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آیین ها و آداب مرسوم، همزاد با زیست 
اجتماعی انسان است. از سپیده دم تاریخ 
روایت آیین ها برای مردمان، جذاب و 
درس آموز بــوده و آثار اخالقی بخش 
گســترده ای از آنها در تعالی فرهنگی 

جوامع قابل مالحظه است.
نمایش های آیینی و ســنتی، با گذار از 

قرن ها و نسل های متمادی به روزگار 
ما پیوسته اســت. در واقع نمایش های 
امــروز بازتاب باورهــای جمعی کهن 
ترین فرهنگ های ادوار تاریخ اســت. 
همچنین این آثار بازتاب دهنده گوشه 
ای از آداب و ســنن سرزمین عزیزمان، 
ایران است. آنگونه که می توان سبک 
رفتار و منــش و روحیــات رایج میان 
آدمیان و نســلهای دور و نزدیک را در 
نمایش های آیینی و ســنتی مشاهده 
نمود. این نمایش هــا نه تنها می تواند 
نســبت مردم با خرد و اخالق را روایت 
نمایــد، بلکه نشــانگر روانشناســی 
جمعی، افکار عمومی و رویکرد فکری 
و فرهنگی مناطق کشــور در تعامل با 
مفاهیم انسانی و آرمانی به شکل رسوم 

و آیین های محلی است.  
جشــنواره نمایش های آیینی و سنتی 
در گذر هفــده دوره برگزاری، فرصت 
مناســبی برای گفت و گوی فرهنگ 
ها و اقوام مختلف ایران اسالمی است. 
ســرزمینی که مجموعه ای از فرهنگ 
ها و اقوام مختلف را با صبغه و ســابقه 

خاص، در خود پرورانده و ساختار عظیم  
تمدن ایرانی را شکل داده است.دولت 
تدبیر و امید بــا نگاهی نو و متفاوت، به 
اصالت فرهنگ هــای بومی و ارزش 
هــای اقوام ایرانی مــی نگرد و حفظ و 
تعالی ســرمایه های فرهنگی را وظیفه 

خود می داند.
امیــد اســت جشــنواره نمایش های 
آیینی و ســنتی با تدبیر و برنامه ریزی 
شایســته در این دوره و ادوار آینده در 
مســیر تحقق اهداف و پیشبرد برنامه 
های کالن فرهنگی ایران اســالمی 
گام های مؤثری بــردارد و زمینه وفاق 
ملی را در نظام اســالمی بیش از پیش 

فراهم سازد.
علی جنتی

پیام وزير 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی 
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باورها و آیين ها در جوامع مختلف، مبنای 
خلــق آثار هنری بوده اســت. هنرهای 
آیينی و ســنتی از این منظر، دستاورد 
مشترک مردم و هنرمندان است. آنچه 
در این قرائت از هنــر، جالب توجه می 
باشد، عموميت آن اســت؛ هنری که از 
آداب، رسوم، قصه ها، داستان ها و روایت های 
مردمی و محلی نشــأت یافته، بی شک 
محصولی ناب و دارای ارزش های منحصر 
به فرد اســت این هنر به دليل اصالت و 
هویــت خاص، همواره بــرای مخاطب 
جهانی، عالوه بــر ارزش معرفتی، تازه و 
اصيل است و با اشــتياق از آن استقبال 
می نماید. اگر بپذیریــم که هنر و ادب 
مؤلفه  های محوری شكل گيری هویت 
فرهنگی و اجتماعی اســت این مفاهيم 
گاه چنان مشــترک و در هم تنيده اند 

که تفكيک آن به آســانی ميسر نيست. 
از این منظــر، جایگاه و منزلت هنرهای 
اصيــل عموماً و نمایش هــای آیينی و 
سنتی خصوصاً، قابل توجه است. نمایش

های آیينی و سنتی مبّين رویكردهای 
فرهنگی مردم جوامع مختلف در طول 

تاریخ است. 
جای تردید نيســت که هنــر نمایش 
منبعث از آیين ها و رسوم نمایشی است 
و همواره در هــر دوره ای بيانگر آمال و 
باورهای مردم بوده است. نمونه بارز آن 
تعزیه خوانی است که توسط مردم اجرا 
و حمایت و پس از یک زیســت تاریخی 
و تعالی و تكامل تدریجی به عنوان آیين 
و هنر اصيــل ایرانيان در حافظه جهانی 

یونسكو ثبت گردیده است .
اجرای نمایش ــهای آیينی و ســنتی در 
روزگار مــا، موجب غنــا و ارتقای هنر 
صحنه ای و تئاتر به معنای نوین آن است 

و کارکرد بنيادین این نمایش ــها زمينه 
پيوند ميان مردم و جریان های اجتماعی 
را تمهيد و فرایند آن را تسهيل می نماید.  
نمایش ــهای آیينی، بــه دليل محتوای 
اخالقی و نگاه آرمانگــرا مفاهيم اتحاد، 
همدلــی و همزبانی و اميد به آینده را در 
جامعه تقویت می نماید. بنابراین نقش 
جشنواره نمایش های آیينی و سنتی در 
ســپهر فرهنگی و هنری ایران اسالمی، 
ممتاز و اهتمام به برگزاری شایسته آن 

در همه ادوار مورد تأکيد است.
از خداونــد متعال توفيقــات روز افزون 
متوليان، مجریان و هنرمندان عزیز فعال 

در جشنواره هفدهم را مسألت دارم.
علی مراد خانی

پیام معاون امور هنری
 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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حفــظ و عرضه نمایش هــای آیيني و 
سنتی ایران که در این روزگار فرسنگ 
هــا از آن دور مانده ایم و به فراموشــی 
سپرده شده است، از اهم کارهای اساسی 
اهل فرهنگ و هنر است. این نمایش ها 
پل ارتباطــی مردم ایران با ادبيات کهن 
فارســی و ادبيات عاميانه این سرزمين 
است و پاسداری از آن از وظایف ماست. 
زمانه تغيير کرده و بسياری از اساتيد این 
نمایش ها از دنيا رفته اند، ابزار ســرگرم 
کننده دیگری جایگزین این گونه نمایش 
ها شده اند ولی اگر به سبک و سياق این 
کار، نمایش های تازه ای آفریده شود با 

مضامين امروز و مسائل مردم، با ذوق و 
روحيه ایرانی هماهنگ اســت و بر دل 
مردم می نشــيند چون ایرانی است  و از 
جــای دیگری گرفته نشــده.       احيای 
انجمن های حامی نمایش های آیيني و 
سنتی، همراهی و کمک به جوانان و به 
خصوص دانشجویان رشته های نمایشی 
در شناخت  این نمایش ها و به کارگيری 
سبک و سياق این کارها با برگزاری کارگاه 
های نمایشی از کارهای جّدی متوليان 
امور هنری است. راه اندازی تئاترهایی 
در شــهر برای اجرای این نمایش ها در 
تمام طول ســال ازاموری است که باید 
انجام شود تا تداوم نمایش ایرانی حفظ 
شود. البته نمایش ایرانی فقط این گونه 
نمایش ها نيست و هنرمندان تئاتر این 
سرزمين از گذشته تا به امروز که با تئاتر 
دنيای غرب و شــرق آشنا شده اند و در 
سبک و شيوه های گوناگون ذوق آزمایی 
های فــراوان کرده اند کــه متن های 
اجرا شده و نشــده آن ها موجود است 
ولی نمایش های عاميانه ایرانی نه تنها 

مكتوب نيست بلكه هيچ دستور العمل 
مدّونی از لحاظ شيوه اجرایی ندارد، آن 
چه بوده و هســت از طریق روایت سينه 
به ســينه و استاد شــاگردی بوده ولی 
پژوهشــگران امروز کارهای خوبی در 
این زمينه کرده اند که مفيد اســت ولی 
مهمترین کار در این زمينه ایجاد کارگاه 
های نمایشی برای تمرین و تجربه است. 
هنرمندان دلسوزی هنوز هستند که در 
گوشه و کنار چيزهایی آموخته اند و می 
تواننــد به جوان ها منتقل کنند که این 
رشــته از ادب و هنر این سرزمين از بين 
نرود. برگزاری این جشنواره هم یكی از 
کارهایی است که داشتن چنين گنجينه 
ای از ادبيات عاميانه ایران را یادآوری می 
کند.اميد اســت کنجكاوی هنرمندان 
جوان را برانگيزد و مسئولين و متوليان 
هنری را بر آن دارد که به این مهم توجه 

کنند.
با ارادت و احترام
 علی نصیریان    

پیام
ريیس جشنواره 
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ایران، سرزمين آیين ها است. آیين
هایی که آیينــه  ی هویت و اصالت 
مردم موحد این اقليم کهن اســت. 
ميراث دیرینی که خشــت خشت 
آن دليل تمدن غالب ایران و تعالی 
آن، در امتزاج با فرهنگ اســالمی 
بوده اســت. این بنای راسخ باید به 
مدد نوشــداروی هنــر، نوآفرینی 
شــود تا غبار زمان، قفل خاموشی 
و فراموشــی این درگاه بلند نگردد 
و فرصت همنوایــی نوآمدگان این 
روزگار با تعاليــم هویت  آفرین آن 

ممكن شود.
آیين های ایرانــی، تجلی آرمان های 
مردمی است که ستایشگر خداوند 

جان و خرد بوده  اند و در رویارویی 
بــا اهریمن جهــان، بــه اهورای 
 جان پناه برده اند. انســان معاصر، 
می تواند اَبَرانســانی باشــد که با 
توجه به آیين هــای کهن و با درک 
روزآمد این دانش، در برابر ابتالئات 
اجتماعــی روزگار خویش، رویينه  
تن گردد.تئاتر، تجسم آیين هاست. 
کنشــی ناميرا که به افسون تئاتر 
ممكن مي شود و به تعالی فكر و ذکر 
مخاطب ختم مي گردد. آرمانی که 
تولد جشنواره  ی نمایش های آیينی 
سنتی را به دنبال داشت. هفدهمين 
دوره  ی این جشنواره از پس فراز و 
فرودهــا و با این اميــد که راهی به 
رســتگاری خواهد داشت، برگزار 
مي گردد. بــا مغتنم دانســتن این 
رویداد در روزگار دوری و مهجوری 

آیين  ها، بر این آرمان چشــم دارم 
کــه افق تئاتر، افق نيک  اندیشــی 
ندان  و خردبخشی باشــد و هنرم
ارجمند تئاتر، با نوآفرینی آیين های 
فاخر سرزمين خویش، آفرینشگر 
زیباترین نمایش های وحدت و صلح 

باشند. 
به گرمی و با مهر، قدردان اصحاب 
صدیــق ایــن دوره از جشــنواره 
هســتم و خداوند هنر را در اعتالی 
 پرچم هنر ســرزمينمان به نيایش

 می نشينم.
مهدی شفیعی

   

پیام مدير کل
 هنرهای نمايشی
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نمی ذارن. آره منم ميدونم با زبون 
تو هنــوز خيلی ها به خوبی آشــنا 
نشدن، یه وقتا تقليدت رو درميارن، 
تقصيرم ندارن کجا برن یاد بگيرن، 
نه مدرســه ای، نه آموزشگاهی نه 
حتی تماشاخونه ای که هرشب، تو 
رو صحنه باشی و اونا تماشات کنن. 
کتاب هم که چه عرض کنم با چند 
جلد نمایشنامه که مشكل حل نمی 
شــه . مهم اینه که دوستت دارن و 

فراموشت نكردن 
البته هم پژوهشــگاه می خواد و هم 
یه جایی که تو بتونی هر شــب روی 
تخت حــوض هنرنمایی کنی، هم 
جایی که این جوون های غيرتمند 
و ســخت کوش بتونن عشق کنن و 
پخته بشن. حق داری نگران باشی، 
نگران این که تــا چند صباح دیگه 

سالم !
سالم مبارک!

باز هم سالم، چی شــده؟ چرا این 
قدر گرفته ای ؟ غصه نخور مبارک، 
درســته که یاران قدیميت رفتن، 
درســته که دیگه ســعدی و سيد 
حسين عرب زاده و مهدی مرسی و 
ذبيح اله خان نيستند اما دنيا که به 
آخر نرسيده ، نترس تنها نمی مونی، 
جوون های هنرمند با غيرت تنهات 

تنها اســمی ازت بمونــه. اما نگران 
نبــاش، خيلی از هنرمنــدان نامی 
دوســت دارن تو راهی که تو رفته 
ای قــدم بذارن. خودشــون به من 
گفتن. فقط یــه فرصت می خوان، 
تازه صاحبان اختيار و امضا هم قول 
دادن یه جایی رو واســت دست و پا 
کنن تا هميشه جلوی چشم باشی. 
اونا هم عاشــقتن، واسه همين هم 
محاله بــذارن چــراغ نمایش ملی 

ایران خاموش بشه. شک نكن.

داود فتحعلی بيگی

پیام
 دبیر جشنواره
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نویســنده، گوینــده، کارگــردان  و بازیگر نامــدار تئاتر 
ایران،  دارای کارشناســی ارشــد کارگردانی از تئاترملی 
فرانسه)استراسبورگ( است. وی نویســنده،کارگردان و 
بازیگرنمایش هایی همچون کوچ، عروس، شــب درحلبی 
آبــاد، معدن، مریم و مردآویــج، گل و قداره، پتک، مفتش 
و همچنين بازی درلبخند باشــكوه آقای گيل، شهرقصه، 
ریل، درانتظار گودو، روزنه آبی، تياتر فرنگی، حشــره ها، 
حضــور باد، آنكه گفت آری آنكه گفت نــه و... را در پرونده 
کاری خود دارد. عالوه بر این، عضو هيات مدیره انجمن 

بازیگران  و نمایشنامه نویسان خانه تئاتر است.

نویسنده، پژوهشــگر،کارگردان 
و مــــــدرس تئاتـــــــــــر، 
ل  محا ر چها ر 1د 3 3 6 ل ســا

بختياری به دنيا آمد. وی دارای دکترای تخصصی هنر اســت. او دبيری جشنواره های 
مختلف کشــور، مدیریت بخش هنری انجمن موزه های جهانی و... را برعهده داشته 
اســت. همچنين، عضو کانون ملی منتقدان تئاتر است. دکتر صالح پور، سابقه بيش از 
دو دهه تدریس در دانشكده های مختلف هنری،گویندگی، کارشناسی رادیو در500 
برنامــه  و... را در پرونده فعاليت های هنری تئاتــری خود دارد. گرامافون ونمایش، 
پيكرک ها، عروســک ها و صورتک های ایران باستان، تردید زرد، بازبازک، مليا 

عروسک شيراز و... برخی از کتاب های او هستند. 

نمایشــنامه نویس و مدرس تئاتر متولد  1339تهران، یكی از فعال 
ترین نویسندگان ایرانی اســت. او دارای  تحصيالت رشته نمایش 
است. چرمشــير به مقوله اقتباس از آثار نمایشــی دنيا توجه دارد. 
آثار اقتباســی همچون پژهان های مردی کــه خانه اش ویران بود، 
آن گاه کــه ماه باال می آید، مضحكه نامه دن کيشــوت المانچایی، 
شــازده کوچولو، مكبث، دیر راهبان، روز رستاخيز، رقص مادیان ها 

و... را در پرونده نویســندگی خود دارد. همچنين در بســياری 
از دانشگاهها تدریس داشــته و داور جشنواره های  بين 

المللی تئاترکشور بوده است.

بهزاد فراهانی 

اردشير صالح پور

محمد چرمشير

هیأت انتخاب متون صحنه ای

هيات هاي انتخاب
و داوري جشنواره



بازیگــر سرشــناس و پيشكســوت تئاتر ایــران، متولد 
1324تهران، دارای کارشناســی ارشد کارگردانی تئاتر از 
دانشــگاه کاردیف)انگلستان( و نشــان درجه یک هنری ) 
معادل دکترای هنر( از شورای ارزشيابی هنرمندان کشور 
است. او بازی در نمایش های آميز قلمدون، بنگاه تئاترال، 
بازرس، باغ شــب نمای ما و ســریال های  اميرکبير، وزیر 
مختار، سنگ وشيشه، در پناه تو، در قلب من، اجاره نشين 
ها و.... را در پرونده کاری خود دارد.  همچنين او مدیرعامل 
خانه تئاتر از بدو تاســيس تاکنون، عضو هيات مدیره و 

دبير انجمن بازیگران سينما و... است.

کارگردان و نویسنده خالق نسل نو 
، متولد 1355یزد و دارای کارشناسی 

ارشدکارگردانی ازدانشــگاه تربيت مدرس است. سرپرســت گروه تئاتر دن کيشوت و 
کارگردان نمایش های پر تماشــاگری همچون؛ مجلس شــبيه خوانی شازده کوچولو، 
کافي شاپ/داخلي/شــب، دن کيشوت، پينوکيو و... اســت. اصغر دشتی در ورک شاپ 
ژان کلودکاریر  Visiting Art،جی جی داالليو، دانيل بروکس، اســتفان شوســكه، 
روبرتو کاستالوچی  و...حضور فعال داشــته است. اجراهای متعددی در ایران و دیگر 

کشورهای جهان داشته و برنده جوایز برتر متعددی بوده است. 
  

متولد1353مالیـــــر، دارای تحــــــصيالت کارشناســـــی 
ارشدکارگردانی تئاتر از دانشگاه تربيت مدرس است. وی نویسنده 
وکارگردان خيشــخانه، پنهانخانه پنج در، اهــل قبور، تكيه ملت، 
بيداری خانه نســوان، رژیســورها نمی ميرند، مضحكه شبيه قتل، 
همســایه آقا، تياتر اجباری و...اســت. او ریاست کانون کارگردانان 
خانه تئاتر را درســال1386به عهده گرفت. بارها موفق به دریافت 

جوایز متعدد ازجشــنواره های مختلف شــده است. همچنين 
برخی از نمایش های وی در ســال های گذشــته با آمار 

بيشترین مخاطبان روبه رو بوده است.  

ايرج راد

علی اصغردشتی

حسين کيانی

هیات انتخاب 
آثار صحنه ای
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بازیگر و نمایشنامه نویس برجسته، دارای نشان درجه یک 
هنری) معادل دکترای هنر( از ســوی وزارت علوم و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســت. او سال 1328 در مسجد 
ســليمان به دنيا آمد. فعاليت خــود را از اوایل دهه پنجاه 
بــا بازیگری در صحنه تئاتر آغاز کرد. پنج شــنبه در گنبد 
صندلی، طومار حيرت به خط غبار، خطر مجســمه عبيد 
جدی اســت، ژوليت مجنون و... برخی از نمایش های وی 
هستند. مخاطبان عمومی او را بيشتر به عنوان بازیگر به یاد 
می آورند، اما یكی از وجهه های شــاخص این هنرمند، 

نوشته هایش است.

پژوهشگر و صاحب نظر موسيقی 
نواحــی ایــران، متولــد 1345 
است. وی ليســانس تئاتر دارد و 

فوق ليســانس خود را در رشته پژوهش هنر اخذ کرده اســت. مهدی لطفی در کنار 
نویسندگی و پژوهشگری به عنوان کارگردان و تهيه کننده فعاليت داشته و مجموعه 
های تلویزیونی؛ نقالی )با حضور مرشــد ترابی(، حكایت نقال، نوروز عروســک های 
ایرانــی و.... از جملــه کارهای قابل اشــاره او در این زمينه هســتند. مدیر تئاتر خانه 

هنرمندان ایران و...  برخی دیگر از سوابق او بوده است. 

متولــد 1338، فــارغ التحصيــل بازیگری و 
کارگردانی از مرکز آموزش هنر وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســت. فعاليت حرفه ای خود را از ســال 1354 آغاز کرد و تا کنون 
بيش از300 مجلس تعزیه در ایران و سایر کشورها اجرا کرده است. 
کارگردان آثاری همچون دیر مكافات، خواستگاری، صد راه صدرا، 
حكایت بلدیه اصفهان و نویســنده نمایــش هایی همچون اکبر آقا 
اکتور تياتر)پرفروش ترین نمایش دهه های گذشته( رسم عاشقی، 

سرزمين هشتم، دو برادر و... بوده است. سيد عظيم موسوی 
در راه ثبــت پرونــده تعزیه ایــران در حافظه جهانی 

یونسكو، نقش کليدی داشت.

عزت اهلل مهرآوران

مهدی لطفی 

سيدعظيم موسوی

هیأت انتخاب
آيین ها و بازی هاي نمايشي
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بازیگر، نمایشــنامه نویس، شــاعر و ترانه سرای برجسته 
کودک و نوجوان اســت؛ نســلی او را با آثــار خاطره انگيز 
عروســكی همچون صدای مادر بزرگه در سریال عروسكی 
»خونه مــادر بزرگه« می شناســند. هنگامه مفيد، متولد 
1335 و ليســانس ادبيات نمایشی دارد. ملی، دختران باغ 
های قالی، پهلوان کچل و وروره جادو و... برخی از نوشــته 
های مشهور او هستند. سالهای اخير، حضور پررنگ تری در 
تئاتر ایران داشته و در ِکسوت نمایشنامه نویس، عروسک 
گردان و پژوهشــگر، بارها و بارها، مورد تقدیر جشنواره 

های مهم بين المللی کشور قرار گرفته است.

متولد 1348 نورآبــاد دلفان و از 
کارگردانان تاثيرگذار در ميان نسل 

خود اســت. مدرک ليســانس تئاتر با گرایش ادبيات نمایشی را  از دانشگاه هنر دارد و 
فوق ليسانس  خود را در رشته کارگردانی از دانشگاه  تربيت مدرس کسب کرده است. 
کارگردان برخی از آثار پرتماشــاگر صحنه ای از جمله دن کاميلو، شوایک، جن گير و 
... بوده اســت. کوروش نریمانی در سالهای اخير توانسته نگاه دو طيف مخاطب خاص 
و عام تئاتر را به کار های خود جذب کند. همچنين جوایز متعددی را از جشــنواره 

های مختلف کسب کرده است.

پژوهشــگر، نویسنده، کارگردان، طراح صحنه، منتقد  تئاتر و مدرس 
دانشــكده های تهران اســت. او   درســال1343درکرج به دنيا آمد. 
وی دارای دکتری پژوهش هنر اســت. او درطول ســال های گذشته 
مقاالتی ازجمله خشــونت درتئاتر ایران، نمادها و نشــانه ها درنقل 
ایرانی و... را به رشته تحریر درآورده است.  دکتر ناصربخت،  همچنين 
عضوکانون منتقدان جهانی تئاتر)I.A.T.C( وابسته به یونسكو، عضو 

شورای کانون نمایش های ســنتیآیيني، دبير  یا عضو  هيات 
داوران جشــنواره های بين المللی تئاتر کشــور، مسئول 

کميته انتشارات تئاتر رضوی و... بوده است.

هنگامه مفيد

کوروش نريمانی 

محمد حسين ناصر بخت 

هیأت داوران
مسابقه نمايشنامه نويسی
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نمايشهايصحنهاي



زن طغرل از کابوس های مسخ شده بر می خيزد و از رازهایی 14
پرده بر می دارد...

متولد 1357بوشــهر، دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتراست. وی 
مدرس گروه ســينما، تئاتر وعضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بوشهربوده است. نویسنده و کارگردان نمایشهای مسافران خيال، 
ت، مضحكه ترین تعزیه اتللو، گورســتان سلولی ژیون، مرگزار سياه 
سرخ شيارهای تيفوسی از زبان یک ماهيگير، رساله مرگبار، شكایت 
نامه کشاورز، مالقات، خون و خيانت، ده آنتروپی،گوزن، زرد، 

شيوع درد تاریخ، یلدا و... بوده است. 

متولد1365تهــــــران،دارای 
کارشناسی آی تی است. 

وی بازیگــر و طراح لباس نمایش 
هــای مجلــس ســور ســوگ، 
ناصرالدیــن، مليجــک و گربــه 

قجری، دليله و... بوده است

نویسنده: علی شمس
دراماتورژی وکارگردانی: جواد صداقت و الهام ابنی

بازیگران: حشمت اهلل غضنفر، الهام ابنی
موسيقی: محمد جعفر سعيدی

طراح صحنه: جواد صداقت

طراح لباس: الهام ابنی
طراح نور: جواد صداقت
مدت زمان: 70 دقيقه 

استان: بوشهر
شهر: بوشهر 

جواد صداقت

الهام ابنی 

اگر شبی از شب های تهران مسافری 
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احمد صميمی 
متولد1363تهران، دارای کارشناســی کارگردانی است. وی 
ازسال1379 فعاليت خود را به صورت حرفه ای آغازکرد. وی 
کارگردانــی من تا مرز من، در انتظار گودو، بر پهنه دریا و.... را 

درپرونده کاری خود دارد.  

هما پريسان 
متولد1364تهران، دارای مدرک 
کاشناســی بازیگری اســت. وی 
تئاتــر  ازســال1386واردحوزه 
شــد. کارگردانــی نمایش های 
من تا مرزمن، شــب به خير مادر، 
اعترافاتــی درباره زنــان و.. را در 

پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده: علی شمس
کارگردان: هما پریسان، احمد صميمی 
بازیگران:یغما یارعلی، احمدصميمی، محمود 

موسوی، امين اکبری نسب، طاها محمدی، رضاحسن 
زاده، احمدجعفری، مصطفی مباشر امينی، مجيد 

درشولی، عليرضا شمس، بهار محمود زاده، پروا آقاجانی، 
الهه پورجمشيد، رودابه باغدار، شكيبا مولوی، شایان 

موسوی، کوروش)محمد( رخشنده پی و مجتبی دربندی
طراح صحنه: عليرضا شمس
طراح لباس: مهسا پارسایی

مدت زمان: 75
استان: تهران
شهر: تهران

اگر شبی از شبهای تهران مسافری

باشخان، توســط نامردی با گلوله سربی تفنگ روسی مخش 
ترکيده است و... 



هوشــنگ عاشق دختری به نام مهين می شود. اما پدرش حاج صفر دخترحاج کریم را نشان کرده. 16
ایرجپسر حاج کریم  عاشق دختری است که در دست کولی ها اسير است. اورنگ که بد نام است، 

سعی  می کند با استفاده ازترفندهایی به آنها کمک کند و....

متولد1360تهران، دارای مدرک کاردانی 
حسابداری است. کارگردانی نمایش های آنكس 
که نيامده می داند، پرسونا و بازی در نمایش 
های اتللو، تو چهارسو خبری نيست، تربت، 
آنكس که نيامده می داند، قصه باغ زالزالک، 
شازده کوچولو،خداحافظ و بيش از10 اجرای 
نمایشنامه خوانی در جشنواره های سراسری 
از جمله فعاليت های وی به شمار می رود. 
همچنين مدرس آموزشگاه حرفه ایی کودک و 
نوجوان پانيز است. 

نویسنده: سيدهاشم خان شافع 
کارگردان: مليكا رضی 

بازیگران: )به ترتيب ورود به صحنه (کتایون 
جهانگيری، مليكا رضی، نسيم تاجی، مریم عسگری، 

اعظم عرفانی، هيال رضائيان
طراح صحنه: مليكا رضی

طراح لباس: مهدیه صيفی
شاعر: شيماء ملكيان 

نوازندگان: احسان سامانی)تنبک(، ميالد 
توکليان)نوازنده ویلن(

دستيارکارگردان: مهدیه صيفی 
طراح پوستر و بروشور: پگاه حسنی

مدت زمان: 65 دقيقه 
 استان: تهران 

 شهر: تهران

مليکا رضی 

اپرت نیرنگ اورنگ 
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محسن اميری

بازی سلطان و سیاه 

نویسنده: علی نصيریان 
کارگردان: محسن اميری
دستيارکارگردان: عليرضا مویدی
بازیگران: سعيدآقایان، حسن سرچاهی، عليرضامویدی، کاظم 
طبسی، محمدرضا حالجان، مسعود فالحی، مسعود تفضلی 
مقدم، مسعود شفقتی، حميدرضا شعبانی
سرپرست گروه موسيقی و نوازنده تار:حميدرضا منصوری
نوازندگان: یداهلل اشرفی)کمانچه(، علی نور محمدی) تنبک، 
سازهای کوبه ای (
مدیر صحنه: حسن ملک احمدی
طراح لباس: زهرا دیوان دری

مدت زمان:60 دقيقه 
استان: سمنان

شهر: شاهرود 

ســلطان به گروه بازیگران 
قهوه خانه  یک شب فرصت 
می دهد تا نمایشی را آماده 
کنند. نمایشــی که نباید به 

سلطان نيشتر بزند و....

متولد1359شاهرود، دارای مدرک کارشناسی 
ارشد کارگردانی از دانشگاه تربيت مدرس 

است وی ازسال1378 فعاليت خود را در عرصه 
تئاترآغاز کرد. وی برنده جایزه نویسندگی از 

بيست و پنجمين جشنواره بين المللی تئاتر فجر 
وجشنواره بين المللی فولكلور ترکمنستان است. 
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سجاد ياری
متولد1363کوهدشت لرستان، دارای مدرک 
کارشناسی ارشد ادبيات نمایشی است. وی از 
سال 1384فعاليت خود را در عرصه تئاتر آغاز 
کرد. تاکنون 5 نمایش درکشورهای اسپانيا، 
لهستان، کره، یونان و... اجرا کرده وکارگردانی 
نمایش های پرسفونه، دشمن درمی زند، 
مخزن،و.... را در پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده و کارگردان: سجاد یاری
بازیگران: محمد مهدی رفيعی، شيرین کاشفی، ندا 

اصغری، داریوش حق دوست، مهناز کرباسچيان، امير 
زمانی فر، سجاد یاری

موسيقی: محسن محمدی
طراح لباس: حسين حكيمی

دوخت لباس: سعيده یاری
طراح صحنه: راحيل فرهنگی

دراماتورژ و مشاورکارگردان: پویا پورکسمایی
دستيارکارگردان: مهدی دهقانی، مهرناز نوروزی 
طراح پوستر، بروشور و نقاشی های پرده: حميده 

تيموری
مدت زمان: 80 دقيقه

استان: تهران 
 شهر: تهران 

بهرام

اقتباســی از مجموعه 
هفت پيكر که قصه ی 
آن بــا محوریت بهرام 
پســر نعمان پيش می 

رود...
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سيد محمد مساوات

متولد1362تهران، دارای مدرک کارشناسی 
ارشد نمایش است. وی ازسال1386فعاليت خود 

را درعرصه تئاترآغاز کرد. او کارگردانی نمایش 
های خانه وا ده، قياس الدین مع الفارغ، قصه 

ظهر جمعه و... بوده است. در سال های اخير 
جوایز متعددی را در زمينه نمایشنامه نویسی و 

کارگردانی به خود اختصاص داده است.  

نویسنده و کارگردان: سيدمحمد مساوات
بازیگران: محمدعلی محمدی، احسان بهلولی، 
بانی پال شومون، مجتبی فالحی، حميدرضا 
محمدی، نازنين بابایی، رومينا مومنی، مرضيه 
بدرقه، پریسا صبوری
طراح صحنه: سيدمحمد مساوات
طراح لباس: سمانه احمدی مطلق

موسيقی: حامد حبيب زاده 
مشاورکارگردان: سعيد حسنلو
دستيار کارگردان: مسعود اهلل دادی
مدت زمان:90دقيقه
استان: تهران

 شهر: تهران 

بیضايی

روایتــی از اســطوره های 
ایران... 
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ابوالفضل حاجی علی خانی
متولد1357اراک، دارای تحصيالت کارشناسی 
ارشدکارگردانی است. وی از سال1377وارد 
حوزه تئاتر شد. کارگردانی نمایش های معاشقه 
حنجر وخنجر، شب بيست و یكم، سرمستان، 
برپهنه دریا، سياه حيرون ودخترشاه پریون و... را 
درپرونده کاری خود دارد. 

نویسنده و کارگردان: ابوالفضل حاجی علی خانی
بازیگران: فاطمه سرلک، ميرنادر مظلومی، مقداد 

اسالمی، محسن زرآبادی، مجيد آهنگران، مهدی ذاکر 
حسينی، مرتضی عليدادی

طراح صحنه: ابوالفضل حاجی علی خانی
طراح لباس: مقدی شاميریان

طراح حرکت: علی براتی
منشی صحنه: آرام سليمانی

موسيقی: علی جباری)کمانچه(، نيوشا 
سردشتی)تنبک(

عكاس: یلدا ابراهيمی 
مدیر صحنه: اميرحسين عباسپور

 مدت زمان: 95 دقيقه 
استان: تهران 
شهر: تهران 

حکايت فین 
به روايت 
جنجین 

چهار جن که ساکن 
حمام فين هستند، 
را  اميرکبير  زندگی 

روایت می کنند... 
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نعيم بذرکار

متولد 1368لنگرود، دارای مدرک دیپلم نمایش 
است. کارگردانی نمایش های سفر به یه جایی، 
کفش من کو؟، رولت روسی، مرده شورها و... را 

در پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده وکارگردان: نعيم بذرکار
بازیگران: بتول عليزاده ميناب، محمدریاضت، حسين 
کریمی، روح اهلل کریمی، محمدجواد محمد زاده، 
نيلوفر مهاریان، سيد ایمان حسينی، عطا کمالوند، 
مسعود اسماعيلی، نعيم بذرکار
گروه کارگردانی: بتول عليزاده، ميناب محمدجواد 
محمد زاده، سيد سعيد سيدصالحی
مدیرصحنه: حامد نوروزی، نيما صفری
طراح صحنه: بتول عليزاده ميناب
طراحی و دوخت لباس: بتول عليزاده ميناب، الميرا آشتيانی
گروه موسيقی: مسعود اسماعيلی، عطاکمالوند
پوستر و بروشور: حميدگودرزی، مریم احمدی 
مدت زمان: 65 دقيقه 
استان: تهران
 شهر: تهران 

حمزه

حمــزه متوجه می شــود 
که عمویش، پدر را کشــته 

است...
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مهدی غالمی
متولد1361شهرشازند، دارای کارشناسی 
ادبيات نمایشی ازدانشگاه آزاداسالمی است. وی 
ازسال1375با حضور درجشنواره های استانی، 
منطقه ای، فجر فعاليت هنری خود را درعرصه 
تئاترو... آغاز می کند. بازی درسریال سير و 
سرکه، تله فيلم تقدیر و طراحی صحنه تله فيلم 
سياهراه و... را درپرونده کاری خود دارد. برنده 
دوم کارگردانی جشنواره تئاتر استان مرکزی در 
سال1379، برنده جایزه بازیگری درجشنواره 
دانشجویی شده است. 

نام گروه: بكت 
نویسنده: زنده یاد محمود استاد محمد

کارگردان: مهدی غالمی  
بازیگران: شيرین عطااللهی، مهتاب گودرزی، پدرام عزیزی، رضا قادری، 

صادق ملكی، نوشين آجوند، سپيده ساعدی، آناهيتا خسروی، بهداد زندیه 
وکيلی، هادی نوروش، ابراهيم تير انداز، سيامک رضایی، رضا عی قرلو

نوازندگان: محسن آقایی)تنبک(، حميد رضا منفرد )تار و خواننده(، 
علی سبزواری)دف(

طراح صحنه: مهدی غالمی
اجرای دکور: سيامک رضایی

طراح لباس: زهره رفيعی
مدیرصحنه: عالالدین جمشيدی

گریم: ستاره محمودی، شهاب نعمتی 
عوامل ساخت دکور: علی اميری، باران بوالحسنی، عالالدین جمشيدی، 

سيامک رضایی، مرتضی زارعی، نعيمه نبئی، شهاب نعمتی
منشی صحنه: رعنا تيرانداز

مشاور و دستيار کارگردان: آنيتا حيدری، شيرین عطاللهی 
مدت زمان: 85 دقيقه

استان: مرکزی
شهر: اراک شازند

ديوان تئاترال 

شــهر دچار بحران کم 
آبی شده اســت. لوتی 
شهر، عاشق سرور است. 
او در پی شرط مادر سرور 
کــه آوردن آب از کــوه 
بيستون است،کلنگ به 
دست می گيرد و راهی 

کوه می شود و...
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علی شريعت زاده

متولد1336اصفهان، دارای مدرک 
کارشناسی است. وی ازسال1360فعاليت 

هنری خود را در عرصه تئاترآغاز کرده است. 
کارگردانی نمایش های غفلت، حارس، یه 

کاسه خون، تدبير، طنزشب، اسير، مخمصه 
و... را درپرونده کاری خود دارد. 

نام گروه: گلبرگ 
نویسنده: داود فتحعلی بيگی 
کارگردان: علی شریعت زاده 
بازیگران: وحيدرضا صادق پور، محمد حميدی شاد، سعيد 
خسروی، رضاکریمی، مرتضی جهانی، محسن آقا قدیری، 
محمد عباس زاده، سحر خداداده، مليكا سادات سيدجاللی
طراح صحنه: هانيه گلسرخی
منشی صحنه: هانيه موالیی

آهنگساز: سعيد خسروی 
نوازندگان: سعيدخسروی)ضرب و دف(، 
عليرضاعامری)کمانچه(، حميد باالهنگ)تار وسه تار(، 
محمد حسن زاده)تنبک( 
دستيارکارگردان: وحيد رضا صادق پور
تدارکات: اصغر وطن خواه

مدت زمان: 75 دقيقه 
استان: اصفهان

 شهر: کاشان 

راز عروسک 

چهــار نفر؛ خــراط، زرگر، 
قلندر، خياط به ســفر می 
روند. ميانــه راه به قلعه ای 
برخــورد می کننــد. درب 
قلعــه قفل اســت. ناگهان 

پيری ظاهر می شود و ....
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سيدجواد روشن
متولد1357تهران، دارای کارشناسی ارشد 
تئاتر است. وی کارگردانی نمایش های قتل 
آقای کاف، اگرسپيده سر زد، کوپن، آواره 
و.... را در پرونده کاری خود دارد. هچنين وی 
مدیرمطالعات پژوهش مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه هنری، دبير چهاردهمين جشنواره تئاتر 
دانشگاهی، دبير نخستين جشنواره فرهنگی و 
هنری سياه و سپيد و... بوده است. 

نویسنده: محمد چرمشير
کارگردان: سيدجواد روشن

بازیگران: مسعود ميرطاهری، مرضيه صدرایی، وحيد 
نفر، سامان دارابی، مرتضی شاه کرم، الهه شه پرست، 
مهسا ایرج راد، اميرعباس حسينی، بهرنگ فرهنگ 

دوست، کامبيز طالیی، علی باروتی، شقایق فتحی
طراح صحنه: سينا یيالق بيگی

طراح لباس: الهام شعبانی
دستيارکارگردان: مهدی ذاکر حسينی

مدیر اجرا: سياوش خادم حسينی
منشی صحنه: مهدی صيفی
مدیر صحنه: مهدی دهقانی

موسيقی: عنایت خادم بشيری
مدت زمان:90 دقيقه 

استان: تهران 
 شهر: تهران 

شیش وبش 

خانواده صحاف و یزدی بر سر فروش های  دکانشان اختالف چندساله دارند و...
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پويان عطايی

متولد1365اهواز، دارای 
کارشناسی تربيت بدنی است. 

وی از سال1381فعاليت خود را 
در عرصه تئاتر آغازکرد.او دارای 

مدرک آموزشگاههای آزاد در 
رشته کارگردانی و بازیگری 

است و کارگردانی مرخصی برای 
چند روز، ترانه ای برای آیدا، 
خط سرخ، شله پزان و... را در 

پرونده کاری خود دارد. 

نام گروه: ميعاد جوان و تاالرهنر 
اصفهان 

نویسنده: صحرا رمضانيان، حامد 
امان پورقرایی

طراح و کارگردان: پویان عطایی
بازیگران: مرتضی خانجانی، 

مریم دوستی ایرانی، ليال قربانی، 
پویان عطایی، سعيد مصلحی، 
پوریا ریحانی، آرزو شيروانی، 

آرزو رضا کرمی، رویا سعيدی، 
مينا حدادی نسب، امير سروری، 
رضا ایزدی، مهدی مهاجر، مجيد 

بيژنی، مجتبی شایان  
طراح صحنه و نور: پویان عطایی

طراح لباس: شفق کاظمی
طراح گریم: سعيد مصلحی

گریمور: سعيدمصلحی، مينا 

حدادی نسب 
منشی صحنه: مریم ابوطالبی

موسيقی: امين پناهی 
طراح پوستر و بروشور: مينا 

حدادی نسب 
مدیران صحنه: امير سروری، 

مهدی مهاجر
دستيار صحنه و نور: مریم دشتی، 

شفق کاظمی
دستياران کارگردان: مریم 

دوستی ایرانی، مرتضی خانجانی
مدیر روابط عمومی گروه و 

دستيار اجرا: محمد معماریان
مدیرتوليد: ميالد عباسی

مدت زمان: 55 دقيقه
استان: اصفهان
شهر: اصفهان

فانوس دريايی

ســندباد بــه ســوی قصر 
شــهریار می رود تا شهرزاد 

را از بند او رها کند و....
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عباس عبداهلل زاده
متولد1355بهشهر، دارای 
تحصيالت کارشناسی ریاضی است. 
وی نویسنده وکارگردان نمایش 
های خاطرات من و بابی خرسه، 
حصار بی بند، سوکاریس، بادکنک 
ها، فراراززندان2، تک سرباز و 
نویسنده نمایش های فطرس،آوای 
نی، درخت بادام،آنتی آنتی گونه، 
آدمكش، سی وسه، مم وزین و... 
بوده است.

نام گروه: بلک باکس
نویسنده طراح وکارگردان: عباس عبداهلل زاده

بازیگران: مائده قدیری، مهران مرادی، وحيد کبيری، یاسمن 
رضایی، افشين غياثی، مصطفی غفاری، رضا کليوند، پناه باقریان، 

عرفان حق روستا، ميالد لواسانی، اميرحسين فتوره چی، سميه 
صباغی،سارا شریفيان، عسل احمدنيا، الينا گلچين

دستيارکارگردان: وحيدکبيری
منشی صحنه: فاطمه پورمحمدی

مدیرصحنه: فرشادمجرب
طراح لباس: آذین پذیرا

طراح پوستر و بروشور: پردیس پذیرا
موسيقی: عرفان کامفر

نوازندگان: هاتف صادقی اصفهانی، مهریارقنبری، حجت ا...
سفری، عرفان کامفر

مدت نمایش: 85 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران 

گرگ دختر 

دو نفر در سالهای قحطی عشق، به هم دل می بازند و.... 



27

علی جاور

متولد1359یزد، دانشجوی کارگردانی تئاتر و 
کارشناس واحد نمایش حوزه هنری استان یزد 

است. وی تا کنون کارگردانی و بازیگری در بيش 
از 30 نمایش     صحنه ای  و حضور در جشنواره 
های استانی، منطقه ای، کشوری و... را تجربه 

کرده است.  

نویسنده: محمد رضا مختاری آزادفر
طراح وکارگردان: علی جاور

بازیگران: زمان ارکمان، سعيد خبيری، مجتبی 
الله زاری، محمد رضاگلشن، ميالد افواج، آزیتا 
دهقانی، ستاره توانگر، مهسا دهقان، بهناز رسائی 
نيا، مریم فاضلی
طراح صحنه: محمدرضا بهرامی
طراح لباس: عاطفه صالحی
آهنگساز: حسين افروز، علی دشتی زاده
 طراح پوستر: محسن احمدی
مدت زمان90دقيقه
 استان: یزد
شهر: یزد

مجلس سیاه بازی نازکنیز 

حوری در پی چاره ای است 
تا طلســم بد شانسی اش  را 

باطل کند...  



28

شيرين کاشفی
نویسنده: محمود خسرو پرست

کارگردان: شيرین کاشفی
بازیگران: آرش صادقيان، امير حسين انصافی، بارمان 

اهورا، آرین ناصری مهر، ابوالفضل عشرب، راحيل 
فرهنگی، محمد تقی پور

مشاور موسيقی: رامين عبدالهی 
طراح صحنه: مهدی نعمتی مقدم

طراح لباس: راحيل فرهنگی
مدت زمان: 65 دقيقه 

استان: تهران
 شهر: تهران

متولد1364رفسنجان، دارای مدرک کارشناسی 
کارگردانی تئاتر است. ازسال1385واردحوزه 
تئاتر شده است. نمایش مجلس شبيه سازی قتل 
خيابان اميریه، دومين تجربه کارگردانی اوست. 
بازی درنمایش های امير ارسالن نامدار، شهر 
آشوب، آوای تار و.. را در پرونده کاری خود دارد.

مجلس شبیه خواني قتل خیابان امیريه 

روایتي دراماتيک و آیيني و سنتي...
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حامد مهينی

متولد 1359 جزیره خارک، دانشــجوی کارشناسی مدیریت 
صنعتی اســت. وی از ســال 1375 فعاليت خود را درعرصه 
تئاترآغاز کــرد. کارگردانی نمایش های بازی، گاوميش، پرواز 

زیر آب و.. را در پرونده کاری خود دارد. 

متولد1354همدان،دارای مدرک 
کارشناسی ارشد ادبيات نمایشی 
است. وی ازســال1370 فعاليت 
خودرا درعرصــه تئاتر آغاز کرد.
کارگردانی نمایش های جالدها، 
سرمای داغ راه، چرا خبری ازش 
نيست، مرگ سالم می کند و... را 

در پرونده کاری خود دارد. 

عليرضا غالمی شيلسر

 نویسنده: عليرضا غالمی شيلسر
کارگردان: عليرضاغالمی شيلسر، حامد مهينی

بازیگران: حامد مهينی، عبد بناری، عقيل 
جماعتی، زینب فخار

طراح صحنه: ساناز داود زاده فر

طراح لباس: فاطمه حاجی زاده
موسيقی: وحيدچهل اميرانی

مدت زمان:60 دقيقه 
استان: بوشهر
 شهر: خارک 

 ناخدا خانم 

ناخدا خانم وارث لنج پدرش اســت و سعی می کند به وصيت 
او عمل کند...
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سيدعلی موسويان
نویسنده وکارگردان: سيد علی موسویان

بازیگران: عليرضا مهران، محمد زوار بی ریا، سامان 
دارابی، آرزو نبوت، مهدی زمين پرداز، سميرا سليمی، 

هادی شير محمدی، سيدعلی موسویان
طراح صحنه و لباس: وحيدالری

موسيقی: ميالد پرصبر، رامين عبداللهی، نيوشا 
سردشتی

دستيارکارگردان: شهرام کاشی
مدت زمان:90 دقيقه 

 استان: تهران 
 شهر: تهران 

متولد1360تهران، دارای کارشناسی ادبيات 
نمایشی، دانشجوی کارگردانی سينماست وی 
پيش از این نمایش های مثل پروانه، کمدی 
وحشت، زخم چزابه، ساعت بيست و... سه شنبه 
شانزده بهمن و..... را کارگردانی کرده است. 
همچنين حضور در جشنواره های بين المللی 
تئاتر از جمله ترکمنستان وکشورهای حوزه 
خليج فارس، امارات، قطر و... را در پرونده کاری 
خود دارد. 

 نبش قبر 

مهندس ســيامک، با دختری آشنا شــده و مهریه دختر برای ازدواج ، یک پاساژ درخيابان الله زار 
است. سيامک برای ساخت پاساژ به سالن کهنه و قدیمی در این خيابان می رود. اما عده ای در آنجا 

مشغول تمرین هستند و....
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نویسنده: سامان ناصری
طراح و کارگردان: پژمان کاشفی

بازیگران: حامدآقایی، پيمان 
صفا، فریدون احمدی، سيامک 

نوروزی، مصطفی تيموریان، رضا 
فرحی، مریم آهنگر، ابوالفضل 

حضرتی، محمد رضا لوانی، 
مهدی سلطانی، پژمان کاشفی، 
آروین رضویان، شيوا بيناروند، 
بهنام اميرغروالی، اميرحسين 

انصافی، رامين عبداللهی 
طراح صحنه: پژمان کاشفی

اجرای صحنه: کامران فروهر 

طراح لباس: الدن نصراللهی
موسيقی: اميرحسين انصافی
نوازندگان: رامين عبداللهی 

)کمانچه(
منشی صحنه: الهام حماميان

طراح گریم: الناز خردپژوه 
گریمور: مژده زادمهر

روابط عمومی: سحر وزین خواه، 
مهدی جعفری 

مدت زمان:60دقيقه
استان: تهران 

شهر: تهران

نصرت عاشــق زری دختر 
و  ثروتمنــدان  از  یكــی 
بزرگان شــهر می شود و 
برای رسيدن به او دست به 

هرکاری می زند... 

متولد1349تهران، دارای 
کارشناسی علوم سياسی است. 

وی از اوان کودکی درعرصه 
نمایش حضور فعال داشته است. 

کارگردانی نمایش های عطا، 
شام غریبانه، دوبرادر، یک صبح 
تا شب، سياریحون، پنجره ای 

برای دیدن، فصلی دیگر و... را در 
کارنامه حرفه ای خود دارد.

پژمان کاشفی

ترنا





ميهمان
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گلبرگ ابوترابيان
متولد1353تهران، دارای مدرک دکتری 
فرهنگ شناسی هنر از مسكو روسيه است. وی 
از سال1370فعاليت خود را درعرصه تئاتر آغاز 
کرد. کارگردانی نمایش های زیرعنوان عدد پی، 
خاک مقدس، واپسين سودا، چی شد که من 
مارخوردم، پوریایی دیگر و.. همچنين داوری 
جشنواره های بين المللی وکشوری، برنده 
بيش از10جایزه بازیگری، نمایشنامه نویسی، 
کارگردانی از جشنواره های داخلی، تدریس تئاتر 
در دانشگاهای کشور و... در سابقه کاری او دیده 
می شود. وی از اولين هنرمندان تئاتر است که 
دیپلم سفير صلح را در مسكو از سوی سازمان 
یونسكو دریافت کرد.

تعزيه
امیرکبیر

تعزیه ای تاریخی که 
داستان قتل اميرکبير 

را روایت می کند...

نام گروه: سيميا 
براساس نسخه مير مصيبت

جمع آوری نسخه و بازنویسی: مهدی دریایی
کارگردان: گلبرگ ابوترابيان

مشاورکارگردان: فرشاد منظوفی نيا
بازیگران: عالءالدین قاسمی، مریم معينی، علی رضا سعيدی، 
مقداد اسالمی، فرید کشكولی، حسن عقيقی، مریم آشوری، 

سجاد زارع، حسين عباسقلی، شایان افشردی، فرهاد علی یاری 
طراح صحنه و لباس: فرشاد منظوفی نيا 

مدیراجرا: هومن سليمی وحيد
آهنگساز: علی صدیقيان 

اجرا: آرمان ابوحمزه، جالل واعظی
دستيارکارگردان: شایان افشردی

مدیر صحنه: فرهاد علی یاری
مدت زمان: 95 دقيقه

استان: تهران 
شهر: تهران
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شهرام مسعودی

متولد1353تهران، دارای مدرک کارشناسی 
برق است. وی ازسال1373فعاليت خود را در 
عرصه تئاترآغاز کرد. کارگردانی نمایش های 
مسافر نچندان کوچولو، قفل، پشت کالنتری، 
علی کوچيكه و...را در پرونده کاری خود دارد. 

مدت زمان: 60 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

نام گروه: منگوله
بازنویس وکارگردان: شهرام مسعودی

بازیگران: علی فتحعلی، عليرضا ناصحی، شهرام 
مسعودی و داود داداشی

طراح صحنه: سيروس همتی 
طراح لباس: شهرام مسعودی
موسيقی: علی جباری

نوازندگان: علی جباری، عليرضا ناصحی، نيوشا 
سردشتی

دستيارکارگردان: مجيدکوشانژاد 
منشی صحنه: محدثه سيگارچيان

بر پهنه دريا

برداشــتی از نمایشنامه بر 
پهنــه دریا اثر اســالومير 

مروژک
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َاخَکَکندو
)دروغ نگو(

جنی به نام »اخككندو« در 
خانه ای قدیمی، اهالی خانه 

را کالفه می کند و...

نام گروه: پاپتی ها
نویسنده: محمد مساوات 

طراح و کارگردان: هادی عامل هاشمی 
بازیگران: هدایت هاشمی، حميد رحيمی، ميثم یوسفی، 
ملودی آرام نيا، مریم سالمی، امير اوره ای، ميالد آریافر، 

هدی اساسی، مائده تقوی 
طراح لباس: فيروزه قاسم پور

دستيارکارگردان: آناهيتا آذری نائی 
موسيقی: هادی عامل، آرش عزیزی

عكاس: اميرخدامی
نوازندگان: آرش عزیزی، متين اسماعيلی، امير 

صدیقيان، هادی عامل
مدیر صحنه: فرشته قاسم پور
منشی صحنه: فاطمه موسوی

مدت زمان: 60 دقيقه
استان: تهران 
شهر: تهران 

سيد هادی عامل هاشمی
متولد1353سبزوار، دارای کارشناسی  فلسفه 
وکارشناسی ارشدکارگردانی نمایش است. وی 
فعاليت هنری خود را با گروه هاتف در شهرستان 
سبزوار ازسال 1367آغاز می کند.او که از 1384عضو 
انجمن کارگردانان خانه تئاتر ایران بوده طراحی 
وکارگردانی افسانه ی ببر، حساب پرداخت نميشه، 
پابرهنه در پارک، مضحكه دزدها و.... را در کارنامه 
کاری خود دارد؛ همچنين لوح سپاس و دریافت جایزه 
برای آهنگسازی نمایش»یک نوکر و دو ارباب« از 
جشنواره ی آیينیسنتی 1380، بهترین کارگردان 
فنی با نمایش »بيوه های غمگين ساالرجنگ« در 
بخش تصاویر صحنه، جشنواره فجر 1386و... در 
سوابق او دیده می شود.
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افسانه زمانی
متولد1350تهران، دارای کارشناسی نمایش عروسكی 

از دانشگاه تهران وکارشناسی ارشد پژوهش هنر از 
دانشگاه پيام نوراست. وی از سال 1389عضو هيأت 

مدیره یونيما ایران بوده است. تدریس نمایش عروسكی 
و آیيني سنتی در مدارس منطقه 2 تهران، مدیریت 
پاتوق سنتی کودکان در جشنواره آیينی و سنتی، 

Work shopنمایش عروسكی کاغذی در فستيوال 
یونيما کشور ارمنستان 1391، جایزه بهترین نمایش 
از دید مخاطبين جشنواره عروسكی تهران مبارک 

برای نمایش »حسن کچل« سال 1382، جایزه 
فستيوال چين2012 و جایزه ویژه استيج ایران 

درهجدهمين جشنواره کودک و نوجوان همدان برای 
نمایش»دختران باغهای قالی«درسال1390و... در 

فعاليت های حرفه ای به چشم می آید. 

نام گروه: آرین
نویسنده: خير اهلل تقيانی پور
بازنویس وکارگردان: افسانه زمانی

بازیگران: نسيم ادبی، روح اهلل کمانی، گيتی قاسمی، 
مریم معينی، بهار نوحيان
طراح صحنه: سينا یيالق بيگی
طراح لباس: مژگان عيوضی
طراح گریم:ماریا حاجي ها
طراح نور: رضا حيدری
دستيارکارگردان: آریان رضایی
آهنگساز: عنایت اهلل خادم بشيری

نوازندگان: عباس حيدری، حسين عبداهلل زاده، 
ایمان فریدي، عنایت اهلل خادم بشيری
مدیر صحنه: عرفان شافعي
عكاس: مریم دیهول
گرافيست:جواد ایزدي
زمان نمایش:80 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

ناسور

ســه زن در عمارتی اعيانی 
خاطــرات روزهــای رفته 
را مــرور مــی کننــد؛ بــا 
از  پــرده  مرورخاطــرات، 
رازهایی برداشــته می شود 

و...
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 جواد نوری
متولد1360کرج، داری مدرک 
کارشناسی کارگردانی نمایش است. وی 
ازسال1376فعاليت خود را درعرصه 
تئاترآغاز کرد. او کارگردانی نمایش های 
سمنو، طوروپ طرب، روی ریل جنگ، 
روزی گذری روزگاری، پری، مرثيه وارثان 
ارثيه و.. را در پرونده کاری خود دارد. وی 
تاکنون برنده بيش از6 جایزه ازجشنواره 
های کشوری و بين المللی شده و 
درجشنواره های دفاع مقدس، ماه، فجر، 
کارتاژ تونس، رایان هندوستان و... حضور 
فعال داشته است.

نویسنده: خيراهلل تقيانی پور
کارگردان: جواد نوری

بازیگران: جواد پورزند، وحيد نفر، مهلقا باقری، سامان دارابی، بهنام 
شرفی، محمد هادی عطایی، حسين شفيعی، الهه شه پرست، سهيال 

جوادی، محمد شكری، مهدی پناهی، ميالد ابراهيمی
طراح صحنه و لباس: داریوش پيرو

موسيقی:سهند تاکی)کمانچه(، اميرصدیقيان)سازهای کوبه ای(، 
محمدکاظم زاده)کالرینت(، علی المعی)تنبک(،افشين تقی مشایی)تار(

دستيارکارگردان و برنامه ریز: عليرضا نوری
منشی صحنه: محبوبه نظری

طراح پوستر و بروشور: سعيد شكرنيا
دستيارطراح صحنه و لباس: ساناز حاجيان

مدیر صحنه: سينا برزگر
خطاطی و نقاشی: فریدون نصيری

عكاس: سميه ميری
مدت زمان: 100دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

دو روی روايت نادری

داستان دو روایت متفاوت از آخرین روزهای حكمرانی نادرشاه... 



پيشکسوتان



نویسنده وکارگردان: بهزاد فراهانی 
بازیگــران: اميرمهدی کيا، مریــم رحيمی، نقی 
ســيف جمالی، ســياوش چراغی پور، محســن 
بهرامی، نورالدیــن جوادیان، آویشــن بيكایی، 

کاميارمحبی
طراح صحنه و لباس: نورایر ناظاریان

موسيقی: شهرام نجاتی، مزداد مرادی، بهنوش کاظمی
طراح حرکت: اصغر ماسوله

عكاس: سيدضياالدین صفویان
مدت زمان: 120دقيقه

استان: تهران 
شهر: تهران 

گل و قداره

بهزاد فراهانی 

نویسنده، گوینده، کارگردان  و بازیگر نامدار تئاتر 
ایران،  دارای کارشناسی ارشد کارگردانی از تئاترملی 
فرانسه)استراسبورگ( است. وی نویسنده،کارگردان 
و بازیگرنمایش هایی همچون کوچ، عروس، شب 
درحلبی آباد، معدن، مریم و مردآویج، گل و قداره، 
پتک، مفتش و همچنين بازی درلبخند باشكوه آقای 
گيل، شهرقصه، ریل، درانتظار گودو، روزنه آبی، تياتر 
فرنگی، حشره ها، حضور باد، آنكه گفت آری آنكه 
گفت نه و... را در پرونده کاری خود دارد. عالوه بر 
این، عضو هيات مدیره انجمن بازیگران  و نمایشنامه 
نویسان خانه تئاتر است.
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عروسی 
خان مظفر 

)چهارصندوق( 

غالمعلی رضائی
متولد1331گرگان، دارای 
مدرک کارشناسی است. وی 
ازسال1354فعاليت خود را 
در عرصه تئاتر آغاز کرد؛ بيش 
از40سال فعاليت به عنوان 
بازیگر، کارگردان، طراح و 
نویسنده دربيش از60 نمایش 
فعاليت داشته.او هم اکنون 
عضو و کارگردان گروه تئاتر 
فخرالدین اسعدگرگانی با 
درجه الف بوده وکارگردانی 
نمایشهای صيد غول، 
سند، گرگ زوزه می کشد، 
جدالی دیگر، عشق به افق 
خورشيد،کنارشيرآتش نشانی 
نخل وکوسه، تعزیه تئاترفاجعه 
رمضان، تعزیه تئاتردشمن 
درخانه، نمایش نامه خوانی 
هنر و همچنين بازی دردهها 
نمایش کوتاه و طنزتلویزیونی، 
سریال کارگاه علوی، فيلم های 
سينمایی اسب، جهنم سبز، 
دلم می خواد، پل خواب و.. را 
در پرونده کاری خود دارد. 

نوشته: محمدحسين ناصربخت
کارگردان: طراح صحنه و طراح نور: غالمعلی رضائی
 بازیگران: عطااهلل صفرپور، محمدحسن رستمانی، 

محمدرضا صميمی، داود سعيدی، عليرضا پورمحمد، 
نازی پوررشيد،یحيی دیوانی، عباس نسرکانی، مسلم 
لطفی،اميرارسالن طارم وند،احسان پزشک پور، رضا 

شهسواری، عمادپورعلی محمد، آیدا رحيمی، مجتبی 
کریمی، فاطمه احمدی، سعيد پاکزاد 

طراح ودوخت لباس: مریم اسداهلل
مدت زمان: 90دقيقه

استان:گلستان 
شهرستان: گرگان
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نتيجه چهارســال پژوهش به صورت نمایشــی 
موزیكال تبدیل شده است. رسم ازدواج این است 
که عروس دختر کوچک9ســاله ای را با نام چله 
زری )نماد ســرما( درکنار داماد کوچولویی به نام 
عموچله جون قرار می دهند و جشن ازدواج شكل 

می گيرد. 
نویسنده وکارگردان: جواد انصافی

بازیگران: جواد انصافــی، داود منفرد، محمدرضا 
قربانی، حميدرئوف، رضــا معراجی، اميرمحمد 
انصافی، محمد لوانی، فروغ یزدان، ندا نوری، تينا 

نوروزی، نوشين نامی
طراح لباس: فروغ یزدان

طراح حرکات: حامد نصرآبادیان
آهنگساز: اميرحسين انصافی

نوازندگان: اميرحســين انصافــی )تنبک، دف، 
آکاردئون(، رامين عبداللهی )کمانچه(

طراح آفيش، پوستر و بروشور: سپيده نجاتی
مدیران صحنه: پيام رضایی، ابوالفضل عشرب

منشی صحنه وعكاس: سميرا انصافی
نورپرداز و فيلمبردار: داودعباسی

چله زری و
 عمو چله جون

جواد انصافی

متولد1330تهران، 
نویسنده، کارگردان، 
بازیگر، مدرس تئاتر 
شادی آور، بازنشسته 
روابط عمومی مخابرات 
است. وی را بيشتر به 
نام عبدلی می شناسند. 
شخصيتی که دردهه 
60 در تلوزیون بازی 
می کرد. وی درچند سال گذشته به 
کشورهای مختلف جهان سفرکرده و 

با بررسی آیين فولكلوریک آنها سعی در تطبيق آیين 
سنتی ایران و دیگرکشورها دارشته است. حاصل 
تحقيقاتش را نيز به صورت نمایش های سنتی به 
روی صحنه می برد. او نویسندگی، کارگردانی و 
بازی در نمایش صفر و حضر ، ما مس کنيد، اميد، 
یک شب درمهمانخانه، مستاجران،کاله برداران، 
عمو نوروز و حاجی فيروز، دام، بمب، دق مرگ، کل 
عنایت وهمچنين بازی درسریالهای با زبان بی زبانی، 
بهارپانزده، ارمغان بهشت، شبی دیگر در آخرین 
لحظه و نویسندگی کتابهای سياه بازی از نگاه یک 
سياه باز، جشن ها و نمایش های زنانه) مشترک با 
فروغ یزدان و.... را د رپرونده کاری خود دارد.
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عبدالرضا شيبانی
متولد1364شاهرود، دارای مدرک کارشناسی 
بازیگری وکارشناسی ارشدکارگردانی 
تئاتر و موسس گروه تئاترگپ است. او از 
سال1380فعاليت خود را در عرصه تئاترآغازکرد 
و بازیگر بيش از20 اثر نمایشی شرکت کننده 
درفستيوال های بين المللی وکشوری است. وی 
کارگردانی نمایش های آپ، شش پنجره، همه 
دزدها که دزد نيستند، انگور، آنتاگونيست ها 
و پروتاگونيست ها و.... را در پرونده کاری خود 
دارد. 

نام گروه: گپ
نویسنده: سيد محمد مساوات
کارگردان: عبدالرضا شيبانی

بازیگران: مهتاب باجالن، محسن قزل سوفلو، پيام 
علوی، مسعود رحمانی، مهيار قزل سوفلو، کورش 

محمدی
طراح صحنه ولباس: عبدالرضا شيبانی

مدت زمان: 52 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

آی 

یک آي مي گویند و 
صد مي شنوند !
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سيدمحمد جواد کبودراهنگی

 متولد1338همدان، دارای کارشناس 
ارشدکارگردانی است. وی مدت 25سال 

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی اداره کل 
فرهنگ وارشاد اسالمی استان همدان بود.

کارگردانی بيش از30 نمایش ازجمله دلقكها 
،پيک نيک درميدان جنگ، آی کچال، مرگ 

یزدگرد، آنتيگون، پل ، دلی بای وآهو، عروسكی 
کداميک از ما، خاله تنها خاله با ما و... را درپرونده 

کاری خود دارد.         

نام گروه: نمایش بوعلی وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان همدان
نویسنده: علی نصيریان
بازنویس وکارگردان: سيد محمد جوادکبودرآهنگی
بازیگران:مصطفی بيگی، ميثم عزیزی، محمد محمدی، سيد 
مهردادکاوسی حسينی، ليالکاظمی، امير کوندی، محمد 
طالبی، اکبر اسالمی 
 نوازندگان: مصطفی فراهانی )تنبک(، بهنام بيات 
)کمانچه کش(، امير سليمانی )تار(

نور: پریسا دهكمه ای  
مدت زمان:70 دقيقه
استان: همدان 
شهر:همدان 

بنگاه تئاترال
با طعم هگمتانه

»وروره جادو« پهلوان جوان 
را طلسم کرده و راز گشودن 
این طلســم عشق است. اما 
دختر قصه نيز اســير وروره 

جادو است و... 
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رحمت امينی 
منتقد، روزنامه نگار و کارگردان تئاتر  متولد1350 
ورامين و دارای دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تهران 
است. وی دبير سی امين جشنواره بين المللی تئاتر 
فجر، معاون نظارت و ارزشيابی یازدهمين جشنواره 
تئاتر دانشجویان کشور، عضو شورای طرح و برنامه 
نمایش گروه خانواده شبكه اول، عضوکانون جهانی 
منتقدان تئاتر و..  است. در زمينه نقد و نظریه پردازی 
تالشی گسترده داشته و از چهر های مشخص اجرای 
سند توسعه تئاتر بوده است. وی همچنين نویسندگی 
داستان باورنكردنی یک زن،تصویر ماه در قهوه تلخ، آهو 
به وقت انفجار وکارگردانی نمایش شناسایی، مجلس 
غریب تنهایی و... را درپرونده کاری خود دارد. 

نویسنده: ذبيح بهروز
کارگردان: رحمت امينی 

بازیگران: )به ترتيب حروف الفبا( ابوالفضل حاجی علی خانی، 
پویان درزی، مسعود شاکرمی، احمد صميمی، رضا عموزاد، 
فرامرز قليچ خانی، پيمان کرامت، اميرکربالیی زاده، فرزین 

محدث،  مسعود ميرطاهری
مشاور کارگردان: اسماعيل خلج

 طراح صحنه و لباس: فرشاد منظوفی نيا
موسيقی: شهرام نجاتی

نوازندگان: رامين عبداللهی، نيوشا سردشتی 
 طراح پوستر و بروشور: ميترا صالحی

گروه کارگردانی: اميرحسين شفيعی، علی بهرامی، ميالد حاجی 
زاده، هيوا امينی 

 مدیر توليد: علی بهرامی
 روابط عمومی: مهدی یوسفی کيا

مدیرصحنه: هيوا امينی
مشاور رسانه ای: شقایق فرشته 

تبليغات: ميترا اسماعيلی 
عكس: تئاتر آنالین 

مدت زمان: 70 دقيقه
استان: تهران 
شهر: تهران 

جیجک علیشاه

یكی از نمایشــنامه های کمدی ایرانی که بر مبنای شــگردهای نمایش سنتی )تقليد( و شناخت 
نسبی تئاتر وارداتی تنظيم شده است و...
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محمدرضا صفری

متولد 1369 شهر ری، دارای کارشناسی 
کارگردانی سينما است. وی کارگردانی سياه 

بازی نعيم الملوک، قصه شهرعروسک ها، 
دوستت دارم با صدای آهسته و... را در پرونده 

کاری خود دارد. 

نویسنده: داود فتحعلی بيگی 
کارگردان: محمدرضا صفری

بازیگران: علی طربی،علي باهري، محسن قصری، 
اميرمحمد انصافی، محمد رضا لوانی،  فرنوش نيک 
اندیش، حدیث عليزاده، محمدرضا صفری، عاطفه 
غضنفری، ليال شریفی

طراح صحنه: مرتضی برزگر زاده 
موسيقی: رامين عبداللهی، محمدصادق قمی، 
شاهين ترکی
مدت زمان: 90 دقيقه

استان: تهران 
شهر: شهر ري 

رام کردن
زن سرکش

کتایون دختر ســرکش و بی 
ادبی اســت و همــه خواهان 
خواهر کوچكترش بيتا هستند. 
اما پدر شرطی می گذارد که تا 
کتایون ازدواج نكنــد، بيتا را 

شوهر نمی دهد و...
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عبدالرضا کشاورز
متولد1352تهران، دارای مدرک کارشناسی 
نمایش است. وی حدود20سال است که 
درعرصه تئاتر فعاليت دارد. کارگردانی نمایش 
های آرش، ضحاک، خط نقطه صفحه و.... را 
برعهده داشته است. فعاليت های اخيرش در 
زمينه نمایش های خالقه و تجربی در فضاهای 
متفاوت تئاتری همچون تماشاخانه آو مورد 
توجه منتقدان و مخاطبان خاص بوده است. 

نویسنده: کارگروهی 
کارگردان: عبدالرضا کشاورز

بازیگران: عبدالرضا کشاورز، کاوه توکلی، مهران گل 
محمدی، آزاد نيک بر، الهام حقی، مریم مالمير، مهدی 

صفاری 
طراح صحنه: کاوه توکلی 

نوازندگان: عطيه تيموری، نونا اردالنی، دانيال عطار زاده 
مدت زمان:60  دقيقه

استان: تهران 
شهر: تهران

کچلو

برگرفته از داستان بومی حسن کچل است و... 
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محمد حسين يزديان 

متولد 1353شيراز، دارای کارشناسی مهندسی 
فضاي سبز و کارشناس رسمي حوزه معاونت عمراني 
استانداري فارس است. وی فعاليت هنری خود را در 
عرصه تئاتر با بازیگري در سال1363آغاز کرد. وي 
نزد اساتيدي همچون  استاد رحيم هودي ، محمود 

پاک نيت و زنده یاد احمد عالمه دهر در شيراز آموزش 
دید. تا کنون بيش از 50 اثر نمایشي را به روي صحنه 
برده و در جشنواره هاي مختلف همچون فجر، دفاع 

مقدس، سوره، دانشجویي، عشایر ،کودک و ... حضور 
فعال داشته است. او کارگردانی نمایش هاي سيزیف 
و مرگ، پل، آن هنگام که زنان فكر مي کنند بانو الهه 

گان مرده اند، واپسين ترانه شبگير عيار ، چكامه دژبد، 
هزاره غزال و .... را  در پرونده کاری خود دارد.  

نویسنده: سپيده گلتراش نژاد
کارگردان: محمدحسين یزدیان 
بازیگران: محمدحسين یزدیان، آگه فني، 
زهرا صالحي آباده، اعظم فرهادي، هدي 
هادیان شيرازي، الهام زماني

 آهنگساز: عزیز عباسپور 
نوازندگان: احمد محمدي، علي توالیي، 
وحيد دالور، امير جمالي 
منشي صحنه: سارا سليماني 
مدیرصحنه: مهيار کارگر 
طراح صحنه: زهرا حميدي

طراح لباس: ارسالن حسيني 
سرپرست گروه: منصور غارثي فرد 
مدت زمان: 80 دقيقه
استان: فارس
 شهر: شيراز

مضحکه لیر نوروزي

برگردان نمایش لير شــاه 
شكســپير به صورت سياه 

بازی و... 
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محسن آزاد
متولد1366تهران، دارای مدرک کارشناسی 
نمایش است. وی از سال1384فعاليت خود را 
در عرصه تئاتر آغاز کرد. کارگردانی نمایش های 
قصه شبنمی که ...، گمشده اتللو، خواب های 
سياه و... را در پرونده کاری خود دارد.

نویسنده: داود ميرباقری
کارگردان: محسن آزاد 

بازیگران: علی عطایی حور، محمدرضا مختاری آزاد 
فرد، ایمن اکبری نسب، بيتا خارستانی، شقایق فتحی

طراح صحنه و لباس: وحيد الری
نوازندگان: متين اسماعيلی، مهریار قنبری

مدت زمان: 75 دقيقه
استان: تهران 
شهر: تهران 

معرکه درمعرکه 

پهلوان معرکه گرفته است. زنی با قيل و قال وارد می شود و معرکه را درهم می پيچد و... 
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نجمه تاجيک
متولد 1359ورامين، دارای دو مدرک 

کارشناسی گرافيک وکارگردانی تئاتر است. وی 
از سال1389فعاليت خود را در عرصه تئاتر آغاز 
کرد. وی پيش از این کارگردانی نمایش دشمن 

مردم را در پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده: داود فتحعلی بيگی 
کارگردان: نجمه تاجيک

بازیگران: پوریا قربان آذر، نينا دستگرده 
طراح صحنه: ميالد سمسار پور، نجمه تاجيک

دستيار کارگردان: نينا دستگرده
موسيقی: روزبه پارسا 
مدت زمان: 45 دقيقه

استان: تهران 
شهر: تهران 

اندرحکايت يوسف و زلیخا )زلیخانامه(

نقالی قصه یوسف و زليخا اجرا می شود و... 
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شيوا رضايی

متولد 1358اصفهان، دارای مدرک کارشناسی 
بازیگری است. وی از سال1374 فعاليت خود را 
درعرصه تئاترآغازکرد. کارگردانی نمایش های 
مرد فرزانه ببر دیوانه، لک لک پا شكسته، روباه 

دم بریده و... را در پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده: اسداله اسدی
کارگردان: شيوا رضایی
بازیگران: شيوا رضایی
مدت زمان: 30 دقيقه

استان: تهران 
شهر: تهران 

حکايت گوژپشت

گوژپشــت مســخره دربار 
اســت و توســط خياط به 
خانه اش دعوت می شــود؛ 
تا خياط و همسرش را شاد 

کند و...
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مريم رها
دارای  متولد1362بهبهــان،   
نمایشــی  ادبيات  کارشناســی 
است. بازی درسریال کاله پهلوی، 
تلــه فيلم24ســاعت خــواب و 
بيداری، سينمایی پرسه درمه و.... 
همچنين نــگارش فيلمنامه ی 
کوچه صمصام، نمایشنامه مهره 
پنجــم، دانيــال و... را درپرونده 

کاری خود دارد.

مريم ميرعابدی

متولد1363تهران، دارای کارشناســی کارگردانی است. 
وی کارگرانی نمایش های یازده پرده اندوه، ســه شــب 
بــا مادوکس، قویتر، دوجــالد و... را در پرونده کاری خود 

دارد. 

نویسنده: مریم رها
طراح و کارگردان: مریم ميرعابدی، مریم رها

بازیگران) به ترتيب ورود به صحنه(: مریم 
روحيان، محمد طيب طاهر، مجيد پروانه پور، 

مصطفی زمانی، ليال جنيدی، ستاره حامدی، 
مریم ميرعابدی

طراح لباس: ليال کشاورزی
موسيقی: عنایت خادم بشيری

مدت زمان: 55 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

فاوست به روايت شرق

فاوست روحش را به شيطان می فروشد وحاالپس از قرارداد 
بســته شده، همه آمده اند تا شــاهد برده شدن روح فاوست 
توسط شيطان باشند.اما اسرافيل مقابله می کند و می گوید 

که فاوست قابل تطهيراست.  
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سهيل بابايی

متولد1370اراک، دارای کارشناسی کارگردانی 
تئاتر از دانشگاه سوره تهران است. وی از 

سال1379با گویندگی رادیو فعاليت هنری 
خود را آغازکرد. ازسال1384 تئاتر را به صورت 

حرفه ایی، پی گرفت . وی کارگردانی نمایش 
های مجردها، سه مرثيه هذیان و بازی در نمایش 

بی خانمان، سه گانه سوسک، ای قاصد سلطان 
غریبان، مطلب آب و همچنين تندیس بازیگری 

برای بازی در دو نمایش رادیویی و... را در کارنامه 
کاری خود دارد. 

نویسنده : بهرام بيضایی
کارگردان : سهيل بابایی

بازیگران: آرش نوری، سيما شكری، مهسا 
انجدانی، آرش رضایی، صادق برقعی، آرمين یاری، 
حبيب پارسا
طراح صحنه: سامان واشقانی، سهيل بابایی
 طراح لباس: پگاه همایی فر
 موسيقی: بهنام خانعلی، فریما خليلی
مدت زمان اثر :90 دقيقه

 استان: تهران 
 شهر: تهران

مرگ يزدگرد

یزدگــرد ســوم  بــه مرو 
می گریزد و به طورناشناس 
در آسيابی پناه می گيرد و... 
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ساغر خواجه اميری
متولد1368تهران، دارای مدرک کارشناسی 
کارگردانی تئاتر است. وی از دوران نوجوانی 
فعاليت خود را درعرصه تئاتر آغاز کرد. 
نویسندگی وکارگردانی نمایش های خواجه 
 where is my life، where،تاجدار می شود
is my wote و نویسندگی چه می کنه این 
عادل فردوسی پور، واحد شماره 113، عقيم، 
نامه ها، عروس های باکره و... را در پرونده کاری 
خود دارد. 

نام گروه: ماهان)موسسه فرهنگی هنری اندیشه ماهان(
نویسنده وکارگردان: ساغرخواجه اميری 

بازیگران: ليالحقانی
طراح صحنه: حسين نعيمایی
طراح لباس: شهرزاد شفيعی 

موسيقی: علی سينا رضانيا
دستيار کارگردان: حامد پور محمد 

مدت زمان: 25 دقيقه 
 استان: تهران
 شهر: تهران 

نقل موسیقايی رستم و اشکبوس 

نقل رستم اشكبوس و با روایت مادران و...
)بر اساس داستانهای شاهنامه(
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نگين ضيايی

متولد1364تهران، دانشجوی کارگردانی 
تئاتر در دانشگاه سوره است. وی در 
بخش فيلم کوتاه جشنواره شمسه با 

اثر مدادهایی به رنگ گناه حضور فعال 
داشت. 

نویسنده: شهناز روستایی
کارگردان: نگين ضيایی

بازیگران: ليال خسروی، شيرین جروقی، فائزه اميری، 
فرنوش فرهنگ، پرنيان رحيم زاده، هدیه صالحی، هدیه 
خانيان، سپيده معصومی، مهدی صفاری نژاد، نگين 
ضيایی، الریسا شایگان
طراح صحنه: نگين ضيایی
طراح لباس و گریم: سپيده ضيایی
موسيقی: علی جباری
نوازندگان: علی جباری، هيوا محمود زاده، نيوشا سردشتی
دستيارکارگردان: سپيده معصومی
مدت زمان: 75 دقيقه

استان: تهران 
شهر: تهران 

هفت خواب 

روایت یوسف و زليخا در دل 
هفت رویا و... 





آيينها
وبازيهاينمايشي
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حميد حميدی
متولد 1358مرند، دارای کارشناسی روابط 
عمومی بوده و ازسال 1368 فعاليت خود را در 
عرصه تئاترآغازکرده است. او کارگردانی نمایش 
های روباه مكارگرگ طمعكار، بابا نان، بچه های 
جنگ، دو مرد و یک نيمكت و... را در پرونده 
کاری خود دارد. وی تاکنون برنده بيش از8 
جایزه درجشنواره های استانی، منطقه و کشوری 
شده است. 

نویسنده: محمد حاجی اقراری
کارگردان: حميد حميدی

بازیگران: مصطفی آذری، سيامک احتياطی، علی 
غفارزاده، علی احمدی، یونس شهباز، حسين صادقی 
اقدم، پریوش فتاح زاده، سولماز اخالقی، سيما ثابت 

قدم، محمد حاجی اقراری، زهرا لزومی 
طراح لباس: پریوش فتاح زاده

استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا

مدت زمان: 20 دقيقه 

آخیر چهارشنبه )چهارشنبه سوری(

بایرام به کوه و دشت می رود تا شاخسا بابا را بيدارکند وسرسبزی را به روستا بياورد و...  
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سعيد البرز

متولد1356تربت جام و از سال1368فعاليت 
خود را در عرصه تئاتر آغازکرد. کارگردانی 
نمایش های مرغ باغ ملكوت، 7 شهرعشق، 

کاشت داشت برداشت و... را در پرونده کاری 
خود دارد. وی تاکنون برنده بيش از 9 جایزه 

در جشنواره های استانی، منطقه ای، کشوری 
و بين المللی همچون جشنواره آیيني سنتی، 

تئاترخيابانی مریوان و... شده است. 

نویسنده و کارگردان : سعيد البرز
بازیگران: وحيد غالمی، عبدالرحيم غمخوار احمدی، 
عبدالرحمان غمخوار احمدی، مهدی درستكار، 
محمدرضا رضائيان، سعيدالبرز، زینت عظيمی

طراح لباس:عبدالرحيم غمخوار احمدی، 
عبدالرحمان غمخوار احمدی

گروه موسيقی: حسين دلنواز)سرنا( غالم 
دلنواز)دهل( علی پورعطایی)کمانچه ودوتار( 
عبدالقادرعزیزی زاده)رباب(  محمدرضاریحانی)دف(
خواننده: حبيب اهلل رحيمی
مدت زمان: 35 دقيقه

استان: خراسان رضوی 
شهر: تربت جام 

آيین جام 

آیين های سنتی مردم جام 
تصویر می شود...
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يوسف شاه حسينی
نویسنده و کارگردان : یوسف شاه حسينی

بازیگران: ابوالفضل رضایی، مصطفی رضایی، حسن 
درویشی، ابراهيم محمد موسایی،      علی خدا بخشی

طراح لباس: یوسف شاه حسينی
 موسيقی: ابراهيم محمد موسایی)سرنا(  علی 

خدابخشی)دهل(
استان: مرکزی

شهر: تفرش
مدت زمان: 20 دقيقه

متولد 1348تفرش، دارای نشان درجه 2هنری 
است. کارگردانی جنگ بربر، جنگ خيبر، کوسه 
گلدی و... را درپرونده کاری خود دارد. وی برنده 
بيش از30جایزه از جشنواره های استانی، منطقه 
ای، بين المللی فجر، آیيني و سنتی و... شده 
است. همچنين او پژوهشگرنمونه استان مرکزی 
درسال1393بود. 

آیين باران خواهی تفرش توســط دامداران وکشاورزان اجرا می شود. کوسه و همراهانش به همراه 
ساز ودهل به سمت درب خانه ها حرکت می کنند و اشعاری را در طلب باران می خوانند و... 

باران خواهی 



63

اسفنديار قرنجيک 

متولد1352بندرترکمن، دارای کارشناسی 
کشاورزی بوده و از سال1367فعاليت خود را 
در عرصه تئاتر آغازکرده است. وی کارگردانی 

نمایش های پاره ماه، پاره خورشيد، مكبث و یک 
کاسه دوغ شتر، قهرمان، یک روز معمولی، قدیما 
من بودم و پدرم و.... را در پرونده کاری خود دارد. 

همچنين برنده بيش از20جایزه از جشنواره 
های استانی، منطقه ای، کشوری و بين المللی 

شده است. 

نویسنده و کارگردان : اسفندیار قرنجيک
بازیگران: ایرج رجبی، توفيق قرنجيک، قربان 
محمد روان، یارمحمد ماهرخ، سحر روان، متين 
خوزین، ندا کبودوند، اسفندیار قرنجيک 
طراح لباس: اسفندیار قرنجيک 
موسيقی: قربان محمد روان) دوتار( یارمحمد 
ماهرخ) ارگ و آکاردئون(
استان:گلستان
 شهر:گنبدکاووس
مدت زمان: 20دقيقه

ِتلِپک

پدر، بدون اطالع پسرش برای 
او همســری را انتخاب کرده و 
برایش صيغه عقدخوانده است. 
چوپان بازمی گــردد و پس از 
ماجراهایی با عروســی بسيار 

زشت مواجه می شود و.... 



64

محمدعلی صادق حسنی 
متولد1341الهيجان، دارای دیپلم 
تصویربرداری است. وی از سال1354فعاليت 
خود را درعرصه تئاترآغاز کرد.کارگردانی نمایش 
های آفرینش ازنوعی دیگر، آبادی هفتم، پيرسرا 
و.. را در پرونده کاری خود دارد. او برنده بيش 
از40جایزه از جشنواره استانی، منطقه ای، بين 
المللی فجر و... شده است. 

نویسنده و کارگردان: محمدعلی صادق حسنی
بازیگران: صوفيا نادری، آرزو عليپور، سامره عاشوری، 

علی شيدیان، امير رجب پور، مهرداد فتحی، عباس 
امينی راد

طراح لباس: محمدعلی صادق حسنی 
موسيقی: محمدعلی نقدی، فاطمه جعفری

مدت زمان: 15دقيقه 
استان: گيالن

 شهر: الهيجان

تمنای باران 

خشكی و کم آبی گریبان روستائيان را می گيرد. مردم به وسيله عروسک واره کتراگيشه به عنوان 
نمادهای عروس باران ازخداوند درخواست باران می کنند و... 



65

محمد رضا جعفری لفوت 

متولد1353آستانه اشرفيه، دارای مدرک 
کارشناسی حقوق است. او از سال1382وارد 

حوزه تئاتر شد. کارگردانی نمایش های شيلون 
کشی، سرعت گير از نوعی دیگر، خطوط سفيد 

و.. را در پرونده کاری خود دارد. وی تاکنون برنده 
بيش از10جایزه درجشنواره استانی، منطقه ای، 

کشوری و بين المللی شده است.  

نام گروه: تی تی 
نویسنده: پوریا کریمی

کارگردان: محمدرضا جعفری لفوت 
بازیگران: ميالد حسين زاده، محمدرضا پورعلی، 
محمد اکبری، شاهين شعبان، سعيد سرشار، 
محمدرضا بخشوده، نوید خانجانی، امين جمالی
طراح صحنه: یاسر ميرمحمدی
طراح لباس: مریم مهدی پور

موسيقی: احمد الفتی، مجيدرهبری، اميدکفشدار 
جاللی
مدت زمان: 25 دقيقه

 استان: گيالن 
 شهر: آستانه اشرفيه

توره بازی

نوعــی بازی محلــی که به 
صورت نمایشــی پرداخته 

می شود و...  
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محمد يوسفی زاده 
متولد1363مرند، دارای  مدرک کارشناسی 
صنایع غذایی است. وی از سال1373فعاليت 
خود را در عرصه بازیگری آغازکرد. او کارگردانی 
نمایش های وقتی صدای صوت می آد سرت رو 
بدزد، استيک، تكم اویونی و.. را در پرونده کاری 
خوددارد. وی تاکنون برنده جوایز متعددی از 
جشنواره های استانی، منطقه ای، بين المللی، 
فجر، آیيني سنتی و... است. 

نام گروه: تكم
نویسنده و کارگردان: محمد یوسفی زاده 

بازیگران: علی پاشا زاده، حسين صادقی اقدم، علی 
احمدی، آیسان خليل نژاد، مهری منصوری، غزاله ملک 

آذر، الهه اکبری
طراح صحنه: محمد یوسفی زاده 

طراح لباس: سميه زلفی
موسيقی: علی محمدی، محمدرضا کریم پور، حامدکوه 

کمری، علی رضا شكوهمند
مدت زمان: 20 دقيقه

استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند

چوپان اويونی

دو چوپان با فرا رســيدن عيد نوروز با اجرای حرکاتی طنز، رســيدن سال نو را به مردم روستا خبر 
می دهند و...  
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محمد بهاگير

متولد1362قوچان، دارای مدرک کارشناسی 
تئاتراست. کارگردانی نمایش های بهریا، نقل 

سكوت، هرگزکسی و... را در پرونده کاری خود 
دارد. وی نمایش های خود را درکشورهای 
ترکستان، ترکيه، چين و... اجرا کرده است. 

همچنين مدرس دانشگاه تربت جام و رئيس 
انجمن هنرهای نمایشی شهرستان قوچان در 

سال91 و 92بوده و تاکنون برنده بيش از 5 
جایزه از جشنواره های بين المللی فجر، آیيني 

سنتی و... شده است.  

نویسنده وکارگردان: محمد بهاگير
بازیگران: قاسم تقدیسی، حسين حق پرست، 
یاسرموسی پور، حميد عابدی، مهران فالح، 
مصطفی محمودی، حسن سلطانی، اميد سعيد، 
هستی تقدیسی، ميترا بابایی و رضا بيابانی 
طراح لباس و مشاور: سيدمهدی سجادپور 
خواننده و نوازنده دوتار: سلمان تقدیسی

نوازندگان: اصغر آریانا)قوشمه( محسن 
آریانا)دهل( ایرج دستيار)سرنا(
مدت زمان: 13دقيقه

استان: خراسان رضوی 
شهر: قوچان

داماد سلطانی

اجرای آیين خراســانی در 
هنگام داماد شدن ... 
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عبدالرضا محمدی نژاد
متولد1355 بندر گناوه بوشهر است.کارگردانی 
نمایش های بازی نامه جمشيد، می ماشكی، 
روایت عاشورا و... را در پرونده کاری خود دارد. 
همچنين برنده 7 جایزه استانی، منطقه ای و بين 
المللی شده است. 

نویسنده و کارگردان: عبدالرضا محمدی نژاد
بازیگران: علی معرف، رضارحمانی، علی صيفی، حسين 

خدری، احسان واعظ، یوسف بيژنی، حسين خرمی، 
ابوذر فرهنگی، محمدزارعی، مسيحا محمدی نژاد) 

بازیگر خردسال(
موسيقی: حسين رئيسی

طراح لباس: عبدالرضا محمدی نژاد
مدت زمان: 30 دقيقه

استان: بوشهر
شهر: بندرگناوه

غرقو

او بــا یک لنج به دریا 
مــی رود. اما بازنمی 
مراســمی  گــردد. 
برگزارمی  دریا  کنار 
شــود. مردم به دریا 
متوسل می شوند تا 
او بازگردد. زیرا آنها 
معتقدنــد یک هفته 
بعد مــرده یا زنده باز 

می گردد و... 
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 سعيد ذبيحی 

متولد1350کرمانشاه، دارای تحصيالت 
کارشناسی الهيات است. وی از سال1370وارد 

حوزه تئاتر شد. کارگردانی نمایش های بچه های 
تفحص، شيرزن، داول کوشی، فرمان خاتون و... 
را در پرونده کاری خود دارد. وی تاکنون برنده 
بيش از15جایزه استانی، منطقه ای، کشوری و 

بين المللی شده است. 

نویسنده: هواس پلوک
کارگردان: سعيد ذبيحی

 بازیگران: سعيد ذبيحی، فاطمه مهدی آبادی، 
سعيده ذبيحی، نسترن ذبيحی، مهران احمدی، 
عباس درکه، مرتضی اسدی مرام، بهاره اميدی پناه 
طراح صحنه: فاطمه مهدی آبادی

طراح لباس: سعيد ذبيحی 
موسيقی: وحيد ویسی 
مدت زمان: 20 دقيقه
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه

گاز و باز 

اگر مار فردی را نيش بزند و یک 
موش از روی او بپرد،آن فرد می 
ميرد. آیين گاز و باز درمورد فرد 
آسيب دیده از نيش مار است. با 
این آیين تالش می شود تا زهر 

از جان او خارج شود و... 
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متولد1355رشت، دارای مدرک فوق دیپلم 
است. وی از سال1374فعاليت خود را در عرصه 
تئاتر آغازکرد.کارگردانی نمایش های بند، 
خط11، کبوتران پرشكسته و... را در پرونده 
کاری خود دارد. وی برنده بيش از7 جایزه 
استانی، منطقه ای، کشوری و بين المللی شده 
است. 

جمشيد حسين زاده والی سرايی
کارگردان: جمشيد حسين زاده والی سرایی

بازیگران: جمشيد حسين زاده والی سرایی، علی یكتا، 
حسين دسترس، زینب گلپور، روشنعلی همتی، فرشاد 

مقصودی
طراح صحنه: شهرام پورباقر

طراح لباس: جمشيد حسين زاده والی سرایی
نوازندگان: حسين دسترس)سرنا( روشنعلی 

همتی)نقاره(
مدت زمان: 45 دقيقه

استان: گيالن
شهر: رشت 

الفند بازی

نمایش های بومی گيالن که روی الفند اجرا می شود و...  
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عبداله حليات

متولد1352خرمشهر، دارای تحصيالت 
کتابداری است. وی از سال1371فعاليت خود را 
در عرصه تئاتر آغازکرد. کارگردانی نمایش های 

پازل، گرگور، خشم و هياهو و... را درپرونده کاری 
خود دارد. وی برنده بيش از15جایزه استانی، 

منطقه ای، کشوری، بين المللی است. 

نویسنده:عبدالحليم تقلبی
کارگردان: عبداله حليات

بازیگران: عبداله حليات، محمد عيسی پور، 
عبدالحليم تقلبی، پژمان مهراب پور، کریم عثاکره، 
حسين پوریده
طراح لباس: عبدالحليم تقلبی
مدت زمان: 35 دقيقه
استان: خوزستان

 )باحمایت و پشتيبانی مدیر عامل و معاونت 
فرهنگی، گردشگری و اجتماعی منطقه 
اروند،آبادان خرمشهر(

ِمیالن

آداب ماهی گيــری خطه 
جنوب خوزســتان و آبادان 

تصویر می شود و...  
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مجتبی مرادی
متولد1365کرمانشاه، دارای تحصيالت 
کارشناسی ارشدکارگردانی است. وی 
ازسال1382باکارگردانی تئاتر فعاليت خود را 
درعرصه هنرهای نمایشی آغازکرد. کارگردانی 
نمایش های سعادت لرزان مردمان تيره روز، 
زیر زمين، کنسرت دست و پا، بزم ورزم و....را در 
پرونده کاری خود دارد. همچنين برنده بيش 
از15جایزه درجشنواره های استانی، منطقه 
ای، بين المللی ازجمله فجر، آیيني سنتی،تئاتر 
دانشگاهی، خيابانی مریوان و.. شده است. 

نویسنده و کارگردان : مجتبی مرادی
بازیگران: مجتبی مرادی، اميد پروینی، وحيدکریمی، 
فایق نادری، مجتبی عزیزی، صابر پردل، سارا قنبری 

راد، فریبا صادقيان
طراح صحنه: مجتبی مرادی
طراح لباس: سارا قنبری راد

 موسيقی: علی رحيمی نژاد)دهل( یارحسين رهسپار
) سرنا(

مدت زمان:20 دقيقه
استان: کرمانشاه 

شهر:کرمانشاه 

َهل َپه رکه

آیين نمایشی و سنتی حرکات موزون کردی ... 



73

نيلوفر مظفری

محمدرضا مظفری 

متولد1354ســنقر، دارای تحصيالت حسابداری است. وی 
ازسال1370فعاليت خود را درعرصه تئاترآغاز کرد.کارگردانی 
نمایش های دیگ کهنه، عليمــردان خان، آقای نقاش و بچه 
هــا و... در پرونده کاری خود دارد. وی برنده بيش از 8 جایزه از 

جشنواره های بين منطقه ای، کشوری شده است. 

متــولد1349سنـــــقر، دارای 
کارشناســی علوم ابتدایی است. 
وی از ســال1384 فعاليت خود 
را در عرصــه تئاترآغاز کرد. پيش 
از ایــن، حضــور در نمایش های 
دیگ کهنه، عليمردان خان، آقای 
نقاش و بچه ها و.. در سابقه کاری 

خود داشته است.

نویسنده: محمدرضا مظفری
کارگردان: محمدرضا مظفری، نيلوفر مظفری
بازیگران: وحيد همتی، محمد بشيری، صادق 

زارعی، محمد رستمی، نرگس عباسی
عكاس و طراح صحنه: اسماء اصغری

طراح لباس: اسماء اصغری
موسيقی: حسين رضا صحرایی، رضا صفری

مدت زمان: 25 دقيقه 
استان: کرمانشاه 

شهر: سنقر 

ياد باد

اجرای بازی های محلی منطقه کرمانشاه و شهر سنقر ؛ازجمله 
چاقاله بایم،گشتمی و...
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جمال برفی
متولد1353سنقر، دارای مدرک کاردانی اطالع 
رسانی است. وی کارگردانی بيش از40 نمایش 

ازجمله تلخ بازی قمر در عقرب، نقل آخر، 
ایستگاه، خيال روی خطوط موازی وهمچنين 
نویسندگی بيش از30 اثر نمایشی را در پرونده 

کاری خود دارد. 

متن: روایت شفاهی آیين های منطقه سنقرکليایی
پژوهشگر وکارگردان: جمال برفی

نقال: درویش علی سالمی
نوازندگان: رضاصحرایی، امين حيدری

استان: کرمانشاه
شهر: سنقر

مدت زمان: 10دقيقه

شاکه و َمسیور

شاکه و مســيور نقل منظوم سروده های ميرزا شــفيع کليایی)شاعرسده11(است. داستان گذِر 
پادشاه از روستایی اســت . دختر جوانی به نام مسيور در آنجا زندگی می کند و نقل دلدادگی اودر 

این ماجرا روایت می شود... 
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زهرا جهان بخش

متولد1372تهران،دارای کارشناسی بازیگری 
است. وی بازی درنمایش های سوسک، ایستگاه، 

سفر سوزنبان، گبه و...را در پرونده کاری خود 
دارد. 

طراح و نویسنده: مهدی صالحيار
کارگردان: زهرا جهان بخش 
 نقال: زهراجهان بخش، فرناز منتظرظهور
عروسک گردان: نسرین حبيبی، نازنين حبيبی
ساخت عروسک: مهسا شفيعی، مهسا فرشيد
مدت زمان: 15دقيقه
استان: آذربایيجان شرقی
شهر: تبریز

داستان ضمانت آهو توسط 
امــام رضا)ع( اســت که به 
وســيله نقالــی و تكنيک 
عروسكی ســایه تصویر می 

شود... 

نقالي
ضامن آهو
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داوود معينی کيا
متولد1368کاشان، دارای تحصيالت 

کارشناسی بازیگری است. وی کارگردانی 
نمایش های نازکنيز، پهلوان کچل و اژدها، رام 
کردن زن سرکش و... را در پرونده کاری خود 
دارد. همچنين در اختتاميه شانزدهمين دوره 

جشنواره آیيني و سنتی، خرقه استاد مرشد ولی 
اهلل ترابی طبق وصيتشان به وی اهدا شده است.  

نویسنده: مرشد ولی اهلل ترابی 
کارگردان: داوود معينی کيا 

بازیگران: داوود معينی کيا
استان: تهران
شهر: تهران 

مدت زمان: 30دقيقه

نقل سهراب وگرد آفريد

ســهراب تصميم دارد رســتم را پيدا کند و بر تخت پادشاهی بنشاند. به ســمت ایران می آید و با 
پهلوانان ایرانی مبارزه می کند تا اینكه رستم را می یابد و...



خيمهشببازي
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مرتضی شيخ احمد خمسه ای
متولد1316تهران، است. وی که یكی از 

پيشكسوتان عرصه نمایش خيمه شب بازی 
ایرانی است؛ از اوان کودکی به همراه پدر و 

نياکانش به این هنر و ميراث ارزشمند فرهنگی 
مشغول بود و نقشی کليدی در حفظ و اشاعه 

نمایش های اصيل ایرانی داشته است. 

نویسنده و کارگردان: مرتضی شيخ احمد خمسه ای
عروسک گردان: رسول شيخ احمد خمسه ای

نوازنده: مهدی شيخ احمد خمسه ای )تنبک( 
منوچهرشيرازی) کمانچه(

مرشد: مرتضی شيخ احمد خمسه ای
طراح لباس: زهرا امينی
مدت زمان: 45 دقيقه 

استان: تهران
شهر: شهریار

بارگاه سلیم خان

تلخک، ســياه بنگالی به دربار سليم خان می آید و درلفافه طنز، به نقد مسائل اجتماعی       دورانش 
می پردازد و...
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افشين قاسمی
متولد1358بندرانزلی،دارای کارشناسی 

ارشدکارگردانی تئاتراست. وی 
ازسال1380فعاليت خود را درعرصه تئاتر 

آغازکرد. نمایش های دختر عمربن قيص، تاریخ 
یک مادر، حماسه یک سردار و... را درپرونده 

کاری خود دارد.

نویسنده وکارگردان: افشين قاسمی
بازیگر و قصه گو: علی بيگدلی
نوازنده: رامين یداللهی )کمانچه(

طراح صحنه و ساخت: مهدی نعمتی مقدم 
عكاس، طراح پوستر و بروشور: خسرو قمی

دستيارکارگردان: عبداهلل ایرانی 
مدت زمان: 45 دقيقه

استان: تهران 
شهر: تهران 

رنگ سرخ

براساس داستان گنبد سرخ 
در هفت پيكرنظامی گنجه 

ای... 

م بازی
خ
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ريحانه باغبادی

متولد1368تهران، دارای کارشناسی ادبيات 
نمایشی است. کارگردانی گلناز وغول صورتی، 
غزل زرین پا، صندوق جادویی و....را در پرونده 
کاری خود دارد. برنده بيش از3جایزه عروسک 

گردانی درجشنواره های کشوری بوده  است.

نویسنده: نسرین اسدی
کارگردان: ریحانه) فاطمه( باغبادی

عروسک گردان: اميرحسين انصافی، رامين 
عبداللهی، ندا وفایی، حميدرضا ذوالفقاری 

طراح صحنه: الهام وفایی
طراح لباس: کفایت گندمی

استان: تهران
شهر: تهران

مدت زمان: 30دقيقه 

سیاهی مبارک 
نمک صندوقه 

مبارک دیگردوســت 
ندارد؛ ســياه باشــد. 
جادوگر به او می گوید 
که بایــد طی مراحلی 
یاقوت وحلقه را بياورد 
تا سفيد شود. باالخره 
مبارِک سياه موفق می 
شود و سفيد می شود. 
اما دیگر نمک خود را از 

دست داده و.... 
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صبا مولودي

رضا بهرامي

 متولد1359تهران است. وی ازسال 1388فعاليت هنري خود 
را درعرصه تئاتر آغازکرد. بازی در نمایش هایي همچون تا یک 
بشمار، مشروطه بانو، ترن، به کفشــات نگاه کن وکارگردانی 
مبارک و نسل جدید، پيرمرد و ببر و... را در پرونده کاری خود 

دارد.  

دارای  متولد1364کرمانشــاه، 
تحصيالت کارشناســی نمایش 
عروســكی از دانشــگاه ســوره 
اســت. او تاکنــون در حوزه های 
مختلــف تئاتر فعاليت داشــته و 
عروسی سليم خان، اولين تجربه 

کارگردانی اوست.  

گردآوری: صبا مولودی 
کارگردان: رضا بهرامي، صبا مولودي

بازیگر: رضا بهرامي، داوود معيني کيا
موسيقي: طهمورث اميري، علي اوليا، آناهيتا مطلق

طراحي و ساخت عروسک: صبا مولودي

مدت زمان:30 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

عروسی سلیم خان

مراسم عروسی سليم خان اســت. مبارک ودیگران درتالش 
برای تدارک این مراسم هســتند. درپایان مبارک نيز عاشق 

دختری می شود و...
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حميدرضا الهياری

متولد1356تهران است. وی بازی در نمایش 
های تنها درخانه، مجلس سياه بازی بيژن 

و منيژه، باب المراد، سياه بازی شهرآشوب، 
اميرارسالن نامدار و همچنين سریال هایی 
همچون گلستان،قفسی برای پرواز، نوروز 

عروسک ها، مهمانان ویژه، خروس، یادآوری، 
و..... را در پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده: مهدی صفاری نژاد
کارگردان:حميدرضا الهياری

عروسک گردان: ساسان مهرپویان 
موسيقی: علی جباری

عروسک ساز: نسيم یاقوتی
مدت زمان: 60 دقيقه

 استان: تهران
شهر: تهران 

غولچه
 و زعفرون باجی

اسمش رو نبر»غول« 
محصــوالت گندم، 
برداشت های اهالی 
روستا را به تاراج می 
برد! زعفرون باجی و 
مبارک برای مبارزه 
و حل کــردن این 
مشــكل پنهانی به 
خانه او می روند و....

مبارک
 و طیاره خانم
) اجرا در کاشان(

ق بازي
صندو



ازدواج مبارک وسروناز است. مرشد به 
مبارک پيشنهاد ازدواج با سروناز می 
دهد. اما مبارک ابه اشتباه درخانه  دیو 

می رود و...
نویســنده: برگرفته از نمایشنامه 

حسن لویيان
کارگردان: فاطمه نجاری

 عروسک گردان: مرتضی جهانی، فاطمه نجاری 
 مرشد: مسعود نوری فرد

نوازندگان: علی شافعی)تار( اميرسهرابی) تنبک(
مدت زمان: 35 دقيقه

استان: اصفهان
 شهر: کاشان

فاطمه نجاری
متولد1372شيراز، دانشجوی کارشناسی فرش است. وی 
از ســال 1388فعاليت خــود را در    عرصه تئاترآغاز کرد. 
نمایش مبارک و سروناز اولين تجربه کارگردانی وی است 
و پيش از این بازی در نمایش های جنگل پرماجرا، اپرای 
رستاخيز خورشيد، رویداد خنثی، کابوس های اسب 
ســرمه ای که آزارگرفته بود و... را در پرونده کاری 

خود دارد. 

مبارک و برادرش برکارهای خانه دعوا می کنند 
و ناگهان غولكی گوســفند می دزددو مبارک به 
کمک طياره خانم و بچه ها ،غول را شكست می 

دهند و گوسفند را پس می پيرند.

نویسنده وکارگردان: ساسان مهرپویان
 مرشد: حميد رضا الهياری

مدت زمان: 30 دقيقه
استان: تهران

 شهر: تهران 

ساسان مهرپويان
متولد1344تهــران، دارای مدرک فوق 
دیپلم اســت. عضو انجمن کارگردانان 
بوده و نقالی آرش، زن پارســا، فتحعلی 
بيگی، راز عروسک، خاتون پرده نشين و.. 

را درپرونده کاری خود دارد. 

مبارک و سروناز
) اجرا درکاشان(

مبارک
 و طیاره خانم
) اجرا در کاشان(

83



دانشــــجوی کارشناســــــی ارشــدنمایــــــش 
عروســكی،پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران است. 
کارگردانی نمایش پهلوان عروســكی پهلــوان خوانی، 
مبارک ازفرنگ برگشــته، مبارک و دیو تنهایی و... بوده 
اســت. همچنين در کسوت دبير جشــنواره بين المللی 
تئاتر عروســكی دانشــحویان به مدت دو دوره فعاليت 

داشته است.

کارگردان : اکرم موسوی 
عروسک ساز : سپيده داداشپور

:کــوروش  دهنــدگان  بــازی 
خرسندی، عادل اربابی ، مهدی 
جمشيدی، محمد علی صفریان 

،مرشدها 
جواد نامنی ، محمد علی صفریان

اکرم موسوی غروی

مرضيه اشرفيان

مبارک که به تازگی بــه وام ازدواج پی برده، 
قصــد دارد ازدواج کنــد لــذا از بابای خيمه 
ميخواهــد که او را در این امر یاری کند. بابا به 

خواستگاری سرو ناز ميرود و ....

متولد 1365 اصفهان اســت. اجرای نمایش 
های بــاغ پرماجــرا، افســانه کالغ، قصه باغ 
زالزالــک و... را در کارنامــه کاری خود دارد. 
وی همچنين برنده جوایزی از جشنواره های 

مختلف کشوری بوده است.

کارگردان : مرضيه اشرفيان
بر اساس اجراهای عروسک پشت پرده در 

اصفهان به روایت حسن لوئيان
بابای خيمه: نورالدین سادات

استاد : شيما عرب
شاگرد : مهدی فدائی, نگار معين
نوازنده کمانچه:  غالمرضا واهب
نوازنده تنبک : مهدی اشرفيان

طراحی و ساخت عروسک: مهدی شفيعی
سرپرست گروه : مهدی فدائی

بازيخانه 

عروسی 
مبارک 84



85

 ميثم يوسفی

 متولد1360شهرری، دارای مدرک کارشناسی 
سينما و تئاتراست. وی از سال1375فعاليت 
خود را در عرصه تئاترآغازکرد. اوکارگردانی 

نمایش های ماکجا اینجا کجا، الماس شهرتارا، 
به سوی آوینيون، اولين بازی و... را در پرونده 

کاری خود دارد.

نویسنده: علی شمس
کارگردان: ميثم یوسفی
عروسک گردان: مونا سربندی، رعنا کوه وند

موسيقی: یاسر بيات 
 مدت زمان:30 دقيقه 
 استان: تهران 
شهر: تهران

مبارک و قلمرو و ديوان هفت خوان

سلطان محمود می خواهد 
شــاهنامه را در خيمــه به 
آتش بكشــد. مرشدتالش 
می کند؛ با روایت داســتان 
های شــاهنامه، ســلطان 
محمود را با محتوای کتاب 
آشنا کند و او را از آتش زدن 

کتاب بازدارد. 
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مجتبی دربندی

متولد1361اراک، دارای تحصيالت کارشاسی 
سينما است. ازسال1377واردحوزه تئاتر شد. 

کارگردانی مبارک وقاليچه سليمون، خيمه شب 
بازی مبارک و طياره و... را در پرونده کاری خود 

دارد. وی برنده جایزه بهترین نمایش درجشنواره 
تئاتردانشگاهی و بهترین عروسک گردانی در 

جشنواره تئاتر شهر وبرخی دیگر از رویدادهای 
مهم تئاتر کشور است.

نویسنده و کارگردان: مجتبی دربندی
عروسک گردان: مجتبی دربندی

بازیگران: امين وحيدی پور
طراح صحنه و لباس : آیدا حاجی ایالویی

موسيقی: امين وحيدی پور
مدت زمان:20 دقيقه 

استان: تهران 
شهر: تهران  

مبارک سر به 
راه می شود

مبارک می خواهد با طياره 
ازدواج کند. اما .....
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داوود بختياری

 متولد1355تویسرگان، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی 
است. وی ازسال1380باگروه نمایشی کارگاه هنر توکا فعاليت 
خود را درعرصه تئاترآغاز کرد. وی نمایش های پاره های ماه، 
ارسی ها، صدای پای باران، افسانه های افسون و....را درپرونده 

کاری خود دارد. 

سميه گلباز
متولد1359تهران، دارای مدرک 
کارشناســی نمایش عروســكی 
است. وی ازســال1380با گروه 
کارگاه هنرتــوکا فعاليت خود را 
به صوت حرفــه ای آغازکرد. وی 
نمایش های یــه دونه یه مورچه، 
خارج از نت، دخترک و کوزه و.. را 

در پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده: مریم ایرانمنش
کارگردان: سميه گلباز، داوود بختياری

بازیگر: فهيمه عابدینی
عروسک گردان: نگارميرفخرایی، مریم ایرانمنش

موسيقی: امين رحيمی، آرش قاسمی، سعيد متينی

طراح صحنه: داود بختياری، محمدکاظم فرحناک
طراح و ساخت عروسک: سميه گلباز

مدت زمان: 45 دقيقه 
استان: تهران
شهر: تهران

هزار قصه يک شب

شــهرزاد این بار قصه دختران عاشقی را که به اجبار دست از 
عشــق خود شسته اند و به دربار شاه برده شده اند، روایت می 

کند...  
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نسيم ياقوتی
متولد1356گنبدکاووس،دارای کارشناسی 

ارشد نمایش عروسكی است. وی فعاليت هنری 
خود را درعرصه تئاتر از سال 1381آغازکرده 

و کارگردانی رویای درخت پير،عروسی پهلوان 
کچل،مزه زندگی، داستان مورچه و ملخ، 

شاهزاده نمک و... را در پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده وکارگردان: نسيم یاقوتی
دراماتورژ: نسرین اسدی

بازیگران: ندا وفایی، امير حسين انصافی
طراح صحنه وعروسک: نسيم یاقوتی

طراح لباس: ندا وفایی
موسيقی: علی جباری
مدت زمان: 35 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران 

يک نوکر و دو ارباب

یک روز مبارک تصميم می گيرد که در آن واحد دو ارباب داشته باشد و...

ق بازي
صندو



نقالي



پرده خوانی
 امیرکبیر

دارای  متولد1362تبریــز،    
فوق دیپلم هنر)مرمت بناهای 
تاریخــی( اســت. وی آموزش 
دیــده دوره  نقالــی اســتاد 
داوود فتحعلــی بيگی دراداره 
تئاتراست ونقالی بيژن و منيژه، 
هفت خــان اســفندیار، هفت 
خــان رســتم و... را در پرونده 

کاری خود دارد. 
پســرمهترخان عليه بيداد خان بزرگ منطقه گروهی را 

تشكيل می دهد تا عليه ظلم او قيام کند و.....
نویســنده: نگار بقراطی )بر اســاس داستان کهن افسانه 

کوراوغلو ( 
نقال: نگار بقراطی 

مدت زمان:25دقيقه 
استان: تهران 

شهر: تهران

نگار بقراطی 

ساسان مهرپويان

متولد1344تهــران، دارای مدرک فوق دیپلم 
اســت. عضو انجمن کارگردانــان بوده ونقالی 
آرش، زن پارســا، فتحعلی بيگی، راز عروسک، 
خاتون پرده نشــين و.. را درپرونده کاری خود 

دارد.  

نوذرشاه می ميرد. تخت سلطنت خالی است. زال، رستم 
را مامور می کند تا کی قباد را از البرزکوه بياورد و بر تخت 

بنشاندو...
طومار: مرشد ترابی 

نقال: ساسان مهرپویان 
مدت زمان: 30دقيقه

استان: تهران 
 شهر: تهران 

افسانه کوراوغلو

برتخت 
نشستن قباد 90



دارای  متولد1364دماونــــد، 
مــدرک دیپلم ادبيــات وعلوم 
انسانی اســت. وی نمایش های 
ســنتی را در ســن هفت سالگی 
باشبيه خوانی ونقالی شروع کرد و همزمان درعرصه 
تئاتر نيز فعال بود. وی در حال حاضر به عنوان مخالف 
خوان شــبيه خوانی ایفای نقش می کند. همچنين 
وی نقالی کک و رودابه، نقل سياوش و بيژن و منيژه و 

... را در پرونده کاری خود دارد.
منيژه دختر افراسياب عاشق بيژن می شود؛اما بيژن 
را به فرمان افرســياب درسياه چال زندانی می کنند، 
کی خســرو پادشاه ایران به رستم فرمان می دهد که 

به توران رفته و بيژن را نجات بدهد و ...
طومار  بر گرفته از اثر مرشد ترابی

نقال: حسن بصيری 
مدت زمان: 30دقيقه

استان: تهران 
شهر: دماوند

حسن بصيری

اميرسهرابی

متولد1359تهران،دارای مدرک کارشناســی 
نمایــش اســت. ازســال1382فعاليت خود 
رادرعرصــه تئاتر آغازکرد. پژوهشــگر نمایش 
سنتی، مدیر موزه اسباب بازی و عروسک کاشان 

و...است.
نقالی قصه زندگی امير کبير... 

طومار: نشمينه نوروزی، امير سهرابی
هدایت اجرا : امير سهرابی 

مرشد: مسعود نوری فرد 
بچه مرشد: محمدعباس زاده

نقاشي پرده: زهرا صابرطحان 
مدت زمان: 25دقيقه 

 استان: اصفهان
شهر:کاشان

بیژن و منیژه

پرده خوانی
 امیرکبیر
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و  متولد1355اهــــــــواز 
دانشجوی رشته سينما است. 
ازســال1376فعاليت خود را 
درعرصه تئاتر آغاز کرد. نقالی 
رســتم و گل اندام، رســتم و 
سهراب، رســتم و اشكبوس، 
مناقب خوانی حضرت علی)ع( 

و...پرونده کاری خود دارد. 

مردم هندوستان، نامه پادشاه خود را برای نوذر، پادشاه 
ایران می آورند. زیرا ببری در هندوستان پيدا شده که 

کسی را یارای مقابله با آن نيست و...  
طومار: هفت لشگر

نقال: حسين ظاهری
مدت زمان: 20دقيقه 

 استان: تهران 
 شهر: تهران 

 

حسين ظاهری 

طاهره بهرامی نهادفر

متولد 1359همدان، دارای کارشناسی تجارت 
الكترونيک است. وی نمایش نقالی بانوگشسب 
و بازیگری نمایش های آزادی درقفس، بازگشت 
سرباز به وطن، نذر، باز باران، شيون مرغ مقلد و...
را در پرونده کاری خود دارد. 

رستادن رستم از زابلستان به ميدان جنگ؛ تا ایرانيان به 
دست رستم از حمله تورانيان نجات یابند و مواجهه رستم 

و سهراب بی آنكه بدانند کيستند و....
طومارک برگرفته از طومار مدائنی 

نقال: طاهره بهرامی نهادفر
طراح لباس: طاهره بهرامی نهادفر

مدرت زمان: 30دقيقه 
استان:همدان 
شهر: همدان 

خفتان ببربیان 

رستم و 
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دارای  متولد1371تهــــران، 
مــدرک کارشناســی ارشــد 
مهندســی پزشكی اســت. وی 
ازسال1390فعاليت خود را درعرصه تئاترآغازکرد. 
نقالی سعدی، همچنين بازی درنمایش های اولئانا، 
خانمچه ومهتابی، باغ وحش شيشه ای، مهمانسرای 

دو دنيا، افسانه بهار و.. را درپرونده کاری خود دارد. 

نقل هشــت باب گلســتان و دیباچه آن بــا توجه به 
تقسيم بندی موضوعی... 

طومار: برگرفته از بوستان وگلستان سعدی 
نقال: سنارضایی

مدت زمان: 20دقيقه 
استان:تهران

شهر: تهران 

سنا رضايی

ابوالفضل امامی زاده 

متولد1371تهران، دانشــجوی کارشناسی 
معماری است.وی ازسال1387فعاليت خود را 
درعرصه تئاترآغاز کرد. نقالی رســتم وسهراب، 
سریال معمای شــاه، نمایش ساقی، خانمچه 
ومهتابی، یک دامان ماه و ســتاره، تله تئاتر منم 
اومدم؛ همچنين کاندیدای بازیگری در جشنواره 
ماه در سال1392و....در پرونده کاری خود دارد.  

جنگ عمربن عبدود با حضرت علی)ع( و شرح رشادت موال علی )ع(... 
طومار: بر اساس طومار مرشد ترابی

نقال: ابوالفضل امامی زاده 
مدت زمان: 25دقيقه

 استان: تهران 
شهر: تهران 

سعدی خوانی

منقبت خوانی 
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دارای  متولد1362تهـــران، 
مدرک کارشناســی بازیگری 
است. او ازسال 1385فعاليت 
خود را درعرصه تئاتر آغازکرد. 
وی تاکنــون بازیگــر نمایش 
هــای پــدر، اکبر آقــا آکتور 
تياتر، مجلس برادرکشی، بانو 

گشسب و....

زمانی که رســتم به هوای رخش به سمنگان می آید. 
تهمينه چون دورا دور، تعریف پهلوانی های او را شنيده 

و...
نقال: شيرین امامی 

مدت زمان: 20دقيقه
 استان: تهران
 شهر: تهران 

شيرين امامی

مرجان صادقی نايينی 

متولد1352تهران، دارای مدرک 
کارشناسی روانشناسی بالينی است. وی 
ازسال1371فعاليت خود را درعرصه تئاتر آغاز 
کرد. نقالی نمایش های زال و رودابه، مرگ 
سياوش، هفت خوان رستم، رزم گردآفرید و 
بازی در آثاری همچون قصه باغ زالزالک، مجلس 
برادر کشی، مزرعه ميم و... را در پرونده کاری 
خود دارد.

اقتباسی از داستان شاهنامه 
نقال: مرجان صادقی نایينی 

مدت زمان: 20دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

نجات رستم
به دست تهمینه 

مرگ 
يزدگرد
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شبيهخواني
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محمدرضا رجب زاده
متولد1331کاشمراست. او از بدوکودکی 
درخانواده ای تعزیه خوان به شبيه خوانی 
مشغول بوده است. وی معين البكا مجالس داود 
نبی، قلمدان های مرصع، روضه خلد برین، بلعم 
باعورا و... بوده است.

نویسنده و شبيه گردان: محمدرضا رجب زاده 
شبيه خوانها: محمدرضارجب زاده، محمد هاشم 

رجب زاده، یاسر رجب زاده، سلمان رجب زاده، امير 
مسعود رجب زاده، مجيد رجب زاده، هادی اکبری، 

محمود اکبری، محمود روحانی، حسين روحانی، محمد 
دولتخواه، هادی پاسبان

موسيقی: سجاد رجب زاده) نی و ترمپت( بهرام رجب 
زاده) طبل ریز(

مدت زمان:80 دقيقه 
استان: خراسان رضوی

شهر: کاشمر

بخت 
النصر

  داستان بخت النصر 
پادشاه افسانه ای بابل 

روایت می شود... 
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احمد عزيزی

متولد1336تهران، دارای نشان درجه2 هنری 
در رشته موسيقی)معادل فوق ليسانس(است. 

وی معين البكا مجالسی همچون یوسف و زليخا 
مالک اشتر، سيد جالل الدین، عبداهلل عفيف و... 

بوده است. 

نویسنده و شبيه گردان: احمد عزیزی
شبيه خوانها: احمد عزیزی، قاسم تسبيحی، حسن 
عقيقی، مسعود عزیزی، محمد محرابی، حسين 
حيدری، مهدی آقایی، یوسف عزیزی

موسيقی: علی صدیقيان) ترمپت،شيپور( محسن 
بابا عليان) ترمپت، شيپور( جوادچراغعلی) طبل 
ریز(، رضا احمد بيگی)خواننده(
جامه دار: مصطفی رجبی

تدارکات: رضا فراهانی 
مدت زمان:90دقيقه

 استان: تهران 
 شهر: تهران 

جنگ سالسل

سالسل و برادرش بت پرست 
هســتند. وقتــی حضرت 
علــی)ع( آنها را مغلوب می 
کند. برادرسالسل مسلمان 
می شــود. اما سالسل نمی 

خواهد مسلمان شود و...
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عنايت اهلل قاسمی
متولد1341قزوین است و از دوران کودکی 
عالقه و حضوری فعال در تعزیه داشته و حدود 
45سال است که در زمينه شبيه خوانی فعاليت 
دارد. وی شبيه گردان؛ شبيه خوانی محمد 
حنفيه، شيردل پهلوان ایرانی، قيس بن مسهر 
و.... را در پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده و شبيه گردان: عنایت اهلل قاسمی
شبيه خوانها: مظفر قربان نژاد، حسين حيدری، حميد 
حيدری، اسداهلل بدیعی، حكمت گلی، نورعلی صفری، 

حبيب ماهری، مصطفی رجبی، رضا فراهانی، علی 
صدیقی، مصطفی نجار، عباس نيک فالح، حجت اهلل 

ميناوند، رضا بيگی
موسيقی: علی صدیقی) شيپور( رضا فراهانی) طبل(

مدت زمان: 100دقيقه 
 استان: تهران

شهر: تهران

جنگ رفتن حجربن عدی

امام علی)ع( پس از جنگ، به نهروان باز می گردد. خبر می رسدکه لشگرمعاویه به شهرهای تحت 
حكومت موالعلی)ع( حمله کرده است و...
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مهدی دريايی

متولد1358اراک، دارای کارشناسی حقوق و 
نشان درجه2هنری است. وی حدود دو دهه 

است که شبيه خوان، پژوهشگر، محقق تعزیه 
است. معين البكا آثاری همچون مجلس نامه 
اميرکبير، عاشق شدن انوشيروان، سقاخانه 
اسماعيل طالیی، ننه سربخش و... بوده است

نویسنده: ميرزا عباسعلی حمزه ای 
شبيه گردان: مهدی دریایی

شبيه خوانها: اميرحدادی، سيد عالالدین 
ميرسعيدی، ابوالفضل برزآبادی، ابوالفضل 
نوروزی، مجتبی تهرانی، عباس فراهانی، 
محمدرضا خسروی، مهدی دریا، عزیز اهلل باقری
جامه دار: اميد دریایی

موسيقی: سعيد برزآبادی)طبل ریز( رضاگودرزی) 
شيپور(
تدارکات: بهروز فراهانی

مدت زمان:90 دقيقه 
استان: مرکزی
شهر: اراک

سوگ سیاوش

 داستان سياوش درشاهنامه 
شبيه خوانی می شود...
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وجيهه کريمی
متولد1362اصفهان، دارای کارشناسی 
ارشدکارگردانی تئاتراست. وی ازکودکی فعاليت 
هنری خود را درعرصه نمایش های آیيني 
وسنتی آغاز کردو شبيه خوانی حكایت تمام، اول 
اوست آخر اوست، در رو بازکنيد و... را در پرونده 
کاری خود دارد. 

نویسنده: ابراهيم کریمی
شبيه گردان: وجيهه کریمی

شبيه خوانها: محمدرضا قربانی، محمد زینعلی، مرتضی 
صباغ

نوازندگان: محمدرضا حسينی)ترمپت( محسن 
کریمی)ضرب( غزاله رضا خواه)سنتور( عرفان صباغ) 

ضرب(
مدت زمان:40 دقيقه 

استان: اصفهان
شهر: اصفهان 

سوگ سیاوش

شبيه خوانی داستان سياوش در شاهنامه... 
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علی عظيمی

متولد1362ساری، دانشجوی کارشناسی 
تئاتر است. وی ازکودکی فعاليت خودرا در 
زمينه نمایش های آیيني و سنتی آغازکرد. 
شبيه خوانی نمایش های مجلس حضرت 

ابوالفضل)ع(، بودن برای نبودن، بيرق 
پوشی)علم رخت کنی( ذوالجناح خوانی و... را در 

پرونده کاری خود دارد. 

نویسنده و شبيه گردان: علی عظيمی 
نقش خوان ها: عليرضا عظيمی، مصطفی عظيمی، 
اسماعيل عظيمی، حسين عظيمی، مهدی 
ساالری، علی حميدی، سعيد سليمی

موسيقی: اصغرکرمزاد) ترمپت، طبل( خليل 
نيكزاد)ترمپت و طبل(
مدت زمان:45 دقيقه

استان: مازندران 
 شهر: ساري 

شهادت آرش

داســتان تيرانداختن آرش 
وتعيين مرز ایران... 
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مهدی قاسمی
متولد1360تهران، دارای مدرک دیپلم است. 

وی از اوان کودکی در شبيه خوانی ها حضورفعال 
داشته و حدود20سال است درعرصه نمایش 

های آیيني وسنتی فعاليت دارد. وی معين البكا 
مجالس شبيه خوانی حربن یزید ریاحی، حضرت 

علی اکبر)ع( حضرت قائم و.. بوده است.

نویسنده: ناد عليزاده
شبيه گردان: مهدی قاسمی

شبيه خوانها: عالالدین قاسمی، علی سعيدی، ابوالفضل 
کبابيان، علی صيادی، علی جهانبخش 

موسيقی: علی صدیقيان 
مدت زمان: 75 دقيقه 

استان: تهران 
شهر: تهران 

شهرلوط

شبيه خوانی داستان 
قرآنی قوم لوط... 
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علی عزيزی

متولد1358آبادان، دارای کارشناس 
ارشدکارگردانی انيميشن وپژوهشگر هنر است. 

وی فعاليت خود در زمينه شبيه خوانی را با 
پژوهش واجرا آغازکرد. تاکنون مجالس متعددی 

را شبيه گردانی و اجرا کرده است؛ مجالسی 
همچون رزم تبوک، پادشاهی یوسف)ع( فتح 

خيبر، به چاه انداختن یوسف)ع( خروج مختارو 
...  در زمره اجراهای او هستند. وی در سالهای 

اخير با پژوهش بر داستانهای شاهنامه مجالس 
شبيه خوانی با موضوع داستانهای شاهنامه 
همچون ضحاک ماردوش،کين ایرج و.... را 

برای اجرا به شيوه نمایش شبيه خوانی نوشته و 
کارگردانی کرده است.

نام گروه: شبيه خوانی متوسلين به حضرت علی 
اکبر )ع( شهرستان گرمسار
نویسنده و شبيه گردان: علی عزیزی

شبيه خوانان: علی عزیزی، حاج مرتضی صفاریان، 
علی سعيدی، مهدی کالنتری، اميرحسين 
قاسمی، حسين سمنانی، محمد اسماعيلی، مهدی 
حاج حسينی، مرتضی درویشی، عامرشوریابی، 
فرشاد معينيان، محمدکبود سنگی، پدرام واعظی

گروه موسيقی: ميثم درویشی، رضا فراهانی، 
مجتبی فيروز، محمد توسلی
جامه دار: علی عزیزی
مدت زمان اجرا: 105دقيقه
استان سمنان
شهر:گرمسار

کین ايرج 

ایرج بدســــت  بــرادران 
ناخلفش، سلم و تور، به قتل 
می رســد. نواده او منوچهر 
جوان برومندی شــده و به 
خونخواهــی پدر خود عازم 
نبرد با سلم و تور می شود...
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يوسف شاه حسينی
متولد 1348تفرش، دارای نشان درجه 3هنری 
است. وی حدود30 سال است که درعرصه شبيه 
خوانی فعاليت دارد. شبيه خوانی جنگ خيبر، 
جنگ بربر، سرخک ملعون، زوار ترکمن و.. را در 
پرونده کاری خود دارد. همچنين جوایز متنوعی 
درجشنواره های بين المللی و کشوری  دریافت 
کرده است. 

نویسنده و شبيه گردان: یوسف شاه حسينی 
شبيه خوانان: یوسف شاه حسينی، نقی بياتی، داود 

آبابایی، مرتضی شاه حسينی، سيدولی ميرحسينی، 
مصطفی شاه حسينی، نصراهلل باباعلی، عباس صابری، 

علی اکبر صابری، محسن زمانی، محسن هاشمی، 
حميدرضاحيدری، حميدرضا صابری، سيدرضا منعم 

خواه 
موسيقی: علی اکبر صابری) ترامپتشيپور( سعيد 

صابری)طبل(
مدت زمان:90 دقيقه

استان: مرکزی
شهر: تفرش 

نبوت موسی)ع(

حضرت موسی)ع( به خدمت شــعيب پيغمبر می رسد و از او خداحافظی می کند و با کاروانش به 
مصر می رود. در راه دو معجزه از سوی پرودگار به او هدیه می شود... 



پنجمينسميناربينالمللي
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عنوان مقاله: بدل پوشی

ایران
عنوان مقاله: مطالعه رابطه فرهنگ و طبيعت 
از منظر نشانه شناسی فرهنگی  در اجرای 
شاهنامه خوانی

مدرس دانشگاه سوره 

بلژیک
عنوان مقاله: انسان، شهر و معماری آیينی  
روی کاغذ

آکادمی رویال هنرهای زیبای بلژیک 

داود فتحعلی بيگی

رامتين شهبازی 

سم ازارت

Davoud Fathalibeigi

Ramtin Shahbazi

Sam Asaert

Iran
Title:Disguise )Badal pushi(

 The festival administrator
 Soureh University, Dramatic
Department
Davoud Fathalibeigi
Iran
Title:Disguise )Badal pushi(

 The festival administrator
 Soureh University, Dramatic
Department

Iran
 Title: A Study of the Relation
 between Culture and Nature from a
  Cultural Semiotic Point of View in
Shahnameh telling

  Sureh University, Dramatic
Depratment

Belgium
 Title: Man, City and Ritual
Architecture on Paper
 Royal Academy of Fine Arts of
Belgium

 

هندوستان
عنوان مقاله: فعاليت های روایینمایشی در 

هندوستان  و گرایش های آیينی
 نویسنده، کارگردان و عضو هيات رئيسه 

آکادمی موسيقی و تئاتر هند

افغانستان
عنوان مقاله: »مخته« و »یو« )سنت سوگواری 

زنان و مردان(
شاعر، نویسنده و پژوهشگر

دکتر آتول تيواری  

ابوطالب مظفری  

Atul Tiwari

Aboutaleb Mozzafari

India
 Title: The Narrativeperformative

practices in India
  Writer, Director and Executive board

 of Central Academy of Music and
Theatre India

ایران
عنوان مقاله: بررسی مفهوم زمان در متون و اجرای شبيه خوانی

کارشناس ارشد ادبيات نمایشی

صديقه جمشيدی

Sedigheh Jamshidi
Iran

 Title: A study of the Concept of Time in Scripts and
Performances of Shabihkhaani

 MA in Dramatic Literature

Afghanistan
 Title: “Makhteh” and “Yoo” )Men and

Women’s Mourning Traditions(
Poet, Writer and Researcher

پنجمین سمینار
 بین المللي نمايش های
 آيینی و سنتی
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ایران
عنوان مقاله: بررسی ساختارهای موجود در 
شبيه نامه ها با نگاهی برساختارهای  چهارگانه 
متداول
کارشناسي ارشد ادبيات تئاتر

مدرس دانشگاه سوره و دانشكده هنر و معماري    

عنوان مقاله: هه لپه رکی در مریوان
ایران
پژوهشگر  و کارگردان تئاتر

عنوان مقاله: بررسی تطبيقی شبيه خوانی 
دوره قاجار با نگاه به دراماتورژی و کارگردانی
ایران

 کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر 

الهام ذوالفقاريان 

کريم خاوری    

رضا کوچک زاده

Elham Zolfaghariyan

 Karim Khavari

Reza Kouchakzadeh

Iran
 Title: A Study of the Structures
 of Shabihnameh focusing on the
Common Quadruple Structures

  Sureh University, Dramatic
Department

Title: Hal parkeh in Marivan
Iran

 Researcher, Theatre Director

Title: A Comparative Study of Shabih
 Khaani in Qajar Period Focusing on
Dramaturgy and Directing
Iran
MA in Theater

ایران فنالند 
عنوان مقاله: ذات تئاتر و نسبت آن با آیين
ریاست کميته بينالمللی کوینواتيمولوژی و 

تفكر پست  متافيزیک ، فنالند.
 

عنوان مقاله: هه لپه رکی در مریوان
ایران

مربی و سرپرست گروه هه لپه رکی دوازده 
سوار مریوان

عنوان مقاله: نطق ناطق درمجالس تعزیه 
استان مرکزی

ایران
کارشناس ارشد حقوق 

دکترحجت اسديان

حسين احمدی

مهدی دريايی

Dr. Hojjat Asadiyan

 Hosein Ahmadi

Mehdi Daryaee

IranFinland
 Title: The Essence of Theatre and Its

Relation to Ritual
 Member of International Committee

of Koinoetymology and Post
Metaphysical Thinking, Finland.

Title: Hal parkeh in Marivan
Iran

Dancer
 

 Title: The Talking Speech in Ta’ziyeh
Performances in Markazi Province

Iran
MA. Islamic Azad University Arak

پنجمین سمینار
 بین المللي نمايش های

 آيینی و سنتی
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آلمان
عنوان مقاله: آیين ها، رویكرد نمایش و 
اتنوموزیكولوژی: یک رویكرد

 دانشگاه هایدلبرگ 

ایران
عنوان مقاله: آیين یزله گری

کارشناس ارشد ادبيات نمایشی دانشگاه آزاد 
بوشهر

ایران
عنوان مقاله: زبان، ویرانی تجربه و نقالی

کارشناس ارشد ادبيات نمایشی از دانشگاه 
هنر و معماری

تاجيكستان
عنوان مقاله: اصطالحات آیين های نمایشی 
عروسی تاجيكان

دانشگاه ملّی تاجيكستان 

دکترفرانک اليور زايبت

محمد مظفری

سجاد ياری

پروفسور روشن رحمان اف

Dr. Frank Oliver Seibt

Mohammad Mozzafari

Sajjad Yari

Prof. Ravshan Rahmonov

Germany
 Title: »Rituals, the performance
 approach and ethnomusicology: An
approach”

  Universität Heidelberg, Department
of Music Studies

Iran
Title: Yazlegari Ritual
 MA. Islamic Azad University
Bushehr

Iran
 Title: Language, the Destruction of Experience

 and Story telling
  MA. Islamic Azad UniversityArt and

Architecture

Tajikistan
 Title: The Tajik’s wedding dramatic
ritual terms
Tajik National University

ایران
عنوان مقاله: نسخه های تعزیه به عنوان 

نمایشنامه
 پژوهشگر و نویسنده 

ایران
عنوان مقاله: پله پله تا نياز

عضو هيئت علمی دانشگاه سوره

ایران
عنوان مقاله: تندیسک های ونوس

پژوهشگر و اسطوره شناس

استاد الله تقيان 

شکوفه ماسوری

پروفسور سودابه فضائلی   

Laleh Taghiyan

Shokoufeh Masouri

Prof. Soudabeh Fazaeli

Iran
Title: Scripts of Ta’ziyeh as playscript

 Writer and Researcher

Iran
Title: Step by Step to Plea

 Soureh University

Iran
Title: Venus Statuettes

Mythologist

پنجمین سمینار
 بین المللي نمايش های
 آيینی و سنتی
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ایران
عنوان مقاله: معرفی وبررسی سندی مكتوب 
پيرامون حضورموثر ومحوری نقش 
سياه  در نمایش های ایرانی دوره قاجار
پژوهشگر

لهستان
عنوان مقاله: تكنيک های منابع، منابع تكنيک. 
رویكردهایی درخصوص انسان شناسی تئاتر گروتوفسكی
بنيانگذار و رهبر تئاتر زار، کارگردان و بازیگر، مدیر موسسه 
گرتوفسكی، مدرس دانشگاه در آکادمی ملی TEWP  در 
کراکوف

ایرانژاپن
عنوان مقاله: معرفی نمونه هایی از علم های 
به کار رفته در مراسم آیينی در آسيا

 پژوهشگر و عضو انستيتو مطالعات هنر 
آسيایی در ژاپن

نيايش پورحسن

ياروسالو فرت  

دکترمژگان جهان آرا 

Niyayesh Pourhassan

Jaroslaw Fret

Dr. Mojgan Jahanara

Iran
 Title: Introduction and study of a
 written document about the effective
 and pivotal role of “Siah” in Iranian
plays of Qajar Period

  Researcher

Poland
 Title: Techniques of Sources, Sources
 of Techniques. Approaches towards
Grotowski’s  anthropology of theatre

   Founder and leader of Teatr ZAR,
 theatre director and actor. Director of the
 Grotowski Institute, lecturer at the PWST
 National Academy of Theatre Arts in
 Kraków )Branch in Wrocław(

IranJapan
 Title: Examples of flags )Alam( used
in Asian ritual ceremonies
 Member of Research Institute of
Asian design Japan

اتریش
عنوان مقاله: ابزار و معانی – صدا به مثابه تنها 

شاخه موسيقی
دانشگاه گراتس

لهستان
عنوان کارگاه: بدن بازیگر – یک درام برانگيخته

یكی از بنيانگذاران شرکت ایتاليایی 
assolgeniS، بازیگر و نوازنده

ایران
عنوان مقاله: معرفی وبررسی سندی مكتوب 

پيرامون حضورموثر ومحوری نقش سياه 
درنمایش های ایرانی دوره قاجار

 دکتر ناصربخت: پژوهشگر و عضو هيات علمی 
دانشگاه هنر

پرفسور گئورگ نوسبامر  

سيمونا ساال

دکترمحمدحسين ناصربخت    

Prof. Georg Nussbaumer

Simona Sala

  Dr. M.H.Naserbakht

ایران، عنوان مقاله: بازشناسی آیين های  
آیفتمندی در گيالن با رویكرد به ویژه به 

»خور ده تاوه« و »کتره گيشه«
کارشناس ارشد ادبيات نمایشی

رضا عاشوری فر

Reza Ashourifar
 Iran, Title: Recognition of

 Ayfatmandi Rituals in Gilan with
 a Special Approach to “Khor De

Taveh” and “Ketre Gisheh”
 MA in Dramatic Literature

Austria
 Title: Means and Meanings  Sound as

the only Branch of Music
 University of Graz

Poland
 Title for workshop: Actor,s body  an

evoked drama
 A cofounder of the Italian company

Sineglossa, actor and performer,

Iran
 Title: Introduction and study of a

 written document about the effective
 and pivotal role of “Siah” in Iranian

plays of Qajar Period
University of Art
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اندونزی
عنوان مقاله: نمایش سایه ایی در بالی )وایانگ(
 استاد دانشگاه ISI  بالی   اندونزی

عنوان مقاله: کنارصندِل جيرفت  شهری 
درآغاز دوران شهرنشينی
باستان شناس ، سرپرست تيم کاوش جيرفت

عنوان مقاله: نشانه شناسی تصاویر ظروف 
هنری جيرفت 
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی )ادبيات و زبان 
فرانسه( نشانه شناس  

استاد ماده سی ديا

پروفسور يوسف مجيد زاده  

دکتر علی عباسی  

Made Sidia

Prof. Yousef Majidzadeh

Dr. Ali Abasi

Indonasia
Title: Shadow Play in Bali  )Wayang(
 Professor of traditional theater in ISI
Bali Indonesia

Iran
 Title: Konar Sandal in Jiroft, a
 city in the beginning of the age of
urbanization

 Tehran University

Iran
 Title: Semiotics of the pictures on the
artistic dishes of Jiroft

  Shahid Beheshti University

ایران
عنوان مقاله: پيكره های جيرفت به مثابه 

یكی از کهن ترین نشانه های تكامل نمایش 
عروسكی

پژوهشگر نمایش های سنتی ، عروسک و 
اسباب بازی های بومی

ایران، عنوان مقاله: آیين و روش ترانس مدرن
دبير پنجمين سمينار بين المللی نمایش های 

آیينی و سنتی

امير سهرابی 

دکترحميدرضااردالن   

Amir Sohrabi

Dr. Hamidreza Ardalan

Iran
 Title: Sculptures of Jiroft as one of the

 oldest signs of the evolution of puppet
theatre

 Director of Puppet Museum Kashan
 

Iran,Ritual and Trans modern method
Art University

 The 5th International Seminar
 Ritual and Traditional Performances

 administrator

عنوان مقاله: بازی و سرگرمی دردوران 
آغازشهرنشينی درشرق ایران

سرپرست گروه باستان شناسی شهرسوخته و 
دهانه غالمان

دکتر سيد منصور سيد سجادی  

 Dr. Seyyed Mansour
Seyyed Sajjadi

 Iran,Title: Games and entertainment
 during the beginning of urbanization
in eastern Iran

  Head of the Department of
 Archaeology Shahre Sukhteh and
Dahane Gholaman

جيرفت و اسناد پنج هزارساله تكوین نمایش 
عروسكی درایران

مطالعه ، کاوش و بررسي در مناطق باستانی 
جيرفت و دیگر مناطق جنوب شرقي ایران 

نشان داد که در هزاره ي چهارم و اوایل هزاره 
ي سوم ق.م جنوب شرقي ایران داراي مناطق 

صنعتي بسيار پيشرفته و مرکز  سلسله تبادالت 
بسيار نيرومندسياسي،اقتصادی و فرهنگي با 

سایر مراکز تمدني این دوران بوده است. 
مسئول بخش جيرفت: اميرسهرابی

مسئول اجرایی بخش جيرفت : مجيد بوربور
با همكاری کميته اسناد و موزه یونيمای 

ایران،اداره کل موزه ها، موسسه  فرهنگی هنری 
پيشين پژوه و موزه عروسک و اسباب بازی 

کاشان 

پنجمین سمینار
 بین المللي نمايش های
 آيینی و سنتی
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این نمایش که شــيوه اجرایی آن تكنيک 
سایه است داستان پادشــاهی به نام رامانا 
است که پسرش به همراه فرزند و همسرش 
تصميم می گيرد زندگی دربار را رها کرده 
و به جنگل برای زندگی کردن در طبيعت 
برود اما این اقدام خوشــایند پادشــاه پدر 
نيســت و تصميم می گيرد که آنها را با راه 
های جنون آميــز به دربار بازگرداند که در 

این راه اتفاقات عجيبی رخ می دهد.

نام گروه: وایانگ
کارگردان: سی دی یا 

بازیگــران: ســی دی آرتــا، ســوپریانتو، 
ویگونا، مورتيكا و پورناميا 

 It displays the operating mode of the
 shadow technique. Ramana is the story
 of the king’s son and daughter and his
 wife left the court decides life and go to
 the forest to live in nature. But it is not
 pleasant to the King Father And decides
 that they returned to the court by way of
 madness that strange things happen in
this way.

 Group : Vayang the religious groups
Indonesia
Director:Si Diya

 ACTOR:SIDI  Arta, Svpryantv, Vygvna,
Mvrtyka, Pvrnamya
 Group “Vayang” ritual theater of the most
 important groups in Indonesia, which
 straddles a number of international
 events. Group “Vayang” which got the
 fifth international seminar on traditional
 festival ritual and the ritual execution,
 which is an important aspect of the
 festival’s international guests will take to
the stage.

رامايانا
)وايانگ(

Ramayana اجراهاي کارگاهي
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اجرا: پرفسور گئورگ نوسبامر  
کشور: اتريش

دانشگاه گراتس

Prof. Georg Nussbaumer
Austria

 Title: Means and Meanings  Sound as
the only Branch of Music
 University of Graz

ابزار و معانی 
صدا به مثابه تنها شاخه موسیقی

Means and Meanings
Sound as the only Branch of Music

اجراهاي کارگاهي
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پاتوقنمايشهايآييني
وسنتيکودکونوجوان
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پاتوق نمايش های آيینی و سنتی کودک و نوجوان
اجرا: محوطه مجموعه تئاترشهر

شبيه خوانی
پشت خيمه حضرت عباس )ع( سرپرست حسين حيدری)تهران(

زره پوشی حر و گفتگو با ابن زیادسرپرست حسين حيدری )تهران(
توبه و نبرد حرسرپرست حسين حيدری )تهران(

نبرد قاسم و ازرق شامیسرپرست حسين حيدری )تهران(

قصه گويی
قصه گوییمؤسسه پژوهشی کودکان دنيا )تهران( 

نقالی
مينا حيدری بهار فهرستی )تهران(

اميرعلی شش پری)تهران(
شقایق سعيدی )تهران(

خيمه شب بازی
خيمه شب بازیخانواده خمسه ای)تهران(

بيژن و منيژه فوزیه قره گوزلو )کرج(
عروسی پسر سليم خان، صبا مولودی رضا بهرامی )تهران( 

مبارک و قلمرو دیوان ميثم یوسفی )تهران( 
مبارک سر به راه می شود مجتبی دربندی )تهران( 

عروسي مبارک مرضيه اشرفيان)اصفهان(
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 نمايش هاي ايرانيقهوه خانه
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قهوه خانه نمايش هاي ايراني
اجرا: محوطه تاالر وحدت

پرده خوانی  مرشد محمد احدی )تهران(
ترنا ضرب و زنگ )تهران( 

سعدی خوانی )گلستان( سنا رضایی )تهران( 
نقالی رستم و اشكبوس غالمرضا خوشحال پور )اصفهان( 

سياه بازی داود داداشی علی فتحعلی )تهران( 
نقل موسيقایی دنيشمه عاشيق اسكندری  عاشيق کریمی )تبریز( 

آهو بره رضا پور عيدیان )نيشابور( 
جنگ رستم و ٌکک مرشد سيدمصطفی سعيدی )بروجرد( 

گاز و باز سعيد ذبيحی )کرمانشاه( 
شاهنامه خوانی کيخسرو دهقانی )تهران( 

حماسه خوانی حمله حيدری سيدجالل پناهی )افغانستان( 
نجات رستم به دست تهمينه شيرین امامی )تهران( 

نقل موسيقایی داستان زهره و طاهر روشن علی گل افروز )خراسان( 
پرده خوانی  رسول ميرزاعلی )تهران( 

سهراب و گردآفرید داوود معينی کيا )تهران(
سعدی خوانی )گلستان( سمانه لطيفی )تهران( 
نقل مجلس فرود مرشد مهدی چایانی )همدان(

اسكندرنامه، عبدالكریم گزیكی محمد فاروق درپور )خراسان( 
نقل موسيقایی شاکه و مسيور جمال برفی )سنقر( 

آیين جام سعيد البرز )تربت جام( 
نقل رستم و ٌکله دست مجتبی حسن بيگی )قزوین( 

نقل موسيقایی زال و رودابه محمد نيری )تهران( 
شمایل گردانی حسين مداح نيا )شيروان( 
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کاشان یكی از شهرهای مهم مناطق مرکزی ایران است 
که یكی از کهن ترین ســكونت گاههای شهری در تپه 

های سيلک را داراست .
از منظــر نمایش های ســنتی چنانچه مــی دانيم از 
مهمترین مراکز رشد و نمو تعزیه است تا حدی که نسخ 
تهران توســط مير عزا کاشی ســروده شده ونواده گان 
وی  مصطفی ميرغم   تا دهه های اول قرن حاضر جزء 
مهمترین گروه های به جا مانده از تكيه دولت بوده اند.

برادران موید که رد پای آنهــا در تحول تقليد در اواخر 
قاجار به سمت نمایش های تماشاخانه ای مشخص است 
کاشانی هســتند .آیين های نمایشی مذهبی همچون 
قالی شویان مشهد اردهال ،هوربابایی ،سقاخوانی نمونه 
هایی از بسترهای تاریخی آیين ها و نمایش های سنتی 

درکاشان به شمار می روند .
سال گذشــته موزه عروسک و اســباب بازی ایران که 
دارای  قدیمی ترین مجموعه های عروسک خيمه شب 

بازی است در این شهر افتتاح شد.
نزدیک به دودهه اســت که کاشان  مقصد گردشگران 
است و در سه سال گذشته تحوالت چشمگيری در حوزه 
گردشگری کاشان رخ داده است .عالقمندی گردشگران 
به فرهنگ و هنرکاشــان فرصتی را بوجود آورده که می 
تواند بستر و بازوی حمایتی نمایش های سنتی به شمار 
آید .جشنواره های نوروزی ،ایام وجشنواره های گالب 
گيری شــهرها و روســتاهای اطراف کاشان ، ماههای 
محرم و صفر، مراسم قالی شویان فرصت هایی هستند 
برای ترویج و احيا گونه های مختلف نمایش های سنتی 

درمنطقه ی فرهنگی کاشان. 
اداره فرهنگ و ارشــاد کاشــان، شــهرداری کاشــان 
 شــهرداری قمصر ، ســرای راهب ، هتــل عامری ها، 
خانه تاریخي کاج)موزه منوچهر شيباني(، خانه تاریخي 
نقلي شرکت فرش خاطره و تمامي فعاالن نمایش هاي 

آیيني سنتي عروسكي حاميان این ميزبانی هستند.

اجراي نمايش هاي جشنواره در کاشان و قمصر

دبير ســتاداجرایی: مصطفی جوادی مقدم  رئيس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی کاشان

مدیر اجرایی : امير سهرابی  
دبيرخانه، هماهنگی اجراها و کارگاهها: محمدحسين  فدوی

روابط عمومی و تبليغات : اکبررضوانيان 
اسكان و تشریفات : صادق آقایی 
نماینده قمصر : مهدی شهریاری  

اتوبوس تاتر : مسعود نوری فرد
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يادبودها 
1یوسف اّشنویی

2 ماشااهلل
 مشهدی اسدی نژاد

جدول اجراي نمايش هاي هفدهمين جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي  )بخش کاشان(

 افتتاحيه: سالن همايش استاد مقتدايي، سراي عامري ها جمعه 94/6/6
 ساعت 10 صبح الي 12 ظهر

زمان/ مکان نام نمايش تاريخ

20:30 سالن شهرداري قمصر راز عروسک
)کاشان علي شریعت زاده( 94/06/06

19:00 سالن شهرداري قمصر خيمه شب بازی مبارک و طياره خانم 
)تهران ساسان مهرپویان ( 94/06/06

19:00 سالن شهرداري قمصر پرده خوانی اميرکبير 
)کاشانامير سهرابی( 94/06/06

18:00 خانه تاریخي نقلي خيمه شب بازی مبارک و سرو ناز
)کاشانفاطمه نجاری( 94/06/07

19:00 خانه تاریخي کاج صندوق بازی غولچه و زعفرون باجی 
)تهرانحميد الهياری( 94/06/07

20:30 کاروانسراي امين الدوله
)تيمچه بازار کاشان(

سوگ سياوش )شبيه خوانی(
)اصفهانوجيهه کریمی( 94/06/07

17:30 کاروانسراي امين الدوله
)تيمچه بازار کاشان(

نقالي خفتان ببر بيان
)تهرانحسين ظاهري( 94/06/08

18:00 سراي عامري ها آیين باران خواهی )نمایش آیيني(
)تفرشیوسف شاه حسينی( 94/06/08

19:00 موزه اسباب بازي و عروسک خيمه شب بازی عروسی مبارک
)اصفهانمرضيه اشرفيان( 94/06/08

20:30 تكيه صدره و سرفره نبوت موسی) شبيه خوانی(
)تفرشیوسف شاه حسينی( 94/06/08

کارگاه ساخت و نواختن صفير، شنبه 7 شهريور ماه، ساعت 17، موزه اسباب بازي و عروسک

اتوبوس تئاتر،هر روز ساعت 10 صبح الي12:30 ظهر،ميدان پانزده خرداد تا باغ تاريخي فين

رضا کريمی عراقی
بازیگر،کارگردان و نویســنده متولد1328کاشان است. بازی درنمایش های؛ تشنه انتقام، افعی طالیی، صادق 
داميار، چهار صندوق، لتو، توجيه، شب آخر،کپر، سفرسبزدرسبز، مندیل خيال، سلطان مبدل، غروب مضحک 
صمصام ميرزا، شمشيرپالستيكی،  همچنين مجموعه تلوزیونی ماه و شب، حرف آخر، تازه چه خبر همسایه، خانه 
ای درتاریكی، قدمگاه، نوروزنامه، عسل ها و مثل هاو.... در زمره کارهای اوست. نگارش و اجرای نقالی جنگ هفت 
خان، رســتم و سهراب، معرکه گيری گل بوسه های محبت، پهلوان  و همكاری با فعاالن عرصه نمایش ازجمله  
نصرت زمانپور، محمدرضا اصالنی، کيهان خدیو، صادق داميار، محســن خســروی، عباس محسنی، محمود 

فروزان نيا، ناصر محمدی، داود فتحعلی بيگی، سالهای دور و نزدیک خاطرات حرفه ای او را به یاد می آورد.

اميرحسن حداد کاشی
متولد1341، درکنار بازی درنمایش های مختلف، بازیگر سپيدبازی و کمدی های والیتی، نقش آق حسين 
کاشــی را با مهارت بسياربازی می کند. کاشــی حضوردر نمایش های کوی آفاق کجاست ،که رستم، چهل 
ستون، هزارتوی آموزش، هلوع، ولپن،کورواوغلی چنلی بل، ميراث،کار سياسی، مضحكه صله سلطانی، رازنگاه، 
سفرسبز درسبز،آنسوی رویاهای من، چرخ هشتم، نقل سرخ، هفت پيكر، پير چنگی، گمشده آسمان،کوچه 

آقای سرکاری، اميرکبير، سقوط سایه ها، نقل سرخ  و... را در پرونده کاری خود دارد. 

اکبر نوازش زاده
متولد قمصر نمایشــگری و نوازندگی پيشه خانوادگی وی بود. از کودکی درکنارپدر به مجلس جشن و سرور 
رفته و به مرور نوازندگی و نمایشگری را فرا گرفت. وی راوی نمونه هایی از نمایش های عروسكی سنتی ازجمله 
غربيل بازی  و طاووس بازی اســت.او در روایتهایش ما را با صورتكشی)ماسک های تقليد( و تيپ های تقليد 
آشــنا می کند. ویژگی هنر وی در آنست که کمترین تاثير را از تخت حوضی گرفته وکمدی های او ما را به یاد 
تقليدهای دوران قاجار می اندازد.درحال حاضر وی از مهم ترین راویان نمایش های سنتی است که می تواند 

اطالعاتی از سنت لوطی های دوره گرد و تقليدهای پيش ازسياه بازی ارائه کند.

بزرگداشت ها هنرمندان کاشان
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نتايج مسابقه
 نمايشنامه نويسی 
هفدهمین جشنواره 
نمايش های آيینی و سنتی

شهرنويسندهنام اثر

سندشبانه هاي بادنامه به روايت
 شبانه  های شهرزاد

صحرا رمضانيان- حامد امان 
تهرانپورقرايي

تهرانعزت اله مهرآورانمرواريد

کرجعسل عصری ملکیحکايت زنی  بی نام و نشان

تهرانرحيم رشيدی تبارهنبوری

تهرانسيدعظيم موسویبحران ازدواج

لنگرودرضا عاشوری فرعروسی ميرزاآقاهاشم
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بزرگداشت

حسین مداح نیاعباسعلی جلینی

داوود داداشی



عباسعلی جلینی
متولد1309سبزوار – روستای جله اســت. وی تحصيالتش را با خواندن قرآن 
در مكتب آغاز می کند. بعدها عالقه گســترده ای برای مطالعه در او به وجود می آید؛ 
کتاب ها و روزنامه ها دریچه ای برای عالقه باالیش به مطالعه می شوند. جلينی، از همان 
ابتدای طفوليت نيز با دیدن تعزیه، عاشــقانه به سمت این هنر می رود و در اوان نوجوانی 
بازینب خوانی، شــاه چراغ خوانی و... تالش خود را در این زمينه به کار می برد. از وی به 

عنوان یكی از اساتيد و پيشكسوتان تعزیه در استان خراسان نام برده می شود.

حسین مداح نیا
کربالیی حســين مداح نيا معروف به عارف، متولد1320فرزند مرحوم کربالیی رمضان 
است. وی ازسن14 سالگی با پای پياده عازم عتبات عاليات شد و بعدها هم چهاربار با پای 
پياده به کربالی معال رفت. او که60 سال سابقه پرده خوانی دارد درسال1393و1392به 
عنوان چهره ماندگار شهرشيروان وخراسان در پرده خوانی شد. به گفته دوستانش هرگز 
تلوزیون ندیده و صدای رادیو را نشــنيده اســت. وی پرده خوانی قهار است و پرده اش را 
در اختيار مخاطبان قرار می دهد تا برای پرده خوانی انتخاب کنند. گفته می شود؛ پرده 
او از 300ســال پيش باقی مانده اســت.پرده اش هزاران قصــه دارد و قصه ها با انتخاب 

تماشاگران، نقل می شود.

داوود داداشی
متولد1340زنجان، اســت. او اولين ســياه ازکانون نمایشــگران آیيني ســنتی بعد از 
انقالب است. وی بازی درنمایش های ســلطان مبدل، ميرزاعبدالطمع وجنگ جهانی، 
شمشيرسحرآميز، چشــم تنگ، ميرزا فرفره، عروسی ننه غالمحسين، نمایش ممنوع، 
عروسی دخترشاه پریان باحاکم مالیر، دختران فضل فروش، هلو و لولو، پهلوان و نوبهار، 
شــكارگاه، شب طوالنی، شــهرزاد، مواظب کالت باش، هرچی شما بگيد، افاده ها طبق 
طبق، دخترچوپــان، تخت وخنجر، دار و دلدار، یک طرح نــو، غروب مضحک صمصام 
ميــرزا، دزد مروارید، مبارک و خاتون پرده نشــين، هملت، مجلس ســياه بازی بيژن و 
منيژه، من سياوش نيستم، تلخک وسلطان، سياه بازی شهرآشوب و... در کارنامه حرفه 

ای خود دارد. 
همچنين؛ بازی درمجموعه تلوزیونی عســل ها و مثل ها، لبخنــد نوروزی، زیر بازارچه، 
اول بهار، نوروزنامه، نوروز عروســک ها، دو مجموعه سينمایی خيلی دور خيلی نزدیک، 
طهران طهران ودریافت دیپلم افتخارمنتخب جشنواره آیينيسنتی برای نمایش های 
باغ زالزالک، دخترچوپان، افاده ها طبق طبق، قوزی و... برخی دیگر از برگ های هنری 

زندگی حرفه ای اوست. 

يادبود
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يادبود
غالمعلی پورعطایی 

علی اکبر رزم آرا 

حسن لوئیان 

یوسف اشنویی
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مرتضی احمدی 
مرتضی احمدی بازیگر تئاتر، ســينما، تلوزیون، صداپيشه وخواننده متولد1303تهران است. وی ابتدا در مكتب 
درس می خواند.در16ســالگی ورزش باستانی و فوتبال را آغازکرد. سپس درميدان گمرگ به دبستان منوچهری رفت 
و بعدها در دبيرســتان های شرف وروشن درس خواند. درســال1321با تالش برخی از دوستانش »تماشاخانه ماه« را رو 
به روی باغ فردوس دایر کرد. اما چيزی نگذشــت که مجبور شــدآنجا را ترک کند. در پایيز 1322 برای اولين در تئاتر فرهنگ، 
پيش پرده خوانی کرد ودرنهایت بازیگر تئاتر شد. احمدی درچهارعرصه هنربازیگری سينما،تلوزیون،رادیو وتئاترحضورفعال داشت 
ودرهنردوبالژهمچنين هنرآواز و موســيقی دارای صدای منحصربه فرد واز معدودخوانندگان سبک بيات بود. وی همچنين نویسنده ای 
خوش قریحه بوده و فرهنگ عاميانه ایرانی را باجمع آوری، گردآوری، کتاب هایی همچون پرسه در احواالت ترون وترونيا، کهنه هایی هميشه 
نو، فرهنگ برو بچه های تهرون همچنين ضربی خوانی برخی از ترانه های قدیمی کوچه بازاری تهران بازخوانی کرد. آرایشگاه زیبا، کت و 

شلوار، خواستگاری، دانی ومن و.. از آثار تلوزیونی او و دوبله انيميشن پينوکيو از ماندگار ترین آثارش هستند.

انوشیروان ارجمند 
نویسنده،کارگردان و بازیگر سينما و تلوزیون متولد27مهر1320سيستان و بلوچستان و دارای نشان درجه2هنری است. انوشيروان ارجمند 
از اواخر دهه1340خورشيدی به عنوان بازیگر و کارگردان تئاتر درمشهد فعاليت خود را آغاز کرد. اولين کارسينمایی او بازی در فيلم سينمایی 
»گفت زیرسلطه من آیيد« درسال 1362 بود. او پس از بازی در فيلم های سينمایی گنج و دل نمک مدتی از سينما فاصله گرفت وی نگارش و 
کارگردانی شگرد آخر، سایه ماه، ماه ميهمان شب و...  را پی گرفت. بازی در فيلم های سينمایی گنج، قارچ سمی، دوئل، صبحانه ای برای دو نفر و 
همچنين نمایش های هرا، امشب می خوام بميرم، خورشيد کاروان، رستم و سهراب و... را در پرونده کاری خود دارد. مردم او را بيشتر با بازی در 

مجموعه تلوزیونی های امام علی)ع(، روزی روزگاری،روایت عشق،تفنگ سرپل و... به یاد می آورند. وی در روز23 آذر1393درگذشت. 

پورعطایی  غالمعلی 
غالمعلــی پورعطایی متولد1326درمنطقه محمودآباد تربت جام بود. او از جوانی به خوانندگی و نوازندگی عالقه داشــت.دراوان جوانی و 
درسال1344به سبب شهرت در نوازندگی وخوانندگی به تهران دعوت شد تا درتاالررودکی، مجامع هنری، سفارتخانه های اروپایی،رادیو و 
تلویزیون، همراه با گروه هنرهای آیينی، سنتی و حرکات موزون به سرپرستی هنرمندبرجسته هنرهای آیينی» محمدفاروق کيانی پور«و 
دیگر هنرآفرینان ميراث کهنسال به اجرای برنامه بپردازدو بسيار مورد اقبال واقع می گردد. شهرت وی در این زمان تا بدانجا می رسيد که 
ضمن سفر به سراسر ایران، برای اجرای برنامه درکشورهای گوناگون از وی دعوت به عمل می آمد.او درماه های آخر عمرش مبتال به عفونت 

ریه ودردهای شدیدکمر وگردن شده بود وسرانجام روز شنبه 12مهر 1393در67سالگی دارفانی را وداع گفت.

قلیچ انوري
 فرزند نورقليچ، درسال1324درگنبدمتولد شد.اودر رشته نوازندگي دوتارو خوانندگي و روایتگري منظومه هاي ترکمني، مثل زهره و طاهر، 
شاه صنم و غریب و منظومه امام حسين، یوسف و احمد، بيش از50سال سابقه هنري داردوازپيش کسوتان موسيقي سنتي ترکمن محسوب 
مي شود.وي از بدو تاسيس رادیوگرگان در سال 1338به همراه بزرگان موسيقي ترکمن آن دوره، ازجمله استاد نظرلي محجوبي، آراز مراد 
آرخي و اراز کلته، در برنامه هاي رادیو شــرکت کرد و هم اکنون ترانه هاي وي در آرشيو رادیو گرگان به یادگار باقي مانده است. استاد انوري 
طي سال هاي گذشته در اغلب جشنواره هاي موسيقي سنتي داخلي و خارجي شرکت کرده و به عنوان استاد مفاخر موسيقي سنتي ایراني 

مورد تجليل و تكریم قرارگرفته است.

نورمحمد درپور
او درسال 1311در روستای »سرخ سرا« از توابع »باخرز« منطقه تربت جام و روستای یادگار، دیده به جهان گشود. درپور همانند بسياری 
دیگر از خنياگران و راویان موسيقی مناطق از طریق جشنواره موسيقی فجر و نيز جشنواره  های آیينه و آواز، موسيقی حماسی و نيز جشنواره 
موســيقی نواحی کرمان و جشنواره های ذکر و ذاکرین به جامعه موسيقی معرفی شــد و سپس به عنوان نوازنده ای صاحب سبک و شيوه 
اجراهای متعددی را در کشورهای خارجی به صحنه برد. او از معدود بازماندگان صاحب سبک در منطقه جنوب خراسان بود که گنجينه ای 
از نغمه  های شفاهی موسيقی این مناطق را در سينه داشت و می توان او را نماد موسيقی عرفانی منطقه تربت جام و خراسان به شمار آورد که در 
روایت هایش همه گاه از شعر شاعران و عارفان نامی این منطقه استفاده کرده است که از جمله آن ها می توان به شاعران و عارفانی چون حاج 

قاضی جالل الدین فقهی سلجوقی، مال عبدالرئوف مجيدی شيخ احمد جامی، موالناعبدالرحمن جامی اشاره کرد.

ايوب بصیری
 متولد1322، دارای پنجاه سال سابقه کار در رشته ترمپت نوازی و به خصوص در همراهی درتعزیه و شبيه خوانی ها است. وی از سن 18سالگی 

فعاليتش را در عرصه موسيقی و ترمپت نوازی آغازمی کند وطی50 سال شاگردان متعددی را پرورش می دهد. وی جزو برترین ترمپت 
نوازان استان گيالن بود. وی شبيه خوان های گيالن را آموزش می داد و درتدریس بسيارجدی و سخت کوش بود و کوتاهی شاگردان 

را نمی پذیرفت. زیرا می خواست شاگردانش باعث سر افرازی اش باشند. او به شبيه خوان های تعزیه رابطه نقش خوانی و دستگاه 
های موسيقی را همچون سه گاه، چهارگاه ، همایون  و...را می آموخت.تا اینكه در فروردین 94چشم از جهان فروبست. 
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علی اکبر رزم آرا 
متولد1308قزوین، وی از کودکی تعزیه خوانی را نزد اســتادان تعزیــه قزوین فرا گرفت. بعد از دوران کودکی و 

علی اکبر خوانی و بچه خوانی، درشهادت خوانی، امام خوانی و زنانه خوانی خوش درخشيد. به دستگاهها و ردیف های 
موســيقی سنتی مسلط  است و صدایی رسا و گيرا دارد. رزم آرا در1370به همراه گروه منتخبی از تعزیه خوان ها از جمله 

مرحوم علی محمد حجازی مهر، مرحوم هاشم فياض و... در جشنواره آوینيون فرانسه شرکت کرد. 

مهدی سنايی
از14سالگی با پيش پرده خوانی پا به عرصه هنرهای نمایشی گذاشت و بعدها درنقش های دست پوش و پسرپوش خوش درخشيد. ازچهره 

های نامدار نمایش های آیيني و سنتی ایران به شمار می رود و در  کتب و تحقيقات پژوهشگران مورد توجه بوده است. 

تقی عزيزی
کربالیی تقی عزیزی در سال 1304 در تفرش به دنيا آمد. بچه خوانی را در یكی از روستاهای تفرش آغاز کرد. از 16 سالگی به تهرات آمده و 

توسط استاد فّياض با شبيه خوانان تهران آشنا شد. بعد ازعلی اکبرخوانی و شهادت خوانی و امام خوانی خود را بازنشسته کرد.
در 14 دی ماه 1392 در سن 88 سالگی دار فانی را وداع گفت. 10

رضا علی جعفری
متولد1306در روستای قلی آباد، بخش الی سياه شهر نائين است. لوطی رضا علی دست پرورده و نوه »لوطی محمد بنادکی«مشهور ترین 
لوطی )نمایشگر و نوازنده( اواسط تا اواخردوره قاجاردرحوالی اردکان تا نائين است. درکودکی درکنارپدربزرگنواختن تنبک و بعد از آن دایره 
را فرا گرفت واز نوجوانی ترانه خوانی و بازی در تقليد ها )نمایش های شاد( را شروع کرد. حوالی سال1350و بعد از مرگ برادر، رضاعلی خيمه 
شب بازی را کنار گذاشت و به نوازندگی و گاه نمایشگری درمجالس مشغول شد. ازسال1380کهولت سن وبيماری مانع ادامه فعاليت وی 
شد. درچهاردهمين جشنواره بين المللی نمایش عروسكی تهران )مبارک( درسال 1391 ازایشان تجليل به عمل آمد و تصاویر عروسک ها و 
مصاحبه ایشان درکتابی با نام »عروسک پشت پرده و خيمه شب بازی دراصفهان ونائين«منتشرشد. مرگ غریبانه وی تلنگری بود تایادمان 

بياید دیگر نشستن و غر زدن در باب نبود حمایت های دولتی کافی است. 

حسن لوئیان 
متولد1304اصفهان بود. شعبده بازی و خيمه شب بازی سيدحبيب حقه باز،حسن لوئيان را به خود جذب کرد و پس از آن او شاگردی 

حبيب حقه باز را شــروع کرد. کودک شاگرد درکنار سيدحبيب دستياری شعبده بازی، سپس نشستن پای خيمه و به مرور بازی با 
عروسک ها را فراگرفت. او همچنين مدتی نيز با ابوالقاسم حقه باز از دیگر نمایشگران اصفهان همكاری کرد و پس ازمرگ سيدحبيب 
اســباب استاد به شاگردش رسيد وحسن لوئيان با کسب پسوندصنفی به حسن حقه  معروف شده و با اسم ورسم بيشتری کار را پی 
گرفتاجرای خيمه شب بازی درچند فيلم سينمایی، حضور در جشن فرهنگ و هنر اصفهان از تجربه های دهه پنجاه او بود. مجالس 
عروســی، شب نيمه شــعبان، ایام ماه رمضان پس از افطار و درچند دهه اخير حضور شــهربازی ملک شهر اصفهان، مناسبت ها و 
مكان هایی بودند که ازحســن لوئيان برای اجرای نمایش دعوت می کردندهم اکنون دو مجموعه ازعروسک های نخی ودستكشی 
مرحوم لوئيان با قدمت80 تا110سال در موزه اسباب بازی و عروسک کاشان نگهداری می شودو در21تيرماه سال جاری در سكوت 

خبری درگذشت.

ماشااهلل اسدی نژاد
ماشااله اسدی نژاددرسال1309درتربت جام دیده به جهان گشود، او هنرمندی است که دربين هنرمندان خراسان نقش مهمی داشته است. 
ماشااله اسدی نژاد درسالهای قبل از انقالب ستاره های درخشان هنر ایران وخراسان بود. وی ازهنرمندان دهه30و40کشور ما به شما می 
رفت و از ســال1363 تاسال1380در پارک ملت مشهد خيمه شب بازی کرد.از آن سال به بعدفرزندانش علی اسدی نژاد و درسالهای بعد 
محمد اسدی نژاد به عنوان مرشد خيمه برپای خيمه خيمه شب بازی او هنرنمایی کرد. سرانجام بزرگ خنده ساز خراسان در سحرگاهان 
روز12 آبان 1388بعد از تحمل یک دوره ی طوالنی بيماری سرطان حنجره که ناشی از همان سوت خيمه شب بازی بود چشم از جهان فرو 

بست و در قطعه هنرمندان مشهد آرام گرفت.

يوسف اشنويی
ســال1346به دنيا آمد. نمایش های تيله و چاه درســال1360، کور اوغلی چنلی بل 1371، شيرتو شير 1369، شفا1361، مندیل خيال 
1366،شكوفه های گيالس 1372، روز باشكوه 1372، نقلی نو به روایت دیگر1370، سوته دالن1373، ماجراهای فلفلی و زبلی 1375 
و همچنين کارگردانی مهمانی1371، بچه ها تابستان 1372، قصه جنگل سبز1373کارگردان، در خلوت خورشيد 1378، تكيه 
حاجی1376، قصه جنگل ســبز 1373، علم 1375، بيقرار 1376، ميراث 1372و..همچنين وی 5 ســال مربيگری تئاتر در 

آموزش و پرورش و 3 سال مربيگری تئاتر در کانون مساجد بوده است. 
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کتاب هاي
جشنواره
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نخستین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
نخستین دوره جشنواره نمایس های  آییني و سنتي از 5تا12 فروردین 
ماه 1368در تهران برگزار شــد. در این جشــنواره11نمایش تخت 
حوضی)سیاه بازی وبقال بازی( توسط گروهایی ازتهران)3نمایش(، 
اصفهان)4نمایش(، گرگان،ساری وکاشان در دو بخش مسابقه وجنبی 
به روی صحنه  رفتند. در این جشنواره داود فتحعلی بیگی به عنوان 
دبیر و علی نصیریان به عنوان مســئول اجرایی همکاری داشــتند. 

نمایش های این دوره عبارت بودنداز:
 آقا مقبوله

 نویسنده غالمحسین سرکوب، ویرایش: اسکندر رفیعی، بازیگران: 
اسکندر رفیعی، سعادت نوری، مسعود زنجانی، حسن اکلیلی و....

 مرده خور
 بر اساس نمایشنامه ولپن اثر بن جانسون، نویسنده: مهدی ممیزان، 
کارگردان: حســن اکلیلی، بازیگران: فاضل اجبوری، حسن اکلیلی، 

مرتضی کیوانداریان، اسکندر رفیعی، سعادت نوی، مسعود زنجانی
 جیجک علیشاه

 نویســنده: ذبیح بهروز، کارگردان: عطاله صفرپور، بازیگران: عطاهلل 
صفرپور، حسن رستمانی و...

 شهر وارونه
 نویســنده و کارگردان: جواد انصافی، بازیگران: امیر پارســی، ناصر 

محمدی، محمد حسین فرزانه، احمد آهسته، جواد انصافی و...
 بقال بازی)رمال و عطار(

 نویسنده: غالمرضا قضاوی، کارگردان:حسن اکلیلی، بازیگران: حسن 
اکلیل، غالمرضا محبی، هوشنگ حریرچیان، اسکندر رفیعی و..

 هفت سین
 نویسنده: مهدی ممیزان، کارگردان: حسن اکلیلی، بازیگران: حسن 
اکلیلی، سعیدمحقق، سعادت نوری، غالمرضا محبی، شهریاردخانی، 

هوشنگ حریرچیان و..
 بازی سازان

 نویسنده وکارگردان: حسن عظیمی، بازیگرانک مجید افشار، حسن 
عظمیمی، محسن افشار، اسداهلل خشایار، اصغر زمانیف علی تقوایی، 

مهین بوجار، عبداهلل محمدی، رضا شاد
 کمدی خبردارد

 نویسنده: حسین جعفری، کارگردان: کامبیز صفری، بازیگران: مصطفی 
عرب زاده، غالمعلی موســوی، عزت اهلل رمضانی فر، غالمحسین 

بهروزی، بهرام علیان، رحیم ارمغان، محمود آقاگلیان
 شب امتحان

نویســندگان: مازیار بازیــاران، کیومرث ملک 

مطیعی، کارگردان: کامبیزصفری، بازیگران: محمود یکتا)محمود 
ماست بند(، غالمعلی موسوی، غالمحسین بهروزی، بهرام علیان، 

رحیم ارمغان، محمود آقاگلیان
 میرزا عبدالطمع وجنگ جهانی دوم

نویسنده: داود فتحعلی بیگی، کارگردان: محمد جونیان، بازیگران: 
محمدجونیان، سیدکاظم حسینی، منصور علسی اصغری، مهران 
رنجانی، علی پارســی نژاد، علی آذرلی، آزیتا رزقی، نگین کشاورز، 

آزیتا قراییان، آزیتا سلیمانی، نوشین گلپایگانی، مهیاربریوانی

دومین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
دومین جشنواره نمایش سنتی آینی از7 تا10اردیبهشت ماه1369در 

تهران برگزار شد. دراین جشنواره 11نمایش تخت حوضی، سیاه بازی، 
مضحکه توسط گروههایی از تهران)7نمایش(، اصفهان)2نمایش(، 

ســبزوار و گنبدکاووس در تاالرهای مجموعه تئاتر شهر) اصلی، 
چهارســو(، تاالر هنر وسنگلج به روی صحنه رفتند. داود فتحعلی 

بیگی دبیرجشنواره دوم بود. 
 بارعام

 نویسنده وکارگردان: حسین کارگری
 کوزه شکسته

تنظیم وکارگردان:حســن عظیمی، بازیگران:افشین یکه، حسن 
عظیمی، رضا شاد، مجید فروغی، محسن افشار، رضا رضامندی، 

اصغر زمانی، یداهلل گرامی، ملیحه حاجی لو، محمد عظیمی
 شیخ صنعان ودخترترسا

نویسنده وکارگردان: منوچهری یاری، بازیگران: عالالدین قاسمی، 
اکرم میرمحمدی، ســید وحید ترحمی مقدم، رضا مینایی، جمال 

صادقی، احمد ابراهیمی 
 کاکاسیاه

نویسنده وکارگردان: سعیدخاکســار، بازیگران: سعید خاکسار،ژاله 
صامتی، سهیال عزیزی، علیرضا شاگردی، سوزان جمشید، محمود 
طاهری، امین عنایتی، سیروس اعوانی، اردشیر صالح پور، موسیقی: 

پیمان شریعتی
 تعزیه سوغات شمر

معین البکاء: هاشم فیاض، شبیه خوانان: هاشم فیاض، عالالدین  
قاسمی، قوام الدین قاسمی، حســن فیاض، رضا میناوندی، رضا 

گرگانی
 مس

نویســنده وکارگردان: عباداهلل کریمی، بازیگران: جلیل فرجاد، عباس 
محبوب، محمدصحرایی، محسن مستقیمی، الناز هادی، عباداهلل کریمی
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 تب درمطب
کارگردان:حسن اکلیلی، بازیگران: فاضل 
اجبوری، هوشــنگ حریرچیان، ســیف اهلل 

نامداری، مرتضی کیوانداریان
 مرگ موش

نویسنده: مازیار بازیاران، کارگردانک کامبیز صفری، بازیگران: 
مصطفی عرب زاده، علی تقوایی، افشــین یکه، کامبیز صفری، 

بهروز تقوایی، بهرام علیان 
 شیرتو شیر

نویسنده: سعید محقق، کارگردان: حسن اکلیلی، بازیگران: حسن 
اکلیلی، سعید محقق، مسعود نصیری، آسیه کالنی، ابراهیم کالنیف 

هوشنگ حریریچیان
 قالی اول، سرای نخست 

کارگردان: فریدون سیفی
سمینارحاجی فیروزها

کارگردان: احمد عالمه دهر
 مجلس سلیمان و بلقیس

نوسنده وکارگردان: عالالدین رحیمی
بازیگران: پانته آبهرام، محمدحاتمی، محســن عسگری، بهمن 

روزبهانی و...

سومین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
ســومین جشنواره نمایش های آییني و سنتي از 27تا31فروردین 
ماه1370در تهران برگزار می شــود. در این جشنواره16نمایش از 
تهران، اصفهان، تنکابن، بجنورد، گرگان، گرمسار، نهاوند، شیراز، 
سنندج، یاسوج، بوشهر، نیشابور در قالب نمایش های تعزیه، سیاه 
بازی و مضحکه در مجموعه تئاتر شهر) سالن اصلی(، تاالر محراب 
و سنگلج و فضای باز به اجرا در آمدند. در جشنواره سوم مسابقات 
اجرایی فی البداهه بین گروه های شرکت کننده در سالن شماره2 
و ســخنرانی علی نصیریان درباره تاریخچه نمایش های سنتی، 

مذهبی و آییني در کنار اجرای نمایش ها برگزار شدند. 
 مضحکه هلو و لوء لوء

نویسنده وکارگردان: سیدوحید ترحمی مقدم
بازیگران: حســین پرستار، افشــین یکه، داود داداشی، سیدحسن 
حسینیان، منوچهر صفرخانی، مهرداد معینی، فریبا غالمی، شهال 

حجری، کیومرث مرادی، کاظم برغمدی، امیر میرزاعلی
موسیقی: پرویز نوروزی)ضرب(، محمد علی نوروزی)سنتور(

 اتللو
کارگردان: عطاهلل صفرپور

 حکایت حاجی فیروز
نویسنده وکارگردان: صفرعلی اوجانی

بازیگران: علی رضایی، باقرعبیری، محمود هاشــمی، محمدرضا 
صادق زاده، رامین شاپوری، نیما اوجانی، موسی ناظریان 

 سپیده سیاه
نویسنده وکارگردان: هوشنگ هدایتی 

بازیگران: داود نوترکش، محمد نصر، سعید داخ، داود منفرد، آزاده 
انصاری، حسن نریمانی، هوشنگ هدایتی

 تعزیه مسلم 
کارگردان: رجبعلی معینیان

 بنگاه تئاترال
نویسنده: علی نصیریان

کارگردان: شهره لرستانی
بازیگران: مجید افشار، اسداهلل خشایار، رضا عطاران، عباس توفیقی، 

محمدآقا محمدی، عباس غفاری
 توره فیروزه

کارگردان: منوچهر محمدپور
 میرنوروزی

بر اساس طرحی از عباس کمندی
نویسنده و کارگردان: بهمن مرتضوی

بازیگــران: بهمن مرتضوی، محمد بملکی، غالم پربار، پرویز فاضل 
نژاد، محمد رستمی، خسرو معینی افشــار، بهزاد فرهودی، فریدون 

انصاری کبدی
 خفته بخت

نویسنده و کارگردان: حسن اکلیلی
بازیگران: ابراهیم شمس، فاضل اجبوری، مرتضی کیواندریان، سیف 
اهلل نامداری، سعید محقق، ســعادت نوری، غالمرضا محبی، حسن 

اکلیلی
 بارگه داد

کارگردان: احمد عالمه دهر
اجراکنندگان: قاســم امین بیطرف، جعفربابا ملک، محمودپاک نیت، 
کاظم روزی طلب، علیرضا اســدی، احمد عالمه دهر، بهرام حقیقی 
گردکانه، کمال بقال پور، مهدی ساجدی، جبیب بختیاری، علی روئین 

تن، رحیم هودی، ابوالقاسم پورشکیبایی
 دیوانه پول

نویسنده: حسین مدنی
کارگردان: بهالدین صفوی

بازیگران: ســیدجواد یوسفی، زهرا افشــار، محمد کدخدایی، مژگان 
غیاثی، فریبا حیدری، رحیم ارمغان، رضا غیاثی، حسن بهروزی

 شاهین طالیی
نویسنده و کارگردان: مجید افشار

تقوایــی،  بخشــعلی  اسداخشــایارزاد،  مجیدافشــار،  بازیگــران: 
افســانه ذاکری،محمدآقامحمدی،علیرضــا کمــال آبادی،نــازی 
آقاجانــی  گیتی،محمدرضــا  غالمرضاکاویانی،حســین  گــذری، 

اصفهانی،منصورباقری،حمید کاکاسلطانی 
نمایش های دیگر از جمله مادینه دیو، بادســرخ، دو دوســت، شاخ 
شمشاد، کدو اندر کدو، عروســی غالمحسین خان، مسبب کیه و... 

نیز به اجرا درآمدند. 

چهارمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
چهارمین جشنواره آییني و سنتي از30خردادماه تا3تیرماه سال1371در 
تهران برگزار شد. در این جشــنواره12 نمایش توسط گروههایی از 
تهران، مشهد،شیراز، همدان، ساری، گرمسارو آمل دربخش مسابقه 

به روی صحنه رفتند. 
 انسان یا دیو

نویســنده وکارگردان: جواد انصافی، بازیگــران: محمد رضا قربانی، 
ناصرمحمدی، امیر پارسی، احمد آهسته، عباس نائی، شهرام ملکیان، 

مجتبی جمالی، جواد انصافی
 تعزیه خروج مختار

گروه تعزیه آمل
شبیه گردان: هدایتی 

 تعزیه اسیران نخع
گروه تعزیه گرمسار

شبیه گردان: رجبعلی معینیان، شبیه خوانان: رجبعلی معینیان، 
قدرت اله صائمــی، منوچهر صائمی، محمد علی عرب، 

بیژن معینیان، حمیــد معینیان، رضا مومنی، حجت 
اهلل معینیان، فرشاد معینیان، سعید صبوری، علی 
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اصغر صبوری، جمشید فالحی، کریم معینیان
 تعزیه جرجیس

معین البکاء: هاشم فیاض
شبیه خوانان: رضا میناوندی، عالالدین قاسمی، قوام الدین قاسمی، 
حسن فیاض، رضا گرگانی، احمد حجتی نژاد، کیوان حجتی نژاد، اکبر 
هاشمی، محمد الوندی، سعید قاسمی، مهدی قاسمی، علیرضا میرزا 

احمدی، ابوالفضل احمدی، محمد رضا میرزا احمدی
 عروسی غالمحسین خان

کارگردان: محمد جونیان
گروه نمایش ساری

اجراکننــدگان: محمدجونیــان، ســیدکاظم حســینی، آزیتا رزقی، 
آزیتاسلیمانی، منصورعلی اصغری،مهران زنجانی، عباس شهبازی، 
علی شــیدایی فر، حسن فرشــباف، ســیدعلی علوی، نادرایرجی، 

میترامسلمی

پنجمین دوره جشنواره نمایش های آییني و سنتي
پنجمین دوره جشنواره نمایش های آییني و سنتي از20تا25دی ماه 
ســال1372درتهران برگزار شــد. در این دوره از جشنواره22نمایش 
توسط گروههایی از تهران، کاشمر، گرگان، شیراز، گرمسار، سنندج، 
انزلی، بوشهر در قالب بخش های تعزیه، نقالی، سیاه بازی)مسابقه(، 
درتاالرهای تئاتر شهر)سالن اصلی، چهارسو، شماره2(، و تاالرهنر به 
روی صحنه می رود. مراسم اختتامیه این جشنواره در روز25 دی ماه 
درساعت5 بعد ازظهر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد و 
با اعالم برگزیدگان به کارخود به پایان داد. نمابش های این جشنواره 

عبارت بودند از:
 توروپ تاماشاسی)نمایش تورب(

براساس داستان داستانی ازآلکسی تولستوی، ترجمه اسناعیلیان
 کارگردان: محمد رضا رضایی کاوه

 بازیگران: محمدرضارضایی کاوه، جمشید نوبری، شهناز نورمحمدی، 
نسرین خاله زرین، فاطمه کیوان، حسین ابراهیمی، مریم نژاد، مژگان 
قنبری، بهارخوش پســند، فرشته رزاقی، مســعود رضایی، مرتضی 

کیوان، فرهاد محمدی
نوازندگان: غالمرضا قناعتی)آکارئون(، سیامک فتحی نیا)کالرینت(،مه
ردادجوانفکر)قوال(، سیف اهلل معصومی) نقاره(، باال میرزا رضایی)سرا(، 

حسین جمشیدی)آواز(
طراح لباس: شهال آذرخشی

نور: مهدی پیشوایی
دکور: منوچهر حقیقی

تدارکات: یونس رحمان پناه
همکار: حمید علیزاده

 خان باال )نهاوند(
نویسنده وکارگران: فریدون سیفی

سرپرست گروه: مقدس عمرانی
بازیگران: فریدون ســیفی، جلیلی حســینی، ایرج مجیدپور، نصراله 
نصرتی، مبت اهلل روشــنفکر، واحد موسوی زاده، پیان حمیدی، زهرا 

سمایی، اشرف سوری، زهرا بوترابی، لیدا ویسی
نور وصدا: محمد موسوی زاده

نوازندگان: محمد امینی راد، احمد راد، قربان سرعلی
تدارکات: حمید سلگی

 شیطان وسیاه)گرگان(
نویسنده وکارگردان: عطا صفرپور

بازیگران: عطاصفرپور،حسن رستمانی، محمدصمیمی، 
محمدعلی یازرلو، محمد ارجمند، صالحی، صفر 

روحی، سعید صفرپور
 مضحکه سمندان دیو

کارگران: رجبعلی معینیان
بازیگران: رجبعلی معینیان، بیژن معینیان،فرشاد 

معینیان، مرتضی نمکــی، محمد برکتی، منوچهری، 
معینیان، عزیز افشار، حمید معینیان، محمد مال طائفی

موسیقی: مجید معینیان، سعیدفالحی
 طلوعی دیگر

نویسنده وکارگردان: هوشنگ هدایتی
بازیگران: هوشنگ هدایتی، داود منفرد، محمد نصر، داود نوترکش 

و...
 تعزیه حضرت علی »علی«

تهران- معین البکاء: هاشم فیاض، شــبیه خوانان: رضا حیدری، 
هاشم فیاض، عالالدین قاســمی، رضا میناوندی، قاسم  مشکاه، 

حشمت میناوندی، حسن فیاض) طب(، ، علی صدیقیان) شیپور(
 تا شقایق هست 

نویسندگان: فرهاد نقدعلی، حســن کربالیی، مظاهر، کارگردان: 
حسین کربالیی مظاهر

بازیگران: سید محسن نقیبیان، حسن کربالیی طاهر، علی باقری
 من نمی شکنم

شیراز- نوشته وکار: احمد عالمه دهر 
بازیگران: احمدعالمه دهر، علی گلزاده، نادرشهســواری، مهدی 
بحری، مجید شــناور،رحمت اهلل صمدی، علیرضا زارع، ابوالقاسم 
پورشکیبایی، محمدرضا عبائیان، عبدالرسول حسن نژاد، عزیز شکر 

ریز، جعفر بابا ملک
 جزیره اسرار آمیز

تهران- نویسنده وکارگردان: مجیدافشار
بازیگران: مجیدافشــار، اسداله خشایار، بابک والی، بهرام علیان، نازی 

گذری، فروغ علــوی، رضا عطاران، فرید ابوالقاســم پور، عباس 
خسروی، علی حسینی، رضاکنکاشی، محمد رضا آقاجانی 

 عنتربازی
سنندج-نوشته و کار: توفیق ملکی 

دستیارکارگردان: کبری ملکی
بازیگران: سیروس بری، جالل بابازاده، یوسف اسدی، دریا طالی، 
زاهدکریمی، عبداهلل شــریعتی، مظفر رحیمی، جبارهوشــمندی، 
عبیدرستمی، بهمن مرادی، فواد اسدی، علی مینوسرشت، رامین 

زندی، لیال بابایی، سعداهلل نصیری، شهریار بهمنی 
نمایش های دیگر از جمله خواســتگاری، فرجام، سیاه بازی خنده 
نداره، تعزیه بازار شــام، شبیه مضحک، مضحکه و معرکه، ستاره 
و چوپان، تعزیه ماردبن صدیــف، عاق والدین یا تیمور عرب، دزد 
مروارید یا علی موصلی، جزیره اســرار آمیز از دیگر آثار جشنواره 

بودند.

ششمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
ششــمین جشــنواه نمایش های ســنتی از17تاتــا 23آبان ماه 
سال1373درتهران برگزارمی شــود. در این جشنواره 30 نمایش 
توسط گروههایی از تهران، گرمسار، شیراز، گرگان، اردبیل، کرج، 
سبزوار، تنکابن، بوشهر، کاشــمر، همدان، بهبهان درقالب بخش 
های سیاه بازی)مسابقه(، تعزیه ونقالی درتاالرهای تئاترشهر)سالن 
اصلی، چهارسو، شماره2(، فرهنگسرای بهمن)سالن بسم اهلل خان 
وشــهید آوینی( به روی صحنه رفت.  در این دوره جلســات نقدو 
بررسی و سمینارهایی پیرامون نمایش های سنتی همه روزه صبح 
ها درســالن شماره2 مجموعه تئاتر شهر برگزار ش و در تاریخ23 
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آبان ماه ساعت18با اعالم برگزیدگان 
این دوره به کار خود پایان داد. 

و  تعزیه)عابــس  مجلــس   
روستای  تعزیه  ازگروه  شــوذب(،کاری 

ارغاکاشمر
شبیه گردان: حاج محمدرضا رجب زاده

 شبیه خوانان: حاج محمدرضارجب زاده، حاج رجبعلی رجب زاده، 
محمد هاشــم زاده، حســین قدرتی، حاج حسم فالحتی، مهدی 

فالحتی، بداهلل عبدی، حسین طاهری، حاج آقا امینی
نوازندگان: علی شهری، غالمحسین شهری

 کورواغلی بازنویسی لطفعلی توده فالح
 آهنگساز وکارگردان: حاج محمدخلیلی، تعزیه نظام الدین قصاب

 شبیه خوانان: حاج رضا لنکرانی، محمد رضایی، عالالدین قاسمی، 
رجبعلی، معینیان، بیژن معینیان

 تعزیه نظام الدین قصاب
کاری از تعزیه خوانان گرمسار

شبیه خوانان: حاج رضا لنکرانی، محمد رضایی، عالالدین قاسمی، 
رجبعلی معینیان، بیژن معینیان، حمید معینیان،  مهدی قاســمی، 

مهران فرج اللهی
نوازندگان: ابراهیم میرزاعلی)شیپور(، مهدی میرزا علی)قره نی(

شبیه گردان: رجبعلی معینیان از گرمسار
 مجلس تعزیه مرحب خیبری

کاری از گروه تعزیه خوانان تهران
معین البکاء: هاشم فیاض

سرپرست: قوام الدین قاسمی
شــبیه خوانان: قوم الدین قاســمی، گنجعلی صفری، حشــمت 
میناوندی، نورعلی صفری، داودکاظمیان، اسماعیل میزا احمدی، 

مجلس تعزیه وفات حضرت مریم )س(
کاری از گروه تعزیه سبزوار

شبیه گردان: محمدعلی گودآسیایی
ناظم البکاء: حامد فتحی

شــبیه خوانان: حســین محفوظــی، حامد فتحــی، محمدعلی 
گودآسیایی،غالمحسین صالح آبادی، حشمت میناوندی، نورعلی 
صفری، داود کاظمیان، اســماعیل میرزا احمدی، رضا میناوندی، 
ابوالفضل احمدی)مداح(، هاشم فیاض، عباس آبارشی، اکبراسماعیل 

زاده 
نمایــش های نورتقــی کاری ازگروه کوچه نوشــته وکارگردانی 
صفراوجانی، مضحکه خوابنامه نویسنده و کارگردان: امیرآتشانی، 
شهر کچال کاری از گروه تئاترتاالرفخرالدین اسعدگرگانی نوشته 

وکارگردان: عطاهلل صفرپور
تاریحی نوشــته وکارگردان: مجید افشــار، مضحکه امیرارسالن 
نوشته وکارگردان: حسن عظیمی، مضحکه رستم وسهراب کاری 
ازکانون نمایشی دانشکده سینما تئاتر و تنظیم وکارگردان: امیرآتشانی، 
کاگا یوسف نویسنده: حسین نجاتی، سیاوش سردارخاموش نوشته 
وکارگردان:علیرضا مهدی نیا، کاکا یوسف نوشته : حسین نجاتی، 
دو سلطان نوشته وکارگردان: ابوالقاسم پور شکیبایی،فصل دیگر 
نوشــته وکارگردان، : عباس شاهپیری، تناک نوشته: الیزااوراسی، 
قصه باغ زالزالک نوشــته وکارگردان:داود فتحعلی بیگی،ســیاه 
نامه)همدان( نوشــته و کارگردان: صادق عاشورپور،عباس هندو 
شــبیه گردان: رجبعلی معینیان، دزد مروارید تنظیم و کارگردان: 
حســن عظیمی، نعرکه در معرکه نوشــته: داود میرباقری، بارعام 
کتاری از گروه فرهنگی و هنری نیایش نوشته و کارگردان: حسن 
وارسته، سفر دور ودراز سلطان نوشته محمد چرمشیر، تعزیت نوشته 

محمد چرمشیر، کارگردان: سیروس کهوری نژاد

هفتمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي 
هفتمین جشنواره نمایش های آییني و سنتي از4تا 15مهرماه1374در 
تهران برگزارشد. در این جشــنواره 25 نمایش توسط گروههایی از 
تهران، شیراز، شــاهرود، اصفهان، خوی، بهبهان، گرمسار، گرگان، 
رشت، کاشمر، ارومیه، رامهرمز در قالب بخش های مسابقه )نمایش 
سنتی آیینی و تعزیه(، میهمان)نمایش آییني و سنتي(، جنبی) خیابانی، 
قهوه خانه، نمایلش های بداهه(، درمجموعه تئاتر شهر)سالن اصلی، 
چهارسو، شماره2( و فضای باز به اجرا در آمدند. دراین دوره از جشنواره 
سمیناهایی با موضوعات ادبیات تعزیه، جنبه های نمایش روستایی از 
نگاه مردم شناســی، پبشینه روایی تعزیه، تعلیق و تفاوت تئاترسنتی 
وحرفه ای، تاثیر متقابل تعزیه وموسیقی مازندران وپیش واقعه درتعزیه 
باسخنرانی اســاتیدی چون عنایت اهلل شهیدی، محمد میرشکرایی، 
پرویززاهدی، دکتر قطب الدین صادقی، دکتر مصطفی مختاباد برگزار 
می شــود. این دوره از جشنواره روز15مهرماه با اعالم برگزیدگان در 
سالن اصلی تئاتر شهر به کار خود پایان داد. دبیر جشنواره هفتم دکتر 

محمود عزیزی و قائم مقام آقای علی پویان بودند. 
 سیاه در ابرگاه کاسیوس

کارگردان:کامبیز صفری
بازیگران: مصطفی عرب زاده، سیدحســن یوســفی، افشــین یکه، 

غالمحسین بهروزی، بهرام علیان
  کریم پشه سلطان می شود

کارگردان:حسن شاه پسندی
بازیگران: حسن شاه پسندی، اصغر نصیری، محمد جواد سلطانیان، 
صین پابرجا، علی اصغرکدیوری، قاسمعلی مانی، عیسی طهماسبی، 

سید محمود سجادی، نعمت اهلل مداح، نیره صفا، مسعود بمانیان
 رقص بردگان

 کارگردان: مجید افشــار،بازیگران: مجید افشار، اسداهلل خشایار،رضا 
رضامندی، محمود اوین

بازی نامه
نویسندگان: فرهاد نقد علی، حسین کربالیی طاهر، کارگردان: حسین 

کربالیی طاهر
بازیگران: سید محسن نقییان، خسرو احمدی، علی اصغر ملکیان، رضا 

عرب سرخی، حسین کربالیی طاهر، سیده انتظامی
اشک سیاه

کارگردان: سعدی افشار
بازیگران: ســعدی افشار، غالم بابوته، علی فتحعلی، محسن مقامی، 

حسین گیتی، افسانه  ذاکری و...
 به همراه نمایش های: 

سورپریز)پرویزســنگ ســهیل(، ملیک محمدی)ســلیمانی اقدم(، 
عاشقعاشــق کشــون)محمدنوروزی بابادی(، پریســا وشان)حسن 
رستمانی(، تنبل احمد نوروزی، سکه، کمیل، تعزیه مالک اشتر، تعزیه 

حضرت قاسم، تعزیه احد، تعزیه ذبح اسماعیل

هشتمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي 
هشــتمین جشــنواره نمایش های آییني و ســنتي از19تا23آذرماه 
1375درتهران برگزار شــد. در این جشنواره24 نمایش توسط گروه 

هایی از تهران، قزوین، شیراز، شهریار، سمنان و یاسوج در قالب 
های بخش های تعزیه، سیاه بازی، خیابانی و پرده خوانی به 

روی صحنه رفتند.
نوکربی سواد- تهران- کارگردان وعروسک گردان: 

اصغر احمد علی )احمدی(
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جعفرطّیار-شــهریار- نویسنده : میرعزا، شــبیه گردان: قوام الدین 
قاسمی، شبیه خوانان:حسن کمش، محمد پیرنام، حسن محقق، قوام 

الدین قاسمی، ابوالفضل احمدی، علیرضا باقری
عروســی مبارک- تهران-کارگردان و عروسک گردان: اصغر احمد 

علی)احمدی(
بارگاه ســلیم خان-تهران کارگردان و عروسک گردان: اصغر احمد 

علی)احمدی(
حالج- تهران- معین البکاء: هاشم فیاض، شبیه خوانان: مظفرقربانی 
نژاد، علی اکبر قویدل، رضا حیدری، مرتضی صفاریان، رضا میناوند، 

هاشم فیاض
پهلــوان کوچک-تهران، نویســنده وکارگــردان: محمود فرهنگ، 

بازیگران:عباس عبدی آتشانی، عبداهلل آتشانی، سیروس همتی 
سهراب کشی-تهران- نویسنده: امیر دژاکام،کارگردان: سپیده نظری 

پور، بازیگران: کرامت رودساز، سپیده نظری پور 
پرده خوانی –تهران- نویسنده و کارگردان: محمود فرهنگ، بازیگر: 

امیرآتشانی 
انگشتر هزار نگین-تهران- نویســنده وکارگردان: سیدجالل الدین 
دّری، بازیگران: مسعود سعیدی، رضا صمدپور، کاوه اعظمی، پوپک 

گل دره، افشین آقا زاده
سه عیار-تهران- نویســنده وکارگردان: اصغ زمانی، بازیگران: رضا 
امیری، رضا عارفان، شیرین امیری، اصغر زمانی، افشین یکه، طاهره 

سیرتی، ملیحه وسوی
راز عروســک- تهران- نویســنده وکارگردان: داود فتحعلی بیگی، 
بازیگران: لیالعقبایی، ترانه طلیعه نوری، شبنم بهارفر، مرجان صادقی، 

آزیتا نوی وفا، زهره رستگار، رایان نصیری، شهناز شهبازی
فرخ روز- تهران- کارگردان و عروســک گردان: اصغر احمد علی) 

احمدی(
خلیفه صیاد- تهران- نویســنده: مرحوم نعیم سبحانی، کارگردانک 
سعداهلل زحمت خواه)سعدی افشار(، بازیگران: غالمرضا بابوته، حامد 

تحصنی، رضا شاد، علی فتحعلی، سعدی افشار 
تیه ری-یاسوج- نویسنده و کارگردان: سید یونس آبساالن، بازیگران: 

جواد اسالمی، مسعور نیک پی، ایرج شریفی، حسین روحانی مقدم و...
طبیب اجباری-شــیراز- نویســنده و کارگردان: نادرشهســواری، 
بازیگران:رحیم بخیرایی، محمدرضا بهبود، مجید شناور، احمد امامی، 

سهیال دادخواه، سهیال مستقیمی، نادر شهسواری
حضرت ایوب پیامبر-سمنان/گرمسار-نویسنده: محمدرضایی،رجبعلی 
معینیان، شبیه خوانان اکبرملکی، سیدرضا موسوی، فرشاد معینیان، 

رجبعلی معینیان، حاج علی همدانیان 
مواظب کالهت باش- تهران- نویســنده: محمدحسین ناصربخت، 
کارگردان: داود فتحعلی بیگی، بازیگران: داود داداشی،مجید فروغی، 
پرویزســنگ ســهیل، علی یداللهی، شــهرام ملکیان، سید محمد 

باباحیدری، حسن فتحعلی بیگی
 شــرف نامه یحیی تیره بخت- تهران-نویســنده: محمد چرمشیر، 
کارگردان: ســیروس کهوری نژاد، بازیگــران: مریم معینی، عباس 
غفاری، جمال عباسی، هادی لشکری، هاله نیازی، ترانه جامه گرمی، 

خسرو محمودی

نهمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
نهمین جشنواه نمایش های آییني و سنتي از12آذرماه1376در 
تهران برگزارشد. در این جشنواره20نمایش توسط گروههایی 
ازتهران، بجنورد، بندرانزلی، شیراز،گرگان، شهریار،گرمسار 
وکاشمردر قالب بخش های تعزیه، پرده خوانی، خیمه 
شب بازی، نقالی، تجربی، سیاه بازی وخیابانی 

درمجموعه تئاترشهر)ســالن اصلی، 
چهارسو، شماره2،قشقایی( و فضای باز به 

اجرا درآمدند. در این دوره جلســاتی با عنوان 
گردهمایی با موضوعات بررسی نمایش های آییني 

و سنتي، جایگاه نمایش های آییني و سنتي در دروس 
دانشگاهی و همچنین نمایش فیلم وتعزیه و بحث وگفت وگو 

درکناراجرای نمایش ها برگزار شــد و در تاریخ12آذرماه با اعالم 
برگزیدگان در تالر اصلی تئاترشهر این جشنواره به کارخود پایان 
داد. دبیری جشنواره نهم برعهده حسین سلیمی بود و داود فتحعلی 

بیگی قائم مقامی جشنواره را برعهده داشته است. 
 عروســی مبارک، نویســنده و کارگردان: افشین سخایی، 
بازیگران: افشــین ســخایی، حســن ربیعی، مجلس محرم نامه 
خسروی، نویسنده و کارگردان: امیردژاکام، بازیگران: اردالن شجاع 
کاوه، انوشــیروان ارجمند، محمد حاتیم، سپیده نظری، پیام رونق، 

لیال اسعدی، حشمت حاج یوسفی، آهنگساز: سعید ذهنی
 سلطان مار، نویسنده: بهرام بیضایی،کارگردان:گالب آدینه، 
بازیگران:فقیه ســلطانی، شــیوامعبود، مهســا مهجور، مهنوش 
صادقی،شاه علی سرخانی،کوروش تهامی،محمدساربان، بهنوش 
صادقی، بهنازبستان دوســت، هدا ناصح، مهتاب ناصری، پریسا 
وثوقی، ناهید میاندهی، نازنین جواهری، علی مینوسپهر، بابک ناصر 

زاده، فخری سلطانی 
معرکه ای دیگر، نویسنده وکارگران: امیر آتشانی، اجرا کنندگان: امیر 
آتشانی، رضا حیدری،ملیحه شفیق، علی آتشانی، مهسا هراتی، علی 

شهشهانی، عباس دادگر
یا زر یا سر، نویســنده وکارگردان: عطاهلل صفرپور، اجرا کنندگان: 
داود سعیدی، مهدی صفرپور، ایرج قوشچی، سیروس تقی نژاد، اهلل 

قلی نظری، سعیدصفرپور، موسی ابراهیم پور، حسن رستمانی، علیرضاپور 
محمد یحیی قاســمی، محمد ارجمند قربان رحیمی، محمد رضا 

الحاقی، دانیال کالهدوزی، محمدصفر پور
مضحکه درمضحکه، نویســنده وکارگردان: وحید ترحمی مقدم، 

بازیگران: مجید فروغی، بابک والی، فتح اهلل طاهری
مجلس محرمنامه خســروی، نویســنده وکارگردان: امیردژاکام، 
بازیگران: اردالن شــجاع کاوه، انوشیروان ارجمند، محمدحاتمی، 
ســپیده نظری پور،پیام رونق، لیالاسعدی، حشمت حاج یوسفی، 

آهنگساز: سعید ذهنی 

دهمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
دهمین جشــنواره نمایش های ســنتی وآییني از10تا16تیرماه 
سال1378برگزارشد. دراین جشنواره 36نمایش توسط گروههای 
از تهران، یاسوج، شیراز، رامهرمز، شهرری، زنجان، تنکابن، بروجن، 
تفرش، اراک، فارســان، اردبیل، بروجــرد، گنبد کاووس، همدان، 
ارسباران، بسطام، الیگودرز،ساری، بهشهر، اصفهان، گرمه خرقان، 
علی اباد کتول و... درقالب بخش های تعزیه، خیمه شــب بازی، 
نقالی، سیاه بازی، مضحکه، خیابانی در مجموعه تئاتر شهر) سالن 
اصلی، چهارسو، شماره2، قشقایی( و فضای باز به اجرا درآمدند. در 
این دوره جلساتی با عنوان مجمع بزرگان نقاالن و شاهنامه خوانان 
و همچنین سخنرانی پرفسور چلکوفسکی درباره بررسی تطبیقی 
نمایش ایران و نمایش سنتی جهان در کناراجرای نمایش ها برگزار 
شد و در تاریخ 16تیرماه در تاالر اصلی تئاتر شهر این جشنواره به 

کار خود پایان داد. 
مجلس سیاوش خوانی نویسنده وکارگردان: امیر دژاکام

بازیگران: فخری خوروش، ســیاوش تهمورث، جمشید اسماعیل 
خانی، بهرام ابراهیمی، سپیده نظری پور، کامبیز دیرباز، مرتضی زارع، 
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مهدی ناطقــی، محمدرضا حیدری، 
فرانک نیک نژاد، الهام جمشیدی، حمید 

وثوق، شهرام نجاتی، حسن سرچاهی 
  زنجیر عدالت

نویسنده و کارگردان: عباداهلل کریمی
بازیگران: شهناز نامدار، اردشیر سهرابی، بهروز تقوایی، بهزاد 

حسین پور، داریوش هاشمی، حمید وجدانی، هباداهلل کریمی
نوازندگان: علی ربانی) تنبک(ف منوچهرشیرازی) کمانچه(

طراح صحنه: استاد صالح پناهی 
 مجلس شبیه ماهان 

بر اساس منظومه هفت پیکر حکیم نظامی گنجه ای 
نویسنده و کارگردان: منوچهر یاری

بازیگران: عالالدین قاسمی، مصطفی عبداللهی، هما اسدی، استاد 
رضا حیدری و جمعی از هنرجویان تئاتر

طراح لباس: ادنا زینلیان
موسیقی: رامین آزاد آور

منشی صحنه: مهرنوش شاهمرادی
مدیر تدارکات و مدیر صحنه: علی ابوالخیر

شبی از شب های هزار و یک شب
کارگردان: محمد باقر قنبری

بازیگران: علی رضایی، حســین جمارانی، حســین رکنی، آرش 
قنبری، کیوان صبوری، مصطفــی هدایتی، غالمرضا خلعتبری، 

حسن محمودی، کیوان رحمتی، ریحانه آذرف سمیه دریایی
 مخمسه پهلوان

گروه نیایش
نویسنده وکارگران: امیر آتشانی

بازیگران: مرجان صفا بخش، سید محمد بابا حیدری، امیرآتشانی
دستیارکارگردان: مهسا هراتی

موسیقی: عبداهلل آتشانی
مدیرصحنه: علی زرنگار  خیمه شب بازی

نمایش های آی که مارمی خورد، زهر می شود، پستونامه، مخمصه 
پهلوان، گیر و دارد پهلوان، ســیاوش گل بدن، واراس، غروب در 
دیاری غریب، تعزیه به چاه انداختن حضرت یوســف، گوساگلین، 
رسن بازی، تجربه ای بر مجلس علی اکبر)ع(، خیمه شب بازی، 
خیمه شب بازی بارگاه سلیم خان، نقالی، دیگه عاشق شدن فایده 

نداره، ماه گرفته 

یازدهمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
یازدهمیــن جشــنواره نمایــش هــای ســنتی آینــی از9تــا15 
تیرماه1380برگزارشــد. دراین جشنواره 73نمایش توسط گروههای 
نمایشــی از تهران، شــیراز، برازجان، رامهرمز، فارسان، تربت جام، 
مریوان، شیروان، خرم آباد، زابل، اراک، بیجار، قزوین، تفرش، ایگودرز، 
مهابــاد، تبریز، خمین، اصفهان، بوکان در قالب تعزیه، خیمه شــب بازی، 
نقالی، سیاه بازی، خیابانی، شاهنامه خوانی، پرده خوانی، حماسه خوانی، 
مولودی خوانی در مجموعه تئاتر شــهر) سالن اصلی،چهارسو، سایه، 

شماره2، قشقایی( و فضای باز به اجرا درآمدند. 
در این دوره همایش پیش پرده خوانی با شرکت وحضور پیشکسوتان 
پیش پرده خوانی ایران نظیر مرتضی احمدی، حمید قنبری و... به 
همت مرحوم رضا ژیان نیز از12تا14تیرماه در سالن اصلی برگزار 
شد ودر تاریخ15 تیرماه جشنواره یازدهم در تاالر اصلی به کارخود 
پایان داد. دبیر این دوره از جشــنواره دکتر مجید شریف خدایی و 

قائم مقام آن نیز داوود داوود فتحعلی بیگی بود. 
 خلیفه و صیاد

کارگردان: سعدی افشار
بازیگران: مهین بوجار، زهرا برومند، هما زارع، لیال محمدی، سعدی 

افشار، علی فتحعلی، غالم بابوته، حسین رنگی وند، محسن مقامی
هماهنگی: محمدرضاخزایی

 افاده ها طبق طبق
گروه تماشا

بداهه سازی بر اساس نمایشنامه دختران فضل فروش اثر مولیر
نویسنده: داود فتحعلی بیگی

کارگردان: لقمان نظیری
بازیگران: شقایق رهبری، نگین هیدی، علی خازنی، وحیدشاهینی، سعید 

درویش نژاد، ابراهیمی، شهرام مسعودی، علی یداللهی، داود داداشی
طراح لباس: بهیه خوشنویسان

 مجلس هشام بن علقمه 
شبیه گردان: عال الدین قاسمی

شــبیه خوانان: عالالدین قاسمی، عباس جواهری، محمدرضا امینی، 
ابوالفضل منبت کار، رضا لنکرانی، محسن مومن زاده، مهدی قاسمی

 نقش شبیه خوانی پارسای پیروز)زن پارسا(
گروه خوید

نویسنده وکارگردان: علی اصغر دشتی 
بازیگران: مهرداد حجازی مهر، مســعود حجــازی مهر، میثم امیر 

اصالنی، حسن عقیقی
نمایش های دیگر این دوره عبارتند از: حســن ســنتوری، مجلس 
عروســی سلیمان، عاشق کشون، یک نوکر و دو ارباب، دخترچوپان، 
تک تک تی یل، طلســم گمشده، ســلطان بی حرمسرا، سلطان با 
حرمسرا، طلسم گمشــده،میرزا می خواد زن بگیره، فراری، مجلس 
مرحب، دیو کجاست، مجلس بی بی علویه، بی بی جان خانم، میرزا 
طلب کار، پرنیان هفت رنگ، خین دارون) خون خواهان(، نمایش های 

آینی تربت جام، مریوان، تورغه، چهارمحال بختیاری، لرستان، زابل 

دوازدهمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
دوازدهمین دوره جشــنواره بین المللی نمایش های سنتی و آییني 
از 12تا18 ســال1382در بخش های مســابقه،خارج از مسابقه، بین 
الملل، تعزیه، میدانی، نقل موسیقیایی، جنبی برگزار شد. این جشنواره 
با32نمایش صحنه ای و بین المللی، بخش جنبی همچنین 9نمایش 

در بخش نمیاش های تجربی و 8نقالی حرفه ای برگزار شده است. 
 بحرالغرایب

بر اساس طوفان شکسپیر
نویسنده و کارگردان: محمد چرمشیر

کارگردان و طراح: آتیال پسیانی
بازیگران: آتیال پسیانی، ستاره پسیانی، امیر دژاکام، پیام دهکریف قاسم 
زارعف سیامک صفری، حمید رضا فالحی، حسین محب اهری، حسن 

معجونی، فاطمه تقوی، سیروس همتی
 جگر هندی

بر اساس داستان سعدی 
نویسنده: رحمت امینی

کارگردان: حسن وارسته
دراماتورژ: بهزاد صدیقی

بازیگران: اکبر قهرمانی، طوفان مهردادیان، بهرام سروری نژاد، علیرضا 
صالحی، امیر پورصفا، مسعود رحیم پور

طراح لباس: معصومه چابک
 سیزده

نویسنده و کارگردان: بنفشه توانایی
بازیگران: بهاره ازندریان، ســمیه برجیف بهرام 
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سروری نژاد، سپیده شریعت مقدم، الهام شعبانیف سهیال صالحیف 
مهشاد مخبریف شبنم مقدمی

طراح صحنه: رامین سیاردشتی
طراح لباس: افسانه علییی

نوازندگان: وحید امیرانی، فرید روحانی، سعید تهرانی
 کیوگن ژاپنی

کارگردان: پرفسور نوبوموتو آندو
گروه نمایشی یاماتو

اجراکنندگان:ســومیکو اوندو، هیرواکی، کانهســیا، نوبوموتو آندو، 
یاسوایندو ماساکی اودا، میشل کیس جکسونف بوکو اوداگیری

  از نمایش های این دوره از جشنواره گرزگاورو، مجلس شبیه خوانی 
شازده کوچولو، مضحکه قابلمه ای ها، هتل ایران، خاک وطن و... را 

می توان نام برد. 

 سیزدهمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي
ســیزدهمین دوره جشــنواره نمایــش هــای  آیینــي و ســنتي 
29مردادتا6شهریوماه1386برگزارشــد. اولین دوره سمینارو پژوهش 
درایــن دوره راه انــدازی شد.جشــنواره دارای بخش های صحنه 
ای)25نمایــش(، تعزیه)8نمایش(، قهوه خانــه ای)31نمایش(، بین 

المللی)4(، میدانی)7نمایش( بود.
 بازی سازان اندرونی

گروه:سکوت
نویسنده و کارگردان: عارفانه عنایتی

طراح صحنه و لباس: رضا مهدی زاده
 خواب تو خواب 

نام گروه: تماشا
نویسنده: شهناز روستایی

کارگردان: کارگروهی
سرپرست گروه کارگردانی: شاهین عالیی نژاد

استاد راهنما: داود فتحعلی بیگی
طراح لباس: فاطمه حیدری فر

طراح حرکت های موزون: شاهین عالیی نژاد
موسیقی: سوگل معاف

 مبارک وخاتون پرده نشین
نام گروه: تماشا

نویسنده وکارگردان: داود فتحعلی بیگی
موسیقی: محمد اسدی، حسین بابایی

 تعزیه احمد صفاح
سرپرست گروه: قوام الدین قاسمی

نقش خوان ها:ابوالقاســم صفری، محمدامینی، مجیدخســروانی، 
ابوالفضل میرزا احمدی، حســین صالحی زاهــدی نورعلی مرادی، 
محمدرضا احمــدی، علیرضا گرگانی، اصغرگرگانی، عباس گرگانی، 

رضاگالبی

 نقالی بانو گشسب
نقال: شیرین امامی

نقالی رستم و سهاب
نقال: مرشد ولی ا.... ترابی

از دیگر نمایش های این دوره بنات النعش، حسن ودیو راه 
باریک پشــت کوه، رام کردن زن سرکش، ساز او بران، 
سایه توســایه، عشــقه، قصه باغ زالزالک، مبارک 
وخاتون پرده نشــین، نقالی پادشاه کیکاووس، 

پرده خوانی فتاحف نقالی و موسیقیایی 
گزیده ای شــاهنامهف شاه میمون و... را 

می توان نام برد. 

های   نمایش  جشــنواره  دوره  چهاردهمین 
آییني و سنتي

چهاردهمین دوره جشنواره آییني و سنتي از10تا16سال1388دربخش 
های صحنه ای، بین المللی، مرور، دانشجویی،میدانی)24نمایش(، 
شــبیه خوانی)6نمایش(، قهوه خانه ای)24نمایش(، خیمه شــب 
بازی)6نمایش( همچنین دومین دوره ســمیناربین المللی نمایش 
های آییني و ســنتی نیز برگزار شده اســت. آیین اختتامیه آن در 

فرهنگسرای نیاوران برپا شد.
 قصه باغ زالزالک

نویسنده: داود فتحعلی بیگی
طراح صحنه و کارگردان: خدایار کاشانه
طراح لباس: مهرالسادات بهشتی روی

بازیگران: خدایار کاشانه، رضا احمدی، فرشته ابدی، سعید بصیری، 
فرشاد فتحی، فرنوش نیک اندیش، نیلوفر نظفری، ناصر ورامینی، 

سارا توکلی، علی درویش پناه و علی کالته 
 بیژن و منیژه 

نقال: مرشد ولی ا.. ترابی
مولود ایران باستان: نقال مرشد ابومسلم دهقان، الیگودرز

 چشم آرو
نام گروه: سفیر

نویسنده و کارگردان: حسن عنایت پور
بازیگران: مصطفی عنایت پور، سجاد عنایت پور، علی گودآسیایی، 

احمد گوآسیایی
موسیقی: حسین رفیعی و عباس تیموریان

 کارما
نام گروه: کمپانی پاترون
تهیه کنندگان: آنجالوون

کارگردان: ژا-هیونوو
رزمــی کاران: وان-گو پارک، ســنگ-وولی، چانگ-هیون لی، 

یانگ-وون سو
حرکات موزون: یونگ-ایــل لی، دونگ- ووک کیم، جانگ-هوا 
پارک، اون جونگ لی، اون-جو ، همیون-جو هان، هی- می لی، 

یون- جونگ کیم، اون- کیونگ
از دیگر نمایش های این دوره شــهر شطرنجی، جوحی و قاضی، 
ســیب های پالسیده، جنگ بربر، منتشاء، سلیمان و بلقیس و.. را 

می توان نام برد. 

پانزدهمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي 
پانزدهمین دوره جشنواره نمایش های  آییني و سنتي در بخش نمایش 
های صحنه ای، ویژه، مجالس شبیه خوانی، نمایش های آینی وبازی 
های نمایشــی،قهوه خانه ای،پاتوق کودک از26تیرماه تا1مردادماه 
سال1390برگزار و مراسم اختتامیه آن نیز در محوطه باز تاالر وحدت 
برگزار شده است. بخش صحنه ای)46 نمایش(، مجالس شبیه خوانی) 

بالغ بر35نمایش(، بخش پاتوق و قهوه خانه برگزار شد.
  سعدی با نامادری اش

نویسنده: رضا رضا مندی به همراهی سعدی افشار
کارگردان: رضا رضامندی

نام گروه: سعدی افشار
بازیگران:حسین بابایی،علی امیدواری، مرجان قمری،رضا شفیعی، 
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داوری،  منیژه  نژاد،  شاهین عالیی 
سیدجالل پورمحمودیان، احمد مقدر و 

رضا رضامندی، همراه با سعدی افشار
آهنگساز: پدرام گوهرنیا

نوازنده: امین دارابی
 آدم و حوا

نام گروه: حضرت ابوالفضل
شبیه خوانان: مصطفی حسن بیگی، مجتبی حسن بیگیف مصطفی 

رمضانیف مهدی نوروزیف حسین بزرگی، کامبیز بزرگی
موسیقی: محسن بابانعل برها، حمید اسماعیلی

 بندبازی
اجرا: جمشید حسین زاده

نام گروه: آیین گیل
بازیگران)آیین سازان(

جمشید حسین زاده، علی یکتا، اسفندیار عاشوری، رفعت قلی پور
 سرآشپز پیشنهاد می کند

نویسنده: رضا شفیعیان
کارگردان: شهاب الدین حسین پور، رضا شفیعیان

بازیگران: فرید فرهنگ، مهدی فریضه،رضا شــفیعیان، شــهروز 
شبستری، صفوراکاظم پور، اهلل شه پرست، شهاب الدین حسین پور، 

آرش عزیزی، علیرضا نوشادی، متین اسماعیلی، تهمورث امیری
طراح صحنه: سعید یزدانی

طراح موسیقی: آرش عزیزی
از دیگــر نمایش های ایــن دوره می توان ســمک عیار، بانوان 
وطن پرســت، تئاتر نو وفلوت ژاپنی، مجلس شبیه خوانی خروج 
مختار،جنگ حنفیه با عفریته، خشــکه گالل، نذر کریم، درخت 
جادویی، شهرآشوب، تش تیر، تلخک وسلطان، مال مردم، افسون 
پریزاد، ســیندرال از فرنگ برگشــته، کابوکی مونیاما-ریو، دینای 

مردگان، سامولوری مولگانه، مویه کور و...را می توان نام برد. 

 شــانزدهمین دوره جشنــــــــواره نمایش های
 آییني و سنتي

شــانزدهمین دوره جشــنواره نمایش های  آییني و سنتی از24 
شــهریورماه تا30ام شهریورماه ســال1392 با42نمایش صحنه 
دربخش های مرور، صحنه ای، میهمان، دانشــگاهی، بین الملل 
و44اثــر نمایش آیینــي و بازی های نمایشــی همچنین بخش 

پاتوق، قهوه خانه)31نقالی، شــاهنامه خوانی و پرده خوانی( ونقاالن 
جوان)17نقالی( برگزار شــد. همچنین آیین اختتامیه آن در مجموعه 

تاالر وحدت برپا شد. 
 شبیه خوانی میرعماد

نویسنده: جواد احمدی، افسانه بابا امینه
کارگردان: افسانه بابا امینه

بازیگران: احمد عزییز، محمد مختاری، حســن عقیقی، امیر ســید 
صالحی، مریم عبدالی، فاطمه حیدری فر، مسعود عزیزی، امیر مقدم، 

مسعود اهلل دادی
 اندرحکایت بلدیه اصفهان

نویسنده: اردشیر صالحپور
بازنویسی متن، طراح و کارگردان: سید عظیم موسوی

بازیگران: گیتی قاسمی، عصمت رضاپور، پریناز لطف اللهی، ژاکلین 
آواره، باران ستوده، شهره اشتری، فاطمه حیدری فر، فیروزه جعفر زاده

طراح لباس: سارا قلی زاده
نوازنده: سونیا نکونام)کمانچه(ف آنالی وکیلی)تمبک(

 برایموک
نمایش مشترک ایران و عراق

نویسنده: رحمان هوشیاری
طراح و کارگردان: رحمان هوشیاری

بازیگران: الوک ابراهیم، بختیارصالح، بختیار بداهلل ، امیدســعداهلل، 
صالح داود، آزادصالح، عبدالعزیز مولود، عبدالمجید

طراح صحنه و لباس: نیره مروری
 یزله

 نام گروه: ایلیا
نویسنده: محمد مظفری

کارگردان: محمد مظفری
بازیگران: مهرداد محسنی، علیرضا شریفف روح اهلل پورقصاب، رضا 
رحمانی، صادق رجبیف عبدالرضا محمدی نژاد، شــهرام استواریان، 

عبدالصمد سراجی، رضا رحمانی 
موسیقی: حسین رئیسی) نی انبان(، ایمان کشت ورز)دمام(

از دیگر نمایش های این دوره می توان نمایش های الماس و شــهر 
تارا، ارتش میرزا ملکم خان خانبلوکی، اتللو به روایت بخشی، پهلوان 
گم شــده، برده داران بردار، کل عنایت، عروس درخت نارنج، تازیانه 

بهرام، پرده خوانی شهادت حر و.. را می توان نام برد. 

جشنواره آييني و سنتيمرور شانزده دوره 
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شورای 
سیاستگذاری

داود فتحعلی  بیگی
دبیر جشنواره

محمدحسن طالبیان
معاون سازمان میراث فرهنگي، صنایع 

دستي و گردشگري

مهدی شفیعی 
مدیر کل هنرهاي نمایشي

مرتضی کاظمی
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي

علی مرادخانی
 معاون امورهنري

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي

علی نصیریان
 رئیس جشنواره 

اردشیر صالح پور

سیدمحمد بهشتی
مشاور سازمان میراث فرهنگي

 صنایع دستي و گردشگري

حمیدرضا اردالن
دبیر سمینار

ایرج راد
مدیر عامل خانه تئاتر

محمدحسین ناصربخت
قائم مقام دبیر جشنواره

محمود عزیزی

ایرج نعیمایی

علی منتظری
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ستاد برگزاری 

داود فتحعلی بیگی
دبیر جشنواره

محمدحسین ناصربخت
قائم مقام دبیر جشنواره

پیمان شریعتی
مدیر اجرایی

حمیدرضا اردالن
دبیر سمینار

جواد مستخدمی
مدیر پشتیبانی

مهدی صفاری  نژاد
مدیر پاتوق کودک و نوجوان

نصراله قادری
مدیر انتشارات

مهدی لطفی
مدیر بخش قهوه  خانه نمایش های ایرانی

حسین مؤذن
سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت 

مهدی حاجیان
مدیر دبیرخانه دائمی جشنواره  ها

مهرداد رایانی مخصوص
مدیر امور بین  الملل

کیوان نخعی
مدیر روابط عمومی

حسن عرب سرخی
مدیر حراست

بابک شاه علیزادگان
مدیر فنی

اتابک نادری
مدیر هماهنگی تئاتر استانها

داور نمینی 
مدیر تشریفات

لیال مینائی 
مدیر امور اداری 

سامان خلیلیان
مدیر هماهنگی نمایش های میداني 

ارمغان بهداروند
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی 
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دبيرخانه جشنواره  ها: 
سميرا جنيدی شكوفه امينی سمانه لطيفی محمدحسن مســعودی طاهر مهدوی  نيا ميالد 

مولوی محمد حميدزاده علی خالقی مختار جعفری  نژاد
هماهنگی گروههای جشنواره:

مجيد داخ
روابط عمومی:

مهدی یوسفی  کيا مریم عباسپورپيمان شيخي بهنام شقاقی مریم رودبارانی مهدی نبی  زاده
طراح و گرافيست: 

بهرام شادانفر
امور بين  الملل: 

مهناز عبدبهزاد مژگان وکيلی  آذر موسی رمضانی
دفتر مديريت: 

رسول مهدوی نيا فرزانه صابری مولود صادقی فر باقر پيرزاد مهدی خدابنده  لو علی جعفری
دبيرخانه هنرهای نمايشی:

ليال پاشاپور منير شيخ  الطایفه مژگان هاشمی اصل زهرا یاقوتی محمود مقاره  ای داود قطاعی فرمان جعفری
شورای ارزشيابی و نظارت:

حســين راضی پریســا مهجور آزاده دهقانی گلنــاز آغاز یلدا ســليمانجود زهرا صبری عليرضــا مصلح تهرانی 
 ســيدمجيد پرهيز حمداله کرمی بروجنی سيدجواد طاهری علی اکبر اميرآتشانی هوشنگ هيهاوند بهروز انسانی 

نادر خاشی  ندا انوشيروان ميرزایی عرفان ناظر ظاهر صحرایی
انتشارات نمايش:

عليرضا لطفعلی شيرین رضائيان شيما تجلی ناصر خالدی
انجمن هنرهای نمايشی:

سيدنوید حسينی سميه عسگری الهام یعقوبی افشين قوخوردی
با تشکر از مديريت و همکاران 

مجموعه تئاترشهر اداره تئاتر و خانه نمایش تماشاخانه سنگلج تاالر هنر انجمن هنرهای نمایشی ایران بنياد فرهنگی هنری 
رودکی هتل بين  المللی بابا طاهر تاالر محراب تاالر حافظ برج ميالد سایت ایران تئاتر اداره کل هنرهای نمایشی – حراست 

معاونت امور هنری 

همکاران سمینار
مشــاوران علمی ســمينار: گئورگ نوسبامر، 
مارگاریتا کاریتيگينا، داود فتحعلی بيگی، الله تقيان، 
محمدحســين ناصربخت، مژگان جهان آرا، کيوان 

آقامحسنی 
هيات داوران:  ســودابه فضایلی، محمدحســين 

ناصربخت و حميدرضااردالن 
مترجم: محمد حســين نورشــرق، دالرام احمدی، 

مهدی بهبودی، زهراقياسی  
مديرهماهنگی بين الملل: مهدی بهبودی  

مسئول بخش جيرفت: امير سهرابی  
مسئول اجرايی بخش جيرفت: مجيد بوربور  

ويراستار: آزاده ميرشكاک  
گرافيست: سميه شاه محمدی 

مسئول کارگاه های اروند- آبادان: احمد نشان   
مسئول هماهنگی کارگاه های اروند – آبادان: 

عبدالرضاسواعدی  
ترجمه همزمان: محمد واالیی  

سيستم ترجمه همزمان: اکبر زمانی، آرش استادی  
و با تشكر از پریسا مقتدی، مهدی افشين نژاد، مرجان 

وحدت، هوشنگ سامانی
 با همــكاری مجموعه تئاتر شــهر، انجمــن هنرهای 
نمایشی،  خانه ی هنرمندان ایران، کميته اسناد و موزه 
 یونيمای ایران،اداره کل موزه ها، موسسه  فرهنگی هنری 

پيشين پژوه و موزه عروسک و اسباب بازی کاشان  
و

 معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری ســازمان 
منطقه آزاد اروند
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19/30-2118-19/30Date/Time

Dr. Mojgan Jahanara-Iran

Japanese percussions interpreta ons: 
Bugako and presen ng a method on 

studying Senj and Dammam

 Pof. Atul Tiwari-India

Play wri ng and Screen wri ng with 
an approach to Indian cinema and 

rituals

15-16 Aug 

Felix Luebbert-Germany

 Digital cinematography technics

 Sam Asaert-Belgium

 A workshop on looking, discovering, 
and delivering visual data on paper

19-21 Aug 

Prof. Georg Nussbaumer- Austria
 A workshop on natural and urban sounds27-28 AUG

Simona Sala and Jaroslaw Fret – Poland
Actor,s body - an evoked drama

29-30 AUG

19/30-21 18-19/30تاريخ و ساعت

24-25 مرداد 

پرفسور آتول تيوارى  - هندوستان
نمايشنامه نويسى و فيلمنامه نويسى
با نگاه به سينماى هند و آيين ها

دكتر مژگان جهان آرا 
تاويل سازهاى كوبه اى ژاپن

بوگاكو و ارائه متد براى پژوهش در باب 
سنج و دمام

28-30 مرداد 
سم ازارت- بلژيك

كارگاه مشاهده، كشف و انتقال داده هاى 
ديدارى روى كاغذ

فليكس لوبرت – آلمان
تكنيك هاى روز تصويربردارى

پروفسور گئورگ نوسبامر- اتريش5-6 شهريور 
 كارگاه صداهاى طبيعى و شهرى

ياروسالو فرت و سيموناساال- لهستان7-8 شهريور 
بدن بازيگر- يك درام برانگيخته براساس شيوه گروتوفسكى 

تاريخ و ساعت

پنجمين سمينار بين المللى نمايش هاى آيينى و سنتى - كارگاه هاى آموزشى 
 منطقه آزاد اروند - آبادان

The 5th Interna onal Seminar Tradi onal and Ritual Theater - Arvand Free Zone, Abadan



عصر 18-21    پالتو تئاتر شهرصبح 10-14   پالتو تئاتر شهرتاريخ و ساعت

 94/6/4
چهار شنبه 

ياروسالو فرت و سيموناساال- لهستان
جلسه اول

موضوع كارگاه: بدن بازيگر- يك درام 
برانگيخته

مدت : 240 دقيقه

پروفسور گئورگ نوسبامر- اتريش  
نام اجرا: بهمن در تهران

اجرا كنندگان: آنسامبل راديكال تهران
شرح: اين قطعه براى 4 تا 8 اجراگر نوشته شده 

است كه با اشياء طبيعى مثل سنگ و درخت و ...  
مدت 180 دقيقه  

 94/6/5
پنج شنبه

ياروسالو فرت و سيموناساال- لهستان 
جلسه دوم 

موضوع كارگاه: بدن بازيگر- يك درام 
برانگيخته

 مدت : 240 دقيقه

 ماده سى ديا- اندونزى
موضوع كارگاه: وايانگ

مدت : 120 دقيقه (20-18)

اريخ و ساعت

پنجمين سمينار بين المللى نمايش هاى آيينى و سنتى  
كارگاه ها و اجراهاى ويژه- تهران

 Teatre-Shahr – plateau
Time:   18-21

 Teatre-Shahr –plateau 
Time:   10-14DAT/TIME

Georg Nussbaumer -Austria
Performance

 Avalanche Tehran; this piece can be 
performed with 4 to 8 performers 
using natural materials like stones, 
trees, and … Dura on: 180 minutes

Simona Sala and Jaroslaw Fret- Poland
Part1

Workshop: Actor,s body - an evoked 
drama

Dura on:240 minutes

26 AUG

I Made Sidia –Indonesia
Wayang workshop

Time:60 minute (18-19)

 Simona Sala and Jaroslaw Fret- Poland
Part2

Workshop: Actor,s body - an evoked 
drama

Dura on:240 minutes

27AUG

The 5th Interna onal Seminar Tradi onal and Ritual Theater 
Workshops and special performances- Tehran



ش هاى آيينى و سنتى      تهران 1-3 شهريور 1394      
پنجمين سمينار بين المللى نماي

ر 1394      

20/15 - 19/30
19/30- 19  

19 - 18/30
18/30- 18   

18 -17/30
17/30- 17  

17- 16/30
16/30-16

16 - 15/30
ت
تاريخ/ساع

پروفسور
حجت اسديان
ايران- فنالند

ت آن 
ذات تئاتر و نسب
با آيين

الهام ذوالفقاريان
ايران

بررسى ساختارهاى 
موجود در شبيه نامه ها 

با نگاهى برساختارهاى  
چهارگانه متداول

صديقه جمشيدى
ايران

بررسى مفهوم زمان 
در متون و اجراى 

شبيه خوانى
 

رامتين شهبازى
ايران

مطالعه رابطه 
ت از 

گ و طبيع
فرهن

منظر نشانه شناسى 
فرهنگى  در اجراى 

شاهنامه خوانى 

ابوطالب مظفرى
افغانستان

«مخته» و «يو»
ت سوگوارى زنان 

(سن
و مردان)

سم ازارت
ك

بلژي

انسان، شهر و معمارى 
آيينى 

روى كاغذ
 

دكتر آتول تيوارى
هندوستان

ت هاى روايى-
فعالي

نمايشى در هندوستان 
ش هاى آيينى

و گراي

استاد داوود فتحعلى بيگى
ايران

بدل پوشى

ش دبير سمينار 
گزار

حميدرضااردالن

ش دبير جشنواره 
گزار

داوودفتحعلى بيگى

گ و ارشاد اسالمى
سخنرانى معاون هنرى وزارت فرهن

 على مرادخانى 

94/6/1
ك شنبه

ي

پروفسور 
سودابه فضائلى

ايران

س
ك هاى ونو

تنديس

پروفسور 
روشن رحمان اف

تاجيكستان

اصطالحات آيين هاى 
نمايشى عروسى تاجيكان

استاد الله تقيان
ايران

نسخه هاى تعزيه به 
عنوان نمايشنامه

دكتر
ك اليور زايبت

فران
آلمان

ش 
آيين ها، رويكرد نماي

ك 
و اتنوموزيكولوژى: ي

رويكرد

ش عروسكى درايران
ت و اسناد پنج هزارساله تكوين نماي

جيرف
پنل

94/6/2
دو شنبه

پروفسور
 يوسف مجيد زاده

ايران

كنارصندِل 
ت،  شهرى درآغاز 

جيرف
دوران شهرنشينى

دكتر سيد منصور 
سيد سجادى

ايران

بازى و سرگرمى در 
دوران آغاز شهرنشينى 

درشرق ايران

دكتر على عباسى
اير ان

نشانه شناسى تصاوير 
ت
ظروف هنرى جيرف

امير سهرابى
ايران

ت به مثابه يكى از 
پيكره هاى جيرف

ش 
تكامل نماي كهن ترين نشانه هاى 

عروسكى

ك زاده
1-رضا كوچ

بررسى تطبيقى شبيه خوانى دوره قاجار با نگاه به دراماتورژى و 
كارگردانى

2-مهدى دريايى
س تعزيه استان مركزى

نطق ناطق درمجال

3-كريم خاورى و حسين احمدى
هه لپه ركى در مريوان

ايران

اختتاميه و مراسم 
اهداى جايزه «جالل 

ستارى»

دكتر
حميدرضا اردالن

ايران

س 
ش تران

آيين و رو
 مدرن

استاد ماده سى ديا
اندونزى

ش سايه ايى در بالى
نماي

گ)
(وايان

ياروسالو فرت
لهستان

ك هاى منابع، 
تكني

ك. 
منابع تكني

ص 
رويكردهايى درخصو

انسان شناسى تئاتر 
گروتوفسكى

پرفسور
 گئورگ نوسبامر 

ش
اتري

ابزار و معانى – صدا به 
ك شاخه از 

مثابه تنها ي
موسيقى

دكترمحمدحسين 
ناصربخت و

ش پورحسن
نياي

ايران
معرفى وبررسى سندى 
مكتوب پيرامون حضور 
ش 

موثر و محورى نق
ش هاى 

سياه درنماي
ايرانى دوره قاجار

دكترمژگان
جهان آرا

 ايران-ژاپن

معرفى نمونه هايى از 
علم هاى به كار رفته 
در مراسم آيينى در 

آسيا

رضا عاشورى فر
ايران

بازشناسى آيين هاى آيفتمندى در گيالن 
با رويكرد به ويژه به «خور ده تاوه» و 

«كتره گيشه»
 

پنل

94/6/3
سه شنبه

1-محمد مظفرى
آيين يزله گرى

2-شكوفه ماسورى
پله پله تا نياز

3-سجاد يارى
زبان، ويرانى تجربه و نقالى

ايران

س
تئاتر شهر- سالن كنفران

 
مكان

h_ardalan@
yahoo.com

ايميل دبير سمينار:
توضيحات
توضيحات

بازشناسى آيين هاى آيفتمند
با رويكرد به ويژه به «خور
«كتره گيشه»

زله گرىرى

فه ماسورى
ه تا نياز

جاد يارى
 تجربه و نقالى

ران

س 
ش تران

و رو
مدرن
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س شبيه  خوانى »   
ش  هاى آيينى، بازى  هاى نمايشى، مجال

جدول اجراى «نماي
مكان

محوطه مجموعه تئاترشهر
محوطه برج ميالد

زمان
17

17:30
18

18:30
س شبيه  خوانى

مجال
20:30

11
11:30

چهارشنبه
94/6/4

هل په  ركه
توره بازى

چوپان اويونى
الفند بازى

گ سالسل
جن

«قهوه خانه نمايش  هاى ايرانى، با اجراى گونه  هاى مختلف نمايش ايرانى از 5 تا 9 شهريورماه 
هر شب از ساعت 21:30 تا 23 در“ محوطه تاالر وحدت“ داير مى  باشد.

پاتوق نمايش  هاى سنتى كودك با مجموعه  اى از «نقالى، پرده خوانى، شبيه خوانى، خيمه شب بازى» 
در محوطه مجموعه تئاترشهر از ساعت 17 تا 19:30 برگزار خواهد شد.

ن و ك:
ن: پوريا كريمى

ن و ك:
ن و شبيه گردان:

مجتبى مرادى
ك: محمدرضا جعفرى لفوت

محمد يوسفي زاده
ك: جمشيد حسين  زاده

احمدعزيزى
كرمانشاه

20َ
آستانه اشرفيه

25َ
مرند

20َ
رشت

45َ
تهران

90َ
پنجشنبه

94/6/5
توره بازى

چوپان اويونى
هل په  ركه

الفند بازى
ش

شهادت آر
ت النصر

بخ
هل په  ركه

توره بازى
ن: پوريا كريمى

ن و ك:
ن و ك:

ن و شبيه  گردان:
ن و شبيه گردان:

ن و ك:
ن: پوريا كريمى

ك: محمدرضا جعفرى لفوت
محمد يوسفي زاده

مجتبى مرادى
ك: جمشيد حسين  زاده

على عظيمى
محمدرضارجب  زاده

مجتبى مرادى
ك: محمدرضا جعفرى لفوت

آستانه اشرفيه
25َ

مرند
20َ

كرمانشاه
20َ

رشت
45َ

  سارى  40َ
كاشمر  60َ

كرمانشاه
20َ

آستانه اشرفيه
25َ

جمعه
94/6/6

داماد سلطانى
گاز و باز

ميالن
الفند بازى

شهر لوط
ك
تلپ

داماد سلطانى
ن و ك:

ن: هواس پلوك
ن: عبدالحميد تقلبى

ن: نادعلى زاده
ن و ك:

ن و ك:
محمد بهاگير

ك: سعيد ذبيحى
ك: عبداله حليات

ك: جمشيد حسين  زاده
شبيه  گردان: مهدى قاسمى

اسفنديار قرنجيك
محمد بهاگير

قوچان
15َ

كرمانشاه
20َ

خرمشهر
30َ

رشت
45َ

تهران
60َ

گنبدكاووس
20َ

قوچان
15َ

شنبه
94/6/7

ك
تلپ

داماد سلطانى
ياد باد

ميالن
كين ايرج

گاز و باز
ميالن

ن و ك:
ن و ك:

ن: محمدرضا مظفرى
ن: عبدالحميد تقلبى

ن و شبيه گردان:
ن: هواس پلوك

ن: عبدالحميد تقلبى
اسفنديار قرنجيك

محمد بهاگير
ك: م مظفرى- ن مظفرى

ك: عبداله حليات
على عزيزى

ك: سعيد ذبيحى
ك: عبداله حليات

گنبدكاووس
20َ

قوچان
15َ

سنقر
25َ

خرمشهر
30َ

گرمسار
100َ

كرمانشاه
20َ

خرمشهر
30َ

يكشنبه
94/6/8

غرقو
آيين جام

تمناى باران
آخير چرشنبه

ش
سوگ سياو

آيين جام
ياد باد

ن و ك:
ن و ك:

ن و ك:
ن: محمد حاجى اقرارى

ن: ميرزاعباسعلى حمزه  اى
ن و ك:

ن: محمدرضا مظفرى
عبدالرضا محمدى  نژاد

سعيد البرز
محمدعلى صادق حسنى

ك: حميد حميدى
شبيه  گردان: مهدى دريايى

سعيد البرز
ك: م مظفرى- ن مظفرى

گناوه
25َ

تربت جام
35َ

الهيجان
15َ

جلفا
20َ

اراك
90َ

تربت جام
35َ

سنقر
25َ

دوشنبه 
94/6/9

تمناى باران
آخير چرشنبه

آيين جام
گ رفتن حجربن  عدى

جن
غرقو

تمناى باران
ن و ك:

ن: محمد حاجى اقرارى
ن و ك:

ن و شبيه گردان:
ن و ك:

ن و ك:
محمدعلى صادق حسنى

ك: حميد حميدى
سعيد البرز

عنايت  اله قاسمى
عبدالرضا محمدى  نژاد

محمدعلى صادق حسنى
الهيجان

15َ
جلفا

20َ
تربت جام

35َ
تهران

100َ
گناوه

25َ
الهيجان

15َ
سه  شنبه

94/6/10
ش  هاى آيينى و سنتى- محوطه تاالر وحدت- ساعت 20:30

مراسم اختتاميه هفدهمين جشنواره نماي

4 تا 10 شهريور 1394

مجموعه تئاترشهر: خيابان انقالب- چهارراه ولى عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر- تلفن: 4 و 66460592
برج ميالد: بزرگراه شهيد حكيم غرب- بعد از بزرگراه چمران- ورودى اختصاصى برج ميالد تهران- تلفن: 84361000

ت.
ش  هاى صحنه  اى در سالن انتظار "تماشاخانه سنگلج "و "تاالر حافظ" صورت خواهد گرف

• اجراى نقالى جشنواره از 4 تا 7 شهريور مابين دو اجراى نماي
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ش  هاى آيينى و سنتى
جدول اجراهاى صحنه  اى هفدهمين جشنواره نماي

4 تا 10 شهريور 1394

                                 مكان

      زمان

مجموعه تئاترشهر
تماشاخانه سنگلج

تاالر هنر
ش

خانه نماي
تاالر حافظ

تاالر محراب

پرفورمنس «بهمن  در تهران» به  سرپرستى پرفسور گئورگ نوسبامر از «اتريش»  

چهارشنبه 1394/6/4 از ساعت 18 به مدت180 دقيقه در پالتو تئاترشهر اجراخواهد شد.

اجراى نقالى جشنواره از 4 تا 7 شهريور مابين دو اجراى نمايش  هاى صحنه  اى
 در سالن انتظار تماشاخانه سنگلج و تاالر حافظ صورت خواهد گرفت.

تاالر چهارسو
تاالر سايه

اداره برنامه  هاى تئاتر
تاالر اصلى

ك
تاالر كوچ

18 و 20
   17و  19

17:30 و19:30
17 و 19

17:30 و 19:30
17:30 و 20

17 و 19
 16:30 و 18

چهارشنبه
94/6/4

اگر شبى از شب هاى 
تهران  مسافرى

ت 20:30
اجراى  دوم ساع

حمزه
ك عليشاه

جيج
مضحكه ليرنوروزى

بهرام
رامايانا

صندوق  بازى
ك نوكر و دو ارباب

ي
س

ن: على شم
ن و ك:

ن: ذبيح بهروز
ن: سپيده گلتراش نژاد

ن و ك:
ش سايه 

نماي
ن و ك:

ك:جواد صداقت- الهام ابنى
نعيم بذركار

ك: رحمت امينى
ك: محمدحسين يزديان

سجاد يارى
ك: ماده سى ديا

نسيم ياقوتى
بوشهر

70َ
تهران

70َ
تهران

70َ
شيراز

80َ
تهران

75َ
اندونزى

55َ
تهران

35َ

پنجشنبه
94/6/5

حكايت فين به روايت 
جنجين

گ
گ  اورن

اپرت نيرن
ديوان تئاترال

فاوست به روايت شرق
حكايت گوژپشت

ناخدا خانم
چله زرى و عمو چله جون

صندوق بازى غولچه و 
زعفرون  باجى

ن و ك: 
ن: سيدهاشم خان شافع

ن: محمود استادمحمد
ن و ك: 

ن: اسداله اسدى
ن: عليرضا غالمى

ن و ك:
ن: مهدى صفارى  نژاد

ابوالفضل حاجى على خانى
ك: مليكا رضى

ك: مهدى غالمى
مريم ميرعابدى- مريم رها

ك: شيوا رضايى
ك: ع غالمى- ح مهينى

جواد انصافى
ك: حميد الهيارى

تهران
95َ

تهران
65َ

اراك
85َ

تهران
55َ

تهران
30َ

خارك
60َ

تهران
80َ

تهران
45َ

جمعه
94/6/6

بر پهنه دريا
س شبيه   خوانى قتل...

مجل
بازى سلطان و سياه

س سياه بازى ناز كنيز
مجل

آى
معركه در معركه

ش
رام كردن زن سرك

گ سرخ (خم بازى)
رن

برداشت آزاد از اثر مروژك
ن: محمود خسروپرست

ن: على نصيريان
ن: محمدرضا مختارى آزادفرد

ن: سيدمحمد مساوات
ن: داود ميرباقرى

ن: داود فتحعلى  بيگى
ن و ك:

ك: شهرام مسعودى
ك: شيرين كاشفى

ك: محسن عرب اميرى
ك: على جاور

ك: عبدالرضا شيبانى
ك: محسن آزاد

ك: محمدرضا صفرى
افشين قاسمى

تهران
60َ

تهران
65َ

شاهرود
70َ

يزد
90َ

تهران
55َ

تهران
75َ

شهررى
70َ

تهران
45َ

شنبه
94/6/7

اخككندو
اگر شبى از شب هاى 

تهران  مسافرى
ش

ش و ب
شي

ت 20:30
اجراى  دوم ساع

هفت خواب
گل و قداره

بنگاه تئاترال با طعم 
هگمتانه

ك 
سياهى مبارك نم

صندوقه
ن:سيدمحمدمساوات

س
ن: على شم

ن: محمد چرمشير
ن: شهناز روستايى

ن و ك:
ن: على نصيريان

ن: نسرين اسدى
سيد هادى عامل هاشمى

ك: هماپريسان- احمدصميمى
ك: سيدجواد روشن

ك: نگين ضيايى
بهزاد فراهانى

ك: سيدمحمدجواد كبودر آهنگى
ك: ريحانه باغبادى

تهران
60َ

تهران
75َ

تهران
100َ

تهران
60َ

تهران
120َ

همدان
70َ

تهران
30َ

يكشنبه
94/6/8

ش قبر
نب

كچلو
بيضايى

ت 20:30
اجراى  دوم ساع

ك
راز عروس

نقل موسيقايى رستم و 
س

اشكبو
ناسور

عروسى خان مظفر
هزارقصه -
يك شب

نقالى ضامن 
آهو

ن و ك:
كار گروهى

ن و ك:
ن: داود فتحعلى  بيگى

بر اساس اشعار شاهنامه
ن: خيراله تقيانى  پور

ن: محمدحسين ناصربخت
ش

ن: م.ايرانمن
ك: د.بختيارى    

س. گلباز

ن: مهدى 
صالحيار

سيدعلى موسويان
ك: عبدالرضا كشاورز

سيدمحمد مساوات
ك: على شريعت  زاده

ك: ساغرخواجه اميرى
ك: افسانه زمانى

ك: غالمعلى رضايى
ك: زهرا 
ش

جهانبخ
تهران

90َ
تهران

60َ
تهران

90َ
كاشان

75َ
تهران

25َ
تهران

80َ
گرگان

90َ
تهران    45َ

مرند      15َ

دوشنبه 
94/6/9

گرگ دختر
تعزيه اميركبير

دو روى روايت نادرى
س دريايى

فانو
اندر حكايت يوسف و زليخا

مرگ يزدگرد
ترنا

بازيخانه
ن و ك:

بر اساس نسخه ميرمصيبت
ت 20:30

اجراى  دوم ساع
ن: خيراله تقيانى  پور

ص.رمضانيان
ن: 

 ح.امان  پور قرايى
ن: گروهى

ن: بهرام بيضايى
ن: سامان ناصرى

ن:گروهى

عباس عبداهللا زاده
ك:گلبرگ ابوترابيان

ك: جواد نورى
ك: پويان عطايى

ك: نجمه تاجيك
ك: سهيل بابايى

ك: پژمان كاشفى
ك:اكرم موسوى

تهران
85َ

تهران
95َ

تهران
100َ

اصفهان
55َ

تهران
45َ

تهران
90َ

تهران
60َ

تهران
15َ

سه  شنبه 94/6/10
ش  هاى آيينى و سنتى                                                                                                                                             محوطه تاالر وحدت – ساعت 20:30

                                                          مراسم اختتاميه هفدهمين جشنواره نماي

ج

تاال

مرور تئاتر ايران
صحنه اى آزاد

ميهمان
پيشكسوتان

مرور تئاتر دانشگاهى

مجموعه تئاترشهر: خيابان انقالب- چهارراه ولى عصر (عج)- مجموعه تئاترشهر- تلفن: 4 و 66460592
ت- تلفن 55156061 – 55630871 

ك شهر- خيابان بهش
تماشاخانه سنگلج: خيابان وحدت اسالمى- ضلع جنوبى پار

تاالر هنر: خيابان شهيدمفتح- ضلع جنوبى ورزشگاه شهيد شيرودى- خيابان شهيد ورزنده- تلفن 88306640 
ك 34 - تلفن :  88828694

ش: خيابان انقالب – بعد از خيابان ايرانشهر – خيابان شهيد موسوى – كوچه محمد آقا – پال
خانه نماي

تاالر حافظ: خيابان حافظ- خيابان استاد شهريار- روبروى تاالر وحدت- تلفن: 66756043
تاالر محراب: خيابان ولى عصر (عج)- تقاطع خيابان امام خمينى (ره) – تلفن: 66402284

تاالر وحدت: خيابان حافظ- خيابان استاد شهريار- تلفن: 5- 66705101

هرن

                                             


