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نگاهی اجمالی به سه نمایشنامه عروسکی

جشن تولد دختر کوچولوی خاله کفشدوزک
اين نمايشنامه بر مفهوم امید تاکید دارد و میکوشد تا به کودک بیاموزد که همواره
امیدوار باشد و با اتکا به تالش خود ،موفقیت را رقم بزند .او میآموزد که حتا در
تاريکترين وقتها ،کورسوی امید میتواند منجر به يافتن مسیر درست موفقیت گردد.
کفشدوزک داستان که مدتی است بیکار شده و کفشی به او داده نمیشود تا تعمیر
کند ،دچار تنگدستی شده و برای برگزاری جشن تولد دخترش با چالشی ژرف روبهرو
گشته است .او علیرغم تمام ناکامیها ،میکوشد از امید خود نکاهد و با توکل و
امیدواری به آينده ،اتفاقها را به خوشی برگزار نمايد .در مدتی که هیچ يک از حشرات
مزرعه برای کفشدوزک کفشی نمیبرند که او روزی به دست بیاورد ،سروکله يک
هزارپا پیدا میشود که هزار جفت کفش به او سفارش میدهد .کفشدوزک از قِبَلِ همین
سفارش درآمدی میيابد و مشکالتش حل میشود .در حقیقت کفشدوزک مُزد
امیدواری خود را میگیرد.
ابری که خوابش سنگین بود
در اين اثر مفهوم همدلی و واگرايی اجتماعی بر مبنای تاثیرپذيری از خرد جمعی مورد
بحث قرار میگیرد .اين نمايشنامه میکوشد کودکان را تشويق کند به انديشیدن برای
يافتن بهترين راهحل جهت مرتفع ساختن هر مشکلی .بديهی است که همواره،
همفکری و همانديشی باعث اتخاذ تصمیم مناسبتری خواهد شد.
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بوته گلسرخ صاحب چند غنچه شده که برای شکوفا شدن ،میبايست نور خورشید
را دريافت کنند .اما مدتی است که ابری بزرگ جلوی رسیدن نور خورشید به باغچه را
گرفته است و اين امر موجب نگرانی بوته گلسرخ برای از دست دادن غنچههايش
شده است .شاپرک به کمک چند پرنده ديگر که ساکن باغچه هستند ،میکوشند غنچه
را ياری کنند و ابر بزرگ را که مدتی است خوابش برده و جلوی نور را گرفته است،
بیدار کنند و به سمتی ديگر ببرند .سرانجام اين مهم اتفاق میافتد .همه پرندگان در
اثر کمکی که به بوته گلسرخ کردهاند ،حال خوبی يافته و باغچه سرشار از انرژی
مثبت میشود.
شیشینباشین
اين نمايشنامه به مقوله تنهايی کودکان میپردازد .تنهايیِ ناخواستهای که پديده زندگی
امروزين است .جايی که پدر و مادر ،هر دو ناگزير از کار کردن هستند و اوقات بسیاری
فرزندانشان را تنها میگذارند .گاهی البته ،بسیاری از والدين فرزندان خود را نزد
مادربزرگ يا ديگر بستگان میگذارند؛ يا گزينههای ديگری همچون در اختیار گرفتن
پرستار برای کودکشان را انتخاب میکنند .در اين اثر تالش شده تا عالوه بر آگاهسازی
پدرها و مادرها از مخاطرات تنها ماندن فرزندانشان برای ساعات طوالنی ،مزيتهای
سرگرمیهای سالم و سازنده و بهرهگیری از تکنولوژی برای تقويت يادگیری کودکان
موردتوجه قرار گیرد.
کاراکتر کودک قصه شیشینباشین مجبور است تنها در خانه بماند تا پدر و مادرش
از سر کار بازگردند .او به ناچار به تلويزيون پناه میبرد و به همین دلیل و نیز به دلیل
عدم هدايت درست از سوی بزرگترهايش ،بیننده برنامههايی میشود که مناسب سن
او نیستند و همین امر برايش چالشهای فراوانی به وجود میآورد .شخصیتهای
برنامههای گوناگون وارد تخیل او شده و توسط يک کاراکتر فضايی به نام
شیشینباشین او را احاطه میکنند و تحت تاثیر قرار میدهند.

جشن تولد دختر کوچولوی خاله کفشدوزک

کسان نمایش:
خاله کفشدوزک
خالسفید
پشهخانوم
مورچهخان
عمو جیرجیرک
ُع ُنقعنکبوت
خانوم پاچین
صحنه:
دکه تعمیرات کفش خاله کفشدوزک.
با وسایلی که برای کار هستند.
دکه در راه اصلی مسیر حشرات وجود دارد.
حفرهای در دل یک تختهسنگ هم هست که در سمت دیگر
صحنه وجود دارد.
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پرده یکم
ـ نور میآید.
خاله کفشدوزک در صحنه تنهاست.
او یک دکه تعمیرات کفش دارد.
خاله کفشدوزک بسیار غمگین است.
خاله کفشدوزک :خدایا چی کار کنم؟ دیگه هیچ فکری به ذهنم نمیرسه.
نمیدونم باید چی کار کنم؟
در همین هنگام دختر خاله کفشدوزک که خالسفید نام دارد از راه میرسد.
خالسفید همانگونه که از نامش پیداست ،روی بالهایش به جای خال سیاه،
خالهای سفید دارد.
به همین دلیل هم دیگر حشرات همسایه آنها بسیار او را دوست میدارند.
خالسفید:

سالم مامان کفشدوزک مهربون خودم.

خاله کفشدوزک :سالم دختر قشنگم .کجا بودی؟
خالسفید:

رفته بودم و با پشی و پشو بازی کنم.
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خاله کفشدوزک :پشه خانوم رو که اذیت نکردید؟
خال سفید:

نه مامان کفشدوزک .اتفاقن خیلی هم خوشحال بود که من
اونجا بودم .برام شیرینی هم درست کرد .بعد هم گفت با
مامانت کار دارم و میخوام یه روز برم پیشش.

خاله کفشدوزک :باشه .قدمش روی چشم.
خالسفید:

حاال اگه اجازه بدی برم به درسام برسم.

خاله کفشدوزک :آفرین به تو دختر منظم و مرتب خودم.
تو دختر ناز منی
تو محرم راز منی
دردونه خونهمی تو
روشنی لونهمی تو
دلم میخواد قد بکشی
رو غصهها خط بکشی
خوشحال و سردماغ باشی
همیشه توی باغ باشی
خالسفید:

مامان خوب و مهربون
یکی یه دونه ،عزیزِ جون
تو رو دارم غم ندارم
هیچی دیگه کم ندارم
دلم همهش به تو خوشه
خندهی تو غصه کُشه
سایهت همیشه رو سرم
باشی همهش دور و برم
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خاله کفشدوزک :قربون دختر مهربون خودم برم .حاال بریم که وقت ناهاره.
یه غذای خوشمزه نوش جون کن ،بعد بشین سر درس و
مشقت.
خالسفید:

جونمی جون.

خاله کفشدوزک و خالسفید هر دو از صحنه بیرون میروند.
ـ نور میرود.

ابری که خوابش سنگین بود

کسان نمایش:
بوته گل ُرز
شاپرک
بوتیمار
چکاوک
فاخته
تیهو
چلچله
باد
ابر
صحنه:
جایی شبیه یک باغ.
با درختها و صخرههای زیاد.
خورشید در باال و در سمت چپ صحنه است.
یک تکه ابر جلوی او را گرفته است.
بوته گل ُرز در سمت راست صحنه قرار دارد.
چند غنچه نشکفته در بوته دیده میشود.
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_ نور میآید.
بوته گل رُز در صحنه تنهاست.
بوته:

چقدر خوبه که تازگیا صاحب چند تا غنچه شدم .خیلی دوستشون
دارم .خیلی هم دلم میخواد زودتر بشکفن و روی زیباشون پیدا
بشه .عطرشون بپیچه توی باغ و هر کسی که توی باغ بیاد از

عطرشون سرمست بشه .اما چه کنم که نور خورشید بهشون نمی-
رسه .مدتیه یه ابر جلوی خورشیدو گرفته و تکون نمیخوره.
در همین هنگام شاپرک وارد میشود.
او خوشحال است و آواز میخواند.
شاپرک:

بهبه چه روز خوبی
چه صبح بیغروبی
هوا شده پاکِ پاک
پر از شبنم نمناک
فقط باید گردش کرد
روی گُلها نرمش کرد
با گُلها من رفیقم
رفیق بیرقیبم
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شاپرک به نزدیکی بوته گل رُز میرسد.
بوته:

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

شاپرک:

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

بوته:

پس چرا به ما سر نمیزدی؟ نکنه باغ بهتری پیدا کرده بودی
کلک؟!

شاپرک:

نه بابا چه باغی؟! از شما چه پنهون مهمون داشتم .دخترخالهم و
بچههاش اومده بودن پیشم .سرم به اونا گرم بود که نتونستم بیام
پیش شما.

بوته:

چه عالی .همیشه به مهمونی.

شاپرک:

قربون شما.

بوته:

خودشون کجا هستن؟

شاپرک:

باغِ کنارِ رود .خیلی هم شکایت داشتن!

بوته:

چطور؟

شاپرک:

آخه آدما برای گردش و تفریح میرن کنار رود که خوش
بگذرونن .ولی اینقدر آتیش روشن میکنن و زباله اینور و اونور
میریزن که هوای اونجا خراب و آلوده شده.

بوته:

پس حتمن یه شاخه گل هم نذاشتن تو باغ بمونه.

شاپرک:

راستش آره .منم بهشون گفتم اسباب و اثاثیهشونو جمع کنن و
بیان اینجا تو باغ خودمون.

بوته:

خوب کاری کردی.

شیشینباشین

کسان نمایش:
شیشینباشین
فراز بازیگوش
ِ
فرشته مهربان
عجوزه زشت
دزد نابکار
ِ
تنبل بیخیال
ِ
جاروی فضول
کیسه حیلهگر
بالش خوابآلو
ِ
صحنه:
اتاق پسربچهای ده ساله.
با اسباب و لوازمش .بازیچهها و رختهایش.
تختی در یک سو و کاناپهای در سوی دیگر.
و یک تلویزیون بزرگ در عقب صحنه.
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شیشینباشین روی صحنه حاضر میشود .حرکات او تند و فرفرهوار است.
او هنگام رفت و آمد صدایی بادگونه همچون آوایی ترکیبی از سین و شین دارد.
چیزی مانند صدای سیگنالهای رادیویی.
شیشینباشین نگاهی به تماشاگران انداخته و سپس سخن آغاز میکند.
شیشینباشین:

بهبه! سیشی ...تماشاگران شریف و خوشپوش و
خوشترکیب . ...خوش تشریف آوردید به نمایش ما.
سیشی ...نام شریف بنده شیشینباشین هست که شغل
نمایشگری دارم و امروز برای شما شاید قصهای شرح بدم
از یک پسرک شلوغکار و بازیگوش که فراز هست نامش.
اونجوری هم با شگفتی به من نگاه نکنید .پیش خودتون
هم هی نگید این از کدوم سیاره اومده .سیشی ...من حتی
اگه یه آدم فضایی هم باشم بازم باید قصهمو شرح بدم.
سیشی. ...

در همین هنگام موسیقی پخش میشود و شیشینباشین ترانهای را برای
تماشاگران میخواند.
شیشینباشین:

قصه من قصه فرازِ بالست
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اون که کمی شیطون و کمی ناقالست
فراز هر روز که از مدرسه در میاد
تنهاست تو خونه تا خونوادهش بیاد
پدر و مادر فراز کار میکنن
اونا هر روز این کارو تکرار میکنن
فراز به جای درس و مشق و مدرسه
همهش پای تلویزیون پالسه
هر چی که پخش بشه فراز هم میبینه
براش مهم نیست چه چیزایی میبینه
برنامه آدم بزرگا رو اون هم
میبینه خیلی زیاد و نه که یه کم
همه وقتش پای تلویزیونه
اون هنوز خیلی چیزا رو نمیدونه
موسیقی قطع میشود.
شیشینباشین:

میدونید چرا؟ سیشی ...چون هنوز ناهارشو خورده نخورده
میشینه پای تلویزیون و تا شب دست به مشقهاش نمیزنه.
بعدشم که شب میشه و پدرش و مادرش از سر کار
برمیگردن ،سیشی ...تند تند و بدخط یه چیزایی مینویسه
و تا دیر وقت بیدار میمونه و بعد میخوابه .خودتون یه ذره
از وضعیتشو ببینید .سیشی. ...

شیشینباشین به گوشهای میرود و نور بر صحنه میتابد و اتاق فراز را روشن
میکند.

