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آزمونآزمون  
ابرقهرمانیابرقهرمانی  

چند ابرقهرمان  برای پیوستن به گروه 
بهترین ها به آزمونی دعوت شده اند. آن ها 

منتظرند نوبتشان شود، اما خبر ندارند 
آزمونشان از همین حاال در حال اجراست.
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آزمون ابرقهرمانی
فهرست شخصیت ها:

)پنج بازیگر، هشت سال به باال(

سانی پرتوی: می تواند نورهای شدید بتاباند.
َتِنر1 چابک: سرعتش فوق العاده ا ست.

هیپنوتام: قدرت هیپنوتیزم و کنترل ذهن دارد.
مخفی َمن: توانایی استتار و مخفی شدن دارد.

ژنرال َهدیت2: نظامی

صحنه:
مکان این اجرای تک پرده ای یک اتاق انتظار ساده است. تقریبًا در هر جایی 

قابل اجراست؛ نمایشی ساده که حتی در سفر هم می شود اجرایش کرد.

فهرست وسایل صحنه:
صندلی تاشو	 

کاله خود	 

چند نکته:
این نمایش طنزِ تک پرده  ای را اولین بار برای عالقه مند کردن بقیه ی دانش آموزان 
به کال س های نمایش اجرا کردیم. خیلی ساده در جلسه های کوتاه قابل اجراست 

و اگر با توجه و انرژی اجرایش کنید، واکنش های خوبی دریافت می کنید.

1. Tanner 2. Haddit
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صحنه ی اولاول
اتاق آزمون خالی

مخفی من وارد می شود.

)به اطراف نگاه می کند.( خوب شد اول از همه رسیدم. می دونم  مخفی من:  
چی کار کنم. خودم رو مخفی می کنم و صبر می کنم ببینم 
رقیب هام کی َان . )حالتی به خودش می گیرد تا با محیط هم شکل و 

هم رنگ شود.(

)سریع وارد صحنه می شود و به ساعتش نگاه می کند.( آخیش، خوبه،  تنر چابک:  
دیـر نکـردم. انـگار اولیـن نفرم. )حشـره ای را کـف زمیـن می بیند. 
چندشش می شود و با کفش می کوبد رویش.( این هم از این. ُعق... 

حالم از حشره ها به هم می خوره.

هیپنوتام وارد می شود.

)تنر چابک را می بیند. او هم متوجهش می شود. به هم خیره می شوند. هیپنوتام    
دور او می چرخد و ذهنش را می خواند.(

آهـان، می خـوای بدونی من چه قدرتی دارم، درسـته؟ همین  هیپنوتام:  
االن دارم ازش اسـتفاده می کنـم! بـه چشـم هام دقـت کـن! 

)دسـتانش را مقابـل چشـم های تنـر چابـک تـکان می دهـد.(

تنر چابک تالش می کند نگاهش را از او بگیرد اما نمی تواند. سانی 

پرتوی وارد می شود.
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)با پرتوهای خورشیدی اش وارد می شود. نور او چشم هیپنوتام را می زند،  سانی پرتوی: 
تنـر چابـک را بیـدار می کنـد و باعث می شـود همـه مخفی مـن را ببینند.( 

سالم به همگی! دیر رسیدم به آزمون؟ )همه به خاطر پرتوهایش 
چشم هایشان را بسته اند.(

)وقتی می فهمد همه او را دیده اند به بقیه ملحق می شود.( من اول از  مخفی من:  
همه رسیدم.

)به هیپنوتام( داشتی با من چی کار می کردی؟ واسه  چی؟ )با  تنر چابک:  
خشم به هیپنوتام اشاره می کند.( دیگه تکرار نشه. )سرش را تکان 

می دهد.(

)بـه تنـر چابـک( حـاال! )بـه سـانی پرتـوی( نـه، برق برقـی. دیر  هیپنوتـام:  
نکرده ای.

می شـه یه لحظه نورافشـانی ت رو تموم کنی؟ پوسـتمون  مخفی من:  
سوخت بابا.

)چند دکمه را روی گردنبندش فشـار می دهد.( ای وای! ببخشـید،  سانی پرتوی: 
االن تموم شد.

همه راحت می شـوند و می توانند ببینند. ایسـتاده اند و لحظه هایی 

را در سکوت می گذرانند. منتظرند ببینند بعد چه اتفاقی می افتد.

گمونم همین چند نفریم. تنر چابک:  
کس دیگه ای رو نمی بینم. سانی پرتوی: 

)وارد می شود. یک تخته شاسی در دست دارد.( افراد، توجه. ژنرال هدیت: 

ابرقهرمان ها به هم نگاه می کنند. تردید دارند که باید احترام نظامی 

بگذارنـد یـا نـه. تنر چابک و مخفی مـن احترام نظامـی می گذارند. 
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سانی پرتوی دست تکان می دهد. هیپنوتام دست به سینه می ایستد. 

او به هیچ کس احترام نظامی نمی گذارد.

اوممـم... درسـته. آزاااد. )تنر و مخفی من راحت می ایسـتند.( به  ژنرال هدیت: 
من می گن ژنرال هدیت. بی اعصابم شدید! گرفتید؟ یعنی 

شوخی ندارم. ابرقهرمان ها مفهومه؟

همه به نشانه ی تأیید سر تکان می دهند.

اسـم هرکـس رو می خونـم دسـتش رو ببـره بـاال. سـانی  ژنرال هدیت: 
پرتوی.
حاضر. سانی پرتوی: 

تنر چابک. ژنرال هدیت: 
حاضر. تنر چابک:  

مخفی من. ژنرال هدیت: 
حاضر. مخفی من:  

هیپو1، تام! ژنرال هدیت: 
هیپنوتام، آقا. مثل هیپنوتیزم. هیپنوتام:  

هیپنوتام! ژنرال هدیت: 
حاضر. هیپنوتام:  

پسر حشره ای. )به اطراف نگاه می کند.( پسر حشره ای؟ کسی یه  ژنرال هدیت: 
حشره ی سبز کوچک ندیده؟

)شرمگین( شاید... )پایش را بلند می کند تا کف کفشش را به ژنرال  تنر چابک:  
نشان دهد.(

Hippo .1؛ اسب آبی 
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واقعًا که... )چیزی روی تخته شاسی اش می نویسد.( ژنرال هدیت: 

همه از تنر چابک بدشان می آید.

ممنــون که ســر وقــت اومدیــن. همون طــور کــه می دونین  ژنرال هدیت: 
ــه گــروه  ــم ب ــه کنی ــد اضاف ــه عضــو جدی ــم ی قصــد داری
 منتخبــاِن اِ... )فکــر می کنــد و مخفی مــن را زیــر نظر می گیــرد.( بابا

به من چه.
چی به من چه؟ مخفی من:  

گروه اِ... بابا به من چه. ژنرال هدیت: 
خب من که چیزی نگفتم! مخفی من:  

همه سر تکان می دهند.

گفتم گروه منتخبان »اِ بابا به من چه«. ژنرال هدیت: 
آهان! مخفی من:  

حاال این گروه منتخبان »اِ بابا به من چه« یعنی چی؟ سانی پرتوی: 

همه به همدیگر نگاه می کنند و سر تکان می دهند.

اتحـاِد بین المللـی ابرقهرمان ها برای امـداد به همه ی مردم  ژنرال هدیت: 
نیازمنِد چهارگوشـه ی هسـتی. )همه خیره شده اند.( مخففش 

می شه »اِ بابا به من چه«.

همه می پذیرند.
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خب، پس قبل از اینکه تصمیم بگیریم کی به گروه منتخبان  ژنرال هدیت: 
ما دعوت بشـه از همه ی شـما آزمون های جدی می گیریم 
و باهاتون مصاحبه می کنیم. )به تخته شاسـی اش نگاه می کند.( 
سـعی هـم نکنین قدرت هاتـون رو روی من امتحان کنین. 
ایـن کاله خـود رو ببینیـن. محافظ و مانع نفـوذ قدرت های 
شما به مغز منه. )انگشتش را به طرف آن ها می گیرد.( پس حتی 

فکرش رو هم نکنین!
می شه من اول باشم؟ دلم می خواد زودتر خالص بشم. هیپنوتام:  

بسیار خب، هیپو تام. تو اول باش. ژنرال هدیت: 
اسمم هیپنوتامه. هیپنوتام:  

حاال هرچی! بریم. ژنرال هدیت: 
ما چی کار کنیم؟ سانی پرتوی: 

صبر. ژنرال هدیت: 

ژنرال هدیت و هیپنوتام خارج می شوند. سانی پرتوی می چرخد تا روی 

تنها صندلی بنشیند. مخفی من روی زمین دراز می کشد و لم می دهد.

)با سرعت باال، همان طور که سانی پرتوی دارد می نشیند، صندلی را از زیرش  تنر چابک:  
می کشد.(

)قبل از اینکه بیفتد خودش را جمع وجور می کند.( وای، چی شد! سانی پرتوی: 
من اول اینجا بودم! تنر چابک:  

)آزرده( یعنی تا ِکی قراره طول بکشه؟ سانی پرتوی: 
)به اطراف نگاه می کند.( هی، مخفی من چی شد؟ تنر چابک:  

)بـه اطـراف نـگاه می کند.( ایناهاش. بذار یه کـم نور بندازم روی  سانی پرتوی: 
سـوژه! )بـه تنر چابـک( چشـم هات رو ببند. )دکمه هایـی را روی 
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گردنبندش فشار می دهد و فضا را نورانی می کند.(

)گیر افتاده.( می خوام یه چرت بزنم ها، مشکلی داری؟ مخفی من:  
)نور را خاموش می کند.( چرا باز همچین می کنی؟ سانی پرتوی: 

قدرتمه! تازه اولشه. مخفی من:  

ژنرال هدیت بدون کاله خود وارد می شود.

)هیپنوتیزم شده( ممنون که اومدین. تصمیم گرفتیم این پسر  ژنرال هدیت: 
هیپنوتیزمی رو قبول کنیم. شما می تونین برین.

هی، ما که هنوز آزمون و مصاحبه ندادیم! تنر چابک:  
ممنون که اومدین. تصمیم گرفتیم هیپنوتام رو قبول کنیم.  ژنرال هدیت: 

شما می تونین برین.
این رو که گفتی. سانی پرتوی: 

ممنون که اومدین. تصمیم گرفتیم هیپنوتام رو قبول کنیم.  ژنرال هدیت: 
شما می تونین برین.

)به ژنرال هدیت( کاله خودت کجاست؟ مخفی من:  
گمونم هیپنوتیزم شده. )به ژنرال هدیت( ژنرال هدیت، حالت  تنر چابک:  

خوبه؟
ممنون که اومدین. تصمیم گرفتیم هیپنوتام رو قبول کنیم.  ژنرال هدیت: 

شما می تونین برین.
فهمیدم... )دکمه های روی گردنبندش را می زند.( چشم هاتون رو  سانی پرتوی: 

ببندین.

پرتوهـای سـانی پرتـوی اتاق را پـر می کند. ژنرال هدیـت از خواب 

مصنوعی می پرد.
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وای، چشم هام... ژنرال هدیت: 
)دکمه های روی گردنبندش را می زند.( سانی پرتوی: 

چی شده؟ چه خبره؟ ژنرال هدیت: 
هیپنوتیزم شده بودی. تنر چابک:  

هیپنوتام کجاست؟ مخفی من:  
اوه، اوه، اون حتمًا یه شروره که تالش می کرد به گروه نفوذ کنه. ژنرال هدیت: 

بذار کمکت کنیم گیرش بیاری! تنر چابک:  
من یه نقشـه دارم. مخفی من، ما پشـت تو قایم می شیم.  سانی پرتوی: 
اون هـم فکـر می کنه ژنرال هدیت تنهاسـت. ژنرال، تو هم 

بهش بگو بیاد تو.
مـن هم می تونم وقتی خواسـت بیاد این سـمت، سـریع  تنر چابک:  

واسه ش جفت پا بگیرم.
خوبه. وقتی افتاد روی زمین، من با نور زیاد دیدش رو کور  سانی پرتوی: 

می کنم. ژنرال هدیت، بعد تو می تونی بگیری ش.

همه قبول می کنند و در موقعیت خود قرار می گیرند. مخفی من نزدیک 

ورودی می ایستد. سانی پرتوی و تنر چابک مثل او پشت سرش قرار 

می گیرند و پنهان می شوند.

هیپنوتام! ژنرال هدیت: 
)وارد می شـود و به سـمت ژنـرال هدیـت قـدم برمی دارد.( متشـکرم،  هیپنوتام:  

ژنرال. می دونم دستورات رو دقیق اجرا کرده ای.

مخفی مـن کنـار می کشـد و تنـر چابـک به سـرعت مـی رود سـمت 

هیپنوتـام. هیپنوتـام سـکندری می خـورد و می افتـد زمین. سـانی 
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پرتوی دکمه های گردنبندش را فشار می دهد و دیدش را کور می کند. 

ژنرال هدیت او را روی زمین نگه می دارد، دسـت هایش را می بندد 

و از جا بلندش می کند.

می بینم که حاال همگی با هم کار می کنین! هیپنوتام:  
گرفتیمت، هیپوتام! تنر چابک:  

َاه... )به تنر چابک خیره می شود.( ازت خوشم نمی آد. هیپنوتام:  
فکر کردی می تونی برای ما زرنگ بازی دربیاری، آره؟ مخفی من:  

)بـه بقیـه نـگاه می کند.( گمونـم تیم خوبی می شـیم. مگه نه،  سانی پرتوی: 
ژنرال هدیت!

)هیپنوتام را ول می کند.( ژنرال هدیت: 
چی کار داری می کنی، ژنرال هدیت؟ تنر چابک:  

هیپنوتام شرور نیست. اون با من کار می کنه. ژنرال هدیت: 
انگاری همه تون تو آزمون موفق شدین. هیپنوتام:  

چی؟ مخفی من:  

سانی پرتوی، تنر چابک و مخفی من سردرگم به هم نگاه می کنند.

این یه آزمون بود که ببینیم می تونین با هم کار کنین یا نه. هیپنوتام:  
مایلیم که از هر سه  نفر شما دعوت کنیم به گروه »اِ بابا به  ژنرال هدیت: 

من چه« بپیوندید.
عالیه. سانی پرتوی: 

ممنون. مخفی من:  
وای معرکه ست. )مکث می کند و پایین را نگاه می کند.( ممنون، ولی  تنر چابک:  

من لیاقتش رو ندارم.
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چرا تنر چابک؟ تو که عالی بودی! سانی پرتوی: 
آره، تو خیلی سریعی! مخفی من:  

ممنـون، ولـی نـه. )غمگین بـه پایین نـگاه می کند و پایـش را بلند  تنر چابک:  
می کند.( من پسر حشره ای رو کشتم.

همه، کمی غمگین، به هم نگاه می کنند.

سانی پرتوی و مخفی من:
اوه!   

)می خندد.( نه. تو فقط یه حشره رو کشتی. ژنرال هدیت: 
چی؟ تنر چابک:  

شوخی بود. تمام مدت داشتم نگاهت می کردم. ژنرال هدیت: 

ژنرال هدیت و هیپنوتام می خندند.

باحال بود، ژنرال. هیپنوتام:  
همیشه جواب می ده. ژنرال هدیت: 

ژنرال هدیت و هیپنوتام خارج می شوند.

پس تو هم به ما ملحق می شی؟ سانی پرتوی: 
ما یه تیم عالی می شیم! مخفی من:  
آره، گمونم خوب می شه! تنر چابک:  

)می زنـد پشـت تنر چابـک.( به نظرت می تونیـم کاری کنیم که  مخفی من:  
اسمش رو عوض کنن؟


