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مریم کاظمی ،کارگردان و مدرس تئاتر ،از ســازوکار آموزش تئاتر در ایران میگوید

آموزش از کالس درس تا صحنه تئاتر
زهر ا شایانفر
خبرنگار

در نمایش «ســاعت هشــت در کشــتی»
تعــدادی از کــودکان در ســنین مختلــف را
کــه از هنرجویــان خودتــان هســتند در کنار
هنرمنــدان صاحبنام روی صحنــه بردهاید،
ایــن ترکیــب ناشــی از سیســتم آمــوزش
شماست یا ضرورت اجرایی چنین چینشی
را رقم زده است؟
ابتــدا بایــد ایــن توضیــح را بدهــم کــه
حضــور کــودکان و نوجوانــان روی صحنــه

تئاترحرفــهای و در کنار بازیگــران حرفهای
یــک تصمیــم از پیــش گرفتــه شــده یــا
برنامهریزی شــده نیست .همواره تیمهای
کــودک ونوجــوان در حــال گذرانــدن
کالسهــای بازیگــری در ســطوح متفــاوت
در آموزشــگاه گروه تئاتر مســتقل هســتند؛
حتــی فارغ التحصیالن با تمایل خودشــان
و خانوادههــا ،روی پروژههــای نمایشــی
مخصــوص خودشــان در حــال تمریــن

اهالی تئاتر به یاری هموطنان سیلزده شتافتند

نقشآفرینی اجتماعی تئاتر در روزهای سخت
رضا عارف
خبرنگار

عکس :ایران

بهــار  1398در همــان نخســتین روزهــا بــا
اخبــاری از ســیل و بارشهــای بیوقفــه در
مناطــق مختلــف کشــور همــراه شــد و گرچه
هنرمندان تئاتر مطابق برنامهریزی اجراهای
نوروزی و جشــنوارههای شــهروندی استانی،
مراســم ویــژه گرامیداشــت روز جهانــی تئاتر
و ...تعطیــات خــود را با آمادهســازی اجراها
آغــاز کرده بودند اما فاجعه رو به گســترش و
ویرانیهــای ناشــی از ســیل در قامتی نمایان
میشــد که نادیده گرفتن آن از سوی خانواده
بزرگ تئاتر کار راحتی نیست.
اولیــن اقدامــی که بــا تأکید وزیــر فرهنگ
و ارشــاد اســامی بــرای حفظ روحیه آســیب
دیــدگان صــورت گرفــت حضورگروههــای
تئاتــر خیابانــی در مناطــق ســیل زده بــود که
تعــدادی از آنهــا بــه صــورت خودجــوش در
ایــن زمینه اقدام کردند .گروهی از خوزســتان
به اســتانهای شمالی ســفر میکند تا لبخند
را بر لبهــا بازگرداند ،کانــون پرورش فکری
و دفتر تئاتر خیابانی برنامهریزی برای اعزام
گروههای خیابانی را آغاز میکنند اما آنچه در
روزهای بعد و به همت یک سالن خصوصی
تئاتر شکل میگیرد جنس دیگری دارد.
هنرمنــدان تئاتر بــا اطالعیهای که ســالن
تئاتر مســتقل همزمان با ســیل لرســتان و به
منظــور جمــعآوری کمکهــای غیــر نقــدی
برای ســیل زدگان منتشر کرد نشان دادند که
دغدغــه اجتماعی فراتــر از صحنههای تئاتر
دارند.

گرچه بسیاری از افراد و هنرمندانی که طی
ســه شــبانه روز کار جمع آوری ،بسته بندی و
ارسال نیازهای اعالم شده را انجام میدادند
ایــن همیــاری را اقدامــی شــخصی قلمــداد
کــرده و از مصاحبــه در ایــن بــاره خــودداری
کردنــد .در فرصتــی بــا مصطفــی کوشــکی
مدیــر تئاتر مســتقل و به بهانــه فعالیتهای
توگویی کوتاه داشــتیم تا
این ســالن تئاتر گف 
آنچه برایشان وظیفه انسانی و نقش آفرینی
اجتماعی محسوب میشد بیان شود.
مصطفــی کوشــکی یکــی از فعالتریــن
کارگردانــان و بازیگــران تئاتــر کــه ایــن روزها
گروهــش را بــرای اجــرا در اردیبهشــت مــاه
پیــش رو آماده میکند دربــاره فعالیت تئاتر
مستقل در ســال جدید گفت :اجرای تئاتر در
ســال جدید را از روز ششــم فروردین ماه آغاز
کردیم و دو نمایش «هدیه جشــن ســالگرد»
به نویســندگی افشــین هاشــمی و کارگردانی
مجیــد فرهــاد و بازی مهدی کوشــکی و بهناز
شمشــیری و «اجازه دارم جیغ بزنم» نوشــته
رضا افشــاری و کارگردانی علی ساســانینژاد
میزبــان عالقــه منــدان به تئاتــر شــدند .این
اجراهــا تا پایــان فروردین مــاه همچنان روی
صحنه هستند.
او ادامه میدهد :پیش از شکلگیری تئاتر
خصوصی کمتر اتفاق میافتاد که سالنهای
تئاتــر در ایــام نــوروز بــه فعالیت خــود ادامه
دهنــد .تئاتــر دولتی کــه تمام نیروی انســانی
آن در ایــن ایام به تعطیالت میرفتند امکان
فعالیــت نداشــتند .در حالــی کــه در ســینما
دعوا بر سر اکران نوروزی است .امسال سعی
کردیــم نمایشها کارشــان را از نوروز شــروع

کننــد .کوشــکی بازنگری بــر برنامــه فعالیت
فضاهــای فرهنگی را یک ضرورت دانســته و
میگویــد همان طور که ســینما و موســیقی از
اجراهای نوروزی اســتقبال میکننــد در تئاتر
نیز بایــد برنامه منظمی برای اجرای نوروزی
باشــد و گروهها برای ایــن اجراها برنامهریزی
کننــد و نــه اینکــه از آن بگریزنــد .طبیعــی
اســت که ایــن برنامهریزی باید از ســوی اداره
کل هنرهــای نمایشــی بهطور منســجم تری
صورت پذیرد.
ایــن کارگــردان تئاتــر اســتقبال مخاطبان
از این اجراهای را تا پیش از شــرایط ســیل در
اســتان لرســتان و گلســتان که همه ذهنها را
درگیر کرد بسیار خوب دانسته و افزود که پس
از آن افت شدید تماشاگر را شاهد بودهاند.
وی گرچــه نداشــتن زیرســاخت
اطالعرســانی ویژه فضاهای فرهنگی را یکی

از آســیبهایی عنــوان میکند که ســالنهای
خصوصــی در این ایام با آن درگیر میشــوند،
با این حال سالن تئاتر مستقل با بهرهمندی از
فضای مجازی و همراهی هنرمندان شناخته
شــده تئاتر نشــان داد که در ضرورت فعالیت
اجتماعــی میتوانــد اطالعرســانی مناســبی
داشته باشد.
از او درباره فعالیتی که از ســیزده فروردین
مــاه بــرای جمــعآوری کمکهای غیــر نقدی
مردم و هنرمندان به مناطق ســیل زده انجام
شد میپرســیم و میگوید :تمایلی نداریم که
موضوع بزرگ شود .وظیفهای داشتیم مانند
همــه مردم کشــور که تــاش کردیــم آن را به
انجام برسانیم .او درباره تئاتر و دغدغهمندی
هنرمنــدان ایــن رشــته هنــری میگویــد :باور
داریــم کــه تئاتر یــک کنش اجتماعی اســت و
اهالــی تئاتــر دغدغه اجتماع دارنــد این فقط

یــک حــرف نیســت .هــر آدم تئاتری بــه دلیل
اندیشــه ورزی کــه در ایــن هنــر اســت دغدغــه
مسائل پیرامونش را دارد .این رویکرد برایشان
شــوآف نیســت .ما هــم از این قاعده مســتثنی
نیستیم و تالش کردیم با حمایت هنرمندان و
اهالی تئاتر در این زمینه قدمی برداریم.
کوشکی با اشاره به این که فضایی در اختیار
داشــتیم و آن را بــرای جمــعآوری مایحتــاج
اســتفاده کردیم ادامه داد :کمکها سرریز شد
و ما هم توانستیم گوشه کوچکی کمک کنیم.
او دربــاره میــزان کمکهــای ارســالی بــه
مناطــق زلزلــه زده توضیــح میدهد :طی ســه
شبانه روز توانستیم هشــت خاور که برآورد آن
یکی دو میلیــارد تومان کمکهــای غیر نقدی
میشــد را بــرای مناطــق ســیل زده بفرســتیم.
بچههــای تئاتــر مســتقل و دیگــر هنرمنــدان
بیوقفه زحمت کشیدند اما متأسفانه به دلیل
از ســرگیری اجراهای عمومی امکان ادامه این
کار را نداریم و به مردمی هم که پیگیر هســتند
اعــام کردیــم که بــه جمعیت امــام علی(ع)
مراجعه کنند.
مدیر مجموعه تئاتر مستقل درباره حضور
افراد شــناخته شــده و مدیــران تئاتــری در این
ایــام نیز گفــت :آقای جودکی و خانــم پاوهنژاد
خیلی زحمت کشیدند تا همه چیز با مدیریت
درســت و به بهترین شــکل پیش برود .شهرام
کرمــی ،شــهرام گیل آبــادی ،ایــرج راد ،کورش
نریمانی ،ســتاره اســکندری و دیگــر هنرمندان
به ما سرزدند و بهطور شخصی نیز کمکهایی
بــرای حمایت از آســیب دیدگان داشــتند .این
همدلــی و فعالیــت اجتماعی از ابتــدا تا پایان
اقدامی شخصی بود.

همسفراننوح
کنکاشی در امتداد شناخت
زیبا شامخ

خبرنگار
نگــــاه
اجرای نمایش «ســاعت هشــت در کشتی» نوشــته هالریچ هاب و با کارگردانی
مریم کاظمی در تاالر هنر اتفاقی است که باید آن را به لحاظ موضوع و مضمون
بیــش از ســاختارهای اجرایــی مورد دقــت قرار داد چــرا که یکی از دشــوارترین
پرسشهای زندگی بشر در همه اعصار را دستمایه اثری برای مخاطبان کودک
و نوجــوان قــرار داده اســت .خدا ،مفهوم لطف و خشــم خداونــدی ،آفرینش و
شناخت فرستادگان الهی در داستان عظیم زندگی نوح پیامبر با زبانی ساده و
صریح در این اثر نمایشی برای کودکان بیان شده و تأثیری عمیق و قابل لمس
از ماجرای کشتی نوح بر جای میگذارد.
ســاعت هشــت در کشــتی یــک قــرار قطعی بــرای وعــدهای الهی اســت و نوح
آنچنانکــه در داســتان پیامبران آمده تنهــا یک جفت از هر جاندار را به کشــتی
نجاتــی که با دســتور الهی ســاخته میبرد .این بار آنچــه در این قصه کهن نقل
شــده را از منظر یک خانواده پنگوئن در گوشهای از سرزمینی یخ زده میبینیم
که در جهان پنگوئنی خود باورها و آداب ویژهای در معاشرت و شناخت محیط
و طبیعت و آفریدگار آن دارند.
نویســنده ایــن اثر نمایشــی با انتخاب ســه پنگوئــن برای خلق شــخصیتهای
نمایشــنامه خود زمینــهای جذاب را در ابتــدای راه فراهم آورده اســت چنانکه
این جانواران همانطور که در خود نمایشنامه و از قول کوچکترین پنگوئن بیان
میشــود شــوخ طبعی ویژه دســتگاه آفرینش را با خود دارند .پرندهاند اما بوی
ماهــی میدهنــد و بال دارند اما شــنا میکننــد! پنگوئنها به دلیــل ویژگیهای
ســاختار فیزیکــی و زندگی اجتماعی و حتی محیطی کــه در آن زندگی میکنند
یکی از جذابترین حیوانات برای هر بینندهای هستند.
حال اگر این خانواده پنگوئنها به بحث درباره خداوند ،نیکی و شر ،شکرگزاری
و تشــویق و تنبیه خداوند مشــغول شــوند بر این مالحت آنقدر افزوده خواهد
شــد که بتوان آموزههای معنــوی را در بیانی ماجراجویانه و ســرزنده و صریح
بیان کرد.
پنگوئنهــا بر اســاس آنچه از بزرگانشــان آموختهانــد درباره خداونــد و ذات او
بحــث میکنند ،حضــورش را درک میکنند و به آن بــاور دارند اما یک پنگوئن

عکسها :امیر عابدی

مسیر آموزش هنر در ایران نه از نظام آموزشی رسمی مدارس بلکه از عالقهمندی
و پافشــاری خانوادهها بــر فراگیری آموزشــگاهی و فوق برنامه کودکانشــان پیش
میرود .در این میان هنر -فن بازیگری که تنها تا یک دهه قبل حکایاتی از سرکشی
ســن نوجوانی و جدال برای رســیدن به مقصــود را با خود داشــت ،عالقهمندان
بسیار یافته است .شناخت افراد جامعه از تأثیر این هنر بر شکلگیری شخصیت
اجتماعــی افراد باعث شــده تا والدین ،حضــور کودکان در کالسهای آموزشــی
بازیگــری و تئاتــر را در فهرســت دورههای فوق برنامــه قــرار دهند.افزایش تعداد
نمایشهایی که هنرجویان کودک ونوجوان در آن ایفای نقش میکنند طی یک،
دو ســال گذشته نشــان میدهد که ســن آموزش این هنر که پیشــتر از دانشکدهها
آغــاز میشــد ،حرکتی پرشــتاب از کودکــی و نوجوانــی را آغــاز کنــد .در این میان
گــروه تئاتر مســتقل که بخش آمــوزش آن نزدیک به چهارســال اســت با عنوان
«پنجمک»فعــال شــده ،طی چند اجرای گذشــته خــود و بخصــوص در نمایش
«ساعت هشت در کشــتی» که این روزها با بیش از  70هنرجوی کودک و نوجوان
روی صحنه اســت تجربههای متعدد از حضور هنرمندان کــودک و نوجوان را به
نمایش گذاشــته اســت .همین ویژگی بهانهای بود تا با مریم کاظمی سرپرست،
توگو بنشینیم و درباره مدرسه تئاتر
مدرس و کارگردان گروه تئاتر مســتقل به گف 
این گروه و دیدگاه این هنرمند نسبت به آموزش تئاتر بشنویم.

هســتند .چنانچه نمایشهای اجرایی گروه،
پتانســیل حضــور بچههــا را داشــته باشــد
طبیعی است برای حضورشان برنامهریزی
و جانمایی میشــود بهطــوری که با کمترین
تمرین و آســانترین شرایط بتوانند به گروه
اصلــی اجرایــی بپیوندنــد وطبیعــی اســت
حمایــت خانوادههــا بســیار تعییــن کننــده
است.
مســلماً نقــش آفرینــی کــودکان جذابیت
ویژهای به فضای اجرایی اثر نیز میدهد؟
هیــچ چیــز را از بیــرون و صرفــاً بــرای
قشــنگی به نمایش تحمیل نمیکنم .صرفاً
با این دیــدگاه که آوردن بچهها روی صحنه
یعنــی تئاتــر کــودک ،بــه نمایــش نزدیــک
نمیشــوم .نمایشــنامه و نــوع اجــرا بــه من
میگویــد که آیــا میتوانم از حضــور کودکان
بهرهمند شوم یا خیر.
در چنــد کار گذشــتهتان نیــز ایــن تجربــه را
داشتهاید؟
در نمایش «غول بزرگ مهربان» بچهها
میهمانــان تولــد یاســمن بودنــد کــه همراه
همه بازیگــران اصلی برای اجــرای نمایش
خودشــان به صورت بازی گونه و با استفاده
از اســباببازیها و وســایل خانگــی کمــک
میکردنــد و تیــم ارکســتر موســیقی نــوازی
نمایش را تشکیل دادند.
در نمایــش «شــاهزاده خانــم بدترکیــب»
برای رســاندن مفهوم درســت ،یــک کودک

یا نوجــوان را بهطــور نمادیــن در موقعیت
شــخصیت اصلــی قــرار میدادیــم و بــا
بازســازی نمایشی داســتان رابطه یک دختر
از خودراضی و والدینش؛ کودک یا نوجوان
تماشــاچی را در موقعیتــی قــراردادم کــه
خودش را ببیند.
در همیــن نمایــش «ســاعت هشــت در
کشــتی» کــه روی صحنــه داریــم ،بخشــی
از نمایــش را کــه در مــورد آن حــرف زده
میشــود و تصور میگردد به تجسم تبدیل
کــردم .کــودکان و نوجوانــان ،خانــواده و
مســافران کشــتی نوح هســتند و ایــن از دل
داســتان نمایــش درآمده اســت و تحمیلی
نیست.
اســتفاده از کــودکان و نوجوانــان در
نمایشهــای حرفــهای بایــد دلیــل داشــته
باشــد و دلیــل از نــوع اجــرا و از الیههــای
داســتانی نمایشــنامه میآیــد .پــس
نمایشنامه را خوب بخوانیم و یادمان باشد
کــه اجرا از کشــف چیزهایی شــکل میگیرد
که نوشته نشده است.
چقــدر بــه آموزش تئاتــر در آموزشــگاهها
اعتقــاد داریــد و چقــدر حضــور در گــروه
حرفهای را در آموزش مؤثر میدانید؟
اگــر منظورتــان آمــوزش تئاتــر بــرای
کودک و نوجوان اســت باید بگویم بشــدت
معتقدم کودکان قبل از حضور روی صحنه
باید امکان بــودن در کنار یک تیم را تجربه

کننــد .رفتن به مدرســه برای کــودکان غیر از
هــدف آموزشــی مواد درســی ،جنبــه تربیتی
و بــازی و حضــور در کنــار عــدهای هــم پایــه
اســت که نظرات و لجبازیها و شــرایط خود
را دارنــد و در مقابل یکدیگــر کوتاه نمیآیند
توگــو دارنــد و گاهــی اوقــات
و جــدل و گف 
والدین و مربیان مدرســه آنها را از رودررویی
بــاز میدارنــد ولــی در کالسهــای تئاتــر
کودکان و نوجوانان ،با کم رنگ شــدن نقش
مدرسهای و نگاه ترجیحی مادرها و پدرها به
فرزندشــان ،این امکان به آنها داده میشود
درمورد نظراتشــان به زبان خودشان بحث و
گفتوگو و چالش داشــته باشند و به دیدگاه
و نظر و اعتماد به نفس برسند.
حضور در گروههای حرفهای بدون پایگاه
آموزشــی را نه تنها غیرسودمند بلکه مخرب
میدانــم و هیــچگاه از ایــن طریق کــودکان و
نوجوانان را به کار دعوت نمیکنم.
تا جایی که میدانم شــما تنهــا گروه تئاتری
هســتید که عالوه بر فعالیت مــداوم اجرایی،
شــاخه آموزشــی بــرای کــودکان و نوجوانان
دارد .دربــاره آموزشــگاه پنجمــک توضیــح
بدهید؟
آموزشگاه پنجمک در واقع شاخه کودک
و نوجــوان گــروه تئاتــر مســتقل اســت که در
زمینــه آمــوزش تئاتــر و زیرســاخت هنرهای
نمایشــی بــه ایــن گــروه ســنی تمرکــز دارد و
در صــورت تمایــل خانوادههــا بــرای حضور
در صحنــه ،در صــورت امــکان ســاماندهی
میشوند.
اصــول آموزشــی کــه در ایــن دورههــای
آموزشی بر آن تأکید دارید چیست؟
اصــول آموزشــی در چهــار تــرم تعریــف
میشــود .تــرم اول – بازیابــی پنــج حــس
اصلی شــامل دیدن و شنیدن و لمس کردن
و بوییــدن و چشــیدن اســت و تصــور کردن و
تخیــل پایه – بــازی و نرمش و رقص .در ترم
دوم – بازی و نرمش و رقص ،داســتانگویی
بــه زبــان کودکانــه و تجســم داســتانها بــه
صــورت فــردی را کار میکنیم .در ترم ســوم
– بــازی و نرمــش و رقص گروهی بــه همراه
آشنایی با ریتم متمرکز و داستان گویی دو یا
سه نفره به صورت حرکتی و انتخاب نمایش
برای کار گروهی و تمرینات مقدماتی اجرای
نهایــی را داریــم .تــرم چهــارم – اســتفاده از
تمام آموزشها در یک کار گروهی مشــترک
و آمــاده شــدن حرفهای بــرای اجــرای پایان
دوره و در تــرم پنجــم  -تجربه صحنه و اجرا
است.
مســلماً برای این کودکان تجربهای خاص و
به یادماندنی اســت اما از دید شما چه میزان
از آینــده ایــن کــودکان در هنــر تئاتــر ماندگار
خواهد بود و نســلی تــازه به این هنــر معرفی
میشود؟
اگــر ایــن حضــور و تصمیم درســت اتفاق
بیفتد و صادقانه و عاشقانه در کنار هم باشند
از یــاری و کمک به یکدیگر بهره میبرند و اگر
خانوادهها در کنار گروههای اجرایی هنجار کار
صحنــهای و بایدهــا و نبایدهــا را تجربــه کنند
میتواند تجربهای بســیار شــیرین و فراموش
نشــدنی باشــد .اگــر در آینــده هــر شــغل و
حرفهای را انتخاب کننــد میتوانند از تجارب
تیم نمایشی استفاده کنند.

نگاهی به نمایش کودک و نوجوان
«ساعت هشت در کشتی»

جوان با طرح ســؤالهایی که پــا از اعتقادات والدینش فراتر گذاشــته آنان را به
چالش میکشد.
از ســوی دیگــر آنچنانکــه در پیــش درآمد نمایش از ســوی نوح بیان میشــود،
فاختــهای بــه نام پیکوکو مأموریت یافته تا بلیت کشــتی نجات را به دســت هر
جفــت از جانوران برســاند ،در ســرزمینهای یخزده فرود میآیــد و خبر از قهر
خداونــدی و عذابــی که در قالــب بارانهای بیامان بر زمین فــرود خواهد آمد
میدهد .او تنها دو پنگوئن را طبق دستوری که دارد به پناه بردن در کشتی نوح
فرا میخواند.
آیــا پنگوئن ســوم تنها میماند تا بــا عذاب پــروردگار مواجه شــود؟ دو پنگوئن
بزرگتــر حاضــر هســتند کــه از دوستشــان جــدا شــوند؟ بیــن راه نجــات و مرگ
چــه انتخابــی میکنند؟ دانســتن اینکه هر کــس بماند از بیــن خواهد رفت چه
ماجرایــی بیــن پنگوئنها ایجاد میکند؟ آیــا زمانی که محبــت خداوندی تنها
شامل منتخبان و برگزیدگان یک جمع میشود همنوع دوستی از بین میرود؟
همه این ســؤالها با دو بلیتی که به خانوادهای ســه نفره داده میشود در ذهن
مخاطــب شــکل میگیرد و مســألهای بزرگتر از داســتانی کودکانــه را برای همه
مخاطبــان طرح میکند .موقعیتی دراماتیک که کاراکترهای اصلی داســتان با
احساس محبتی خالصانه به آن جواب میدهند ،سفر قاچاقی!
آنهــا میداننــد کــه دســتور پیامبــر را نادیــده گرفتهانــد امــا آنچنان بــه محبت
خداوندگارشــان ایمــان دارنــد که تمــام تالششــان را برای نجات یک دوســت
کوچکتــر انجــام میدهنــد و در این راه دشــواریهایی را نیز تحمــل میکنند که
برای دیگران وجود ندارد.
بقیه ماجرا جدای از شیطنتها و بزن و بکوبهای سه پنگوئن و پیکوکو شرحی

نمایشی از کشتی نوح ،شرایط جانوران ،دشواری و پیچیدگی نگهداری حیوانات
در کنار هم و ارتباط مســافران کشــتی و دریانوردانی که خانواده نوح هســتند را
شامل میشود که به زیبایی و کشش نمایشی داستان افزوده است.
ســفر به پایان میرســد و نوید محبت دائمی خداوند را به همراه دارد .دروغها
آشکار میشوند گرچه از دید خداوند و رسولش پنهان نبودهاند.
از همان ابتدای داستان مضمون فرعی دیگری در این نمایش مطرح میشود
کــه در الیه زیرین داســتان تا انتها پیش میرود .مســأله گرفتــن جان موجودی
دیگر و بیتوجهی به زندگی دیگران با آسیب رسیدن به پروانهای ظریف و زیبا
آغاز میشــود ،و در مســیر داســتان با رویدادی عظیم چون طوفان نوح و مرگ
همه جانداران و زنده ماندن تعدادی معدود از انواع حیات به پایان میرســد.
مضمونــی کــه قضــاوت کــردن دربــاره آن کار راحتی نیســت اما بخوبی نشــان
میدهد که در مخاطره انداختن حیات و طبیعت چگونه میتواند واکنشی غیر
قابل تصور را ایجاد کند.
بیشک دیدن این نمایش به دلیل مضامین عمیقی که در خود دارد و گروهی
حرفــهای از بازیگــران و دســت اندرکاران تئاتــر کودک و نوجوان همچون ســید
حســین فدایی حســین (مترجــم) ،مریم کاظمــی (کارگــردان) ،اصغر همت،
علی فروتن ،حمید گلی ،حســن همتی ،مهراد زمانی ،فرید نوایی(موســیقی)،
ســنا ییــاق بیگی(طــراح صحنــه) ،مــژگان عیوضــی (طــراح لباس) ،حســین
تبریزی(طراح گریم) در ســاخت و پرداخت آن نقش آفرینی کردهاند ،خالی از
لطف نیست.

