
 نمایشی کوتاه برای اربعین 

 باغ الله ها

 : بسم اهلل الرحمن الرحیم  1قصه گو

 یا رحمان و یا رحیم : 2قصه گو

 به نام بهترین دوست  : 1قصه گو

 که هرچه دارم از اوست  : 2قصه گو

 به نام بهترین یار  : 1قصه گو

 که شد ما را نگه دار : 2قصه گو

 یکی بود یکی نبود  :  1قصه گو

 جز خدای مهربون هیچکی نبود :  2قصه گو

 دور  اون قدیمای قدیم اون دورِ : 1قصه گو

 تو مدینه شهر نور : 2قصه گو

 خونه ی کوچیکی بود  : 1قصه گو

 که دل بزرگی داشت  : 2قصه گو

 پدر خونه علی شیر خدا  : 1قصه گو

 ؟مادر خونه کی بود  : 2قصه گو



 بهترین ِ مادرا  : 1قصه گو

 حضرت فاطمه ی زهرا بود : 2قصه گو

 روز و شب از آسمون  : 1قصه گو

 دسته ی فرشته های مهربون پر می زدند : 2قصه گو

 با سالم و صلوات  : 1قصه گو

 می رسیدند و به اهل این خونه سر می زدند : 2قصه گو

در  بال زنان وارد صحنه می شوند و  از دو طرف راست و چپ در این هنگام فرشته ها

 کنار هم می ایستند و بال می زنند.

 ی فرشته ها خوش به حال همه : 1قصه گو

 که رفیق حسن و حسین و زینب بودند : 2قصه گو

  

 فرشته های مهربون  ای  راستی : 1قصه گو

 می شه  امروز بمونید کنارمون: 2قصه گو

 ما رو با خود ببرید کرب و بال : 1قصه گو

 به گلستان قشنگ شهدا : 2قصه گو

 فرشتگان با هم : هر که دارد هوس کرب و بال بسم اهلل 



 شور و نوا بسم اهلل هر که دارد به سرش 

 .ین می نشیننددور دو قصه گو حلقه می زنند و بر زم به و زنند می پر ها فرشتهبعد  

 بچه های مدرسه دستا باال  : 1قصه گو

 : هر کی دوست داره بره به کربال 2قصه گو 

 هر کی دوست داره که باشه با حسین:  1قصه گو 

 بگه با فرشته هامون یا حسین :  2 گو قصه

نشسته اند زانو می زنند و دستانشان را باال می گیرند  حلقه ای  فرشته ها در حالی که

 و سه مرتبه بلند و یکصدا می گویند: 

 یا حسین یا حسین، یا حسین،

 وارد صحنه می شود و می خواند: نوحه خوان 

 دلم می خواد پر بزنم .

 فرشته ها و بچه ها جواب می دهند:دو قصه گو ،  

 دلم می خواد پر بزنم 

 نوحه خوان : به کربال سر بزنم 

 همه تکرار می کنند و نمایش تمام می شود.

 شعر نوحه خوان :



  ها غنچه باغبان

  

 بزنم پر خواهد می دلم

 الحسین اباعبداهلل یا

 بزنم سر کربال به

 الحسین اباعبداهلل یا

 باصفاست که جایـی اون به

 الحسین اباعبداهلل یا

 است الله قشنگ باغ

 الحسین اباعبداهلل یا

 کربال به بریم بیا

 پربال سرزمین به

 محرمه محرمه

 غمه از پر گال دل

 تونه تشنه ها غنچه آی

 دونه می خوب اینو عمو



 باغبونه عمو که چون

 دونه می رو گال قدر

 حسین علمدار عبّاس

 حسین وفادار یار

 آب نزدیك رسید عمو

 کباب شده گال دلِ

 نشست آب تو ماهش عکس

 شکست و آب تنهایـی

 آب توی بردش دستارو

 جواب نداد تشنگی به

 حسین علمدار عبّاس

 حسین وفادار یار

 جون عمو کرد پر مشکشو

 بیرون اومد رودخونه از

 تونه تشنه ها غنچه آی

 دونه می خوب اینو عمو



 باغبونه عمو که چون

 دونه می گالرو قدر

 نانَجیبا وقت یه امّا

 شمشیرا با رسیدند سر

 اومدند شمشیر و تیر با

 زدند سقّارو دستای

 گرفت دندونش به مشکو

 سفت و محکم امید صد با

 رسونم می من مشکو: »گفت

 باغبونم باشه چی هر

 دونم می گالرو قدر

 آهنین* عمود زدند

 زمین روی عمو افتاد

 حسین علمدار عبّاس

 حسین وفادار یار

 دید رو خورده تیر مشك تا



 دید رو پژمرده ی غنچه

 ها قطره به گفت می عمو

 ها خیمه سوی به برید

 حسین علمدار عبّاس

 حسین وفادار یار

 برادرم ای زد صدا

 برم در تو بیا بیا

 سرم بر تو بکش دستی

 شد خسته و رسید حسین

 شد شکسته حسین دل

 حسین علمدار عبّاس

 حسین وفادار یار

 التماس دعا 

 محمد عزیزی )نسیم(

 کانال تخصصی مربیان امروز 

@morabbiyan 



 

 چند نکته :

اگر برای فرشته ها با پارچه یا پالستیك های سفید بال درست کنید عالی می شود  *

اما اگر برایتان سخت بود به جای بال به دست شان یك فانوس یا یك شاخه گل الله 

 بدهید با شالی بر گردن.

 این نمایش را می توان با تغییرات کمی برای دوره ی متوسطه ی  اول نیز اجرا کرد.*


