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پرویز پورحسینی

t h e a t r e @ s a b a n e w s p a p e r. i r

پورحسینی به فعالیت هنری خود در عرصه سینما ادامه داد و با درخشش خود در جشنواره فیلم فجر توانست کاندیدای بهترین بازیگر نقش مرد برای فیلمهای «اوینار» و
«طلسم» شود .او همچنین برای بازی خوب خود در فیلم «مریم مقدس» موفق به دریافت دیپلم افتخار از جشنواره فوق شد.

تئاتر
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گفتگوی صبا با علی نجفی بازیگر نمایش «در همین نزدیکی»

یادداشت

خرد محمد رضا را در آشفتگی موقعیت دوست دارم
نمایــش «در همین نزدیکــی» یک اثر
اجتماعی روز درباره شرایط زیست تعدادی
دانشجوی جوان است و بخشی از زندگی 4
دانشآموختهدانشگاهصنعتیشریفراروایت
میکند با علی نجفی درباره حضورش در این
نمایشگفتگوییانجامدادهایم.

باشد و فرقی نمیکند که این شخص بازیگر تلویزیونی،
یا سینمایی ،یا فوتبالیست یا تئاتری باشد .موقعی برای
همه شانس و فرصت مساوی برای کار کردن وجود دارد
که تعداد سالنها زیاد باشد و با داشتن پنج و یا شش
سالن استاندارد و مناسب نمیتوان انتظار فرصت برابر
کاری برای همه وجود داشته باشد.

مهمترین دلیلم خود جالل بود که باعث شد پیشنهاد
همکاری را قبول کنم .جالل آدم دوستداشــتنی و
خاصی است .متن نمایش هم پر از حرف و دغدغه بود
و حرف روز جامعه را در بحث کار ،مشکالت اشتغال،
رفاقت و خیانت بیان میکرد.

به چه دلیل به عنوان یــک بازیگر حرفهای
چند سالی است فرصتی برای بازی کردن به دست
نیاورده بودید؟

با جالل تجنگــی از دوران دانشــجویی و در ادامه در
محیط کاری سابقه آشــنایی داشتم .به من پیشنهاد
بازی در نمایشش را داد .متن را خواندم و پیشنهادش
را قبول کردم.

محمدرضا آدم ساده با ویژگیهای یک آدم خاکستری
اســت که در برخی از موقعیتها عصبانی میشود و
بیشترازدوستانشاهلخردوتفکراستواینویژگیش
را دوست داشتم.

احتماالً خوب نبودم که در این مدت نتوانستم کار کنم!
اعتقاد دارم برای همه باید فرصت کار کردن وجود داشته

چگونهدرنمایش«درهمیننزدیکی»باجالل
تجنگیهمکاریکردید؟

ویژگی مهم متن که باعث شد این پیشنهاد را

هوتنشکیبا،بازیگر«برپهنهدریا»درگفتگوباصبا

نقشی که در موقعیت

جان گرفت
المیرا حصارکی

هوتن شکیبا هر شب ساعت  8شــب؛ نمایش «بر پهنه
دریا» به کارگردانی پارسا پیروزفر ،روی صحنه تماشاخانه
ایرانشهر میرود و نقشی بازی میکند که خیلی با نقشهای
قبلش فاصله دارد .نقشی ساده که هیجان نقشهای قبلی
را ندارد ،اما از خالقیت همیشــگیاش بــرای رنگ و لعاب
دادن به کاراکترنهایت اســتفاده را کرده است .گپی کوتاه
با هوتن شــکیبا زدیم که یکی از سه بازیگر برگزیده جشن
بازیگران برای ایفای نقشهایش در سال  92روی صحنه شد
و از نمایش «بر پهنه دریا» پرسیدیم که خواندنش خالی از
لطف نیست.

نسل شما ،جوا نترین نسل مطرح تئاتر است ،شاید نسل
جدیدی هم به دنیای تئاتر اضافه شــده باشد ،اما هنوز
جا نیفتادهاند .به عنوان نمایندهای از نســل جوان تئاتر،
فضای تئاتر را چطور میبینید و چــه انتظاری از دنیای
تئاتر دارید؟
یک ویژگی در این میان وجود دارد و یــک تفاوت اصلی میان دنیای
سینما و تلویزیون و تئاتر وجود دارد .شاید بازیگری با بازی در یک فیلم
سینمایی یا یک سریال تلویزیونی بتواند خودش را مطرح کند و این
فرصت وجود دارد که در حجم وسیعی دیده شود ،اما تئاتر احتیاج به
یک استمرار دارد .وقتی نمایشی از یک بازیگر میبینند ،منتظر نمایش
بعدی هستند و باید در یک کار دیگر هم بازی کند تا بتواند بازخوردی
ی خود بگیرد .نسلی که تازه وارد تئاتر میشوند ،احتیاج به
در مورد باز 
زمان دارند تا به نتیجه مطلوب برسند .آزمون و خطاهایی که باید در کار
ایجاد شود تا روشن شود که هر کسی چه ویژگیها و استعدادهایی دارد
تا مسیر مشخصتر شود .به چیزی که احتیاج دارند ،فضایی است که
در آن بتوانند پله پله به صدر برسند و در بهترین موقعیتها بازی کنند
و نگران شروع کوچک نباشند .بهتر است از همین کارهای دانشجویی،
کالسی و ...شروع کنند تا پله پله ،وارد فضای حرفهای شوند .به نظرم
این روند درستتری است .این فضا باید فراهم باشد تا بتوانند مراتب را
درست طی کنند .همانطور که امیدوارم فضای حرفهای برای آن ایجاد
شود ،آرزو میکنم نســل جدید خیلی ناگهانی وارد فضای حرفهای
نشود .چرا که هر کسی باید یک روند را طی کند و آزمون و خطاهایی
را بگذراند که تنها در کارهای تجربی میتواند اتفاق بیفتد .در مسیر
حرفهای جای اشــتباه کردن نیســت و اینطور میتوان پختهتر وارد
فضای حرفهای شد.

قبولکنیدچهبود؟

نقش محمدرضا چه مسائل جذابی برای شما
داشت؟

به چــه دلیــل در حــال حاضــر اغلب

به عنوان بازیگر برگزیده سال  ،92سال
جدیدراتااینجایکارچطورمیبینید؟
ســال جدید با وسواس بیشــتری کار انتخاب
میکنم و انجام میدهم .در ســال  93تا همین
جای کار ،فقط در دو نمایش بازی کردهام« ،دن
کامیلو» به کارگردانی کــورش نریمانی و «بر
پهنه دریا» به کارگردانی پارســا پیروزفر .چند
کار تصویری هم انجام دادم و وسواس بیشتری
روی انتخاب کارهای تصویری به خرج دادم .باید
ببینیمکهدرادامهسالچهپیشنهادهاییخواهم
داشت .سه کار ســینمایی بازی کردم« ،شب
بیرون» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی و
تهیهکنندگی پرویز پرستویی« ،حق سکوت»
به کارگردانی هــادی ناییجی و تهیهکنندگی
رضا میرکریمی و «طبقه حساس» به کارگردانی
کمال تبریزی کارهایی بود که ســال گذشته
بازی کردم.
به دلیل جایزه بازیگر برگزیده ســال
تصمیمبهاینگزیدهکاریگرفتهاید؟
نه ،این وسواس ربطی به جایزه ندارد .این جایزه
بیشتر شبیه به یک هدیه است و ربطی به روند
کار ندارد .به طور کلی سال گذشته تجربه

زیر بار ستارهساالری
در تئاتر نمیروم

شخصیتهایی که در آثار نمایشی به زندگی آنها
پرداختهمیشودجزوطبقهمتوسطجامعههستند؟

مهمترین دلیلش این اســت که طبقه متوسط قشر
مهمیازافرادجامعهراشاملمیشوندواغلبهنرمندان
تئاتری خاستگاهشان به این طبقه مرتبط است و بهتر
آدمهای این طبقه را میشناسند.

آیا در حین بازی ویژگــی خاصی را به نقش
محمدرضااضافهکردید؟

در روند تمرینات ،نقش با پیشنهادهای من و هدایت
جالل شکل کاملی به خودش گرفت .در زندگی عادی
اص ً
ال اهل چای خوردن نیستم ،اما در این نمایش باید
مدام چای میخوردم و در کنار این قضیه تغییراتی روی
نحوه حرف زدن محمدرضا انجام دادم.

تصویری بیشتری را نسبت به سال قبل داشتم
و تجربههای جدیدتری پیدا کــردم و ترجیح
میدهم که با وسواس بیشتری کارم را ادامه دهم.
معموالًدرصحنهنمایشنقشهایخاصی
را انتخاب میکنید مثل نقش پیرزن در
نمایش «دایی وانیا» نقش یک ســگ در
نمایش «مترســگ» و نقش یک آدم الل
در همین اجرای آخرتان «دن کامیلو» ،اما
نقشی که در نمایش «بر پهنه دریا» اجرا
میکنید ،هیچ ویژگی خاصی ندارد .چطور
این نقش را قبول کردید؟ حضور پارســا
پیروزفردر این انتخابنقشیداشت؟
این سؤالی است که خیلیها از من میپرسند ،اما
باید بگویم که نقشهایی شبیه به این را قبلتر از
این هم بازی کردم .نقشهایی که خیلی ویژگی
عجیبوغریبیندارد.ضمناینکهسعیمیکنم
هرنقشیکه قبولمیکنمحتینقشهایکوتاه
این ویژگــی را در آن ایجاد کنم و به قولی کمی
رنگ و لعاب به آن بدهم ،اما صرفاً دوســت دارم
که نقشهای متفاوتی را تجربــه کنم .خیلی
صورت خوشــی ندارد که نقشهایی که خیلی
بلد هستم را تکرار کنم ،به نظرم کار بدی نیست،

حضور در این نمایش در کارنامه کاری شما چه
جایگاهی دارد؟

کارنامه خلوتی دارم و هنوز عضو خانه تئاتر نیســتم و
فوق لیسانس تئاتر هســتم چون یکی از بروشورهای
نمایشهایی که بازی کردهام مهر مرکز هنرهای نمایش
راندارد.هنوزباعضویتمموافقتنشدهاست.بازیمدراین
نمایشدرجشنوارهکاندیدابود.سالهاستکهبازیگری
را تدریس میکنم و حضور در ایــن نقش برایم اتفاق
خوشایندیبودوجزوکارهایموفقممحسوبمیشود.

اما جلوی خالقیتم را در میگیــرد .زمانی وارد
کاری میشوید که قبل از آن تجربهاش را ندارید،
خیلی چیزهای جدیدی یاد میگیرید .از قبل
میدانســتم که این نقش ،ویژگیهای خیلی
عجیبی و غریبی ندارد ،امــا به لحاظ بازیگری
ویژگیهایدیگریداردکهبهنظرمنبرجستهتر
خاطر همان ویژگیها آن را قبول کردم.
بود .به 
البته اســم پارســا پیروزفر و دقت و وسواس
کاریاش جزو گزینههایی بــود که در انتخابم
تأثیر داشت ،چرا که کســی است که با دغدغه
کار میکند و ســعی دارد کار شسته رفتهای را
روی صحنه ببرد ،نکتهای که خیلی تئاتر ایران
به آن احتیاج دارد.
ایننقشچهویژگیهایبازیگریداشت
که شما را برای انتخاب این نقش ترغیب
کرد؟
من خودم خیلی نقشهایی کــه در موقعیت
مطرح میشوند را دوســت دارم یعنی اینطور
نباشد که از همان ابتدا یک کاراکتری در ذهن،
پرورش و ارائه دهید .به نظرم راه درستتر این
اســت که یک کاراکتــر در مواجهه با
موقعیتها تبدیل

به عنوان جوان بازیگری که هم خالق و
هم در صحنه تئاتر مطرح اســت ،انتخاب
نقشهایتان چگونه اســت؟ بــرای این
انتخابهــا از چه فاکتورهایی اســتفاده
میکنید؟
اسم کارگردان برای من خیلی مهم است .منظورم از
مهم بودن ،این نیست که حتماً باید یک کارگردان
سابقهدار و مطرح باشد .نه ،اص ً
ال اینطور نیست .اگر
پرونده کاری من را بررسی کنید ،میبینید که با
نسل خودم خیلی بیشــتر کار کردم ،اما برای من
مهماستکهسرکارهاییبرومکهنکتهجدیدییاد
بگیرم .کارگردانهایی باشند که فضای نمایش را
بشناسند .شاید خیلی رک و بیپروا باشد ،اما عقیده
دارم خیلیها در فضای تئاتر هستند که ربطی به
تئاتر ندارند! کار تئاتر میکنند ،اما هر چیزی که
روی صحنه برود که نامش تئاتر نیست .به همین
خاطر سعی کردم با افرادی کار کنم که دغدغه تئاتر
و خلق یک اثر را داشته باشند و کار برای آنها یک
کار گروهی باشد .معموالً حضور کارگردانهایی
اینچنین امتیاز ویژهای برای انتخاب نقش را برای
من دارد .نکته دوم نقش است ،نقشی که برای من
جذاب باشد .ضمن اینکه موقعیتی ایجاد شود که
در آن بازیگر دیده شود.
«بر پهنه دریا» متنی است که خیلی اجرا
شده ،هم دانشــجویی و هم تئاتریهای
حرفهای ،آیا مشخص شــده که چرا پارسا
پیروزفر سراغ این متن رفته است؟
درست است ،این متن خیلی اجرا شده است .خود
من دو اجرای دانشجویی متفاوت دیدهام .خودم
اسالومیر مروژک را دوســت دارم و پایاننامه من
هم متنی از او بود .اما دلیل انتخاب پارسا پیروزفر
را نمیدانم .اما شاید یکی از دالیلش این باشد که
متنهای مروژک با وجود سادگی که در قصه دارد،
تاریخ مصرف ندارد.

به یک نقش شود و در روند تولید موقعیت نقش
شکلبگیردورشدکند.ایننقشیکهدر«برپهنه
دریا» بازی میکنم ،این ویژگی را دارد .درست
است که خیلی چیزها اســترلیزه است و سعی
داریم در برخورد با همه چیز خیلی ساده برخورد
کنیم .ضمن اینکه متن ،متن قصهگویی نیست
در همان صفحه اول ،کل قصه روایت میشود
و 
و بعد در موقعیتهای متفاوت میبینیم که چه
اتفاقهایی میافتد و این یکــی از ویژگیهای
جذاب این نقش بود .ویژگی دیگرش این است
که به طور همزمان یک کار را انجام دهیم .اینطور
نبودکهمنکارخودمراانجامدهموپارساپیروزفر
و سیاوش چراغیپور هم کار خودشان را انجام
دهند .در این اجرا احتیاج به این داشتیم که به
طور همزمان هر س ه یک کار را برای ایجاد یک
فضا انجام دهیم .این جزو ویژگیهای جالبش
است و هماهنگی بیشتر و یک دست بودن خیلی
مهم است.

شیوه کارگردانی پارسا پیروزفر خیلی بر
بازیها مبتنی است .متنها همیشه ساده
هستند ،اما شیوه اجرایی خاصی دارند که
آنها را ویژه و جذاب میکند .درست مانند
کار قبلی او به نام «سنگ در جیبهایش»
که متنی ساده داشــت ،اما شیوه اجرایی
جذاب« .بر پهنه دریا» هم همینطور است؟
به نظرم اتفاقات خوبی در این اجرا افتاده است ،اما
به نظرم بهتر است هر کاری را به تنهایی ارزیابی
کنیم و آن را با اجراهای قبلی مقایســه نکنیم.
«سنگ در جیبهایش» نمایشی بود که من هم
دوستش داشتم ،اما به نظرم خیلی متفاوتتر از
این نمایش است« .سنگ در جیبهایش» یک
متن قصهگو بود و فرم اجرایی متفاوتی نسبت به
«بر پهنه دریا» داشت .این نمایش هم ویژگیهای
جذابی دارد و اگر بخواهیــم خیلی جزئی به آن
بپردازیم ،باید بگویم که این نمایش از نظر بازیها
و جنس متفاوت بازی از لحــاظ موقعیتی برای
کاراکتر اصلی است و سه جنس کاراکتر متفاوت
در این اثر وجود دارد که ما آن را باید یک دست
میکردیم و این یک دست شــدن در کار اتفاق
افتاده و جزو ویژگیهای خوب همین اجراست،
در عین اینکه ساده و مینیمال و استرلیزه است.
استقبال مخاطبان از نمایش چطور بوده
است؟
خیلی خوب بوده ،قبــل از این نگــران بودم که
مخاطب تصمیم بگیرد که ایــن کار را با کارهای
قبلی پارسا پیروزفر مقایسه کند که این اتفاق نیفتاد
و مخاطبهایی که آمدند این شناخت را داشتند و
فقط آمدند که اجرای جدید را ببینند .افرادی که
کارهای من را دنبال میکردند و دنبال یک ویژگی
خاص بودند،شنیدم که سادگی نقش را دوست
داشــتند و به دنبال نقشهــای عجیب و غریب
نبودند .همین نکته خیلی خوشحالکننده است.

خبر
گذرتاریخ
پرویز پورحسینی  20شهریور
 63ساله میشود .بازیگری که بر
روی صحنه تئاتر آثار قابل توجهی
چون «آندورا» به کارگردانی
حمید سمندریان« ،حکومت
زمان خان» اثر رکنالدین
خسروی« ،ویس و رامین»
اثر آربی آوانسیان« ،شیون و
استغاثه» اثر علی رفیعی و ....را از
خود به یادگار گذاشته است.
یکی از زیباترین آثار نمایشی
پورحسینی نمایش «کارنامه
بندار بیدخش» به کارگردانی
بهرام بیضایی است که بسیاری
از عالقهمندان تئاتر هنوز بازی
ماندگار پرویز پورحسینی در
نقش «جم» و مهدی هاشمی را
در این نمایش به خاطر دارند.

جلیل فرجاد
به تئاتر باز میگردد

جلیل فرجاد پس از سالها دوری از عرصه هنر نمایش
قرار است از یکشنبه  23شهریور با نمایش «خانواده
تُت» نوشته اشتفان ارکنی و به کارگردانی نادر نادرپور
در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه برود.
در این نمایش کمدی که به وضعیت یک خانواده مجاری در جنگ جهانی میپردازد،
جلیل فرجاد در نقش الیوش تُت به ایفای نقش میکند .رضا امامی ،شعله پاکروان،
آرش آزاد ،دانیال فرازی ،زهره نصیرینژاد و آویشــن بیکایی دیگر بازیگران این اثر
نمایشیهستند.
نمایش «خانواده تُت» روایتگر داستان زندگی سربازی است که قصد دارد مافوق خود
را برای تسکین اعصاب به روستایش نزد خانواده ببرد تا در جنگ امتیازاتی به دست
آورد ،اما پستچی دهکده که روایی این داستان است گاهی در این نامهها دست میبرد و
حوادثی را رقم میزند .این اثر نمایشی از یکشنبه 23شهریور ساعت 20اجرای خود را
در فرهنگسرای ارسباران آغاز خواهد کرد .فرهنگسرای ارسباران در خیابان شریعتی،
باالتر از پل سید خندان ،خیابان جلفا واقع شده اســت .الزم به ذکر است؛ نمایش
«خانواده تُت» پیش از این با حضور چهرههایی چون فرهاد آئیش ،فرشته صدر عرفایی،
لیلی رشیدی و احمد مهرانفر با کارگردانی مائده طهماسبی به صحنه رفته است.

چیستایثربی

اخیرا ً از چند داوری مربوط به جشنوارههای
تابستانی برمیگردم .جشنوارههایی که هیچ
کدام ربطی به مرکز هنرهای نمایشی نداشت
و از طرف خود شهرستانها برای داوری آثار
دعوت شده بودم .در استان کرمانشاه عالوه بر
دیدن چند کار خوب ،با استعدادهای بالقوه
خوبی روبهرو شــدم و انتظار دارم با حمایت
مراکز نمایشــی بالقوه بودن آنها تبدیل به
به بالفعل شــود برای بچههایی که همگی
شــیفته نمایش و صحنه هستند و عاشقانه
هنر نمایش را دنبال میکنند ،اما به غیر از این
داوریها ،قرار است دی ماه نمایش «کم کم
نگاه میکنی» را روی صحنه ببرم ،نمایشی
که عاشقانهترین کارم است و تا امروز جرئت
اجرا کردنش را نداشــتم ،نمایشی که عشق
را به شــکل عریان ،رک و صمیمی به تصویر
میکشــد .به جرئت میگویم کــه اگر مادر
یک دختر 17ساله نبودم ،جرئت اجرا کردن
این نمایش را نداشــتم .متن نمایش قبل از
این نوشته شده بود و از سال گذشته تا امروز
این متن به همراه گــروه نمایش ،خصوصاً
دســتیار نازنینم ،چند باری بازنویسی شده
و حاال در مرحله تایپ قــرار دارد .چیزی که
این نمایش را ویژه میکند ،تصمیم عجیب
من در مورد انتخاب بازیگران اصلی نمایش
است .چند وقتی میشود که ستارهساالری
در صحنه تئاتر مد شده اســت .منظور من
از ستارهســاالری این نیســت که بازیگران
سینما حق ندارند روی صحنه تئاتر باشند.
اگر پتانسیل بازی کردن روی صحنه را داشته
باشند جای کسی را تنگ نمیکنند .مگر خود
من چند سال پیش در پروژه «دعوت» حضور
نداشتم؟ ما بازیگران تئاتری خوبی داریم که
در فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی
بازی میکنند .بهنام تشکر ،شبنم مقدمی،
احمد مهرانفر ،امیر جعفری و ...همه بازیگران
خوب تئاتری هستند که در سینما و تلویزیون
هم حضور دارند .من دوست داشتم که در این
کار از دو بازیگر استان کهگیلویه و بویراحمد
استفاده کنم .محمد صالح کرمی و نیما عبدی
دو بازیگری هستند که در جشنواره استانی
اول شدند و بازیگران فوقالعادهای هستند.
آنها به خوبی میتوانند این داستان را شکل
بدهند ،داستانی که عشق مادران این سرزمین
را تعریف میکند و تقدیم میشــود به تمام
مادرانی که به تنهایی فرزندان خود را بزرگ
کردهاند .من هرگز فکر نمیکردم که بتوانم
دو بازیگر مناسب برای این نمایش پیدا کنم
و حاال که این دو بازیگر را پیدا کردهام ،نگرانم
تا تداخلی بین نمایش من و جشنواره استانی
پیش نیاید .میخواهم به نسل چهارم تئاتری
ثابت کنــم نمایش خوب ،به خاطر ســتاره
نمیفروشد .دلیل استقبال از آن متن ،روایت
و بازی دلنشین است .خیلیها به من سفارش
میکردند که برای فروش بیشــتر بلیتهای
نمایشازستارههاکمکبگیرم،امازیربارنرفتم.
ترجیحمیدهمکهباتئاتریهایاصیلکارکنم
و کاری که انجام میدهم اینطور دیده شود20.
روزیتابازبینیوقتدارموقراراستدیماهاین
نمایش را در سالن انتظامی اجرا کنم ،هر چند
که به دنبال سالن بزرگتری هستم چرا که در
جاهایی از نمایش مخاطب با داســتان درگیر
میشود ،اما اگر هم نشــد ،انتظامی را از دست
نمیدهم.میخواهمباایننمایشواینانتخابها
ثابت کنم که تئاتر هنوز هم زنده است و با مردم
نفسمیکشد.یادماننرودکهتئاترآیینسنتی
ماستواینوظیفهبرعهدهماستتااینشعلهرا
روشننگاهداریم.

جشنواره

«دخیها» راهی جشنواره
عروسکیمیشوند

نمایش «دخیها» به کارگردانی رضا شــاهبداغی
که درباره رابطه سه دختر با مادر زورگویشان است
در قالب جشنواره تئاتر عروسکی تهران  -مبارک
جمعه  21شــهریور در کارگاه نمایش میزبان عالقهمندان تئاتر خواهد بود .رضا
شاهبداغی کارگردان نمایش «دخیها» میگوید« :دخیها» درباره ارتباط یک
مادر با سه دخترش است .این مادر دخترهایش را تحت یک تربیت سختگیرانه
بزرگ کرده تا آنها را برای ازدواج آماده کند ،اما دخترها از ویژگیهایی که مادر
انتظار دارد ،برخوردار نیستند و هر خواستگاری هم که برای آنها میآید به جای
دخترها مادرشان را میپسندد .در این نمایش مثل نمایشهای ایرانی همچون
نقالی و تختحوضی بیشتر به الیه رویی داستان توجه شده و ستمی را که مادر
به دخترهایش میکند تصویر کردهایم .با نمایش تالش کردیم مسائل عمیقتر به
مخاطب انتقال یابد .موسیقی نیز در این نمایش تأثیر ویژهای دارد و بخش اعظم
کار به شکل شعر و آواز روایت میشود .ممکن اســت در این نمایش از عروسک
استفاده نشده باشد ،اما کار سرشار از ایدههای عروسکی است .نمایش «دخیها»
جمعه  21شــهریور در دو نوبت 16:30و  19در قالب جشنواره تئاتر عروسکی
تهران  -مبارک در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.

