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 گفتارپیش
 
 
 

 
د ها و دنیای سیال ذهنی آنها وجوهایی که برای بچهترین موضوعیکی از مهم

ای به ها یاد بگیرند از چه زاویهکه بچه دارد، چگونه اندیشیدن است؛ این
رساند. بهای خود بنگرند و چه مسیرهایی را برگزینند تا آنها را به هدفشان خواسته

ها امری است ذاتی و طبیعی که هر فرد، با انسان ةداشتن هدف و آرزو برای هم
کوشد تا در مسیر موفقیت و دستیابی به توجه به شرایط زیستی خود، می

 وزد.ورزی را از کودکی بیامایش باشد، پس چه بهتر که این سیاق اندیشههخواسته
ه کوشد بمی و استدو نمایشنامه  کتابی که پیش روی شما قرار دارد شامل

ویی مسیر قصه به س ،«ة شهر عددهاافسان»داستان باال باشد. در  اهدافدنبال نیل به 
ها آگاهی بیشتری نسبت به پیرامون خود بیابند و با چشمانی باز و رود تا بچهمی

 ررو شوند. ددهد روبهشان رخ میتمرکزی باال با رویدادهایی که در مسیر زندگی
، قصه به دنبال برآورده شدن آرزویی است که شاید در «آرزوهای مورچگانه»

بروز و اجرایی نداشته باشد. اما با کمی درنگ و اندیشه و  ةبرخورد ابتدایی جنب
 ود.به تحققش امیدوار ب توانهنگام، مینیز قرار گرفتن در مسیر و موقعیتی به

 هاودباوری توسط خودِ بچهبر این اساس تالش نگارنده مبتنی بر تقویت خ
که بیاموزند برای موفق بودن و پیشرفت در کارهایشان، همواره امر ست و این ا

 های مبتنی بر اندیشه باشند.های درست و شیوهباید به دنبال راه
 



 شهر عددها یافسانه
 
 
 
 
 

 :اهالی شهر عددها
 مهربانی فروشی مغازه صاحب آقای یک

 دوزدهایی از جنس محبت میخیاط ماهر که لباس خانم دو
 دوستدار نقاشیفرزند آقای یک و خانم دو ـ  کوچیکهسه

 صاحب کارگاه شادی پراکنی آقای چهار
 بافدباف کاردست که از تار امید و پود انگیزه گلیم میگلیم خانم پنج

 فرزند آقای چهار و خانم پنج ـ دوستدار کاردستی کوچولوشش
 حوصلگیبیصاحب تعمیرگاه ضد آقای هفت

 کندآشپز زبردست که با چاشنی سپاسگزاری آشپزی می خانم هشت
 فرزند آقای هفت و خانم هشت ـ دوستدار شعر نه ریزه

 ای تنها و اهل کتاب و کتابخوانیهمسایه ِصفر دانا
 گذاردمسافری که به شهر عددها پا می دِه بال

 و 
 گوقصه

   
 :صحنه

 نمایی از شهر عددها.
 های اهالی شهر هستند.ها و مغازههایی رنگی که خانهبا جعبه

 های هندسی باشند.توانند برگرفته از شکلها میجعبه
 ها باالی هرکدام بر تابلویی نوشته شده است.نام مغازه
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 تابد.نور موضعی بر وسط صحنه می -

 آید.گو به میان صحنه میقصه
 

آقایون. خوش اومدین به نمایش ما. ها. سالم خانوما. سالم سالم بچه  :گوقصه
 شهر عددها هست. نمایش ما دربارة افسانة

چه  اصالً پرسین شهر عددها دیگه چه جور جاییه؟ می حتماً
 تونه داشته باشه؟ای میافسانه

کنم. یعنی در حقیقت من اومدم به روی چشم، براتون تعریف می
 که همین قصه رو برای شما تعریف کنم.

ون ذارم و قصه رو براتپس بنابراین بیشتر از این منتظرتون نمی
 کنم.میتعریف 

یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچکی نبود. زیر گنبد کبود، روزی 
گفتن شهر عددها. بود روزگاری بود. یه شهری بود که بهش می

مردمونش همه عدد بودن. اونها روزگار خوشی داشتن و با آرامش 
 کردن.در کنار هم زندگی می

 بیاین باهاشون آشنا بشید.
 

 ایستد.صحنه می گو در گوشةقصه
 شود.نور موضعی گرفته می -

***** 

 آید.نور می -
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 خوانند.گروهی را می الی شهر در صحنه هستند و یک ترانةاه همة
 

 هاسالم سالم بچه :همگی
 خوش اومدین به اینجا 
 حالتون و فالتون 
 جاخوش باشه توی هر 
 اینجا شهر عددهاست 
 ببین ببین چه زیباست 
 مردمونش مهربون 
 صفا در اینجاستعشق و  
 الالالالی الی الالی 
 الالالالی الی الالی 

 کوچیکه من هستمسه :کوچیکهسه
 خوشحال و خندون هستم 
 عاشق نقاشی و 
  رنگای زیبا هستم 

 من مرد مهربونی :آقای یک
 یک دل و یک زبونی 
 مون همین جاستمغازه 
  نشونیخط و بیبی 

 رخت و لباس مرغوب :خانم دو
 شیک و محبوبهای طرح 
 شون از محبتپارچه 
 دوزم خیلی خوبمن می 
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 الالالالی الی الالی :همگی
 الالالالی الی الالی 

 کوچولو منم منشش :کوچولوشش
 دنبال هر فوت و فن 
 امعاشق کاردستی 
 مهربون و فروتن 

 منم یه آقای شاد :آقای چهار
 از هر چی غصه آزاد 
 کنمشادی درست می 

  آباد جا باشههمه  

 گلیم رنگ و وارنگ :خانم پنج
 های قشنگبا نقشه 
 با امید و انگیزه 
 بافم چه خوشرنگمن می 

 الالالالی الی الالی :همگی
 الالالالی الی الالی 

 حوصله نَمونهبی :آقای هفت
 هر کی که مهربونه 
 همه باید بکوشیم 
 فقط خوشی بمونه 

 با همدیگه بخونیم :خانم هشت
 بمونیمکنار هم  
 پزمآشِ سپاس می 
 تا قدر هم بدونیم 
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 منم منم نه ریزه :ریزهنه
 تمیزم و پاکیزه 
 خونمشعرهای خوب می 
 ببین چه تند و تیزه 

 الالالالی الی الالی :همگی
 الالالالی الی الالی 
 تو این شهر عددها 
 هیچکی نَمونه تنها 
 همه کنارِ همیم 
 های زیبابا قصه 
 بشینیدها آی بچه 
 مونو ببینیدقصه 
 از این نمایش ما 
 های خوب بگیریددرس 
 الالالالی الی الالی 
 الالالالی الی الالی 

 

 زنند و خوشحال هستند.همگی پس از خواندن ترانه دست می
 روند.سپس از صحنه بیرون می

 رود.نور می -
***** 

 

 تابد.نور موضعی بر وسط صحنه می -
 آید.می گو به میان صحنهقصه

 



 آرزوهای مورچگانه
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هاشخصیت
 کوچیکهمورچه

 ِههمامامورچه
 ِههبابامورچه

 خاله ابریشم
 خاله پروانه

 باشیملخ
 ریزهپشه

 تابیعموشب
 1 مورچه
 2 مورچه
 3 مورچه

 
   

 صحنه:
 ها و گیاهان فراوان.دشت سرسبز. با گل یک

 ای دارد.کوچیکه که فضایی کوچک با لوازم مورچهمورچه همچنین خانهو 
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 آید.ـ نور می
 ها و گیاهان فراوان.یک دشت سرسبز با گل

های کوچکِ دیگر که دوستان او هستند در میان ساقه کوچیکه و سه مورچةمورچه
 خوانند.کنند و ترانه میگیاهان گردش می

 

 تو دشت و صحرا :هامورچه
 های زیباگل 
 زَر و َزر و َزر 
 خورشید اون باال 
 الال الال الی     الال الال الی 
 الال الال الی الال الال الی 
 بارهبارون می 
 آرهشادی می 
 شُر و شُرشُر و  
 صفایی داره 
 الال الال الی الال الال الی 
 الال الال الی الال الال الی 
 هاسنگ و صخره 
 زیادن اینجا 
 تَق و تَق و تَق 
 جاافتادن هر 
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 الال الال الی الال الال الی 
 الال الال الی الال الال الی 

 

 خندند و خوشحال هستند.سپس همگی می
 کشد.کشد و یک آه بلند میزمین دراز میکوچیکه جایی روی مورچه

 

 کشی؟کوچیکه؟ چرا آه میچی شد مورچه :5 مورچه

 طوری.هیچی. همین :کوچیکهمورچه

کشه. وقتی کسی طوری آه نمیگه هیچکی همینمامانم می :8 مورچه
 کشه.دلش گرفته باشه آه می

 کوچیکه؟مگه تو دلت گرفته مورچه :3 مورچه

 دونم. شاید.نمی :کوچیکهمورچه

خوندیم و بازی خب ما که تا اآلن داشتیم شعر می :5مورچه 
 کردیم.می

 دونم. ولی...آره می :کوچیکهمورچه

 ولی چی؟ بگو. :8مورچه 

ها. به آسمون نگاه کنید. ببینید چقدر آبی و صاف ببینید بچه :کوچیکهمورچه
 و خوشگله.

 

 کنند.ها همگی به آسمان نگاه میمورچه
 

تونیم پرواز کنیم و بریم اون ولی چه فایده؟! ما که نمی :کوچیکهمورچه
 باال.
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 کنیم.خب نتونیم. عوضش از همین جا تماشا می :3 مورچه

 تونن پرواز کنن.ها نمیگه مورچهمامانم می :8 مورچه

ش از این پایین به آسمون نگاه خواد همهولی من دلم نمی :کوچیکهمورچه
 خواد بپرم برم تو آسمون.کنم. دلم می

 تونی پرواز کنی.خب این که غیرممکنه. تو نمی :5مورچه 

 گه غیرممکنه.آره، مامانم می :8 مورچه

خب چه فایده؟! باید بریم باال تا از آسمون لذت ببریم.  :کوچیکهمورچه
 شه.روی زمین که نمی

ن کبه نظر من خودتو خسته نکن. به جاش برو دونه پیدا  :3 مورچه
 که به مامان و بابات کمک کنی.

 گه برو دونه پیدا کن.آره، مامانم می :8 مورچه

 ببخشید، مامان شما اینجا تشریف دارند؟ :کوچیکهمورچه

 دونه دیگه!نه، ولی می :8 مورچه

 چه جالب! :کوچیکهمورچه

 شه.ها من دیگه باید برم. دیر کنم مامانم نگران میبچه :5مورچه 

 رم. چون مامان منم گفته زود برگردم.می منم :3 مورچه

 ها. خداحافظ.باشه برید بچه :کوچیکهمورچه

 خداحافظ. :3و 5مورچه 
 

 روند.می 3ه مورچو  5مورچه 

 همچنان ایستاده است. 2 مورچه
 


