
روزهای خوبی اس��ت. ستاره عروسکی ها باالخره با تالش زیاد دوس��تدارانش در آسمان درخشیدن گرفته است. ما 
هم خوشیم با این خوشی عروسک هایمان و آرزو می کنیم که خوش بمانیم با همیشه روی صحنه ماندن شان. آرزو 
می کنیم که روزهای آینده هم لباس همین روزها را بر تن داشته باشد تا دل های ما پر از امید باقی بماند. هرچند 
باقی ماندن امید و حفظ انگیزه برای خودش ش��رایطی دارد که برخی به خود ما ربط مس��تقیم دارد و برخی دیگر 
به از ما بهتران – اشتباه نکنید اجنه را نمی گویم منظورم مسئوالن محترم یا ارباب قدرت است � و صد البته وضع 
مالی و توجهات فائقه ایش��ان. با دومی کاری ندارم چون ما کجا و آنها کجا!!! دهان ما به گوش های آنها نمی رس��د 
تا برایش��ان پچ پچ و نظرش��ان را به عروسک هایمان جلب کنیم اما خب، می خواهم به اولی بپردازم. یعنی خودمان. 
بگذارید از اینجا شروع کنم. ماه ها قبل از شروع جشنواره و با صرف هزینه نه چندان کم، سایتی برای اطالع رسانی 
و به اشتراک گذاشتن حرف ها، عالقه مندی ها، مسائل علمی و پژوهشی و حتی طرح مشکالت طراحی شد که مثل 

همه جای دنیا می توانست همه ما را بیشتر و بیشتر به هم پیوند دهد. اما ... 
نمی گویم کس��ی نرفت و ندید، ولی با اطمینان می گویم خیلی ها رفتند و دیدند و هیج ردی هم از خودش��ان به 
جا نگذاش��تند. کس��ی مشکلش را در آن مطرح نکرد تا دسته جمعی برای رفع آن فکر یا تالشی بکنیم. کسی برای 
درخواس��ت کاری که ش��ده بود حتی یک خط هم ننوشت. کسی هیچ پیشنهاد تازه ای در آن ننوشت. در آن سایت 
که متعلق به همه مان بود هیچ ش��ور و نش��اطی ایجاد نکردیم، برای هم باعث افزایش انگیزه نش��دیم. همدیگر را 

تشویق نکردیم و ... 
همان روزهای پیش از جشنواره صفحه ای هم به من دادند با عنوان چه چیزی عروسک نیست؟ و من با امید کشف 
تعاریف تازه با مشارکت همه عالقه مندان، اندیشمندان و متفکران کار را آغاز کردم، هر چند می دانستم که موضوع 
س��ختی است و نوش��تن یا نظریه دادن برایش کار چندان ساده ای نیست با این حال چون دوستش داشتم انجامش 
دادم. اما خب نتیجه اش واقعا ناامید کننده بود. کسی نه از پیشکسوتان، نه از عروسک شناسان، نه از متفکران و نه 
از تازه کاران نظری برایش نداد. دلیلش را صرف نظر از سختی موضوع � نمی دانم ولی به دلم می گویم البد بزرگ ترها 

در شأن شان نبود و تازه کارها جسارتش را نداشتند. توضیح بیشتری نمی دهم خودتان بروید و ببینید. 

نمایش های س��نتی عروس��کی در میان جامعه رنگ می بازد، کودکان اورامانی تکه چوب رویایی  »بوکه بارانه« را از یاد 
می برند، دخترکان قزوینی چیزی از »چم چی خاتون« نمی دانند، پس��رکان نهاوندی ترانه »داریکه« را حفظ نیس��تند، 
گیلکان دیگر نمی خوانند که »کترا کیشه ببوسته« و »داروغه« این جارچی دربار سلیم خان، سروکله اش پیدا نیست. اما 

این نبودن ها چقدر مهم است؟ 
میراث فرهنگی هر قوم از دو بخش تشکیل شده است: میراث فرهنگی قابل لمس، مانند بناها و اشیای باستانی و میراث 
فرهنگی غیر قابل لمس که ش��امل بخش��ی از فرهنگ ماست که سینه به سینه به ما به ارث رسیده است، مانند قصه ها، 

الالیی ها، رقص ها، آیین ها، شعرها، گویش ها، جشن ها ، سوگواری ها و....
عروسک های نمایشی در هر یک از این دو بخش، سهم مهمی را به خود اختصاص می دهند، چرا که در همه شاخه های 

فرهنگ عامه که برشمردیم، حضوری چشمگیر دارند.
دارای  نام ه��ا  ای��ن  هم��ه  و  دارن��د  گوناگون��ی  نام ه��ای  ای��ران  مختل��ف  نق��اط  در  نمایش��ی  عروس��ک های 
هس��تند.کودکان  ب��ودن،  دوس��تی  و  عش��ق  مظه��ر  و  معصومی��ت  و  پاک��ی  همچ��ون  مش��ترکی  جنبه ه��ای 
می گیرن��د . اوج  آرزوهای ش��ان  آس��مان  ب��ر  و  می گس��ترانند  را  خ��ود  خی��ال  بال ه��ای  عروس��ک ها،  ای��ن   ب��ا 

بقای جامعه به بقا و دوام فرهنگی و ارتباط فرهنگی بس��تگی دارد و این به جز از راه انتقال معارف و ارزش ها و میراث های 
فرهنگی به نسل جدید، ممکن نیست. طبیعت زندگی افراد انسانی از نظر اختالف سنی و ظهور نسلی بعد از پایان نسل دیگر، 

عملکرد انتقال میراث فرهنگی را به عنوان یک ضرورت اجتماعی، برای استمرار بافت جامعه، حتمیت می بخشد.
جامعه نه فقط از راه ارتباط و انتقال فرهنگی دوام می یابد، بلکه باید این ارتباط و پیوستگی، یک نوع حرکت جهت دار و 
هدف دار را برای رش��د اجتماعی نس��ل جدید، تضمین کند که در سایه آن، نسل جدید به مفاهیم مشترک و احساسات 
عام که بتواند »جامعه واحد«ی را به وجود آورند، دس��ت یابد.  این انتقال یک اثر تربیتی عمیقی نیز به دنبال دارد، زیرا 
زندگی فردی انسانی در پهنای عملکرد انتقال فرهنگی، زمینه گسترده ای را به دست می آورد که در آن با دیگران، شریک 
و سهیم باشد و با احساس واحد و شعور اجتماعی که از تجربه های جمعی به دست آمده است، با دیگران شریک می شود.

این احساس واحد است که او را رنگ آمیزی می کند و شخصیتش را شکل می دهد. اشیا و بناهای تاریخی بر اثر گذشت 
زمان دچار تخریب می شوند و مانند بیمارانی هستند که باید پزشک آنها را ببیند! به کسانی که آسیب های اشیا و بناها 

را درمان می کنند، مرمت گر می گویند.کسانی که اشیا یا بناها را از زیر خاک بیرون می آورند نیز باستان شناس نام دارند.
 میراث معنوی نیز چنین اند.عروس��ک های نمایش��ی س��نتی نیز چنین اند.آنها نیز درمانگران��ی می طلبند.درمانگران و 
زنده نگهداران آنها همانا نمایش��گران عروسکی اند.کس��انی که آنها را روی صحنه یا بین مردم، زنده نگه می دارند، جان 

می بخشند و پیش روی نسل آینده قرار می دهند.
تئاتر عروسکی از این منظر، جایگاهی بس رفیع دارد.قدر این جایگاه را بدانیم! 

 انسان و عروسک
subject یا  object به مثابه

از جشن تا جشن آور
یادداشتی برای جشنواره

یک نمایش یک تماشاگر

کارگردان، تماشاگر و جعبه جادویی عروسک متفاوت نمایش
محتویات صندوق خیمه شب بازی  »تولد غم انگیز پسر آهنی«

استاد خمسه ای

بعد از اجرا و عروسک گردان خسته 
اما پرانرژی

فهیمه میرزا حسینی - استاد دانشگاه
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عروسک به مثابه object اگر مورد ذهن ما یعنی انسان قرار گیرد، موجودی بی جان است که ما تظاهر به جانداری 
او می کنیم. این عروسک همیشه در سلطه انسان است و نمی تواند در جایی که انسان ایستاده است، بایستد. منظور 
از ایستادن »قیام ظهوری« و existence است؛ به معنی آنچه انسان را به آن نامدار کرده ایم. در نحوه تلقی دیگر، 
عروسک به مثابه subject موجودی جاندار است که حیات او به واسطه حیات انسان می تواند مفهوِم نزدیک به 
موجودی باشد که قیام ظهوری دارد. در اینجا او یعنی عروسک در جامعه انسانی حضور دارد و با او یعنی انسان 
می تواند س��خن بگوید. عروسک ها در نمایش های عروس��کِی متداول در ایران، هنوز حوزه objective را تجربه 
می کنند و نمایشگراِن عروسک ها اغلب جز مفهوم object بودِن عروسک ها تصوری دیگر از آنها ندارند و بر اینکه 
عروس��ک ها را مورد ذهن خود ق��رار دهند اصرار می ورزند. این object )ه��ا( ویژگی های خود را در جوهر حفظ 
می کنند و در اعراض و صور گاه متکثر می شوند و سازندگان آنها را به مفهوم تنوع یا تغییر به شمار می آورند. در دوره 
معاصر که اندیشه »گذر« از اشیا و در صدر آنها عروسک ها به مثابه object و subject  موضوع ذهن هنرمنداِن 
پسا»پسا«نوگراست، ما یعنی جامعه تئاتر عروسکی ایران نمی توانیم همواره خود را به پاسخگویی در تئاترهای مان 
مشغول نگاه داریم،زیرا دیگر پاسخی حقیقی در اختیار بشر امروز نیست و باز، زیرا در دوره معاصر معنی هنر ارجاع 
به پرسش دارد. در ادوار گذشته نه انسان و نه عروسک نمی توانستند subject باشند. آنها object های متعین 
به حس��اب می آمدند و در حضور subject که او امر مطلق بود به مثابه صفات او متجلی می گش��تند. عروسک و 
 subject در آن سرزمین با یکدیگر هم داستان بودند و در هم سخنی با object انسان در نسبت برابر به عنوان

ازلی، استقرار داشتند.
س��خن دیگر: هستی به مثابه وجود جامع، استعداد انس��ان و عروسک را برای بازگشت به قیام حضورِی هم زمان 

گواهی می کند. این قیام حضوری تجمیع جامع و معنایی دارد. 
و سخن دیگِر دیگر: تا آنگاه که عروسک ها در دسِت دست اندرکاران تئاتر عروسکی معاصر قرار دارند، عروسک ها 
در دست مردم بیگانه می مانند. این فقدان، مقام آیینی عروسک ها را که در گذشته با آنان بود، از 
یاد می برد. اگر مجریان تئاتر عروسکی بخواهند حقیقت نهفته در عروسک ها را به زبان آورند و  
این زبان، زبان مشترک عروسک و انسان باشد؛ ضروری است در زبان خود واژه ای را ابداع و اعالم 
 object بودن انسان در برابر subject  نمایند که مس��ئولیت آنان را به عنوان مروجان موضوع
بودن عروس��ک ها پایان دهد. ش��اید این واژه، واژه »گذر« یا » trans« در ترکیب با معنی تئاتر 

عروسکی آیینی مدرن باشد.

اکنون در میانه ی یک جش��ن هس��تیم که مهم ترین ویژگی اجتماعی اش تعلیق است. تعلیق زمان، مکان و شخصیت؛ 
زمانی که قانون هایش درهم می ریزد، مکانی است که قطعیتش را از دست می دهد و شخصیت هایی که نقاب های ناگزیر 
اجتماعی شان را رها می کنند. در این میانه ی بی زمانی و بی مکانی با حضور بی نقاب شخصیت ها، گفتارها و رفتارها سویه ای 

بی پرده و بی پروا می یابند. پس رهایی جشن، مجالی است برای ناگفته ها یا کم گفته ها به یکدیگر مانند یک گفت وگو.
اگرچه همه ما با جشن سرخوش می شویم، اما معدودند کسانی که جشن آورند و با خود رهایی جشن گونه می آورند. 
حضورش��ان در تلخ ترین لحظات مایه ی سرخوش��ی است. گویی از اندوه ش��ادی می سازند و از مرگ زندگی. آنها 

بی مرزی جشن را می دانند و از هر کنشی جشن می سازند.
برای من

او که مراسم سوگ دوست دیرینش را به جشنی در پاسداشت زندگی جاوید او با خاطراتش در تاالر به نام یافته ی  
او بدل می ساخت...

او که با حفظ هوشمندانه مرز میان شوخی و جدی، همه ی گردهم آیی ها را به مکاِن معلق جشن گونه تبدیل می کرد...
او که شروع تدوین یک گاهنامه با عنوان دلنشین تجیر را به جشنی در ستایش پژوهش بدل می کرد...

و او که در ابراز هیجانش به من برای ترجمه »شاه اوبو« اثر ژاری، مرا به جشن کشف دنیای بی مرز نمایش عروسکی 
دعوت می کرد...

برای من او یکی از جشن آوران راستین بود: جواد ذوالفقاری.
که گاه فکر می کنم اگر بود رخدادها را چگونه رها، بی پرده و بی پروا و با لذتی چون حضور در یک جشن پاسخ می گفت.

و شاید او می توانست با توانایی خود در حفظ مرز میان شوخی و جدی ژرفایی را نشان دهد که سال های زیادی از 
زندگی اش را صرف آن کرد.

و شاید می توانست خالی هایی را نشان دهد که تنها از قدرت بی نقابی و بی پروایی جشن آور او بر می آمد.
و شاید او می توانست با ایستادن در مرز میان قلم و عمل تجربه ی اجرا را درکنار فرصت پژوهش به جشنی بزرگ 

بدل سازد.
تعلیق زمان، مکان و شخصیت در جشن جشنواره را فرصتی بی نظیر برای گفت وگوهای بی نقاب می سازد، آن را 

فرونگذاریم.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

حمیدرضا اردالن

شیوا مسعودی

استاد دانشگاه

تئاتر ترنس مدرن

استاد دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه، نویسنده و منتقد تئاتر

بین المللکـوتاه از نمایش های امروز

نونه جرباشیان و گروهش از ارمنستان، برای اولین بار است که در فستیوال بین المللی- تهران مبارک حضور دارند.
او از س��طح حرفه ای  امکانات در ایران می گوید و اینکه همه چیز در س��طح عالی برگزار ش��ده  اس��ت. نونه 
جرباش��یان می افزاید: از خیلی قبل تر آرزو داشتم به این جشنواره بیایم . در نظر من فستیوال تهران- مبارک 
بسیار   عالی و در سطح باال برگزار شده است. امکاناتی که در اختیارمان قرار داده اند بسیار عالی بوده است؛ از 

هتل گرفته تا سالن نمایش.
او می گوید: نمایش عروسکی یک جنبه فرهنگی هم دارد. نزدیک کردن مردم و فرهنگ های ملل مختلف از 
دستاوردهای ارزشمند شدن این دست جشنواره هاست. جایزه اصال اهمیتی ندارد و تنها عاملی که یک نمایش 

را مهم میکند تماشا چیان حاضر در سالن هستند.
نونه جرباشیان از  اهمیت همکاری و به اشتراک گذاشتن تجارب کارگردان ها هم صحبت کرد و گفت: چنین 
تعاملی نتایج بس��یار مثبتی خواهد داشت. سطح نمایش ها  باالتر می رود و چه بهتر که میزگردها و اتاق های 
فکری هم برگزار شود. هنگامی که کارگردان ها نمایش یکدیگر را می بینند و با تکنیک های هم آشنا می شوند 
نکته های زیادی از یکدیگر یاد می گیرند . می توان  اینطور گفت که در نهایت فستیوال های اینچنینی است که 

باعث بهبود سطح نمایش های عروسکی در جهان می شود.

علی اکبر حلیمی، متولد سال ۱۳۴۱ دارای مدرک کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی است. نخستین 
کار او نمایش )نخودی(  در کارگاه نمایش مشهد در سال ۱۳۶۹ به اجرا درآمد. از جوایز او می توان 
به »هفت  خوان رس�تم« جایزه متن، کارگردانی و بازیگری برگزیده دومین جشنواره بین المللی 
تئاترعروسکی تاجیکستان )چادرخیال(  اردیبهشت۱۳۸۹؛ نمایش عروسکی »حسن کچل« ۱۳۷۰ برگزیده سومین جشنواره 
بین المللی نمایش عروسکی تهران؛نمایش عروسکی »معجزه نزول بارانوشیران پرده« برگزیده ششمین جشنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران۱۳۷۶؛پخش و تولید تلویزیونی و…. اشاره کرد. حلیمی با نمایش »میهمان غار« در جشنواره حضور 

دارد. 
من مربی تئاتر کودک در کانون پرورش فکری بودم و جزء نخستین دوره فارغ التحصیالن رشته عروسکی بعد از انقالب هستم. این دنیای متنوع عروسک ها را 

دوست دارم چرا که به من این اجازه را می دهند که فانتزی ها و حرف هایی را که می خواهم از طریق آنها بزنم.
شاید به نظر شعارگونه باشد، اما با اینکه عروسک ها بی جان هستند، انسان را به خدا نزدیک تر می کنند. حوزه کاری من کودک و نوجوان بوده و این مسئله 

باعث شده است که کار در این رشته مرا به فطرت خودم نزدیک تر کند.
در مشهد وضعیت تئاتر عروسکی خوب نیست، اما در پایتخت جایگاه بهتری دارد.

رضا بهرامی از س�ال ۱۳۸۶ به صورت حرفه اي وارد این هنر ش�ده است. از کارهای او 
می توان به  دس�تیاری کارگردان نمایش ماهي بزرگ تنها به کارگرداني فرناز بهزادي 
و دس�تیاری کارگردان نمایش اسب هاي پش�ت پنجره به کارگرداني روح اهلل جعفري 

اشاره کرد. او در جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی با نمایش »مبارک و نسل جدید«  حضور دارد.
من اصوال تئاتر را دوست دارم و تئاتر چه عروسکي و چه زنده برام جذابیت دارد. مهم براي من ایجاد یک فضاي خاص و خوب  
است،حال این فضا با عروسک ایجاد شود یا به صورت بازیگر زنده.مهم آن فضاي مطلوب، دل و عقلم است که به سمت عروسک 
و یک سطل زباله روي آوردم براي ایجاد تصاویر و بیان یک معضل . عروسک نوعي تفکر خاص و خالقیت برام ایجاد کرد.زماني 
که بچه بودم و س��رم شکس��ته بود و هیچ کس نمي توانست آرامم کند یک پرس��تار با دستکشي که در دستش بود خیلي آرام 
جلوي من آمد و دستکش اش را با دهان باد کرد و بعد صداي یک گاو را در آورد و گفت ببین این خانم گاوه میگه اگه آروم و 
ساکت باشي میذاره از سینه اش شیر بخوري و من در اون لحظه ناخودآگاه شیفته دستکشي شدم که تبدیل به سینه گاو شده 
بود و نفهمیدم کي سر شکسته ام بخیه و باندپیچي شده. و این جادوي عروسک بود.  این چهارمین بار است که شرکت کردم.
این دوره تا به اینجا خوب است،فقط اگر جشنواره رقابتي باشد شاید جنب و جوش و حال بیشتري در بین گروه ها ایجاد کند.

گپی با نونه جرباشیان:

آرزو داشتم
به این جشنواره بیایم

آنها به خدا نزدیک هستند جادویی به نام عروسک
  رضا بهرامی- نویسنده و کارگردان نمایش  »مبارک ونسل جدید«  علی اکبر حلیمی-نویسنده و کارگردان نمایش »میهمان غار«

رضا کوچک زاده با کارگردانی چندین نمایش، نگارش چندین نمایش�نامه، پژوهش و نگارش 
چند کتاب و چندین مقاله پژوهش�ی و تدریسی، امسال با »پس�رک بی باک« ویژه مخاطب 

کودک به جشنواره آمده است.
حرفه اصلی من کارگردانی ا س��ت،حتی به ش��کل شگفت آوری تحصیالت دانشگاهی من نیز در این 
رشته بوده است.من رؤیا می سازم؛ با هر وسیله ای که در دسترسم باشد.در اصل نه تئاتر عروسکی را انتخاب کرده ام و نه هرگونه 
دیگری که هنوز تجربه نکرده ام.وقتی کارتان کارگردانی باش��د، ناچارید تنها به نیازهای جهان اثر بیندیش��ید و عناصر سازنده را 
برای پرداخت مناسب به آن نیازها انتخاب کنید.گاهی جهان اثر، شما را وا  می دارد در راه هایی نرفته گام بردارید.برای نمونه در 
آماده س��ازی نمایش��ی که پیش از »پسرک بی باک« تمرین می کردیم � آهنگ های درخواستی � بی آنکه بخواهم یا عالقه ای داشته 
باشم به مرزهای پرفورمنس آرت نزدیک شدیم و البته این را در میانه تمرین ها دریافتیم.»پسرک بی باک« هم که نوعی از افسانه 
پریان اس��ت، فضایی می طلبید که نیازش تنها در جهان عروس��کی گس��ترش می یابد. نمایش��نامه را به سال 1382 برای اجرای 
دوستی در جشنواره  عروسکی دانشگاهی نوشتم که همان زمان هم اجرا شد.سال ها در گوشه ذهنم به زندگی ادامه داد تا اینکه 
روش اجرایی ویژه ای یافت که آن را از اجرای یک نمایش عروسکی صرف فراتر برد.در این فکر تازه، تعریفی دیگرگونه از عروسک 
طرح شد که برایم بسیار وسوسه انگیز بود.طراحی تازه مرا به بازنگاری کشاند و سرانجام به میهمانی جشنواره آمدیم.من همچنان 
کارگردانم.تئاتر یا تئاتر عروس��کی گونه هایی از تخصص من اس��ت، حتی گونه هایی که هنوز مرتکب نشده ام مانند اپرا یا نمایش 
موزیکال و... در دایره کاری من می گنجد اگر انجامش دهم.بخش��ی از رویاهای ناممکن من در جهان عروس��ک ها رشد می یابند و 
زندگی می کنند، یا در میان انیمیشن ها.شاید اگر این جهان فانتزی نبود، تحمل زندگی بسیار سخت تر از اکنون بود.فکر می کنم 
از س��ال 1375 تماش��اگر پیگیر همه جش��نواره های تئاتر در فضای ملی بوده ام، اما چیزی که در این جشنواره مهم است و باید 

بیشتر به آن توجه کرد نظم و همدلی، مشارکت و همفکری در کارهاست.

افش�ین قاس�می، متولد ۱۳5۸ و کارش�ناس ارش�د کارگردانی دانش�گاه هن�ر و معماری 
و کارش�ناس نمایش دانشکده س�ینما و تئاتر دانشگاه هنر اس�ت. از کارهای او می توان به 
»مدافع شیطان«،»عمو ماهیگیر«،»عنکبوت پروانه ای« و ... اشاره کرد. او در جشنواره پانزدهم 

تئاتر عروسکی تهران-مبارک با تئاتر عروسکی فضای باز »عمو حسن بنا« حضور دارد.
در این جشنواره از شیوه دستکشی استفاده کردم. نمایش قبلی من به نام »عمو ماهیگیر« این قدرت را به من داد که کار 
بعدی ام در فضای باز دستکشی باشد. در این شیوه من 9 عروسک را با صداهای مختلف با سرعت دست غیرقابل پیش بینی 
عروس��ک گردانی می کنم.در مبانی س��ال دوم در کالس های خانم جدی کار و استاد یوسف صدیق در خود استعداد بسیاری 
در این رش��ته دیدم. همین طور تش��ویق های خانم زهرا ش��هیدی، کارش��ناس نمایش عروسکی دانش��کده سینما و تئاتر و 
دوراندیشی استاد ایرج محمدی درباره آینده این حرفه تصمیم من را قطعی کرد. نمایشگر عروسکی به تنهایی یک کمپانی 
تئاتر اس��ت که می تواند بنویسد، بس��ازد، بازی  و کارگردانی کند. من به وسیله تئاتر عروسکی، گفتاردرمانی و تئاتردرمانی 
برای گروه س��نی الف و ب نیز انجام داده ام. نتایج آن بس��یار جالب و موفقیت آمیز بود. عروس��ک هایم را بسیار دوست دارم، 
چون آنها نان آور خانه من بودند. خدا عمرشان بدهد. خدا بچه هایشان را زیاد کند. هرجا که گیر کردم آنها با خنده و شادی 

به سراغم آمده اند. یارانه بگیر نیستند، ولی خب غذا هم نمی خورند.
نباید خودمان را محدود به چند سالن و چند مکان کنیم. جشنواره در طول سال، برنامه ریزی می خواهد. خودم، شخصاً منتظر 
جشنواره نمی ایستم و کار خودم را انجام می دهم. در اجرای عروسکی که در الهیجان در جشنواره خیابانی داشتم، متوجه شدم 
چقدر کودکان شهرستان ها محرومند. آنها با دیدن عروسک ها و بازی شان به وجد می آمدند. امسال با همه تالش خانم برومند، 
این اتفاق ها در شهرستان ها نیفتاد. با برنامه ریزی می توان در دوسال آینده، چند شهر را به عنوان قطب های تئاتر عروسکی انتخاب 

کرد. البته تا دوسال آینده اگر مدیران عوض نشوند، اگر بودجه ثابت بماند و اگرهای بسیار.... 

من رؤیا می سازم
با هر وسیله ای که در دسترسم باشد بی جان های نان آور

   افشین قاسمی-نویسنده و کارگردان نمایش »عمو حسن بنا«   رضا کوچک زاده-نویسنده و کارگردان نمایش »پسر بی باک«

ما و تئاتر عروسکی )۶(
 تئاتر عروسکی و رسالت

انتقال میراث فرهنگی
منوچهر اکبرلو

فض�ای بازصح�نه ای

سردبیر: افشین صادقی زاده         دبیر تحریریه: الهه حاجی زاده 
خبرنگاران: علی رضا کیانی، سوگند نیازمند، پویان فراستی، امیرحسین حسینی، کسری دشتی

مدیر هنری: محمد هاشمی 
عکس: رضا معطریان، عبدالرضا نیکو، اختر تاجیک

وب سایت: مژگان طیار

نشریه روزانه پانزدهمین جشنواره بین المللی
نمایش عروسکی تهران - مبارک
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 فضای بازنمایش های

درباره ی گروه های خارجی شرکت کننده در جشنواره امسال کم تر حرف زده ام.هلندی ها را هنوز ندیده ام، اما هنوز 

نیامده کمی ادا واطوار داشتند. بابت اتاق هایشان بهانه گیری کردند، طوری که عصبانی شدم و گفتم اگر می خواهند 

اروپایی بازی در بیاورند بگویید از همان جایی که آمده اند برگردند؛ اما کمی که گذشت آرام شدند.نقطه ی مقابلش گروه آمریکاست؛ بچه هایی 

خوب و مهربان که شکل ما هستند و احساس بیگانگی با آنها نمی کنی.آرزویشان بوده که به ایران بیایند و از نزدیک این جا را ببینند. دوستان 

ایرانی دارند و از راه نرسیده  حرف از آبگوشت و فالوده شیرازی زده بودند! از وقت شان برای دیدن تهران حداکثر استفاده را می کنند، مردم 

ایران را خیلی دوست دارند  واز این که باید زود برگردند و نمی توانند بیشتر در ایران باشند، غمگینند.

دو بانوی نازنین از آلمان مهمان ما هستند، بسیار دوست داشتنی، مهربان و بدون افاده و ادا. صربستانی ها که دیگر محشرند، احساس 

هم خانوادگی با آنها می کنیم، حتی موسیقی کارشان به موسیقی بومی ما نزدیک بود.خودشان هم تعجب کرده اند که چقدر مزه ی غذاهای 

ایرانی به مزه ی غذاهای صرب ها شبیه است. حتي وقتی درباره مسائل فرهنگی و اقتصادی با هم حرف زدیم متوجه شدیم که در این موارد 

هم بسیار شبیه هستیم و آنها هم از مسائلی چون تحریم  که بر صرب ها هم اعمال می شود، دلشان خون است.

گروه ارمنستان را خیلی کم دیده ام، باید بروم ببینمشان. چینی ها خیلی خونگرم هستند، تعدادشان زیاد است و همه جا حضور دارند، همه ی 

نمایش ها را می آیند و با این که اصال انگلیسی نمی دانند، با بچه های ستاد خیلی زود صمیمی شده اند. سه پسر اسپانیایی، باانرژی و بامزه 

هستند  و دوست دارند همه جای ایران را ببینند.

 بچه های افغان بی نظیرند، بچه هایی دوست داشتنی که از این حضور خوشحال هستند و من خیلی متاسفم که نتوانستم کارشان را ببینم.

امیدوارم فرصت بشود تا پایان جشنواره، نمایش گروه افغانستان را ببینم. معتقدم که ما در قبال افغان ها و بقیه همسایگان مان وظیفه داریم 

تا روابط فرهنگی مان را نزدیک تر کنیم.

متاسفانه در این دوره از جشنواره نتوانستیم از کشورهای مسلمان بیشتری گروه داشته باشیم, با این که نامه نگاری های زیادی هم با 

سفارت های عراق، سوریه، فلسطین و لبنان انجام داده بودیم تا گروه های نمایش عروسکی کشورشان را به ما معرفی کنند اما متاسفانه 

این اتفاق نیفتاد.آرزو می کنم بتوانیم یک جشنواره منطقه ای راه بیندازیم تا کشورهای هم جوار و مسلمان و آنهایی که از نظر فرهنگی به ما 

نزدیک ترند، گرد هم بیایند.

و در کنار این بچه ها، بچه های خون گرم همدان، کرمانشاه، مالیر، اصفهان، مشهد، تبریز، مرند و دامغان که همگی نازنین هستند و وقتی 

جشنواره تمام شود این حسرت برایم می ماند که چرا این روزها سرم شلوغ است و نتوانستم این بچه ها را بیشتر از نزدیک ببینم وبا آنها 

گپ وگفت کنم. امیدوارم بعد از جشنواره که فراغتی پیدا می شود بچه ها به خانه ی عروسک  بیایند و ما به شهرهای آنها برویم و از نزدیک 

کارهایشان را ببینیم. خانه ی عروسک، خانه ی همه ی بچه های نمایش عروسکی ایران است و درش به روی همه باز.

سرگیجه ام دارد کم کم بهتر می شود.فقط به باال و پایین نمی توانم زیاد نگاه کنم، ولی خوش بختانه می توانم به چپ و به راست نگاه کنم و 

خوشحالم که دوستان تئاترعروسکِی من، باال و پایین نیستند و کنار من هستند، بنابراین به راحتی به چپ و به راست نگاه می کنم و از حضور 

این همه نمایش گر عروسکی خوب و این همه تماشاگر خوب که مرا مورد لطف خودشان قرار می دهند، لذت می برم.

مرضیه برومند

یادداشت دبیر جشنواره

مهمانان دوست داشتنی

پنجشنبه - 2۷ شهریورماه ۱۳۹۳

نمایش عروسکیپانزدهمین جشنواره بین المللی 
تهران - مبارک

روزنامه دیواری

اپرای لیلی و مجنون
کارگردان: بهروز غریب پور

لیلی و مجنون، دختر و پسری نابالغ هستند که در مکتب خانه به یکدیگر دل می بندند. خواستگاری 
خانواده پس��ر به نتیجه نمی رسد و حتی به جنگ قبیله ای می انجامد. جنگی که مجنون در آن 

طرف دشمن )طایفه عروس( را می گیرد. لیلی را به مرد مالداری شوهر می دهند...

کدو زری
کارگردان: محمد اعلمی

نویسندگان: راضیه برومند و گیتی مرتضوی
زن و مرد کش��اورزی که بچه دار نمی ش��وند، کدوی جالیز را به فرزندی قبول می کنند و 

در این میان باور زن، کدو را به حرف می آورد.
 

میهمان غار
کارگردان: علی اکبر حلیمی

نویسنده: علی حلیمی 
عنکبوت ها در غار »ثور« نزدیک ش��هر مکه، از طریق کبوتری که بر در غار النه داش��ته 
با خبر می ش��وند که حضرت محمد )ص(، فرس��تاده خدا از ش��ر کافران مکه به غار پناه 
می آورد و دش��منانی خطرناک به دنبال او هستند. به خواست و فرمان خدا، عنکبوت ها 
بر در ورودی غار تارهای بس��یار تنیده و کبوتر النه و تخم می گذارد تا دش��منان پیامبر 

خدا گمراه شوند و محمد )ص( نجات پیدا کند...

 سوسک می شود
نویسنده: آرش پارسا خو 

طراح و کارگردان: آزاده انصاری
 یک روز صبح، گرگین سامره از خواب آشفته ای به خود آمد و دید در تختخواب تبدیل 

به سوسک غول پیکری شده...

آوا\آدا
کارگردان: درو دایر

آدای 70 ساله سوگوار خواهر دوقلویش آوا است. او به تنهایی، زمان را با تقلید از زندگی 
دو نفره می گذراند. هرچند با رفتن به سیرکی سیار و عبور از هزارتوی آینه، او سفری به 
پرتگاه میان مرگ و زندگی را آغاز می کند. س��فری به چشم اندازهای گوتیک نیوانگلند. 
آوا/آدا از داس��تانی خیالی و ماوراء الطبیعه برای کاوش در سوگواری و سودازدگی خود و 

دیگری، استفاده می کنند.

آنتیگونه
کارگردانان: نیکول بیوتلر، اولریکه کواید

 نمایشنامه نویس: سوفوکل، مگنه ون دن برگ
پولونیکس در نبرد کشته می شود و قانون می گوید که او نمی تواند به خاک سپرده شود. 
آنتیگونه و ایس��منه، خواهران او در مقابل این قانون دو موضع متفاوت انتخاب می کنند. 
ایسمنه تصمیم می گیرد از قانون اطاعت کند و زنده بماند، در حالی که آنتیگونه انتخاب 
می کند برخالف تصمیم خانواده آرمان خود را دنبال کند و با مرگش، بهای ش��جاعتش 

را پرداخت می کند.

دست های رقصان
نویسنده و کارگردان: گروه دوریان گری

گ��روه دوریان گری مجموعه ای از قطعات کوتاه ش��ان را در این نمایش 
اجرا می کنند. مجموعه ای از تجربیات9 س��اله ش��عبده بازی، تکنیک 
بادکنک و مهارت های اعجاب آور دس��ت های آنها. نمایشی متنوع برای 

تمام سلیقه ها.

پسرک بی باک
نویسنده و کارگردان: رضا کوچک زاده

ماجرای جوانی 12 ساله را بازگو می کند که نمی تواند بترسد و لرزیدن 
از ترس برایش نامفهوم اس��ت. از آنجا که پدرش نمی تواند برای درک 
ماجرا یاری اش کند، تصمیم می گیرد در پی کسی بگردد که بتواند این 

پرسش را برایش حل کند...
 

داستان یک گرگ
نویسنده و کارگردان: نونه جرباشیان

داس��تان درباره گرگی غمگین، تنها، بدش��انس و گرسنه است که در 
جنگل س��رگردان است و شکاری به دست نمی آورد. او با گریه به خدا 
می گوید که او گرگ بدی نیس��ت و تقاضای ش��کار می کند. سپس در 
جنگل با ش��نل قرمزی، بز و س��ه بچه خوک مواجه می ش��ود، ولی از 
آنجایی که گرگی بدجنس و بدش��انس اس��ت، موفق نمی شود آنها را 
بخورد. خوک ها به او پیش��نهاد می کنن��د که هویج و کاهو بخورد تا با 
صل��ح در کنار همدیگر زندگی کنند. در انتها گرگ تنبیه می ش��ود و 

دوباره تنها و گرسنه می شود.

آهای تو دیگه کی هستی؟ 
نویسنده و کارگردان: عادل بزدوده

داس��تان از آنجا شروع می ش��ود که غاز دلش می خواهد از برکه ماهی 
بگیرد و نمی تواند، قو را می بیند و گردنش را قرض می گیرد، مرغ سقا 
را می بیند و منقارش را قرض می گیرد. آنقدر به این کار ادامه می دهد 

که دیگر شبیه غاز نیست و کم کم خسته می شود.

خیمه قمر خانم
نویسنده: امیر مشهدی عباس

کارگردان: بهناز مهدوی خواه
عماد، پس��ر مرشد اسد، بعد از 10 سال برگشته تا خانه قمر خانم را 
پی��دا کند و به بهانه دادن دایره زنگی ک��ه امانت پدرش بوده دوباره 
بس��اط خیمه ش��ب بازی را علم کند. قمر خانم که 10 س��ال پیش با 
مرش��د اسد بگو مگو داشته، س��راغ او را می گیرد و عماد می گوید او 
ب��ه رحمت خدا رفته... از خیمه قدیمی قمر خانم چیزی به جا نمانده 
و تبدیل ش��ده به یک خانه دو طبقه که در طبقه باال پس��ری زندگی 
می کند به  نام کامبیز که عالقه مند به موس��یقی غربی است و دوست 

صمیمی باقالی...

حضور س�نجد خبرنگار در چهارمین روز جشنواره که وظیفه 

خبررس�انی جش�نواره را به عهده دارد، بازه�م مثل روزهای 

پیشین جشنواره توجه ها را به خود جلب و رهگذران بسیاری 

را دور خود و تیم عروس�ک گردان�ی و فیلمبرداری اش جمع 

کرد. نگار اس�تخر صداپیشگی س�نجد را برعهده دارد که برای بسیاری از 

رهگذران و کودکان ش�نیدن صدا و حضور همیش�گی اش کنار س�نجد جالب و 
هیجان انگیز است.

س�ه گروه نمایش عروسکی چینی که در جشنواره امسال شرکت کرده اند، به جز 

اجراهای موفق خود، با حضور مداوم و پرش�ور در جشنواره و دیدن بیشتر کارها، 

نظرها را به خود معطوف س�اخته اند. تقریباً بیش�تر نمایش های اجرا شده در این 

چن�د روز، حداق�ل میزبان نمایش�گران یکی از گروه های چینی بوده اس�ت که با 

شوق و عالقه فراوان به تماشای کارها می نشستند؛ تماشاگرانی که دیگر کارها را 

تشویق می کردند و با عوامل کار و عروسک ها عکس می گرفتند.

حاشیه 
روز پنجم

 صحنه اینمایش های

این کار را 22 س��ال پیش روی صحنه آوردم. آه من از س��ر نالیدن 
نیس��ت؛ آه من از بابت از دس��ت دادن س��ه عزیزی اس��ت که جزء 
س��تون های اصل��ی نمای��ش عروس��کی ک��ودک هس��تند. کامبیز 
صمیمی مفخم، بیژن نعمتی ش��ریف و حمید حمزه . آن سال ها که با 
هم در کانون فعالیت داش��تیم این کار را روی صحنه بردیم. کامبیز 
صحنه را طراحی کرده بود، بیژن برای طراحی عروس��ک ها زحمت 
کش��یده بود و حمید هم اش��عار دوست داش��تنی کار را سروده بود. 
کم��ال طراوتی نیز آهنگس��از کار بود و با چندتای��ی از بچه هایش 
همزمان با اجرا، موس��یقی را می نواختند. قصه غاز مغروری اس��ت 
که س��عی می کند با حیله اعضای بدن دوس��تانش را قرض بگیرد تا 
بهترین پرنده عالم ش��ود. رفته رفته از خ��ودش دور و به موجودی 
تبدیل می ش��ود که دیگر کسی او را نمی شناسد و سرانجام تصمیم 
می گیرد به خودش برگردد. احس��اس کردم این متن هنوز که هنوز 
اس��ت دغدغه اجتماعی ماس��ت. هرکس باید شکل و شمایل خاص 

خود را داش��ته باشد وگرنه خداوند همه را به یک شکل می ساخت. 
هرکس��ی باید توانمندی خود را بشناس��د. این مت��ن تاریخ مصرف 
ندارد و این مشکل تا ابدالدهر با انسان هست. باید از خودمان شروع 
کنی��م و ببینیم که هس��تیم. باید به توانمندی هایم��ان ایمان پیدا 
کنیم. در تمام دوره های جش��نواره ش��رکت کرده  ام و همه دوره ها 
برایم دلچسب بوده اس��ت. تنها در یک دوره که آقای مسافرآستانه 
در جش��نواره حضور داشتند توانستم به اجرای عموم برسم. در این 
15 دوره تمام دلخوشی مان همین روزهای جشنواره است. جشنواره 
جهش خیلی خوبی بوده اس��ت و شکوفایی و خالقیت دارد، اما بعد 
از پایان آن دوباره آب سردی روی همه عروسکی ها ریخته می شود.  
عدم برنامه ریزی و پیگیری مدون باعث دلزدگی و نگرانی نمایشگران 
عروسکی می شود. امسال نسیم جور دیگری می وزد. امیدوارم باعث 
بارورتر شدن نمایش عروسکی شود و تداوم داشته باشد. از دوستان 
معاونت هنری، خصوصا آقای مرادخانی می خواهم برای نمایشگران 

عروس��کی برنامه ریزی ویژه ای داشته باشند. س��الن ها را در اختیار 
گروه ه��ای مختلف ب��ا نگاه های مختلف قرار دهی��م تا اجرای عموم 
طوالنی داش��ته باش��ند. همانن��د کانون پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان که عاشق این است تا آنهایی را که به درستی کار می کنند 
با آغوش باز بپذیرد. این جشنواره پر از روحیه و انرژی مثبت است، 
اما ادامه داشتن این انرژی به تنهایی از دست ما ساخته نیست. باید 
س��رمایه گذاری وجود داشته باشد تا زندگی اقتصادی مان هم تامین 
ش��ود. نمی گویم تفاوت جشنواره امسال از زمین تا آسمان است، اما 
قاطعانه می گویم کار را به کاردان و تیمی کارکش��ته س��پرده اند که 
دغدغه شان نمایش عروسکی است و منسجم تر از قبل کار می کنند. 
هیچک��س منکر زحمات دبیران قبلی نیس��ت، اما این بار بارقه ای از 
امید در دل ما به وجود آمده اس��ت. در انتها برای همه نمایش��گران 
عروسکی ایرانی و خارجی که با عروسک هایشان سخت ترین مفاهیم 

را به شیوه خودشان بیان می کنند، آرزوی سالمتی دارم.

 یادبودی برای
 نعمتی شریف
 صمیمی مفخم و حمزه
عادل بزدوده در تمام دوره های جشنواره شرکت کرده است. 
امسال »آهای تو دیگه کی هستی؟« را که یادگاری از دوران 
همکاری اش با کامبیز صمیمی مفخم، بیژن نعمتی شریف و حمید 
حمزه است، بعد از 22سال روی صحنه آورده تا همه با این سه 
عزیز تجدید خاطره کنیم.

ویژهیادداشت 

دغدغه ماشینی
فکر می کنم  برگ برنده ی نمایش

»تولد غم انگیز پسرک آهنی« دغدغه ی متن آن است.متن دغدغه 
فرا جغرافیایی و بسیار به روزی دارد که تقریبا همه ی انسان های این روزگار 

مبتال به آن هستند و آن مساله زندگی ماشینی و تبعات آن  است که 
منجر به فاصله گرفتن انسان ها از یکدیگر می شود.نمایش،این 

دغدغه را به شیوه ای انتزاعی و به صورت بی مکان مطرح 
می کند و کارگردان حتی دیالوگ به معنای مرسوم را حذف 

کرده است تا به جهان شمول بودن دغدغه خدشه ای 
وارد نشود.به نظرم کارگردانی خوب در کنار بازی های 

هماهنگ این نمایش را آن چنان خوب که هست 
نمی کرد مگر با بازی دهندگی های خالقانه که با 

تکنیک سایه ای اجرا شده اند.البته استفاده 
مناسب از آکساسوار،به ویژه ویدئو 

پروجکشن از دیگر ویژگی های مثبت 
نمایش است.

سایه بازی نوین
 با دیدن نمایش »تولد غم انگیز پسرک آهنی«

ایده نو و بیان غیر مستقیم پیام در دل نمایشنامه را 
بسیار دوست داشتم.

همچنین یک نوع سایه بازی نوین و هماهنگی بازیگران با 
سایه بازی ها از نقاط قوت این نمایش بود.شاید اگر دیالوگ 

هایی که قرار بود گفته شود روی نمایشگر دیده می شد 
بهتر بود هرچند من علت بی دیالوگ بودن نمایش را 

بیهوده می دانستم.

گزارش اکثریت
دیدگاه  تماشاگران

هنرمندان، عروسک گردانان
و دوستان عزیز من در ایران

دَدی د.پودامجی، رییس اتحادیه نمایشگران عروسکی جهانی)یونیما(

 هرچند که امسال، حضور در پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی عروسکی تهران مبارک برایم میسر نشد، اما 
دوست دارم همینجا به مرضیه برومند و تیم تخصصی اجرایی ایشان برای برگزاری این جشنواره تبریک بگویم، 

همچنین باید از سازمان ها و کسانی که به هرچه بهتر برگزار شدن این جشنوار شناخته شده در جهان و ایران 
کمک می کنند نیز تقدیر کرد.

در ماه های اخیر، خشونتی بی حد و مرز کشورهای جهان را فرا گرفته است، امیدوارم و از همه هنرمندان خواهش 
می کنم تا با کنار گذاشتن اختالف سلیقه ها، با صلح، عشق و یکپارچگی گرد هم آیند.

یونیما به منزله قدیمی ترین سازمان تئاتری دنیا و با داشتن اعضا در بیش از ۹5 کشور جهان، وظیفه خود می داند 
تا به یاری نمایش عروسکی و ارتقای این هنر در سراسر دنیا،بی توجه به تفاوت های فرهنگی، نژادی، سیاسی و 
مذهبی به ارزش های انسانی دست یازد. وظیفه ماست که در این موقعیت،با توجه به تعریف اعالمیه جهانی حقوق 
مایلیم  برسانیم.ما  رابه گوش جهانیان  اعتراض آمیز خود  ابتدایی بشر،صدای  به حقوق  بی احترامی  به  بشرنسبت 
که برای حفظ و حراست و دفاع از این حقوق اعالم آمادگی کنیم و همگان متعهد شویم تا دست در دست هم در 
این مسیر گام نهیم و صدایمان را به گوش رهبرانی برسانیم که سخنان شان گوش شنوا دارد تا از قدرت شان برای 
دستیابی به این آرمان بهره بگیرند.آینده در دستان ماست و ماییم که باید آینده ای روشن برای آیندگان تدارک 

ببینیم.
مایلم یک  بار دیگر احترام وسپاس خود را نسبت به  برگزارکنندگان یکی از بهترین جشنواره های این منطقه اعالم 

کنم.
با آرزوی بهترین ها

Message of Dadi D.Pudumjee, President UNIMA

Though I cannot attend the 15th edition of the International puppet festival in 
Tehran this year,
I congratulate all of you including the festival director Ms Marzieh Baroumand 
and her dedicated festival team, as also all the organizations and individuals 
who make this wonderful festival so special, in Iran and the world.
The last few months have seen tremendous violence in many parts of our coun-

tries, it is my fervent hope and appeal to all us artists to set aside individual differences and 
come together in peace, love and harmony towards each other.
UNIMA the oldest international theatre organization in the world, with members in more than 
95 countries and whose endeavor is to bring together peoples from around the Earth in the pro-
motion of the art of puppetry, with the aim of using it as a tool for the pursuit human values, 
regardless of race, political or religious convictions and differences in culture, it is our most 
profound duty to raise our voice at this moment to call for the respect of all fundamental human 
rights, such as defined in the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. We 
wish to declare our joint commitment to protecting and advocating these rights.
Let us join hands together in this path. We call on all the leaders and those with a voice to use 
their power to ensure this.
The future depends on each one of us to create a positive future for all.
Once again my respects, thanks and congratulations in organizing one of the best festivals of 
this region.

My Dear puppeteers,
artists and friends in Iran

کاسه اشکنک
نویسنده و کارگردان: پری بارانی

کودکان روستا های اطراف مالیر با در دست داشتن کاسه هایی خالی به نشانه شکم خالی به در خانه های 
دیگر مردمان روس��تا رفته و کاس��ه را پر از آذوغه و خوراکی می کردند و برای فقرا می آوردند و سر آخر 

کاسه های خالی را می شکستند و به رقص مشغول می شدند.

مبارک و نسل جدید
نویسنده و کارگردان: رضا بهرامی

نقالی در حال نقل است که مبارک را در کیسه خود می بیند. مبارک از نقال که روزی بابای خیمه بوده 
گله می کند که چرا خیمه را رها کرده و مشغول نقالی شده. 

شیری که نوشتن نمی دانست
کارگردان: عبدالحق حق جو

نمایشنامه نویس: مارتین بالت شایت
ش��یر نوش��تن نمی دانست ولی باید نامه ای می نوش��ت. پس از بقیه حیوانات کمک می خواهد، حیوانات 

جنگل هرکدام ایده ای دارند، اما آیا آنها می توانند به شیر کمک کنند؟ 

جعبه جادویی
نویسنده و کارگردان: مریم شوقی

داستان کوتاهی در داخل جعبه کوچکی به نمایش درمی آید و فقط یک تماشاچی می تواند آن را ببیند. این 
نمایش ارتباط مستقیم با تماشاچی دارد و بسیار کوتاه است و در عرض چند دقیقه به پایان می رسد.  

خیمه شب بازی سنتی
کارگردان: مرتضی شیخ احمدخمسه ای

در ابتدا با آمدن مبارک و شوخی هایش با مرشد برنامه حالت طنز به خود می گیرد. افرادی که در بارگاه 
س��لیم خان مش��غول فعالیت هس��تند به جلوی خیمه می آیند و صحنه را تمیز می کنند و خبر از آمدن 

سلیم خان می دهند. 

روبی
نویسنده و کارگردان: امیرحسین شفیعی

روباهی از طرف حیوانات جنگل ماموریت پیدا می کند تا با آمدن به ش��هر نظم زندگی ش��هری را برهم 
زند و در برابر آسیب هایی که انسان ها به طبیعت وارد می کنند مقابله به مثل کند. او درگیر ماجراهایی 

تازه در شهر می شود و... 

روز ششم

در یک نگاه

سرزمین زنبورهای عسل
کارگردان: محمدرضا مالکی

نویسنده: مریم رها )براساس طرحی از محمدرضا مالکی(
کار با موضوعیت محیط زیس��ت طراحی شده اس��ت. معرکه گیری قصه  زنبورعسلی را 
تعریف می کند که هرچه تالش کرده اس��ت برای تهیه عس��ل موفق نبوده و نتوانسته 

عسل خوبی درست کند، چون طبیعت و زمین آلوده است. 

جشنواره امسال
یک جشنواره سبز
و حامی محیط زیست است

دست ما و جان عروسک، جان ما و جان طبیعت

امروز و فردا سالن اجرای نمایش های آنتیگونه از کشور هلند و دست های رقصان از اسپانیا به علت مشکالت فنی نمایش آنتیگونه تغییر کرده است.توجه ! توجه ! جابه جایی در سالن دو نمایش
نمایش آنتیگونه به جای سالن حافظ، در تاالر سایه تئاتر شهر اجرا می شود و نمایش دست های رقصان هم از تاالر سایه به سالن حافظ منتقل شده است.

عالقمندان با داشتن بلیط نمایش دست های رقصان در تاالر سایه، می توانند این نمایش را در سالن حافظ ببینند.


