Γίναμε για λίγο κι εμείς σεναριογράφοι . . .

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αφήγησης στις 20 Μαρτίου
παρακολουθήσαμε την αφήγηση του παραμυθιού « Η Μυστηρούλα »
(συγγραφέας: ΜΙΡΑΪΓ ΜΑΡΙ-ΟΝΤ και αφηγητής: ΑΥΓΗ ΚΟΥΤΟΥΛΑ), ένα παραμύθι
για μικρά παιδιά.
Αφού ακούσαμε προσεκτικά το παραμύθι όλοι μαζί, αναλύσαμε τις
θεματικές του ενότητες και τα παιδιά εξιστόρησαν με λίγα λόγια το
παραμύθι, ύστερα από κατευθυντήριες ερωτήσεις που τους έκανα εγώ.
Στο τέλος, τα παιδιά καλέστηκαν να αποτυπώσουν σε μια ζωγραφιά
όποια σκηνή του παραμυθιού ήθελαν και να σκεφτούν να γράψουν ένα
διαφορετικό τέλος από εκείνο του συγγραφέα.
Λίγα λόγια για την πλοκή του έργου
Η πρωταγωνίστρια του έργου, η Μυστηρούλα, είναι ένα παράξενο
κοριτσάκι με μπλε μαλλιά που η οικογένειά της δεν την αγαπούσε από
τη στιγμή που γεννήθηκε. Οι γονείς της, βασιλιάδες σε ένα μακρινό
μέρος, απέκτησαν πριν από τη Μυστηρούλα 3 κόρες που τις πρόσεχαν
και τις λάτρευαν. Ιδιαιτέρως την πρωτότοκη. Τη Μυστηρούλα την

αντιμετώπιζαν σαν να ήταν κάποια υπηρέτρια, αφού δεν την άφηναν
ούτε στο μεσημεριανό τραπέζι να κάτσει μαζί με τη βασιλική
οικογένεια. Και επειδή οι επισκέπτες του παλατιού αναρωτιούνταν για
το μυστηριώδες κορίτσι με τα παράξενα μπλε μαλλιά, ο βασιλιάς και η
βασίλισσα αποφάσισαν να την απομακρύνουν από το παλάτι ώστε να
έχουν καλύτερη μοίρα οι 3 άλλες κόρες τους χωρίς να επισκιάζονται
από τη Μυστηρούλα.
Κι έτσι έκαναν. Πρόσταξαν, λοιπόν, σε έναν εκπαιδευτή σκύλων
του παλατιού που φορούσε μια πράσινη στολή να οδηγήσει τη
Μυστηρούλα στο δάσος και να την παρατήσει εκεί ολομόναχη. Στη
συνέχεια του έργου το κοριτσάκι, μόνο του και πεινασμένο, έρχεται
αντιμέτωπο με κάποιους κινδύνους μέσα στο δάσος. Στην αρχή
συναντά έναν λύκο κι έπειτα έναν γίγαντα που θέλουν να τη φάνε,
όμως εκείνη τους ξεγλιστρά περίτεχνα με την εξυπνάδα της. Στο
τέλος, γνωρίζει μια κακιά μάγισσα που θέλει να της κάνει κακό, όμως
εκείνη πάλι καταφέρνει να κερδίσει την καρδιά της και τελικά γίνεται
φίλη της και ζουν μαζί αγαπημένες.
Λίγο πριν τελειώσει το παραμύθι εμφανίζεται ένας πρίγκιπας που
επιθυμεί να παντρευτεί τη Μυστηρούλα, όμως εκείνη του εξηγεί ότι
είναι μόλις 8 χρονών και δεν μπορεί ακόμη να νυμφευτεί. Οπότε
προτρέπει τον πρίγκιπα να αφήσει να περάσουν 10 χρόνια και μετά να
επιστρέψει και να την ξαναζητήσει σε γάμο.
Πρόκειται για ένα όμορφο παραμύθι με πλούσια πλοκή και γεμάτο
νοήματα σχετικά με τη διαφορετικότητα των ανθρώπων.

Επομένως, ύστερα από την αφήγηση τα παιδιά ενθουσιασμένα μου
έστειλαν τις ζωγραφιές τους και το διαφορετικό τέλος που σκέφτηκαν
για το παραμύθι:
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