرار است کن که بچ آینده که از و ماماکن باباکن بخصوص هامانکن ،«اند.او پیش از این داشته

-می ناراحت و ترسیده شدت غبار بماند و بپوسد بهآفتاب و گرددر شالیزار زیر نورسوزان

 نوجوان گیرد که بهقول می هااز مانکن «مانکن داخل پرو»روند. پیکنها به فکر فرو میآنشوند.

-می نیز قول نوجوان ؛بیابند او مادر و پدر جدایی از جلوگیری برای حلی راه و کنند کمک

 و پدر ازدواج سند نوجوان اگر که رسندمی نتیجه این به هامانکن .نسوزاند را هاندهدکه آ

 جدا هم از راحتی این به توانندنمی هاآن که داخل گاو صندوق مغازه است بردارد را مادر

 دسته در گاوصندوق کلید اتفاقا   .دارد جدایی این از جلوگیری برای بیشتری فرصت او و شوند

رمز  هامانکن کمک بیاید. با مغازه به تا برداشته پدرش جیب از نوجوان که است کلیدی

 گفتن شرط داند. اومی شکسته مانکن را شماره رمز کنند. اما آخرین می گاوصندوق را وارد

 شدن او  کنند. با آزادمی آزاد را او و کرده کمک همه گذارد.می پرو از خود آزادی را رمز

شماره  .انددیده مغازه حضورشان در اول که روزهای است مانکنی همان او شود کهمی مشخص

 هاینامه همراه به را ازدواج سند نوجوان و شودمی گفته پیر مانکن توسط گاوصندوق آخر رمز

خواند؛ می را هانامه کند.می پیدا اندنوشتهمی هم برای جوانی در و مادرش پدر که ایعاشقانه

 خورند.تأسف میو همگی 

 را هاآن و بنویسد مادرش و پدر به اینامه نیز او تا است بهتر که کنندمی عنوان هامانکن      

. نمایند آگاه خودشان گانهبچه رفتارهای اند و همچنین ازگذشتة خوبی که داشته به نسبت

 .است طالق هایبچه از بسیاری حرف که نویسدمی اینامه نوجوان
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ای نوجوان در زیر نور نقطه نمایش اول مانند و ؛شودمی کم آرام آرام  صحنه نور نامه خواندن با

 رود.به فکر فرو میو کیفش را بررسی کرده  نشیند.می

 نمایشنامه نویسی/ کودک و نوجوان
 / رتبۀ اوّل قزویناستان /   مرتضی احمدی

 

 دکلعنوان: 

 

خلیل و  روستاهای ساحلی جنوب کشور با پدرش ناخداپاشا پسر نوجوان در یکی از       

کند. ناخدا خلیل پس از غرق شدددن لنجش در دریا با سددختی مادر و خواهرش زندگی می

ساله ناخدا و خواهر پاشا به بیماری و فقر با قایق کوچکش ماهی می گیرد سالله دختر سه 

ست و همه خانواده برای درمانش تالش می سیار  کنند اماسختی مبتال سالله ب پول درمان 

 بیشتر از درآمد اندک خانواده است .

سایه آن       شا و هم شیر دوست پا ست که برای ناخدا باروک کار میب کند. باروک به ها

داند ناخدا خلیل دهد. او که میکند اما در اصددل کار قاچاق انجام میگیری میظاهر ماهی

کاری به او پیشددنهاد داده اسددت اما برای هم جاشددوی ورزیده و با تجربه ایسددت چندین بار

سالم را به درآمد زیاد ترجیح می ست. ناخدا خلیل زندگی  دهد. اما باروک دست بردار نی

کنند شبانه ور آب آن را در جایی نزدیک ))دکل(( خالی میهای اوناو بار قاچاق که لنج

ی، از این کار او کند و هیچ کس بجز تعدادبا کمک غوص رفتن جاشدددوهایش پیدا می

ستان سی جرخبری ندارند برای همین از )دکل( دا ساخته تا ک سناکی  ت نزدیک أهای تر

 شدن به آن را پیدا نکند. 

کند اما در رود، برای باروک پادویی میبشیر دوست پاشا برای اینکه خوب غوص می      

شا و ناخدا خلیل خوب و پر نفس غوص نمیآن همین خاطر . به روندجا هیچ کس مانند پا

ها شود به وسوسه پول زیاد در پی وادار کردن آنوقتی باروک از بیماری سالله باخبر می

ایسددتد، اما پاشددا که حاضددر اسددت برای به همکاریسددت، ناخدا خلیل با قدرت جلوی او می

شیر و بدور از چشم پدر با باروک مالقات می سالله هر کاری بکند با کمک ب کند نجات 
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بیند کار گذارند. باروک پس از چند بار که غوص رفتن پاشدا را میرار همکاری را میو ق

 پذیرد. دهد و پاشا میکند و پیشنهاد پول بیشتری میتری را به او محول میخطرناک

شا در آب دریا ناپدید می       شب انجام کار پا شیر که میدر  خواهد به او کمک شود و ب

شیر کند. بدن نیمهها را رها میباروک ناجوانمردانه آنشود. کند نیز غرق می شا و ب جان پا

ساحل می سد و از مرگ نجات میدر کنار )دکل( به  کاوند و به ها دکل را مییابند. آنر

بیابد  زند تا محموله رابرند. اما پاشدددا برای دریافت مزدش دوباره به آب میراز آن پی می

 یابد که ممکن است درونش مروارید باشد. اما بجای محموله صدف می

ها با قایق کوچکش به سدددمت دکل ناخدا خلیل که پی به موضدددوع برده برای نجات بچه

افتد. بشددیر که ها درگیری اتفاق میرسددد و بین آنرود. اما باروک همان لحظه سددر میمی

کند باروک می ایستد و سپس خود را تسلیمداند مقابل باروک میخود را مقصر ماجرا می

 دهد. و پاشا و پدرش را نجات می

باز می باروک همه جا پس از چند روز بشدددیر  گردد در حالی که خبر آتش گرفتن لنج 

اند تا خرج عمل سددالله جور های پاشددا هم چند مروارید به او دادهپیچیده اسددت. صدددف

 شود. 
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 موّد/ رتبۀ  آذربایجان شرقیاستان /   مهدی صالحیار
 

 یکی بود جنگی نبودعنوان: 

 

مدنش، همواره محل جدال خیر و شر، نور و تاریکی، خوبی و بدی آدنیا از بدو بوجود       

های خوب با آن درگیر بوده و هست. بزرگترین این بدیها، جنگ است که همیشه انسان

 .اندبوده

ها را آواره و سرگردان کند، موشک آنکودکان را بیازارد و  کهدیوِ جنگ، برای این      

گناه سمت شهر و کشوری که کودکان بیهدهد تا پرتاب شود و بسازد و به او دستور میمی

 .کنند پرتاب شوددر آن زندگی می

باد  .کندشود ولی در طول مسیرش ابتدا به باد برخورد میموشک با خوشحالی راهی می

کند طوفانی شود و شود سعی میاهداف موشک آگاه میچرخد از که در آسمان زیبا می

ها کند. اما موشک گناهی بچهگونه موشک را هم متوجه بیاین مانع رفتن موشک گردد تا

 .کاری و بهم زدن زندگی آرام کودکان هستبر تصمیمش جدی هست و قصدش خراب

بلکه بتواند جلوی چشم آورد تا شود. ابرها را به طرف موشک میباد دست به دامن ابرها می

چنان پیش موشک را بگیرد و مانع حرکتش شود اما باز هم موشک دست بردار نیست و هم

 .شودتواند موشک را راضی کند، باران میابر که نمی .رودمی

 .کند تا در او نفوذ کنداو به لطافت و آرامش صحبت می خورد و باباران بر تنه موشک می

کند که دشمن زیاد دارد کودکان، از سرزمین پاک و خوبی صحبت میگناهی باران از بی

  .ولی کودکان آن، خواستار صلح و آشتی و مهربانی و محبت هستند

کند را متوجه قصد بد و نادرست غول جنگ می کند و اوباران موشک را نرم و مهربان می

گونه باعث این د تاگیرد منفجر نشوبرد و تصمیم میمیو موشک کم کم به اشتباهش پی

 .مرگ هیچ کودکی هم نشود
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شوند و دورش او دوست می شود، کودکان باکند و منفجر نمیموشک به زمین اصابت می

 .پردازندحلقه زده و اطرافش به بازی می

 

 موّس/ رتبۀ  مازندراناستان /   علیرضا سعیدی کیاسری
 

 دشت بلبلعنوان:  

 

های زیبا پرواز در یک دشت بزرگ و سرسبز که پر از سبزه و بوته است و پروانه       

اند. در کنار گلها، درختان بزرگ و کنند. گلهای رنگارنگ در جای جای آن روییدهمی

اند. یک چشمه ها النه ساختهکوچک قرار گرفته اند. که پرندگان زیبا روی شاخساران آن

جوشد در دل دشت جاری است و گلها و درختان که از دامنه کوه میزالل و گوارا  جوشانِ

کند و با آواز بلبل شوند. آفتاب تابان هر روز صبح از پشت کوه طلوع میاز آن سیراب می

کنند. بلبل با آوای دل انگیزش محبوبیت بسیاری در میان دشت دارد و همه گلها سر بلند می

هر روز هنگامی که ماه در آسمان می درخشد به سر چشمه عاشق بلبل هستند. بلبل در پایان 

کند. در این میان یک کالغ و مار در رود و با چشمه و ماه هم نشینی میکوه می ةدر دامن

خواهند او محبوب همه باشد. کنند که تحمل دیدن بلبل را ندارند و نمیدشت زندگی می

ر میان اهالی دشت محبوبیت پیدا کنند اما زنند تا بتوانند دکاری می کالغ و مار دست به هر

زنند های مختلف میشوند. برای همین دست به توطئهتوانند و روز به روز منفورتر مینمی

 .تا رابطه میان بلبل و اهالی دشت تیره شود..

اش خواست برود از برادرش که زخمی شده بود عیادت کند، جوجهیکبار قناری که می     

های دروغ به ، کالغ با دادن وعدهاقبت کند. پس از رفتن قناریرد تا مررا به بلبل سپ

برای بلبل خبر بیاورد که کالغ بالش شکسته و در آستانه تا کند سنجاقک او را متقاعد می

خواهد بلبل باالی سرش حاضر شود تا آخرین بار او را ببیند مردن قرار دارد. برای همین می

رود کند و سراغ کالغ میبلبل به حرف سنجاقک اعتماد می و از او معذرت خواهی کند.

-کند و میاطالعی میکالغ شده است و کالغ اظهار بیة شود اسیر حیله میا متوجّ امّ

رود و جوجه قناری می ةاز آن طرف مار به الن ؛«این ساخته ذهن سنجاقک است.»:گوید
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گردد اش باز میشود. قناری به النهقناری از وحشت دیدن مار از النه به روی زمین پرت می

کند که نتوانسته شود. قناری به شدت از بلبل شکایت میاش روبرو میو با جوجه زخمی

گیرد تا این ابهام کند. بلبل تمام تالش خود را به کار میامانتدار خوبی باشد و با او قهر می

با قناری و کالغ و مار همراه شده و  ،آن سو تعدادی از اهالی دشت زرا برطرف کند. ا

 شود.اختالفات پر رنگ می

ة مار دارد به سراغ الن که بیندقناری با چشم خودش می هاروز در یکی از همین       

ها هست را بخورد، رود تا تخم گنجشک که در آستانه تولد بچه گنجشکگنجشک می

 که کندنماید. مار تهدید میو او را دور میپردازد رسد با مار به مبارزه میا بلبل سر میامّ

شود و به همراه ه فداکاری بلبل میگیرد. قناری متوجّ به زودی انتقام خود را از بلبل می

ا امّ کند.از او دلجویی میو دیگر اهالی دشت که با خود همراه کرده بود سراغ بلبل رفته 

قبوالند که قدرت و به ابر سیاه میکشد. او با نیرنگ و چرب زبانی کالغ نقشه دیگر می

سیاه قبول  توانایی او بیشتر از ماه درخشان است و ماه باید همیشه پشت سر ابرها باشد. ابر

کند که با همکاری باد سرخ  شب جلوی ماه را بگیرد. شب هنگام بلبل مثل هر شب به می

د. در این هنگام ابر با کنمیو با ماه و چشمه هم نشینی  ؛رودچشمه در دامنه کوه میرِسَ

در گیرد. کند و کم کم جلوی درخشش ماه را میکمک باد سرخ شروع به حرکت می

پشت سر کالغ نیز  زند.لبل نیش میبآید و به از دل سیاهی بیرون میهمین هنگام مار آرام 

در آب چشمه  با بال و پر زخمی بلبل ؛افتدمار به بلبل حمله ور شده و با منقار به جانش می

روند تا سردی و مار و کالغ در میان دشت می زند. صبح روز بعد،بال می بالافتد و می

در  ،رنگ نیزسرخ ةخاموشی دشت را با از بین رفتن بلبل تماشا کنند. با طلوع آفتاب چشم

ها آواز شود و از تمام گلآواز بلبل می پر از و ناگهان تمام دشت؛ شوددشت جاری می

 رسد. به گوش می بلبل

 ؛افتندبه جان هم میباالخره گیرند و خود را می هایوحشت زده گوشدر ابتدا کالغ و مار 

 .دشت سراسر آواز بلبل استچنان و هم ... شوند.می زنند دورکه همدیگر را میو در حالی

 

 

 



 18 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 

 

 

 مونولوگبخش /  هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه
 رتبۀ اوّل/  مرکزیاستان /   اعظم سلیمانی

 حواعنوان: 

 

 
 _______________________________________________________ 

 م مشترکوّدرتبۀ /  بوشهراستان /   جهانشیر یاراحمدی
 شربانی به سمت یاعنوان: 
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 رتبۀ دوّم مشترک/  فارساستان /   مریم کشاورز

 وهفت ایستگاه هفتادعنوان: 

 

 
 _______________________________________________________ 

 رتبۀ سوّم مشترک/  لرستاناستان /   آرش رضایی
 هاچشمعنوان: 

 



 20 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 
 

 رتبۀ سوّم مشترک/  آذربایجان شرقیاستان /   نازیال ایران زاد بنام
 

 خانمعنوان: 
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 هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه / بخش نمایش عروسکی
 رتبۀ اوّل/  همداناستان /   مرکبیراضیه پاشایی

 آخرین نوار کراپعنوان: 

 

 
 _______________________________________________________ 

 رتبۀ دوّم مشترک/  یزداستان  / محمدحسن ابوئی مهریزی
 اصول شهروندیعنوان: 

 



 22 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 
 

 مشترکرتبۀ دوّم استان خراسان شمالی /  / پریا ضیایی داوری
 مادرانهعنوان: 

 

 
 _______________________________________________________ 

 رتبۀ سوّم مشترک/  فارساستان  / راضیه زارعی
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 رتبۀ سوّم مشترک/  گلستاناستان  / الهه نیازی
 مهارت نه گفتنعنوان: 

 

 



 24 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه / بخش نقالی
 / رتبۀ اوّل نقالیمرکزی/ استان /  محمد صمدیان

 نقل پادشاهی لهراسبعنوان: 
 



 

25 

 
 _______________________________________________________

 نقالی / رتبۀ دوّمخوزستان/ استان /  حوراء  تیال
 داستان سیاوشعنوان: 

 

 
 نقالی / رتبۀ سوّم /مازندراناستان /  محمدعلی میرزائی جدیداالسالمی

 داستان اکوان دیوعنوان: 

 

 



 26 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت عروسک نمایشیهنرهای نمایشی و فیلم کوتاه / بخش 
 رتبۀ اوّل / ساخت عروسک نمایشیاستان مازندران /  سارا نجفی سیار /

 



 

27 

 
 _______________________________________________________

 موّدرتبۀ /  نمایشیساخت عروسک /  هرمزگاناستان  / سمیرا مهری

 

 
 مشترک موّدرتبۀ /  ساخت عروسک نمایشی/  اصفهاناستان  / میترا ریاحی

 



 28 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 
 _______________________________________________________ 

 / ساخت عروسک نمایشیرضوی / استان خراسان محمدرضا سعادتی /

 شترکمرتبۀ سوّم 

 

 
 

 

 / رتبۀ سوّم مشترک ساخت عروسک نمایشیاستان یزد /  محمدحسن ابویی مهریزی /

 



 

29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیلم  کوتاه / بخشهنرهای نمایشی و فیلم
 داستانی /«زندگی بر بادرفته» بابردوونام فیلم: 



 30 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 سیاوش ساعدپناهنام کارگردان:  

 رتبۀ اوّل/  کردستاناستان 

 

 
 _______________________________________________________

 داستانی /خودکار قرمزنام فیلم: 

 محمد عباسینام کارگردان:  

 رتبۀ اوّل/  استان فارس

 

 
 داستانی / آزادهنام فیلم: 

 نژادمیرعباس خسروینام کارگردان:  
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 م مشترکوّدرتبۀ /  شهرستانهای تهران

 

 
 _______________________________________________________ 

 

 داستانی / بیآسرخنام فیلم: 

 مرتضی آسمانینام کارگردان:  

 م مشترکوّدرتبۀ /  استان تهران

 

 
 

 داستانی /یک دنیا در یک اتاق  نام فیلم:

 بهزاد نعمتینام کارگردان:  



 32 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 م مشترکوّسرتبۀ /  استان کردستان

 

 
 ______________________________________________________ 

 

 داستانی /پسران مهر نام فیلم: 

 عباسیان زیرجانیمهدی نام کارگردان:  

 م مشترکوّسرتبۀ /  استان خراسان رضوی

 

 
 مستند / مهماننام فیلم: 

 میالد اسماعیلیاننام کارگردان:  



 

33 

 مشترک رتبۀ اوّل/  خراسان رضویاستان 

 

 
 _______________________________________________________ 

 مستند / آگیرانام فیلم: 

 هادی خدیونام کارگردان:  

 مشترک رتبۀ اوّل/  کرماناستان 

 

 
 مستند / خلیج فارسنام فیلم: 

 وحید گلستاننام کارگردان:  



 34 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 مشترک موّدرتبۀ /  تهراناستان 

 

 
 _______________________________________________________ 

 مستند / زمین فوتبالنام فیلم: 

 جالل نصیری هانیسنام کارگردان:  

 مشترک موّدرتبۀ /  کردستاناستان 

 

 
 مستند / گرمابهنام فیلم: 

 شهربانو ثابت سروستانینام کارگردان:  



 

35 

 مشترک موّسرتبۀ /  فارساستان 

 

 
 _______________________________________________________

 مستند / «پیدایش سینما»تاریخ سینمای جهاننام فیلم: 

 زاده رشوندآرزو نبینام کارگردان:  

 مشترک موّسرتبۀ /  های تهرانشهرستان

 

 
 پویانمایی / اهل مطالعه را حصاری نیست نام فیلم:

 رویا حسنینام کارگردان:  



 36 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 رتبۀ اوّل /  زنجاناستان 

 

 
 _______________________________________________________ 

 پویانمایی / سوسو، آنایننام فیلم: 

 لیدا فضلینام کارگردان:  

 مشترک موّدرتبۀ /  تهراناستان 

 

 
 پویانمایی / کامانام فیلم: 

 بابک شکرینام کارگردان:  



 

37 

 مشترک مدوّرتبۀ /  کرمانشاهاستان 

 

 
 _______________________________________________________ 

 پویانمایی /چارچوب درون یک  نام فیلم: 

 جعفر صیادینام کارگردان:  

 م مشترکوّسرتبۀ /  زنجاناستان 

 

 
 پویانمایی / پرواز سقوطنام فیلم: 

 رضا احمدیاری سنندج  نام کارگردان:

 مشترکم سوّرتبۀ  /کردستاناستان 



 38 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 

 
 

 

  

 

 

 


