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 نگاهی اجمالی به سه نمایشنامه عروسکی
 
 
 

 
 جشن تولد دختر کوچولوی خاله کفشدوزک 

مواره هکه کودک بیاموزد کوشد تا به و می تاکید دارداین نمایشنامه بر مفهوم امید 
آموزد که حتا در خود، موفقیت را رقم بزند. او می تالشامیدوار باشد و با اتکا به 

 د. دتواند منجر به یافتن مسیر درست موفقیت گرترین وقتها، کورسوی امید میتاریک
تا تعمیر  شودو کفشی به او داده نمی که مدتی است بیکار شده داستان فشدوزکک

رو چار تنگدستی شده و برای برگزاری جشن تولد دخترش با چالشی ژرف روبهکند، د
کوشد از امید خود نکاهد و با توکل و ها، میگشته است. او علیرغم تمام ناکامی

ها را به خوشی برگزار نماید. در مدتی که هیچ یک از حشرات امیدواری به آینده، اتفاق
او روزی به دست بیاورد، سروکله یک  برند کهمزرعه برای کفشدوزک کفشی نمی

دهد. کفشدوزک از قِبَلِ همین شود که هزار جفت کفش به او سفارش میهزارپا پیدا می
زد مُ کفشدوزکشود. در حقیقت تش حل میالمشکیابد و سفارش درآمدی می
 .گیردامیدواری خود را می

 
 ابری که خوابش سنگین بود 

واگرایی اجتماعی بر مبنای تاثیرپذیری از خرد جمعی مورد در این اثر مفهوم همدلی و 
 کوشد کودکان را تشویق کند به اندیشیدن برایاین نمایشنامه مید. گیربحث قرار می

حل جهت مرتفع ساختن هر مشکلی. بدیهی است که همواره، یافتن بهترین راه
 . تری خواهد شدتصمیم مناسب اتخاذاندیشی باعث همفکری و هم
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رشید بایست نور خوسرخ صاحب چند غنچه شده که برای شکوفا شدن، میته گلبو
دریافت کنند. اما مدتی است که ابری بزرگ جلوی رسیدن نور خورشید به باغچه را را 

 هایشسرخ برای از دست دادن غنچهگرفته است و این امر موجب نگرانی بوته گل
ند غنچه کوشساکن باغچه هستند، میشده است. شاپرک به کمک چند پرنده دیگر که 

که مدتی است خوابش برده و جلوی نور را گرفته است،  را را یاری کنند و ابر بزرگ
دگان در همه پرن .افتدبیدار کنند و به سمتی دیگر ببرند. سرانجام این مهم اتفاق می

رژی ناند، حال خوبی یافته و باغچه سرشار از اسرخ کردهاثر کمکی که به بوته گل
  .شودمثبت می

 
 باشینشینشی

دیده زندگی ای که پناخواسته پردازد. تنهاییِاین نمایشنامه به مقوله تنهایی کودکان می
جایی که پدر و مادر، هر دو ناگزیر از کار کردن هستند و اوقات بسیاری . امروزین است

فرزندان خود را نزد بسیاری از والدین گاهی البته، گذارند. شان را تنها میفرزندان
های دیگری همچون در اختیار گرفتن گذارند؛ یا گزینهمادربزرگ یا دیگر بستگان می

 سازیآگاه بر عالوهتا  شده تالشاثر  در این .کنندرا انتخاب می شانپرستار برای کودک
های مزیت، طوالنیشان برای ساعات انندتنها ماندن فرز از مخاطراتپدرها و مادرها 

 ودکانک تقویت یادگیریگیری از تکنولوژی برای های سالم و سازنده و بهرهرمیسرگ
 موردتوجه قرار گیرد. 

 مجبور است تنها در خانه بماند تا پدر و مادرش باشینشیناراکتر کودک قصه شیک
ه دلیل به همین دلیل و نیز ب برد و او به ناچار به تلویزیون پناه می. از سر کار بازگردند

ن شود که مناسب سهایی میعدم هدایت درست از سوی بزرگترهایش، بیننده برنامه
های شخصیت. آوردیهای فراوانی به وجود ماو نیستند و همین امر برایش چالش

های گوناگون وارد تخیل او شده و توسط یک کاراکتر فضایی به نام برنامه
 د.هندکنند و تحت تاثیر قرار میاو را احاطه می باشینشینشی



 

 جشن تولد دختر کوچولوی خاله کفشدوزک
 
 
 
 
 
 
 

 
 :کسان نمایش

 خاله کفشدوزک 
 سفیدخال 
 خانومپشه 
 خانمورچه 

 جیرجیرکعمو  
 خانوم پاچین 

   
 :صحنه

 تعمیرات کفش خاله کفشدوزک. دکه 
 با وسایلی که برای کار هستند. 

 دکه در راه اصلی مسیر حشرات وجود دارد. 
ت که در سمت دیگر سنگ هم هسای در دل یک تختهحفره 

 .صحنه وجود دارد
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 یکم پرده
 
 آید.نور میـ 

 تنهاست.خاله کفشدوزک در صحنه 
 او یک دکه تعمیرات کفش دارد.

 خاله کفشدوزک بسیار غمگین است.
 

رسه. خدایا چی کار کنم؟ دیگه هیچ فکری به ذهنم نمی  :خاله کفشدوزک
 دونم باید چی کار کنم؟نمی

 
 رسد.سفید نام دارد از راه میدر همین هنگام دختر خاله کفشدوزک که خال

هایش به جای خال سیاه، پیداست، روی بالگونه که از نامش سفید همانخال
 های سفید دارد.خال

 دارند.آنها بسیار او را دوست می به همین دلیل هم دیگر حشرات همسایه
 

 سالم مامان کفشدوزک مهربون خودم.  :سفیدخال

 سالم دختر قشنگم. کجا بودی؟ :خاله کفشدوزک

 رفته بودم و با پشی و پشو بازی کنم.  :سفیدخال



  ۱ جشن تولد دختر کوچولوی خاله کفشدوزک 

 

    
 

 پشه خانوم رو که اذیت نکردید؟ :خاله کفشدوزک

نه مامان کفشدوزک. اتفاقن خیلی هم خوشحال بود که من  :خال سفید
اونجا بودم. برام شیرینی هم درست کرد. بعد هم گفت با 

 خوام یه روز برم پیشش.مامانت کار دارم و می

 باشه. قدمش روی چشم. :خاله کفشدوزک

 بدی برم به درسام برسم.حاال اگه اجازه  :سفیدخال

 آفرین به تو دختر منظم و مرتب خودم. :خاله کفشدوزک
 تو دختر ناز منی 
 تو محرم راز منی 
 می توخونه دردونه 
 می توروشنی لونه 
 خواد قد بکشیدلم می 
 ها خط بکشیرو غصه 
 خوشحال و سردماغ باشی 
 همیشه توی باغ باشی 

 مهربونمامان خوب و  :سفیدخال
 یکی یه دونه، عزیزِ جون 
 تو رو دارم غم ندارم 
 هیچی دیگه کم ندارم 
 ش به تو خوشهدلم همه 

 ی تو غصه کُشهخنده  
 ت همیشه رو سرمسایه  
 ش دور و برمباشی همه  
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قربون دختر مهربون خودم برم. حاال بریم که وقت ناهاره.  :خاله کفشدوزک
کن، بعد بشین سر درس و  یه غذای خوشمزه نوش جون

 مشقت.

 جونمی جون. :سفیدخال
 

 روند.سفید هر دو از صحنه بیرون میخاله کفشدوزک و خال
 رود.ـ نور می



 

 
 

 

 ابری که خوابش سنگین بود

 
 

 

 
:کسان نمایش  

 بوته گل ُرز 
 شاپرک 
 بوتیمار 
 چکاوک 
 فاخته 
 تیهو 
 چلچله 
 باد 
 ابر 
 

:صحنه  
 جایی شبیه یک باغ. 
های زیاد.ها و صخرهبا درخت   
سمت چپ صحنه است. خورشید در باال و در   
 یک تکه ابر جلوی او را گرفته است. 
گل ُرز در سمت راست صحنه قرار دارد. بوته   

شود.چند غنچه نشکفته در بوته دیده می   
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 آید.نور می _
 گل رُز در صحنه تنهاست. بوته

 
 شدم. خیلی دوستشونچقدر خوبه که تازگیا صاحب چند تا غنچه  :بوته

خواد زودتر بشکفن و روی زیباشون پیدا دارم. خیلی هم دلم می
بشه. عطرشون بپیچه توی باغ و هر کسی که توی باغ بیاد از 

-عطرشون سرمست بشه. اما چه کنم که نور خورشید بهشون نمی

 خوره.رسه. مدتیه یه ابر جلوی خورشیدو گرفته و تکون نمی
 

 شود.وارد می در همین هنگام شاپرک
 خواند.او خوشحال است و آواز می

 
 به چه روز خوبیبه :شاپرک

 غروبیچه صبح بی 
 هوا شده پاکِ پاک 
 پر از شبنم نمناک 
 فقط باید گردش کرد 
 ها نرمش کردروی گُل 
    ها من رفیقمبا گُل 
 رقیبمرفیق بی 
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 رسد.گل رُز می شاپرک به نزدیکی بوته
 

جونم. چه خوب شد که اومدی. دلم برات خیلی  سالم شاپرک :بوته
 تنگ شده بود.

سالم از ماست بوته خانوم. قربون شما. منم دلم براتون تنگ شده  :شاپرک
 بود.

زدی؟ نکنه باغ بهتری پیدا کرده بودی پس چرا به ما سر نمی :بوته
 کلک؟!

م و نه بابا چه باغی؟! از شما چه پنهون مهمون داشتم. دخترخاله :شاپرک
اومده بودن پیشم. سرم به اونا گرم بود که نتونستم بیام هاش بچه

 پیش شما.

 چه عالی. همیشه به مهمونی. :بوته

 قربون شما. :شاپرک

 خودشون کجا هستن؟ :بوته

 باغِ کنارِ رود. خیلی هم شکایت داشتن! :شاپرک

 چطور؟ :بوته

خوش رن کنار رود که آخه آدما برای گردش و تفریح می :شاپرک
ر وور و اونکنن و زباله اینبگذرونن. ولی اینقدر آتیش روشن می

 ریزن که هوای اونجا خراب و آلوده شده.می

 باغ بمونه.تو پس حتمن یه شاخه گل هم نذاشتن  :بوته

 شونو جمع کنن وراستش آره. منم بهشون گفتم اسباب و اثاثیه :شاپرک
 بیان اینجا تو باغ خودمون.

 ی کردی.خوب کار :بوته



 باشینشینشی
 
 

 
 

 

 
 

 :کسان نمایش
 باشینشینشی 

 فراِز بازیگوش 
 مهربان فرشته 

 عجوزه زشت 
 دزِد نابکار 

 خیالتنبِل بی 
 جاروی فضول 
 گرحیله کیسه 
 آلوبالِش خواب 

 
 :صحنه

 ای ده ساله.اتاق پسربچه 
 هایش.ها و رختبا اسباب و لوازمش. بازیچه 

 ای در سوی دیگر.تختی در یک سو و کاناپه 
 و یک تلویزیون بزرگ در عقب صحنه. 
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 وار است. حرکات او تند و فرفرهشود. باشین روی صحنه حاضر میشینشی
او هنگام رفت و آمد صدایی بادگونه همچون آوایی ترکیبی از سین و شین دارد. 

 های رادیویی.چیزی مانند صدای سیگنال
 کند.باشین نگاهی به تماشاگران انداخته و سپس سخن آغاز میشینشی

 
و  پوشتماشاگران شریف و خوششی... به! سیبه :باشینشینشی

خوش تشریف آوردید به نمایش ما.  . ترکیب...خوش
باشین هست که شغل شینشی... نام شریف بنده شیسی

ای شرح بدم نمایشگری دارم و امروز برای شما شاید قصه
کار و بازیگوش که فراز هست نامش. از یک پسرک شلوغ

جوری هم با شگفتی به من نگاه نکنید. پیش خودتون اون
 یشی... من حتاین از کدوم سیاره اومده. سیهم هی نگید 

مو شرح بدم. اگه یه آدم فضایی هم باشم بازم باید قصه
 . شی...سی

 
ای را برای باشین ترانهشینشود و شیدر همین هنگام موسیقی پخش می

 خواند.تماشاگران می
 

 من قصه فرازِ بالست قصه  :باشینشینشی
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 ناقالستاون که کمی شیطون و کمی  
 میاد فراز هر روز که از مدرسه در  
 ش بیادتنهاست تو خونه تا خونواده  
 کننپدر و مادر فراز کار می  
 کنناونا هر روز این کارو تکرار می  
 فراز به جای درس و مشق و مدرسه  
 ش پای تلویزیون پالسههمه  
 بینههر چی که پخش بشه فراز هم می  
 بینهچیزایی میبراش مهم نیست چه   
 آدم بزرگا رو اون هم برنامه  

 بینه خیلی زیاد و نه که یه کممی  
 وقتش پای تلویزیونه همه  
 دونهاون هنوز خیلی چیزا رو نمی  

 
 شود.موسیقی قطع می

 
شی... چون هنوز ناهارشو خورده نخورده دونید چرا؟ سیمی :باشینشینشی

نه. زهاش نمیدست به مشقشینه پای تلویزیون و تا شب می
شه و پدرش و مادرش از سر کار بعدشم که شب می

یسه نوشی... تند تند و بدخط یه چیزایی میگردن، سیبرمی
خوابه. خودتون یه ذره مونه و بعد میو تا دیر وقت بیدار می

 . شی...از وضعیتشو ببینید. سی
 

ن تابد و اتاق فراز را روشرود و نور بر صحنه میای میباشین به گوشهشینشی
 کند.می
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 شود وارد اتاقش شده و بدوناش بر زمین کشیده میپشتیفراز در حالی که کوله
 ند.کاین که لباسش را عوض کند روی کاناپه نشسته و تلویزیون را روشن می

 
 . شی...ساعت دوی بعدازظهر... سی  :باشینشینشی

 
 ود. شنشسته که از تلویزیون پخش میفراز به تماشای یک سریال بزرگسال 

ند. کنزشت در حال فریب دادن مردمان هستند و بدجنسی می در آن سریال عجوزه
 فراز با اشتیاق به تماشا نشسته است.

 
 . شی...ساعت پنج بعدازظهر... سی  :باشینشینشی

 
 فراز همچنان در حال تماشای تلویزیون است. 

ن شود که آن هم مناسب سدیگر یک سریال دیگر پخش می این بار در یک شبکه
اصلی آن سریال دزد نابکار است که در حال دستبرد زدن  نقشبزرگساالن است. 
 کند.و فراز به شوق بسیار نگاهش می استبه اموال مردمان 

 
 . شی...ساعت هفت عصر... سی  :باشینشینشی

 
هربان م بیند که در آن فرشتهای را میتلویزیون را عوض کرده و برنامه فراز شبکه

 در حال حرف زدن است.
 

 . تونید کتاب بخونید...ها تا میبچه  :مهربان فرشته
 

 کند.درنگ شبکه را عوض میفراز بی
 


