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تماشاخانه

ننه سرما در نوروز

بچهای از عمو نوروز میخواهد که ننه ســرما را بیدار کند و در
این بین حاجی فیروز به کمک بچهها این کار را انجام میدهد
و در پــی آن اتفاقاتــی رخ میدهد .این داســتان نمایش «ننه
ســرما در نوروز» اســت که از اسفندماه امســال در مرکز تولید
تئاتر عروســکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی
صحنه میرود .در نمایش «ننه ســرما در نوروز» موضوعات
نوروز به شــکل ســادهای برای بچهها تعریف میشود تا آنها
با آیینهای نوروز آشــنا شــوند .جواد انصافــی ،کارگردان این
تئاتــر که خــودش نقش حاجی فیــروز را بازی میکند،
میگوید«:اگــر بچهها این ســوژههای اصیــل ایرانی
را بشناســند ،عالقهمنــد بــه شــناختن تاریخمــان
میشــوند ».در ایــن نمایــش  ۱۰بازیگــر بــه همراه
 ۳نوازنده حضور دارند.
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پاندایی که به خاطر لک روی دستش با کسی دوست نمیشد
پانــدا کوچولــو خیلــی پــارک و بازی با وســایل بــازی را دوســت دارد .بــرای همین
مرجان قندی
پدرش ســعی میکنــد بعد از ظهرهــا او را به پارک ببرد .پانــدا کوچولو هیچ وقت
از کنــار پــدرش تکان نمیخــورد و با بچه پانداهای دیگر بازی نمیکنــد و از پدرش میخواهد که با او
همراه بشود و وقتی سوار تاب میشود هلاش بدهد یا با او االکلنگ بــازی کند .پاندا کوچولو روی
بچهها با دیــدن این
دســتش یک لکه دایرهای ســفید رنگ دارد و خیال میکند
لکــه بــه او میخندنــد .بهخاطر همین دوســت ندارد با
بچههــا بــازی کنــد .پاندا کوچولــو یک روز بــه پدرش
گفــت کــه دیگــه بــازی کردن تــو پــارک را دوســت
نــدارد .پدرش تعجب کــرد و ازش پرســید« :چرا
عزیــزم؟ تو کــه پارک را خیلی دوســت داشــتی».
پاندا کوچولو گفت«:بخاطر لکه روی دستم ،چون
میدانم بچه پانداها به این لکه دســتم میخندند
و من دوســت ندارم ».پاندای پدر به او گفت« :ولی تو
که تا حاال با بچهها بازی نکردی که ببینی بهت
میخندنــد یــا نــه؟ بعــد هــم بغلــش
کــرد و گفت«:فردا باهــم میرویم با

بچهها درباره مهاجرت چه میگویند؟
کتابخانه

ماسککاغذی

امیــد ،همکالســی پویــان عادت زشــتی دارد کــه دوســتانش را با
اســمهای نامناســب صدا میزند و برای هر کدامشان شعرهایی
مســخره میســازد که زنگهــای تفریح همه بچههــای کالس با
هم بخوانند و بخندند .پویان از اینکه امید برایش شــعر ســاخته
و او را «موشــان» صــدا میزند و مســخره میکنــد خیلی ناراحت
اســت اما کاری از دســتش برنمیآید
جز اینکه هر وقت عصبانی میشــود
پایــش را بکوبد زمین و داد بکشــد یا
بزنــد زیر گریــه .امید باز هم بــرای او
میخواند«:موشان موشان موشان
کلهاش خورده به کوشان»
بچههــای دیگــر هــم یــا عصبانی
میشوند یا به تالفی کار امید بقیه
را مســخره میکنند به جز سهیل
کهوقتیامیدبرایششعرمیسازدوبچههامسخرهاشمیکنند،
فکــر تازهای به ســرش میزنــد ،از همان فکرهــای بکری که بقیه
بچهها افسوس میخورند چرا تا االن به فکر خودشان نرسیده.
این خالصهای است از کتاب «ماسک کاغذی» که جلد چهارم از
مجموع داستانهای پویان است که به موضوع مقابله با مسخره
شدن میپردازد .مجموعه داستانهای پویان برای گروه سنی ب
تألیف شده و به قصههای پویان ،پسری هشت سال ه میپردازد.
نویســنده کتــاب «بــدری مشــهدی» اســت و «محبوبــه یزدانی»
تصویرگریاش را انجام داده و انتشــارات فنی ایــران هم آن را به
چاپ رسانده است.

من دوست ندارم
از ایران بروم اما...

معرفیفیلم

مریم و میتیل

مریم دختری شش ساله است که خانوادهاش را در جنگ از
دست داده و در پرورشگاه زندگی میکند .روبهروی پرورشگاه
خانوادهای زندگی میکنند که به تازگی دختر کوچک شان را از
دست دادهاند و مادر خانواده به خاطر
همینمسألهخیلیناراحتاست.
مریم در نمایشی بازی کرده که بازیگر
نقش فرشته مهربان در آن ،خیلی
شبیهخانمهمسایه است.بهخاطر
همین هم مریم عالقه زیادی به زن
همسایه دارد که اتفاقاً اسم او هم
فرشته است .مریم آرزو دارد فرشته
مادرش باشد ،اما اتفاقاتی در این
میانمیافتد.

فیلم «مریم و میتیل» که خالصه داستان آن را خواندید ،یک
فیلم قدیمی اســت که  27ســال پیش ساخته شده و از جمله
فیلمهای کودک و نوجوان است.
ایــن فیلم کــه کارگردانی آن را فتحعلی اویســی انجــام داده،
درباره موضوع فرزندخواندگی اســت و شــما میتوانیــد آن را
تماشا کنید و لذت ببرید.
دختــر کوچولویی کــه نقش مریم را در فیلم بــازی کرده ،بازی
خوبی دارد و البته حاال دیگر یک دختر کوچک نیست.

بچههــا بــازی میکنیــم تا ببینی کــه آنها تو را دوســت دارند و از اینکــه با تو بازی کنند خوشــحال هم
میشــوند ».فــردای آن روز پانــدا کوچولــو و پــدرش دوتایی به پــارک رفتند و پاندای پــدر رفت پیش
بچهها و با صدای بلند ســام کرد و گفت«:بچهها پســر من میخواهد با شــما دوســت شود و با شما
بــازی کنــد ».یکــی از پانداهــا جلــو آمد و گفت« :ســام ،به من میگویند پانــدای کنگ فو کار ،ما
که با پدرت به پارک میآمدی اما برایمان ســؤال بود که
هر روز تــو را میدیدیم
چــرا پیش مــا نمیآمدی تا باهم بــازی کنیم! دیروز
که نیامدی نگرانت شــدیم ،حــاال بیا بریم با بقیه
بچهها آشنا شویم».
پانــدا کوچولــو بــا لبخند بــه پدرش نــگاه کرد
و بعــد همــراه پاندای کونــگ فــو کار پیش بقیه
بچههــا رفت .بعد از دو ســاعت که پدرش رفت
دنبالــش ،پاندا کوچولو با خوشــحالی پرید بغلش
و گفــت کــه امروز خیلی بــه او خوش گذشــته و بچهها
اصالً به خاطر لکه روی دستش نه مسخرهاش کردند و
نه به او خندیدند .او خوشحال بود که دوستان خوب و
جدیدی پیدا کرده است.

خیلی سال پیش وقتی یک بچه دبستانی بودم،
یک روز معلممــانُ ،
فرگل ،یکــی از بچههای کالس
را صــدا زد کــه بیاید پــای تخته .فــرگل دختــر آرام و
درســخوانی بــود و همــه بچهها دوســتش داشــتند.
فرگل ساکت جلوی تخته ســیاه ایستاده بود .معلم
جلــو رفت و دســتی به ســر او کشــید و بعــد رو به ما
گفت«:بچهها ،فــرگل دارد بههمراه خانوادهاش به
کشــوری دیگر مهاجــرت میکند .ایــن آخرین روزی
اســت که او در میان ماست ».ما با تعجب به فرگل
نــگاه کردیم .توی ســرمان دنبــال معنــی مهاجرت
بودیــم کــه بعداً معلــم برایمــان توضیــح داد که به
معنــای رفتــن از یک مــکان به مــکان دیگر اســت.
مــا فهمیدیم فرگل از مــا خیلی دور میشــود و دیگر
نمیتوانیــم مثل قبل بــا هــم درس بخوانیم و بازی
کنیــم .آن روز خیلــی گریــه کردیم .فــرگل رفت و ما
دیگر او را ندیدیم.
نمیدانم شــما هم اطرافتان دوســت یــا فامیلی
داشــتهاید که مهاجرت کرده یا نــه ،اصالً آیا خودتان
از مهاجرت خوشــتان میآید و دلتــان میخواهد از
شهر یا کشــورتان مهاجرت کنید؟ این ســؤالها را از
تعــدادی از بچهها پرســیدیم که میتوانیــد در ادامه
نظرهایشان را بخوانید.
بامــداد دیانتی  6ســاله اســت ،او میگوید«:من
میدانم مهاجرت کردن یعنی چی ،مهاجرت یعنی
از یک جــا بروی یک جــای دیگر .من دوســت دارم
یک روز مهاجرت کنم چون دوســت دارم چیزهای
بیشتری در دنیا ببینم».
پارسا شــادمان  9ســال و نیمه هم میگوید«:من
دوست دارم تا دانشگاه نرفتم بروم انگلستان ،آنجا
مــن زودتر به آرزوهایم میرســم و
راحتتر میتوانم به باشــگاه
فوتبــال منچســتر یونایتــد
بروم».
آرزو ویســـــــــی
دختر  12ســالهای
است که میگوید
چند ســالی است
مادر و پــدرش در
تــاش هســتند تــا
همگی باهم به استرالیا

می خواهی درآینده چه کاره شوی؟
سحر طوسی
عکاس و دوچرخه سوار

«میخواهــی در آینــده چــه کاره شــوی؟» ایــن ســؤالی
تکراری وکلیشــهای است که شــاید خیلی از ما در اولین
برخورد با یک دانشآموز یا کودک میپرسیم.
جوابهــا معمــوالً از چنــد کلمــه فراتــر نمــیرود:
معلم ،دکتر ،پلیس و شاید خلبان.
ولــی یــک روز در یکــی از ســفرهایم بــه مناطــق
دورافتاده ،جواب متفاوتی شــنیدم که اول شوکه شدم و
بعد ناراحت و بعدتر من را به فکر وادار کرد.
ماجرا از این قرار بود که با یکی از خیرین مدرسهساز،
بــا یک وانــت قدیمی برای سرکشــی مــدارس کپری به
روســتاهای دورافتــاده میرفتیــم .در مســیر جمعیــت
 ۱۵نفــره پســربچههای یــک روســتا را دیدیــم کــه پیاده
به ســمت مدرســه روســتای بعــدی میرفتنــد چون در
روستای خودشان مدرسه متوسطه نداشتند.
ماشــین را نگه داشــتیم و همگی پشــت وانت ســوار
شــدند و مــن هــم از ســر کنجــکاوی و عالقــه ارتبــاط با
بچهها به آنها پیوستم و پشت وانت نشستم.

شــروع کردیم به آشــنا شدن با همدیگر و گرم حرف
زدن شــدیم کــه یکی از بچههــا از من پرسید«:شــغلت
چیه؟»
گفتم«:عکاس و دوچرخهسوار و یه وقتایی ،معلم».
بچههــا کــه همــه دانشآمــوز دوره متوســطه اول
بودنــد ،شــروع کردنــد بــه شــوخی و خنــده و همزمــان
شغلهای مورد عالقه شان را میگفتند.
در این بین یکــی از بچهها خیلی غیر منتظره گفت:
«من میخوام یک قاچاقچی بزرگ بشم!»
تعجب کردم و پرسیدم«:چرا؟»
گفت« :درس بخونم که چی بشــه؟ مدرســه ب ه درد
نمیخوره .با مدرسه رفتن نمیشه پولدار شد .نمیشه
رفــت تهــران زندگــی کــرد .نمیشــه تلویزیــون خریــد.
نمیشه ماشین خرید .نمیشه ازدواج کرد».
همان موقع به روســتا رســیدیم و روبهروی مدرســه
ایســتادیم .بچهها پیاده شــدند و دســت تــکان دادند و
رفتند.
مــن ماندم و ســؤالی بزرگ که چــرا دغدغه و آرزوی
یک کودک به چنین چیزی تبدیل شده؟!

بروند اما نمیشــود که نمیشود چون هر بار مشکلی
برایشــان پیش میآید که رفتن شــان را کنســل کرده
اســت .آرزو میگوید«:من خیلی هم دوست ندارم
از ایــران برویم اما دوســت دارم در جاهای مختلف
زندگی کنم .مثالً دوست دارم برای چند سال برویم
کردستان پیش خانواده پدرم».
نینا نیکنام کالس اول اســت .او میگوید« :من تا
حاال به مهاجــرت کردن فکر نکردم اما شــاید بزرگتر
که شــدم تصمیمهایی بگیرم .من دوســت دارم اگر
یک روزی خواستم مهاجرت کنم به یک کشور با آب
و هوای سرد بروم چون عاشق برف و اسکیام».
امیرعلــی پیــرزاده  10ســاله میگوید«:مــن از
مهاجرت خوشــم نمیآید چون از دوستهایم
دور میشــوم .دلــم نمیخواهــد مدرســهام را
عوض کنــم و به زبــان دیگری حــرف بزنم چون
خیلی سخت است و آدم فارسی یادش میرود
و بعد مجبور اســت یک جور بدی فارسی حرف
بزند».
کیانا  12ســاله ،هم مهاجرت را دوست دارد و هم
نــه .او میگوید«:اگر آدم به یک جــای نزدیک برود،
اشــکالی ندارد چون میتواند وقتی دلش تنگ شــد
زود ســوار هواپیما شــود و به ایران برگــردد .اما جای
دور را دوست ندارم چون دیگر نمیشود زود به زود
آمــد مثل خالهام کــه به کانادا رفته و چند ســال یک
بار میآید .کانادا دورترین جاســت .آنجا هم خیلی
ســرد اســت و به نظــرم هوای کشــور خودمــان بهتر
است».
سپنتا  9ســاله هم دلش نمیخواهد از ایران برود
اما میگوید مادرش گفته باید بروند انگلیس .سپنتا
یک عکس از انگلیس دیده که مال یک پارک اســت
و یــک چــرخ و فلــک خیلــی بــزرگ دارد .او از آنجا
خیلــی خوشــش آمده اما بــه نظرش اگــر یک چرخ
و فلک بــزرگ در تهــران درســت کننــد ،از انگلیس
قشنگتر است.
حاال که نظر تعــدادی از بچهها را درباره مهاجرت
خواندید ،بهتر اســت خودتان هم فکر کنید و ببینید
در این باره چه فکر میکنیــد .میتوانید نظراتتان را
برای ما بفرســتید و بگویید دوســت دارید مهاجرت
کنید یا نه؟ بگویید چرا ایران را دوست دارید و از چه
چیز آن بیشتر خوشتان میآید.

