 انصاف و تجسم تلخكامي گرسنگان، شرافت،هنر در عرفان اسالمي ترسيم روش��ن عدالت
.مغضوب قدرت و پول است
بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران
)حضرت امام خميني(ره

Khomeini, the founder of the Islamic Revolution(PBHU):
Imam

In Islamic mysticism, art is a vivid explanation of justice, nobility and equity, as well as
the visualization of afflictions of those disfavored by power and money.

. هنري است كه بتواند مجسمكننده و ارائهكننده آرمانهاي دين اسالم باشد،هنر ديني
 تقوا و پرهيزگاري، اعت�لا، حقوق معنوي،اين آرمانها همان چيزهاي اس��ت كه س��عادت
.انسان و عدالت جامعه انساني را تأمين ميكند
مقام معظم رهبري
)حضرت آيتاهللخامنهاي (مدّ ظله العالی

Leader of the Islamic Revolution
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei:
Supreme
Religious art is the one which represents and
embodies the aspirations of Islam. These aspirations will guarantee prosperity, intellectual
rights, exaltation, virtue and piety for humans,
and justice for society.

 اولین حمایتش شفافیت.دولت باید در فرهنگ سیاس��تگذار باش��د و نظارت و حمایت کند
مق��ررات و فضای امن در جامعه اس��ت اما باید کار را به صاحب��ان اصلی اش یعنی اصحاب هنر
.واگذار کنیم
رئیس جمهور اسالمی ایران
دکتر حسن روحانی

I

ranian President Hassan Rouhani

Government should make policies in, supervise
and support culture. Its first support will be the
transparency of regulations and provision of a
calm atmosphere in the society. However, we
have to hand over the job to itsreal possessors
who are the artists.
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توجه به این گونهی نمایش��ی – با تمام اصالتها
و صمیمیتهایش – محدود به ای��ام فراخوان تا
برگزاری جشنواره ،نش��ود و پژوهشهای دقیق،
هدفمن��د و مس��تمر ،زوای��ای پنه��ان و بکر این
عرصهی مردمی را روش��نتر ک��رده ،در هیأت و
کس��وت روایتهای مؤثر و زیبای نمایشی ،ارائه
دهد.
توفیقوتجربهیمثبتبرگزاری"شانزدهمین
جش��نوارهی بینالملل��ی نمایشه��ای آیینی و
س��نتی" ،در گ��رو آن اس��ت که بتواند به س��هم
فرص��ت و بضاعت  ،تئاتر ای��ران را به هویت اصیل
و حقیق��ی خود ،نزدیک کند و با ن��وآوری و تکیه
بر تجارب گذشتگان ،سیاستهای کالن نانوشته
و دغدغههای صاحبنظران و دلسوزان اندیشمند
این عرصه را پوش��ش دهد .و این ،انتظاری است
که با اهتمام و ابتکار برگزارکنندگان این جشنواره
و دیگر عالقهمندان هنر نمایش ،دور از دس��ترس
نیست.
عليجنتي
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

پیام وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی
به شانزدهمین
جشنوارهبینالمللی
نمایشهای
آیینی و سنتی
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A Message
From Ali Jannati Minister
of Culture and
Islamic Guidance

به نام خداوند جان و خرد
نمایشهای آیینی هر ملتی ،برخاسته از
روح دین ،فرهنگ و اس��طورههای دیرینهی
آن ملت اس��ت و از این منظ��ر؛ نمایشهای
سنتی ،وجوه ارزشی فراوانی را در برمیگیرند
به ویژه آنجا که پای حمایت و صیانت از میراث
مش��ترک جهانی و بخش تجدیدناپذیر این
میراث به میان میآید.
آیینهای سنتی ،گنجینههای ارزشمند
تمدنی هس��تند که فرهنگ ملل برپایه آنها
قوام و بقا مییابد و نس��ل به نس��ل و س��ینه
به س��ینه ،منتقل میش��وند تا نشان هویتی
ملته��ا گردند .به ویژه آنج��ا که به یمن هنر
نمایش،قدرت خودنمایی مییابند .از این رو،
اقوام انسانی ،آیینهای سنتی خود را بیش از
واقعیتهایموجود،پاسداشتهوبرایتفسیر
تبیینوانتشارمؤلفههایآنمیکوشند.
جش��نواره نمایشهای آیینی و س��نتی،
بره��ان موجودیت و رونق خ��ود را در معرفی
و بازنمایی گس��ترهی طی��ف لطیف و متنوع
آیینهای ریشهمند این س��رزمین مییابد.
از این رو ،انتظار میرود هرس��اله با کوششی
مؤث��ر و بهن��گام ،شایس��تهتر از دورهه��ای
پیش��ین و در اندازهی بلن��دای قامت تمدن
این خ��اک پرگهر،برگزار ش��ود و صد البته،

In The Name of God of Life and
Wisdom
Ritual plays of every nation are
rooted in their religion, culture
and myths. Thus, these traditional plays are significant, especially when the presentation and
protection of a common world
heritage is in the spotlight.
Rituals are valuable treasures of
civilizations upon which culture
is established and transformed
from one generation to another.
Thus, nations have preserved
their traditional rituals more
than any other existing reality,
and are trying hard to promote
them.
The Ritual-Traditional Theater
Festival finds its identity in representation of a variety of Iranian rituals. Such activities are
expected not to be restricted to
the festival holding period; rather lead to exact, goal-oriented
and continuous research in the
framework of influential and
beautiful plays. The 16th International Ritual-Traditional
Theater Festival will bear positive results if it helps the Iranian
theater gain its genuine identity.
Through innovation and the predecessors' experience, it can fulfill the unwritten macro policies
and concerns of theater experts.
This expectation is accessible
with the efforts and innovations
of the event’s organizers and
lovers of performing arts.

پیام معاون هنری
وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی
به نام آن که جان را فکرت آموخت
آیین ب��ه معنی تجمیع خصایص نیک
و روحانی آدمی در زندگی جمعی اوست
و نتیج��هی آیینمداری در تمامی ادیان،
ترکی��ب ذکر و تذک��ر با تفکر و اندیش��ه
انسانیس��ت؛ اما در جهان��ی که ما در آن
به س��رمیبریم زندگی ف��ردی و دوری از
جمع حقیق��ی ،امکان ظه��ور آیینهای
نوی��ن را کمرنگ ک��رده اس��ت و این در
حالیس��ت ک��ه تفکر ایرانی – اس�لامی
همواره بر حی��ات جمعی در کار ،زندگی
و عبادت تأکید م��یورزد و در میان اقوام
ایرانی ،هنوز بی��ش از صدها آیین امکان
حی��ات دارن��د .آیینهایی ک��ه میتواند
محوری برای اس��تحکام هویت ایرانیان
باش��د و حتی در برابر جهانیان ،افقهای
نوینی را ترسیم سازند.
جش��نواره بینالملل��ی نمایشه��ای
آیین��ی و س��نتی ایران��ی ،ک��ه اکن��ون
ش��انزدهمین دفتر آن در برابر ما گشوده
اس��ت با تأکید بر نمایشه��ای آیینی و
س��نتی ایرانی ،در جس��تجوی راهی به
س��وی وحدت و صلح میان تمامی ملل و
نحل ساکن بر این کره خاکی است.
این امی��د ،اندیش��ه پاکی اس��ت که
از دیرب��از ایرانی��ان بر آن پای فش��رده و
تمدنه��ای جه��ان را مدی��ون خویش
کردهاند.

از کلیه دس��تاندرکاران جش��نواره و
تمامی ش��رکتکنندگانی ک��ه با نیروی
معنوی و نگاه معرفتگرای خویش ،ما را
یاری نمودند و بعضاً به اصالتها و دقایق
امر ،رهنمون ش��دند؛ با نهای��ت احترام،
سپاس��گزاری مینمای��م و از خداون��د
بزرگ ،توفیق پوی��ش و مداومت در این
راه مقدس را مسئلت دارم.
علی مرادخانی

the international arena.
The 16th International RitualTraditional Theater Festival
seeks to find a way for unity and
peace among all nations.
I express my thanks to the organizers and participants of the
festival, and wish God will grant
them success.

A Message From
Ali Moradkhani
Deputy Minister
in Art Affairs:
Ali Moradkhani
In the name of the one who bestowed thought upon the Soul
The word ritual means gathering
good and spiritual human characteristics in their collective life.
Practicing rituals in all religions
means combining prayer with
human thought. However, in the
modern world, our private life
prevents the appearance of novel rituals. This is while; there are
hundreds of rituals which are
still alive among Iranian ethnic
groups, and can be a pivot for
strengthening Iranian identity
and even trace new horizons in
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آیین قوام یافت��ه و دیرینهدار ایرانی ،متجلّی
در نمایشهای آیینی و س��نتیای باید باشد
ک��ه حقیقت خ��ود را در حقانیت انس��انی و
باورها و ارزشه��ای کمالگرا و رهاییبخش
انس��ان معاصر از تمامی بستگیها و تعلقّات،
میداند.
حقیقتی که ریش��ه در همنوعدوس��تی،
عدالتخواه��ی و فضیلتجوی��ی دارد و
فداکاری فرزندان بینش��انش ،روشنترین و
ماندگارترین نشانهها را برای پایداری آیینها
و س ّنتهای انسانی – آسمانی ،بر تارک تاریخ
بشری ،حک کردهاند.
همت و تالش متین و تجربهمند همکاران
و همراه��ان فهی��م و خدوم دس��تاندرکار
برگزاری "شانزدهمین جشنوارهبینالمللی
نمایشهای آیینی س��نتی" را قدر دانسته و
روزه��ا و افقهای باش��کوهتری را برای بروز
توانمندیها و بضاعت تئاتر ایران عزیز ،امید
میبریم.
قادر آشنا

In the Name of God

پیام مدير کل
هنرهای نمایشی
A Message
From Qader
6
Ashena Director General of
the Performing
Arts Center

یک��ی از مهمتری��ن مؤلفههای��ی که
باورمن��دی و ج��رأت این بی��ان را به ما
میده��د که :تئات��ر ،روی دیگ��ر و وجه
روش��ن زندگی اس��ت و نس��بت به سایر
هنرها ،نزدیکترین همراهی و آيينهگی را
از زندگی فردی و زیست اجتماعی آدمی
دارد ،این نکته است که صحنهی نمایش؛
صحنهی نش��ان دادن تعارض ،درگیری
و رویاروی��ی چهرهه��ای متف��اوت و گاه
مختل��ف ،حاضر در مت��ن و بطن روابط و
تبیین چالشهای ذهنی و رفتاری آدمی
میشود.
چالشهایی که به فراخور دغدغههای
بش��ری در دورانها و س��طوح مختلف،
عمق و س��احتی متفاوت داش��ته و از این
منظ��ر ،عمیقترین و تأثیرگذارترین آنها
نی��ز ،س��احتهای آیینی و س��نتی هر
قومیتی اس��ت و گویی ،تئاتر
فرهن��گ و ّ
هر ملتی ،وجه نمادی��ن و بازماندهی این
آیینهاست.
ب��ه عبارت دیگر ،آیی��ن و تئاتر ،هر دو
رویههای یک س ّکهاند .س ّکهای که از وجوه
اندیش��ه و آرمانهای معنوی هر ملّتی ،بها
و قیمت میگیرد و بدین اعتبار،س��نت و

An important element indicating that theater, in comparison
to other art branches, is more
compatible with human individual and social life is that theater
stage is the arena of conflicts, relations as well as human mental
and behavioral challenges.
Challenges that according to
human concerns in different periods, have had different depths
and realms; the most influential
of which are ritual and traditional realms of each culture
and ethnicity. As if national theater is a symbol of this.
In other words, rituals and theater are two sides of the same
coin, credited with thoughts
and spiritual aspirations of each
nation, and manifested in their
ritual and traditional plays.
Ritual plays finds their true essence in human beliefs and values that free him from all bonds,
a reality which is rooted in altruism as well as in seeking justice
and erudition.
I appreciate the efforts my colleagues in organizing the 16th
International Ritual-Traditional
Theater, and wish that Iranian
theater will prosper.

پیام دبیر جشنواره

A Message
From Davoud
Fathalibeigi,
secretary of the
festival
In the name of the one who bestowed thought upon the Soul
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The 16th International RitualTraditional Theater Festival begins while a number of veteran
theater masters such as Ta’zieh
(Ashura passion play) performers
Ali Torabi and Reza Mashayekhi,
Sa’di Afshar (a master of SiahBazi), narrator Valiollah Torabi
and researcher Sadeq Homayouni
passed away in the last year.
Humans are mortal, while God is
Eternal. An artist, though being
mortal, is everlasting through his
art.
Saadi, a Man of Good Name Never
Dies;
Those Die Who Do Not Live With
a Good Name

آييني و س��نتی را با رویک��رد پژوهش و
.آموزش نخواهدگرفت
،به همة یاران و یاوران این جش��نواره
بوی��ژه پیشکس��وتان و هنرمندان جوان
و خوشذوق و دوس��تدار فرهنگ و هنر
ایرانی ک��ه این مش��عل را ف��روزان نگه
. خسته نباشید میگویم،داشتهاند
برای آنانک��ه در قی��د حیاتند آرزوی
تندرستی و برای درگذش��تگان کاروان
هن��ر ایران��ی از خداون��د متع��ال طلب
.آمرزش میکنیم

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
ش��انزدهمین جش��نواره بینالمللی
نمایشهای آييني و سنتی را در شرایطی
برگ��زار میکنیم که در س��ال گذش��ته
و ج��اری چند ت��ن از پیشکس��وتان بنام
ح��وزه نمایشه��ای س��نتی و آیین��ی
همچ��ون زندهی��اد عل��ی تراب��ی و رضا
مش��ایخی(تعزیهخوان)زندهیاد سعدی
افشار(س��یاه باز) و زندهیاد مرشد ولیاهلل
ترابی(نق��ال) و زندهی��اد اس��تاد صادق
.همایونی(پژوهشگر) را از دست دادیم
.انس��ان فانی اس��ت و خداون��د باقی
هنرمن��د اگرچه فناپذیر اس��ت لیکن به
.برکت هنرش جاودانه است
س��عدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
 بس��تری،بیگمان برپایی جش��نواره
است برای ماندگاری نام و آوازة هنرمندان
 که اگر برگزاری و تداوم،ای��ن آب و خاک
 بسیاری از هنرمندان،این جشنواره نبود
این عرصه در گمنامی رخت از این جهان
برمیبس��تند و اثری از هنر ایش��ان باقی
 برگزاری جش��نواره اگرچه در.نمیماند
حفظ و اشاعة بخشی از میراث معنوی در
،قلمرو آييني و نمایش مؤثر بوده و هست
ّ لیکن جای تش��کیالت منسجم و
موظف
همچون مرکز حفظ و اشاعة نمایشهای

داوود فتحعلی بیگی

Undoubtedly, holding such a festival is aimed at providing a basis
for the persistency of the names of
Iranian artists. For, previously a
large number of these artists were
unknown to many.
Although holding the festival will
help preserve and promote part
of our intangible heritage, the
need for the formation of a center
for ritual-traditional plays, with

an educational and research approach, is highly felt.
I express my thanks to all my colleagues, particularly veteran and
young artists--lovers of the Iranian
culture and art--who have made
every effort for the preservation of
ritual theater.
I wish those who are alive will
prosper, and the souls of the late
artists will rest at peace.

هیات انتخاب شانزدهمین جشنواره بین المللی نمايش هاي آييني و سنتی
Selection Board of the 16th International
Ritual &Traditional Theater Festival

بخش متون صحنه ای

Stage Scripts Section

پژوهشگر ،نویسنده است .او همکاری مستمر با نشریات تخصصی
تئاتر داشته است .وی داور جشنواره مختلف کشو بوده و برای ثبت
جهانی پرونده تعزیه دریونسکو سالهای متمادی تالش کرد .وی
نویسنده مقاالتی همچون پژوهش تئاتر ،نمایش سنتی ژاپن،نو،
روح درصحنه ،نقد تئاتر چیس��ت ،نقدتئاترچیس��ت ،نمایش در
ویتنام ،نمای��ش درتایلند ،پروانه در صحنه:دیدار از اپرای چینی،
کابوکی و ..را در پرونده کاری خود دارد.

الله تقیان

LT

aqian

aleh

Taqian is an author and researcher. She
has judged numerous domestic festivals,
and made great efforts for the registration of Ta’zieh (Ashura Passion Play) on
UNESCO’s intangible heritage list.
Taqian has written articles, including:
Performance is Vietnam, What Is Theater
Criticism and Theater Research.

پژوهشگر ،نویسنده،کارگردان،طراح صحنه و مدرس درسال1343درکرج
به دنیا آمد .وی دارای دکتری پژوهش هنر است.او درطول سال های گذشته
مقاالتی ازجمله :خشونت درتئاتر ایران ،نمادها و نشانه ها درنقل ایرانی و ...را
به رشته تحریر درآورده است.همچنین ناصربخت عضوکانون ملی منتقدان
جهانی،عضو ش��ورای کانون نمایش های سنتی-آييني ،دبیر وهیات داوران
جش��نواره های متعدد تئاتری کشور،مسئول کمیته انتشارات تئاتر رضوی
و ...بوده است .وي همچنين عضو هيأت انتخاب مسابقه نمایشنامه نویسی،
نقالی و مجالس شبيه خواني جشنواره امسال است.
Nasserbakht is a researcher, writer, director, stage designer and instructor. He holds
a PhD in art research. Some of his articles
include: Violence in Iranian Theater, Symbols and Signs in Iranian Narration.
Nasserbakht is a member of the Council of
Ritual-Traditional Performance. He was
also the executive director of the 31st Fajr
International Theater Festival.

محمد حسین ناصر بخت
ohammad
ossein Nasserbakht

MH

نویسنده وکارگردان درسال1353درمالیر به دنیا آمد .وی دارای
کارشناسی ارشدکارگردانی تئاتر ازدانشگاه تربیت مدرس است.
اونویس��نده وکارگردان اهل قبور ،بیداری خانه نسوان ،همسایه
آقا ،تکیه ملت ،مضحکه ش��بیه قتل ،تیات��ر اجباری ،پنهان خانه
پنج در ،خیش��خانه و...اس��ت .وی همچنین برنده جایزه بهترین
نمایش��نامه رادیویی درجش��نواره تولیدات رادیوی��ی زیبا کنار
در س��ال ،1384برتر نویس��ندگی جش��نواره بین المل��ی تئاتر
فجردرس��ال ،1378برترمتن وطراحی صحنه اولین جش��نواره
ایران زمین درسال 1377و ...را درپرونده کاری خود دارد.
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حسین کیانی

HK

ossein
iani

Kiani is a writer and director. He holds
an MA in theater from Tarbiat Modarres
(Teacher’s Training) University. Some of
his works include: Awakening of the House
of Women, Mockery Similar to Murder.

Selection Board of Ritual Plays

پیمان شریعتی

PS

ayman
hariati

نویسنده،کارگردان ،بازیگر درس��ال1351در تهارن به دنیا آمد.
وی دارای کارشناس��ی بازیگری از دانش��گاه آزاد اسالمی تهران
اس��ت .او در طول گذش��ته داوری جش��نواره های تئاتر استانی
کشوردر سال های ،1380،1382،1383مسئولیت ستاد خبری
مرکز هنرهای نمایش��ی درس��الهای ،1382-1378کارشناس
رواب��ط عموم��ی مرکز هنرهای نمایش��ی ،مدی��ر روابط عمومی
دومین جشنواره تئاتر بانوان کش��ور درسال ،1383مدیر روابط
عمومی چهارمین جش��نواره تئاترکانون های نمایش��ی سازمان
فرهنگی هنری ش��هرداری تهران ،داوری چهارمین جش��نواره
کرج -ساوحبالغ در سال ،1387مسئول کمیته پنجمین همایش
آیینهای عاشورایی در سال ،1387مسئول کمیته تعزیه ،آييني و
میدانی درچهارمین جشنواره بین المللی آیینی –سنتی در سال
 ،1388عضو هیات بازبینی جشنواره تئاتر و ....را داشته است.
Born in 1972 in Tehran, Shariati holds a
BA in acting. He has so far judged at provincial theater festivals, and headed the
committee of the Fifth Ashura Rituals
Congress. Shariati was in charge of the
Ta’zieh Committee of the Fourth International Ritual-Traditional Theater Festival
in 2009.

نــــویسنـــده،پژوهش��ـــگـر،کارگـــردان و مـــ��درس
تئاتردرسال1336درچهارمحال بختیاری به دنیا آمد.
وی دارای دکتری تخصصی هنر اس��ت .او دبیرجشنواره های
مختل��ف ،مدیریت پخش هنری انجمن م��وزه های جهانی و ...را
برعهده دارد .وی عضو کانون ملی منتقدان تئاتر با سابقه16سال
تدریس دردانشکده های مختلف هنری،گویندگی و کارشناسی
رادی��و در 500برنامه و ...را در پرونده فعالیت های هنری ،تئاتری
خود دارد.
Salehpour is a researcher, director and
theater instructor. He holds a PhD in arts.
He has been the secretary of numerous
festivals so far. Salehpour is a member of
the National Theater Critics Association.

اردشیر صالح پور
rdeshir
alehpour

AS
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مسابقه نمایشنامه نویسی
Playwriting Competition Section
نویس��نده ومدرس درس��ال1339درتهران به دنی��ا آمد .وی یک��ی از فعال ترین
نویسندگان ایران ودارای کارشناسی نمایش است.او به مقوله اقتباس از آثار نمایشی
دنیا توجه دارد .آثار اقتباس��ی همچون پژهانهای مردی ک��ه خانهاش ویران بود،
آن گاه ک��ه ماه باال یآید ،مضحکه نامه دن کیش��وت المانچایی ،ش��ازده کوچولو،
مکب��ث ،دیر راهبان،روز رس��تاخیز ،رقص مادیانها ،دیرم ش��ده بای��د بروم،خون
مثل استیک،میخواستم اسب باش��م،تنهاخداحق داردبیدارم کند و..را در پرونده
نویس��ندگی خود دارد .همچنین وی دربسیاری از دنشگاهها تدریس داشته و داور
چندینجشنوارهبینالمللیکشوریبودهاست.
محمد چرمشیر
ohammad
harmshir

MC

Charmshir was born in 1960 in Tehran.
He is a prolific writer and theater instructor. He is interested in literary adaptation, and has written works such as:
When Moon Rises, Little Prince, Macbeth, Day of Resurrection, It’s Late, I
Have to Go, Only God Has the Right to
Wake Me Up.

نویس��نده،کارگردان،بازیگر -نمایشگر عروسکی وتئاتر کودک و
نوجوانان دارای کارشناس��ی نمایش اس��ت .وی شاعر ،نویسنده
وکارگ��ردان در به دره��ا ،ماجراهای تقی ج��ان ،پلیس کوچولو،
آش��پزکوچولو ،قصه های ش��بانه ،نازنین خان��م ،آب،آب زندگی
و....همچنین بازی در نمایش ش��اپرک خانوم ،ترب ،بخت خفته،
آریا داکاپو ،رس��تم و س��هراب و ..را می توان نام برد.وی همچنین
در بس��یاری از دانش��گاهها همچون دانش��گاه س��وره ،دانشکده
سینماوتئاتر،دانشکده هنرهای زیباو..تدریس می کند.

She is a writer, director, actor and
puppeteer. Mofid has made numerous contributions to children
and young adults theater. She
has also instructed at Soureh and
Cinema-Theater universities as
well as Tehran University’s Fine
Arts Faculty. Night Stories, Little Cook, Little Police are among
her works.

هنگامه مفید
engameh
ofid

HM

Naqqali (Narration) of Ta'zieh
Scripts and Sessions
کارگردان ،نویس��نده ،بازیگر ،پژوهش��گر ،مدرس در سال1329
در س��لطانیه به دنیا آمد .وی دارای م��درک درجه یک هنری از

وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی است .او پژوهش��گر و نویسنده

کتاب دفتر تعزیه( )3(، )2( ،)1و،..تعزیه ناصرالدین ش��اه ،تعزیه

دختر هندو ،تعزیه مجلس ش��هادت مس��لم ،این غرفه از بهشت،
قصه باغ زالزالک ،س��یاه بازی نمایش ممنوع و ..همچنین بازیگر

فیلم های س��ینمایی آری اینچنین بود برادر ،سگ کشی ،کتاب

قانون ،آلزایمر ،س��یب و سلما ،اینجا ش��هر دیگری است و ..را در

داوود فتحعلی بیگی

DF

پرونده کاری خود دارد.

avoud
athalibeigi

Born in 1950, he is a researcher and author. Ta’zieh of Nasser al-Din Shah, Ta’zieh of the
Hindu Girl, Ta’zieh of the
Martyrdom of Moslem, Story
of the
Hawthorn Garden, are among
his works. Fathalibeigi has also
acted in movies such as Book
of Law, Alzheimer’s, Dog-Killing, This Is a Different City.
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هیات انتخاب بخش صحنه ای
Selection Board of the Stage Theater Section
نویس��نده ،گوینده ،بازیگر ،کارگردان دارای کارشناس��ی ارش��د کارگردانی
از تئاترمل��ی فرانسه(استراس��بورگ) اس��ت .وی نویس��نده،کارگردان و
بازیگرنمایش هایی همچون کوچ ،عروس ،ش��ب درحلبی آباد ،معدن ،مریم
و مردآوری��ج ،گل و قداره ،پتک ،مفتش و ..همچنین بازی درلبخند باش��کوه
آقای گیل ،ش��هرقصه ،ریل ،درانتظار گودو ،روزنه آبی ،تیاتر فرنگی ،حش��ره
ها ،حضورباد ،آنکه گفت آریآنکه گفت نه و ...را در پرونده کاری خود دارد .وی
همچنین عضو هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر است.

بهزاد فراهانی
ehzad
arahani

BF

Farahani is an actor, director, dubber and
writer. He holds an MA in directing from
the French National Theater (Strasburg).
Migration, Bride, Mine are among his
works. He has acted in plays such as The
Magnificent Laughter of Mr. Gill, Waiting
for Godot.

نویس��نده،کارگردان ،بازیگردرسال1327درشهرمشهد به دنیا آمد.
وی دارای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است .او
نویس��نده وکارگردان خون رقصه ،آیه های غربت ،یخبندان ،تراژدی
تردید ،وی تاکنون بارها موفق به دریافت جوایز متعدد ازجشنواره های
بین المللی شده اس��ت .ازجمله بهترین نویسنده ،طراح وکارگردانی
درجش��نواره بین المللی تئاترفجر درسالهای1362،1372همچنین
برترنویسندگی ،طراحی صحنه و بهترین بازیگرمرد و زن درجشنواره
بین المللی تئاترفجردرس��ال ،1390لوح زرین دس��ت خط حضرت
امام از جش��نواره ادبیات دفاع مقدس درس��ال1364و...را در پرونده
کاری خود دارد.
Born in 1948, Saberi is a writer, director
and actor. He has written and directed
plays such Glacial, Tragedy of Hesitation.
Saber has been awarded at several international festivals such as the Fajr International Theater Festival.

رضا صابری
aberi

RS
eza

متولد1353شهرس��رپل ذه��اب ،دارای م��درک کارشناس��ی
ارش��دکارگردانی تئاتراست .نویس��نده وکارگردان نمایش هایی
همچون وعده گاه نهنگ ،ش��هرآدم ،شهرحیوان ،دختری باشنل
ارغوانی ،آوای سرخ ،آژاکس،داستانهای کارور ،مکبث ،قصه خوب
خدا ،چه گ��وارا و ....را درکارنامه کاری خ��ود دارد .وی همچنین
موفق به اخذ جایزه اول نمایش��نامه نویسی کودک و نوجوان ،اول
نمایشنامه نویسی فجر و ....شده است.
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حمیدرضا نعيمي
amidreza
aimi

HN

Born in 1974, he holds an MA in theater directing. He
has written and directed plays such as Whale Rendezvous, Human City, Animal City, A Girl With a
Purple Cloak, Macbeth and God’s Good Story.

ارتش میرزا ملکم خان خانبلوکی

T

he Army of Mirza Molkom
Khanbolouki

Troupe: Radikal 14
Playwright: Seyyed Mohammad Mosavat
Director: Seyyed Mohammad Mosavat
Cast: Mohammad Ali Mohammadi, Siamak Akhavan, Ehsan
Bohlouli, Esmaeil Gorji, Seyeyd Mehdi Mousavitabar
Stage Designer: Seyyed Mohammad Mosavat
Music: Hamed Zamani, Hamed Habibzadeh
Duration: 50 min
نام گروه :رادیکال چهارده
City: Tehran

نویسنده :سید محمد مساوات
کارگردان :سید محمد مساوات
بازیگران :محمدعلی محمدی ،سیامک اخوان ،احسان بهلولی ،اسماعیل گرجی ،سید
مهدی موسوی تبار ،گلنازتوسلی ،فریبا امینی
طراح صحنه :سیدمحمد مساوات
طراح لباس :کارگروهی
موسیقی :حامدزمانی ،حامد حبیب زاده
دستیارکارگردان :سوگل سادات خلیق ،وحید نظر بیگی
مدت زمان 50 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

S osavat
M

eyyed Mohammad

عم��ه آقاجان بعد ازس��ی س��ال
زنده می ش��ود .او م��ی خواهد خانه را
از دست آقاجان دربیاورد و..

T

he aunt of Aqajan
becomes alive after
…the lapse of 30 years
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Born in 1983, he holds an
MA in theater. Black Ribbon is among his works.
سید محمد مساوات
متولد1362تهران ،دارای کارشناسی ارشد تئاتر است.
وی ازس��ال1386فعالیت خود را در ح��وزه تئاتر آغاز
کرد .کارگردانی آثاری همچون آقای بکت سکس��که
فراموش نشود ،روبان سیاه ،بازیخوانه قیاس الدین مع
الفارق و ..را در پرونده کاری خود دارد .برنده جوایزی از
جمله نمایشنامه نویس برتر سال کانون ملی منتقدان
تئاتر و ..شده است.

الماس و شهر تارا

D

iamond and Tara City

T

he play is inspired by Persian poet Attar’s The Seven
Cities of Love.

تارا به خ��واب الماس م��ی آید .وقتی
الماس ازخواب بیدارمی شود همزادش
ب��ه او م��ی گوی��د ب��رای رس��یدن ب��ه
معش��وق باید از  7وادی که تارا از آن
گذشته ،عبورکند...

نام گروه :هنری صفیر
نویسنده :حسین تفنگدار
کارگردان :میثم یوسفی
بازیگران :محمود راس��خ فرد ،مهدی زمین پرداز ،قاس��م طاهراحمدی ،مصطفی ایزدی،
نسیم تاجی ،میترا شجاعی ،میثم یوسفی ،نادر حسن پور
طراح صحنه :سینا ییالق بیگی
طراح لباس :الهام شعبانی
طراح حرکت :محسن گودرزی
موسیقی :یاسربیات (به همراه سه نوازنده)
مدت زمان 75 :دقیقه
Troupe: Honari-Safir
استان :تهران
شهر :تهران
Playwright: Hossein Tofangdar

Director: Meysam Yousefi
Cast: Mahmoud Rasekh-Fard, Mehdi Zaminpardaz,
Qassem Taher-Ahmadi, Mostafa Izadi, Nassim Taji
Stage Designer: Sina Yeilaq-Beigi
Costume Designer:
Music: Yasser Bayat
Duration: 75 min
City: Tehran

میثم یوسفی
متولد1360شهرری ،دارای کارشناسی
سینماس��ت .ازس��ال 1375با بازیگری
وارد حوزه تئاتر ش��د .کارگردانی آثاری
همچون ما کجا اینجا کجا ،بازیگر تعزیه،
مبارک و دیو س��فید ،اولین ب��ازی و ..را
درپرونده کاری خود دارد.

M

eysam Yousefi

Born in 1981, he began
his artistic activities in
1996. Ta’zieh Actor is among
his works.
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اتللو به روایت بخشی

O

thello Nararted by Bakhshi

فرشید تمری
متول��د 1345قوچان،کارش��ناس
اداره هنره��ای نمایش��ی اس��ت .وی
از س��ال1364وارد حوزه تئاتر ش��د.
کارگردان��ی ما م��ی توانی��م ،آواز پدر
آواز تفن��گ ،افس��انه بگ��و ،گراییلی،
آتامرگان ،آرزوی زبان بسته ها و ..را در
پرونده کارگردانی خود دارد.

F

arshid Tamari

«اک��و» ب��ا س��لطان ای�لات
ش��مال ش��رق ایران دشمن
م��ی ش��ود و وقای��ع تراژیکی پیش
می آید....

T

his is an
adaptation of
William Shakespeare’s Othello.
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Troupe: Lal
Playwright: Farshid Tamari
Director: Farshid Tamari
Cast: Reza Biabani, Hessam
Hesari, Setayesh Rajaei-Nia,
Noshin Norouz-Zadeh, Ghazaleh Yazdian, Majid Hafez,
Amir Hossein Rezazadeh
Stage Designer: Amir Nikravan Bajgiran
Costume Designer:
Music:
Duration: 70 min
City: Khorasan Razavi

Born in 1966, he
began his theatrical activities in
1985. We Can, Tell
Myth are among
his works.

نام گروه :الل
نویسنده :فرشید تمری
کارگردان :فرشید تمری
بازیگران :رضا بیابانی ،حسام حصاری ،ستایش رجایی نیا ،نوشین نوروز زاده ،غزاله یزدیان،
مجید حافظ ،امیرحس��ین رضا زاده ،احسان تاجی ،ش��ایان بهداد ،مهیارغازی ،حمیدرضا
ش��جری ،پوریا گوهری ،فرش��اد قاس��می ،س��ید مهدی وحیدی ،وحید ممیزی ،مهدی
س��جادیان ،عاطفه سیف ،سپیده س��لطانی ،فرزانه جالئیان ،نیلوفر نیک نژاد ،اکرم نادری،
سحرخزایی ،ابوالفضل عباسی و علیرضا چمنی
طراح صحنه :امیر نیکروان باجگیران
دستیارکارگردان :امیر نیکروان باجگیران ،آریا کسرایی ،پویا حقیقی
منشی صحنه :ساناز شاملو
مدیراجرایی :محمدرضا باباخانی
مدیر تدارکات :محمدشجری
طراح و چهره پرداز :غزاله یزدیان
اجرای چهره پردازی :پویا حقیقی
مدیرگروه موسیقی :پوریا قناویزی
مدت زمان70 :دقیقه
استان :خراسان رضوی
شهر :مشهد

اواولماسون بوالوسون( مشهدی عباد)M
ashhadi Abbas

Troupe: Kotal
Playwright: Ozir Hajibeigov
Director: Yaqoub SediqJamali
Cast: Hamed Ensafi, Jamal
Saqinejad, Nassrin Moradi,
Fatemeh Esmaeili, Abbas
Zare-Seresht, Hassan Babazadeh
Stage Designer: Yaqoub
Sediq-Jamali
Costume Designer:
Music: Behnam Moradkhani
Duration: 70 min
City: Tehran

نام گروهُ :کتل
نویسنده :اوزئیرحاجی بیگف
کارگردان :یعقوب صدیق جمالی
بازیگ��ران :حامد منافی ،جمال س��اقی
نژاد ،نسرین مرادی ،فاطمه اسماعیلی،
عباس زارع سرشت ،حسن بابازاده
طراح صحنه :یعقوب صدیق جمالی
طراح لباس :آزیتا ایرانی
موسیقی :بهنام مرادخانی
دستیارکارگردان :سعیده حامد
مدت زمان 70 :دقیقه
استان :آذربایجان شرقی
شهر :تبریز

YS

aqoub
ediq-Jamali

Born in 1974,
Sediq-Jamali began
his theatrical activities in 1991. Purple Night, Narges
Green Season are
among his works.
یعقوب صدیق جمالی
متولد1353تبریز ،دارای کارشناسی ارشد تهیه کنندگی از دانشکده صدا وسیما است.
وی از س��ال1370فعالیت خود را درحوزه تئاتر آغاز کرد .کارگردانی نمایش های شب
ارغوان ،محرم زنده اس��ت ،فصل سبز نرگس ،محبوبه های ش��ب ،آرش ،درباره ماهان،
سال کبیسه عیسی ،آهسته با گل سرخ و....را در پرونده کاری خود دارد .او همچنین در
بس��یاری ازفستیوال های مختلف بین المللی حضور داشته است .ایتوس در ترکیه ،آک
دنیز ترکیه ،های فس��ت در ارمنستان و ...از آن جمله اند .همچنین تقدیر شده به عنوان
یکی از 20کارگردان برتر حوزه دفاع مقدس توسط فرماندهی کل قوا است.

عباد پیر در مقابل طلب خود از رستم
بی��گ دخت��ر او را طل��ب می کند ت��ا با او
ازدواج نمای��د .غافل از اینکه دختر دل
در گرو سرور دارد و...
Mashhadi Abbas was an old
…man who

17

khshama
اوخشاما

U

مهدی صالحیار
دانش��جوی
متولد1361مرن��د،
کارشناس��ی ارش��د ادبیات نمایش��ی
اس��ت .ازس��ال1380فعالیت خود را
در ح��وزه تئاترآغاز ک��رد .کارگردانی
آثاری همچون تراژدی آب ،تکم ،کوسا
کچل ،ایستگاه ،یک شب طوالنی و ..را
در پرونده کاری خود دارد.

Mehdialehyar
S

آنا و کیش��ی مدتی اس��ت که بچه
دار نم��ی ش��وند .آنه��ا ب��ه درخت
باالی قله دخیل م��ی بندند .اما
صاح��ب درخت به ش��رطی به آنها
اج��ازه می دهد از س��یب ها بخورند
که اگر بچه دار ش��دند یک��ی از بچه ها
را ب��ه او تقدیم کنن��د .اکنون آنها دو
بچ��ه دارند و نمی توانند ش��رط خود را
ادا کنند...

A

na and Kishi
cannot have
a baby. They
…decide to
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Troupe: Oynar
Playwright: Mehdi Salehyar
Director: Mehdi Salehyar
Cast: Gholamreza Razzaqi,
Akbar Zabeh, Javad Hatami,
Ali Ahmadi, Elham Ashrafi
Costume Designer: Pouran
Babapour
Duration: 55 min
City: Marand, East Azarbaijan

Born in 1983, he
began his theatrical
activities in 2001.

نام گروه :اوینار
نویسنده :مهدی صالحیار
کارگردان :مهدی صالحیار
بازیگ��ران :غالمرضا رزاقی ،اکبر ذابح ،ج��واد حاتمی ،علی احمدی ،فرن��از منتظر ظهور،
اله��ام اش��رفی ،پریوش فت��اح زاده ،نصیب نق��ی زاده ،اصغر علیزاده ،محمد حس��ن نژاد،
ساالرعابدینی ،امیر رضا بخشی ،علی نجفیار ،پریا احمدزاده ،سارا عابدینی
طراح لباس :پوران باباپور
مدیرصحنه و طراح آفیش :رومینا رحیم زاده
دستیارکارگردان :سیدحسن قریشی
نور :معصومه تیزچنگ
طراحی و انتخاب موسیقی :مهدی صالحیار
مدت زمان 55 :دقیقه
استان :آذریجان شرقی
شهر :مرند

W

inds Which Do Not Reach the Shore

بادهایی که به ساحل نمی رسند

T

he father of the
Sea does not let
…people fishing
پدر دریا اجازه ماهیگیری نمی دهد .او
در ازای چیزی که مردم از دریا صید می
کنند ،چیزی می خواهد و...

نویسنده :اکبرحسنی
کارگردان :اکبرحسنی
بازیگ��ران :مصطفی ش��بخوان ،نیوش��ارحیمی خوش آواز ،بیتا افش��اری مق��دم ،ملیحه
شورشی
طراح صحنه :اکبر حسنی
طراح لباس :مقدی شامیریان
موسیقی :امیرحسین موسوی
برنامه ريز و مدير توليد :علي نصر
دستيار دوم و مدير صحنه :امير حسين کاظمي
منشي صحنه :آرزو قاعد اميني
گروه صحنه :مقدی شامیریان و راضيه محمد حسيني
مدت زمان 50:دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

Director and Playwright: Akbar Hassani
Cast: Mostafa Shabkhan, Niusha Rahimi, Bita
Afshari-Moqaddam, Maliheh Shoureshi
Duration: 50 min
City: Tehran

اکبرحسنی
متول��د1362اراک ،دارای مدرک دیپلم
اس��ت .وی از س��ال1378با بازیگ��ری
فعالیت خ��ود را در عرصه تئاترآغاز کرد.
کارگردانی آثاری همچ��ون من تنهام از
بس که خودم نیستم ،برمودا ،درس ،یک
رابطه س��اده ،زن در رودخان��ه و ....را در
پرونده کاری خود دارد .

kbar Hassani

A

He has directed works such
as Shepard Girl, Naughty
Raven and Golden Ball.
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lavers on Gallows

برده داران بردار

S

مجید افشار
متولد1330تهران ،از س��ال1343با
بازیگ��ری فعالی��ت خ��ود را در عرصه
تئاتر آغاز کرد .وی یکی از پیشکسوتان
تئاترآييني س��نتی اس��ت و بالغ بر50
اثر نمایشی را نویسندگی،کارگردانی
و بازی کرده است .برخی معتقدند پس
ازسعدی افشارتنها بازمانده سیاه بازی
اس��ت .وی از س��ال1342تا1350در
نمای��ش ه��ای کم��دی وتی��پ های
مختلف بازی داشته و ازسال1350به
بعد به کارهای نمایش��ی آييني سنتی
روی آورد .ازآثاری که به عنوان س��یاه
حضورداش��ته می توان به س��لطان و
سیاه ،یک مضحکه ،بنگاه تئاترال ،باغ
شکرپاره و ...اشاره کرد .او همچنین در
بس��یاری از س��ریال ها از جمله جدی
نگیرید ،قند و پند ،شمایل ،بعد از خبر
و ..نیز بازی داشته است.

S

)iah (harlequin
treats a few
…slaves in prison
س��یاه را به زندان می اندازند و
او در آنج��ا تدبیری می اندیش��د تا
با کم��ک زندانیان موجبات رهایی
فراهم شود و...
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Director and Playwright: Majid Afshar
Cast: Mehdi Salehyar, Majid
Afshar, Samira Salimi, Farhad
Faqih, Hamid Fazlollah
Duration: 90 min
City: Tehran

Majid Afshar

نویسنده :مجید افشار
کارگردان :مجید افشار
بازیگران :رضا رضامندی ،مجید افشار ،سمیرا
س��لیمی ،فرهاد فقیه ،حمید فضل اهلل ،ساسان
سمس��امی ،مری��م انصاری فرد ،باب��ک موالنا،
شاهین کربالیی طاهر ،شایان میر محمدی
طراح صحنه و لباس :فائزه نذیری
دراماتورژ و دستیارکارگردان :سید علی تدین
صدوقی
مدیرصحنه :فرزاد افشار
موسیقی :مهدی کریمی(ضرب)
منشی صحنه :مهسا گنجی
مدت زمان90 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

Born in 1951,
Afshar began his
theatrical activities
in 1964. A veteran
of ritual-traditional
theater, he has so
far authored, directed and acted in
over 50 plays.

T

he Lost Champion

پهلوان گم شده

A

puppeteer has
been invited to
a wedding ceremony to perform the
Bald Champion.
خیمه ش��ب باز با یاران خود به عروسی
دعوت ش��ده اس��ت تا نمایش پهلوان
کچ��ل را اج��را کند .ام��ا در عروس��ی متوجه
می ش��ود که عروس��ک پهل��وان را ندارند
 .بنابرای��ن س��یاه تصمیم می گی��رد تا به
جای پهلوان به جن��گ وروره جادو برود
و...

نام گروه :تماشا
نویسنده :صادق عاشورپور
کارگردان :صادق عاشورپور
بازیگران :علی فتحعلی ،داود داداشی ،مونا سربندی ،ملیحه حاجیلو ،محمدمختاری ،داود
معینی کیا ،حسین ظاهری ،سید رضاعلوی
طراح لباس :مقدی شامیریان
طراح صحنه :صادق عاشورپور
موسیقی :علی جباری ،محمد اسدی
مدت زمان 90 :دقیقه
استان :تهران
Troupe: Tamasha
شهر :تهران

Director and Playwright: Sadeq Ashurpour
Cast: Ali Fathali, Davoud Dadashi, Mona
Sarbandi, Maliheh Hajilou, Mohammad
Mokhtari
Duration: 90 min
City: Tehran

صادق عاشورپور
متولد 1332هم��دان ،وی معلم ادبیات
اس��ت و ازس��ال 1344با بازیگری وارد
ح��وزه تئاترش��د.کارگردانی آث��اری
همچون نف��اق  ،مقصرکی��ه ،آی کچال،
کچ��ل و پهل��وان و ...را در پرونده کاری
خ��ود دارد .همچنین عاش��ورپور یکی از
پژوهش��گران برجسته حوزه تئاتر آييني
و سنتی است و تاکنون7جلد از مجموعه
کتاب ه��ای نمایش های ایران��ی از او به
چاپ رسیده است.

adeq Ashurpour

S

Born in 1953, he has directed
plays such as Discord, The
Bald and Champion.
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oy Troupe
طوروپ طرب

J

یک��ی از زن��ان حرمس��رای
ناصرالدی��ن ش��اه قص��د دارد خ��ارج
از پایتخ��ت دریی�لاق خان��ه خودش
جشن ملی برپا کند و به همین دلیل
از معروفترین ت��روپ نمایش دعوت
می کند تا آن ش��ب درمجلس زنانه
نمایش اجرا کنند و...

O

ne of the women in
Nasser al-Din Shah’s
court intends to hold a
national feast at her place
…outside the capital

نام گروه :نقاب
نویسنده :خیراهلل تقیانی پور
کارگردان :جواد نوری ،خیراهلل تقیانی پور
بازیگران :علی سلیمانی سرنسری،علیرضا ناصحی ،جواد پور زند ،وحید نفر ،نادیا
فرجی ،علیرضامهران ،مصطفی ساسانی ،حسین شفیعی ،محمد هادی عطایی
طراح صحنه :خیراهلل تقیانی پور ،جواد نوری
Troupe: Neqab
طراح لباس :سهیال جوادی
Director: Javad Nouri,
سهندتاکی
موسیقی :علی المعی،
Kheirollah Taqyanipour
دستیارکارگردان :علیرضا نوری
Playwright: Kheirollah
طراح پوستر و بروشور :سعید شکرنیا
Taqyanipour
منشی صحنه :محبوبه نظری
Cast: Ali Soleimani
Sarnesri, Alireza Nasehi,
عکاس :سمیه میری
Javad Pourzand, Vahid
دستیار لباس :سبا سلیمانی ،عاطفه سلیمانی
Nafar, Nadia Faraji
مدت زمان 80 :دقیقه
استان :تهران
Duration: 80 min
شهر :تهران
City: Tehran
جواد نوری
متولد1360کرج ،دارای کارشناسی کارگردانی است.
وی ازس��ال1376فعالیت خود را در ح��وزه تئاترآغاز
کرد .کارگردانی آثاری همچون روی ریل جنگ ،هفت
کوپ��ه از یک قط��ار ،روزی -گ��ذری-روزگاری ،پری،
مرثیه -وارث��ان -ارثیه ،س��منو و ..را در پرونده کاری
خود دارد.

KT

heirollah
aqyanipour

Born in 1983, he began his
theatrical activities in 1999.
Kheirollah Taqyanipour
Born in 1983, he began his
theatrical activities in 1999.

Javad Nouri

Born in 1981, Nouri has
directed works such as On
the Rail of War, Fairy.
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خیراهلل تقیانی پور

متولد1362کرج ،وی دارای کاردانی مکانیک است .او از سال  1378فعالیت خود را درعرصه
تئاترآغازکرد.کارگردان��ی آثاری همچ��ون تعبیریک رویا ،پری ،مخمص��ه ،روزی-گذری-
روزگاری ،فریاد خاموش خاطره و ..را در پرونده کاری خود دارد.

M

obarak's Style of Suiting

خواستاگری به سبک مبارک

M

obarak, a servant of Haji,
falls in love with
his master’s daugh…ter

مب��ارک خدمت�کار حاج��ی ،عاش��ق
دخترحاجی است .اما او به خودش اجازه
خواس��تاگری نم��ی ده��د  .بنابراین با
همفکری دختر تصمیم می گیرد ؛اکری
کند تا منجر به خواس��تاگری و ازدواجشان
شود.

حمیدرضا مرادی

نام گروه :ایلیا
نویسنده :هادی شیرمحمدی
کارگردان :حمیدرضا مرادی
بازیگران :حمیدرضا مرادی ،هادی شیرمحمدی ،شادی کارآيين
طراح لباس :مهدی یوسفیان
طراح صحنه :مهدی یوسفیان
موسیقی :کوهیار اطهری نژاد ،فرزان پورعارف ،فرهاد رستم نژاد
دستیار کارگردان :شادی کارآيين
منشی صحنه :نیلوفرعقبایی
مدت زمان50:دقیقه
Troupe: Ilia
استان :تهران
شهر :تهران
Director: Hamid Reza Moradi

Playwright: Hadi Shirmohammadi
Cast: Hamid Reza Moradi, Hadi Shirmohammadi, Shadi Karain
Duration: 50 min
City: Tehran

متولد1354تهران ،و دارای کارشناسی
تئاتر است .او از سال 1360فعالیت خود
را در عرص��ه تئاتر آغاز ک��رد .کارگردانی
آثاری همچون این گروه خش��ن ،آخرین
سامورایی ،سرخپوستان دریای کارائیب،
س��رزمین مجایب ،گرگی که آدم شد و...
در خاطرات حرفه ای او وجود دارد.

HM

amid Reza
oradi

Born in 1975, Moradi has
directed plays such as This
Harsh Group.
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زال و رودابه

Z

al and Roudabeh

Troupe: Khatoun
Director: Shahnaz Roustaei
Playwright: Shahnaz Roustaei
Cast: Marjan Sadeqi-Naini, Sara Abbaspour
Duration: 60 min
City: Tehran

نام گروه :خاتون
نویسنده :شهناز روستایی
کارگردان :شهناز روستایی
بازیگران :مرجان صادقی نائینی ،سارا عباسپور
طراح حرکت :الهام آقا میرزا
طراح لباس :شهناز روستایی
طراح صحنه :شهناز روستایی
طراح حرکت :الهام آقا میرزا
موسیقی :سوگل ساربان
دستیارکارگردان :نگار بقراط
دوخت لباس :سارا چیت زن
مدت زمان 60 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

SR

hahnaz
oustaei

زال با رودابه آشنا می شود...

T

his is inspired by
one of the stories in
Shahnameh, a magnum
opus by Abolqasem
Ferdowsi.
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Born in 1973, she began
her theatrical activities in
2001.
شهناز روستایی
متولد1352کرج ،دارای کارشناسی نمایش است .وی
از س��ال1380وارد حوزه تئاتر شد .او بیشتر در عرصه
نویس��ندگی فعالیت داشته اس��ت .کارگردانی آثاری
همچون هزار و یک مکر ،ورث��ه آمیز جعفر ،نقل هفت
خوان ،هفت خواب و ..را درپرونده کاری خود دراد.

سیاه و غزال

S

iah and Ghazal

S

)iah (harlequin
falls in love
with Ghazal, the
king’s daughter.

سیاه عاشق دختر پادشاه(غزال)
شده است .غزال برای رسیدن به او
باید طی 7روز ،هفت شهرعش��ق عطار را
بگذراند و...

نام گروه :سپاس
نویسنده :ابوالفضل حاجی علی خانی
طراح وکارگردان :علیرضا مهران
بازیگران :محس��ن زین العابدین ،علی حس��ین زاده ،محمد علی پ��ور ،وحید عرب ،وحید
آجرلو ،شهره مکری ،سایه کبیری ،سارا تقوی ،ملیکا رضی ،شّ یما ملکوتی ،علیرضا مهران
طراح لباس :علیرضا مهران
طراح صحنه :علیرضا مهران
مدت زمان 60 :دقیقه
Troupe: Sepas
استان :تهران
شهر :تهران
Director: Alireza Mehran

Playwright: Abolfazl Haji Alikhani
Cast: Mohsen Zeinolabedini, Ali Hosseinzadeh, Mohammad Alipour, Vahid Arab, Vahid
Ajorlou
Duration: 60 min
City: Tehran

علیرضا مهران
متولد 1359تهران ،دارای کارشناس��ی
نقشه کش��ی س��اختمان اس��ت .وی از
س��ال 1379با گذراندن دوره های تئاتر
درآموزش��گاه زنده ی��اد اس��تاد حمید
سمندریان فعالیت خود را درعرصه تئاتر
آغازکرد .کارگردانی آثاری همچون تن،
معاش��قه خنجر وحنجر ،ترانه برای آیدا،
ایستادن بر فراز یک اتاق ،تعمید و ..را در
پرونده کاری خود دارد.

AM

ehran

lireza

Born in 1980, he has directed works such as Body, A
Melody for Aida.
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iremad Shabih-Khani
شبیه خوانی میرعماد ) ( T a ' z i e h

M

افسانه بابا امینه
متولد1368اصفه��ان ،دارای کاردانی
زیان فارس��ی و دانشجوی کارشناسی
تئاتر است .وی ازسال 1388به صورت
حرفه ای فعالیت خود را در عرصه تئاتر
آغاز کرد .کارگردان��ی آثاری همچون
اس��ارات ،عید ش��ما مب��ارک و ..را در
پرونده کاری خود دارد.

T

his is a narration of the
martyrdom of
Emad al-Molk,
known as Miremad,
a distinguished calligrapher.

روایت زندگ��ی و ش��هادت عماد
الملک(میرعماد) استاد نستعلیق
زبان فارس��ی اس��ت که با ش��یوه
شبیه خوانی اجرا می شود...
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Troupe: Sepas
Director: Javad Ahmadi
Playwright: Afsaneh BabaAmineh
Cast: Ahmad Azizi, Mohammad Mokhtari, Hassan Aqiqi,
Amir Seyyed Salehi
Duration: 60 min
City: Isfahan

Afsaneh
Baba-Amineh
نویسنده :جواد احمدی  ،افسانه بابا امینه
کارگردان :افسانه بابا امینه
بازیگ��ران :احم��د عزیزی ،محم��د مختاری،
حسن عقیقی ،امیر سید صالحی ،مریم عبدلی،
فاطمه حیدری فر ،مسعود عزیزی ،امیر مقدم،
مسعود اهلل دادی
طراح صحنه :سپیده قمبری ،محمد قنبری
طراح لباس :سپیده قمبری
موسیقی :علی صدیقیان ،نويد رئيسي ،مهريار
قنبري ،جواد چراغي
گريم :نسرين زرگري
مدت زمان 60 :دقیقه
استان :اصفهان
شهر :اصفهان

Born in 1989, she
has directed plays
such as Slavery.

شیرتو شیر

Troupe: Tamasha
Director and Playwright: Ali
Yadollahi
Cast: Hossein Moheb-Ahari,
Javad Ensafi, Jamshid Safari,
Reza Alavi, Arash GholamAzad
Duration: 90 min
City: Tehran

ess

M

نام گروه :تماشا
بر اس��اس نمایشنامه ش��یرهای خان
باباسلطنه نوشته افشین هاشمی
کارگردان :علی یداللهی
بازیگ��ران :حس��ین مح��ب اه��ری،
جوادانصاف��ی ،رضا عل��وی ،آرش غالم
آزاد ،بهزاد جاودان فرد
طراح صحنه :علی یداللهی
موسيقي :علي جباري
دس��تيار کارگردان و برنامه ريز :ميالد
قديري
مدت زمان 90 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

adollahi

AY
li

Born in 1972, he
has directed plays
such as The Shepard Girl.
علی یداللهی
متولد1351تهران ،دارای کارشناس��ی گرافیک است .وی از سال1366فعالیت خود را
درعرص��ه تئاتر آغازکرد .وی کارگردانی آثاری همچ��ون دخترچوپان ،عفریته ماچین،
کالغ بالتوپ طال و ...را در پرونده کاری خود دارد.

مظفرالدین شاه اولین شیردرنده
را به ایران می آورد .ولی نگهبانان
قفس برای بدست آوردن سهمیه
غذایی آن ش��یر ،ای��ن حیوان را
می کشند.
ozaffareddin Shah
…brings a lion to Iran

M
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C

hampion Enayat

لک عنایت

جواد انصافی

T

he play is
based on a research on the Safavid Dynasty.

ش��اه عباس درلباس درویشی
ب��ه خانه ای م��ی رود و می بیندکه
بس��اط غذا برقرار اس��ت .متوجه می
ش��ود که صاحب خانه کفاش است
و ....
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Troupe: Ensafi
Playwright: Javad Ensafi
Director: Javad Ensafi
Cast: Javad Ensafi, Seyyed
Mohammad Naqibian, Ali
Yadollahi, Hamid Raouf, Reza
Meraji
Stage Designer: Forough
Yazdan-Ashouri
Composer: Amir Hossein
Ensafi
Music:
Duration: 80 min
City: Tehran

متولد1330شمیران ،دارای کاردانی
راه وس��اختمان اس��ت و نزد اس��اتید
پیشکس��وت همچ��ون اس��ماعیل
مهرتاش ،خجس��ته کی��ا ،پرویزفنی
زاده ،جنتی عطای��ی و ..آموزش دیده
اس��ت .وی هرچند از اوان کودکی در
عرصه هنر نمایش فعالیت کرده؛ اما از
سال1350به صورت حرفه ای فعالیت
خ��ود رادر عرصه تئات��ر و به خصوص
نمایش آييني س��نتی ادامه می دهد.
کارگردان��ی آث��اری همچ��ون نوروزو
پیروز ،حوجی و قاضی ،انس��ان یا دیو،
ش��هر وارونه ،دق مرگ ،وجدان بیدار،
فندوق و..را درپرونده کاری خود دارد.

Javad
Ensafi

Born in 1951,
Ensafi began performing arts at an
early age. Norouz
and Pirouz, Human or Devil, are
among his works.

نام گروه :انصافی
نویسنده :جواد انصافی
کارگردان :جوادانصافی
بازیگران :جوادانصافی ،سیدمحمدنقیبیان ،علی یداللهی ،حمیدرئوف،
رضامعراجی ،امیرمحمدانصافی ،امیرحسین انصافی ،محمدرضا لوانی،
ابوالفضل عشرب ،حسن مصطفی پور ،رامین عبداللهی ،امید یاراندی،
میثم جبارزاده ،پیام رضایی
طراح صحنه :فروغ یزدان عاشوری
طراح لباس :فروغ یزدان عاشوری
آهنگساز و نوازنده تنبک :امیرحسین انصافی
حسن مصطفی پور(کمانچه) ،رامین عبداللهی(تار)
منشی صحنه و عکاس :سمیرا انصافی
نورپردازو فیلمبردار :داود عباسی
دستیارصحنه :پیام رضایی
مدت زمان 80 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

مجلس انتقام جويي برادر زادهاي كه
عمو مادرش گرفته بود يا هملت

H

amlet

T

his is an Iranian
adaptation of
the story of Hamlet by William
Shakespeare.
داس��تان نمایش هملت اثر شکس��پر
است که به شیوه اجرایی نمایش های
ایرانی اجرا می شود...

نام گروه :نیست
نویسنده :حسین جمالی
کارگردان :حسین جمالی
بازیگران :فربد فرهنگ ،آرش غالم ازاد ،مجیدرحمتی ،ساالردریامج ،خیام وقارکاشانی،
علی عامل هاشمی ،بهاالدین مرشدی ،آفاق میرقاسمی ،ساراعباسپور
طراح صحنه :حمیدپورآذری
طراح لباس :پگاه ترکی
آهنگساز :شروین عباسی
مدت زمان 70 :دقیقه
Troupe: Nist
استان :تهران
شهر :تهران
Playwright: Hossein Jamali

Director: Hossein Jamali
Cast: Farid Farhang, Arash Gholam-Azad,
Majid Rahmati, Salar Daryamoj, Khayyam
Vaqar-Kashani
Stage Designer: Hamid Pour-Azari
Composer: Shervin Abbasi
Duration: 70 min
City: Tehran

حسین جمالی
متولد1360ته��ران ،دارای م��درک
کارشناس��ی نمایش اس��ت .وی از سال
1379با ورود به دانشگاه فعالیت خود را
درعرصه تئاترآغ��از کرد .وی کارگردانی
مجل��س نقالی رومئ��و و ژولیت ،مجلس
ش��بیه لیر بیچاره ،پیش از صبحانه ،بانو
آئویی و...را در پرونده کاری خود دارد.

H

ossein Jamali

Born in 1981 in Tehran, he
holds a BA in performance.
Jamali has so far directed
plays such as The Narration
of Romeo and Juliet, Before
Breakfast.
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iah-Bazi nazkaniz

مجلس سیاه بازی نازکنیز

S

داود معینی کیا
متول��د 1368کاش��ان ،دانش��جوی
بازیگری در دانشگاه هنر و معماری آزاد
تهران است .وی از سال1380فعالیت
خ��ود را در عرص��ه تئاترآغ��از ک��رد.
کارگردان��ی رام کردن زن س��رکش،
پهلوان کچل و اژدها و ..همچنین بازی
درشهر آش��وب ،امیرارسالن نامدار و..
را در پرونده کاری خود دارد.

T

his is the story
of a girl named
… Houri

حاکیت دختری به نام حوری
که در جنگ طالقان به غنیمت گرفته
ش��ده و در عمارت نس��وان گرجی
خان زندگی می کند .حاال نعمت
و حوری عاش��ق یکدیگر شده اند
و...
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Troupe: Tamasha
Playwright: Mohammad Reza
Mokhtari Azadfard
Director: Davoud Moini-Kia
Cast:  Mohammad Mokhtari,
Davoud Moini-Kia, Shirin
Kashefi, Samira Salimi, Neda
Asghari
Stage Designer: Sajjad Alizadeh
Costume Designer:
Music: Yasser Bayat, Massoud
Azizi, Amir Seddiqian
Duration: 90 min
City: Tehran

Davoud
Moini-Kia

Born in 1989 in
Kashan, he is currently studding
acting. Moini-Kia
began his artistic
activities since
2001.

نام گروه :تماشا
نویسنده :محمدرضا مختاری آزاد فرد
کارگردان :داود معینی کیا
بازیگران :محمد مختاری ،داود معینی کیا ،آرزوی نب ّوت ،شیرین
کاشفی ،سمیراسلیمی ،ندا اصغری ،مهنازکرباسچیان ،مهدی رحیمی،
محسن میر هاشمی ،داود معینی کیا
طراح صحنه :سجاد عالی زاده
طراح لباس :سمیه پسندیده خواه
موسیقی :یاسر بیات ،مسعود عزیزی ،امیر صدیقیان
دستیارکارگردان :مهدی صفاری نزاد ،بهستا انتظاری
منشی صحنه :نیکی ابراهیم شاه
عکاس :نسیم جهان گلستانی
مدت زمان 90 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

C

at and Mouse Victory Party

مجلس ظفرخوانی موش وگربه

A

cat prevents
the mice from
passage in the
…storehouse
گربه خ��ان از ت��ردد موش ه��ا در انبار
بنکداری حشمت خان جلوگیری می
کند .موش خانم و موش آقا که عاش��ق
ودلداده یکدیگرهستند؛ می خواهند قرق را
شکسته و علیه گربه خان قیام کنند و..

Playwright: Mohammad
Reza Mokhtari Azadfard
Director: Mohammad
Reza Mokhtari Azadfard
Cast: Karamat Roudsaz, Hossein Tavakkoli,
Tohid Norouzi, Davoud
Moini-Kia
Stage Designer: Parisa
Shirazi
Duration: 60 min
City: Tehran

نویسنده :محمدرضا مختاری آزاد فرد
کارگردان :محمدرضا مختاری آزاد فرد
بازیگران :کرامت رودساز ،حسین
توکلی ،توحید نوروزی ،داود معینی کیا
طراح صحنه :پریسا شیرازی
طراح لباس :سمیه پسندیده خواه
موسیقی :جمشیدکیارس(تار)،علی
جباری(کمانچه) ،متین
اسماعیلی(کمانچه) ،حسن
احمدی(تنبک و تمپو) ،آرمان
ابوحمزه (ملودیکا و ترمپت) ،مسعود
عزیزی(سای درام)
مدت زمان 60 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

محمد رضا مختاری آزاد فرد
متولد1360تهران،دارایکارشناسیارشد
ادبیات نمایشی است .ازس��ال1380وارد
حوزهتئاترشد.کارگردانیجلسه،سرایدار،
خواستگارس��مج ،فالگیر ،س��یندرال ،دارو
دس��ته میکروب و ..را در پرونده کاری خود
دارد.

M
M

ohammad
Reza
okhtari Azadfard

Born in 1981, he holds
an MA in dramatic literature. Guardian and Cinderella are among his works.
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ockery of the Thieves
مضحکه دزدها

M

هادی عامل هاشمی
مـــتولد1353س��بـــزوار ،دارای
کارشناسی ارش��د نمایش از دانشگاه
هنر و معماری دانش��گاه آزاد اس��ت.
وی از س��ال 1379به صورت حرفه ای
فعالیت خ��ود را در عرص��ه تئاتر آغاز
ک��رد .کارگردانی نمایش ه��ای بیوه
ه��ای غمگی��ن س��االرجنگ ،آخ اگه
بارون بزنه ،بدل ،افس��انه ببر ،حساب
پرداخت نمی ش��ه ،پابرهنه در پارک
و...

T

hree thieves
decide to
perform a play
at Tajolmolouk’s
…house

س��ه دزد تصمی��م م��ی
گیرند درمنزل تاج الملوک
نمایشی اجرا کنند و...
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Troupe: Papatiha
Playwright: Pouyan Ghaffari
Director: Hadi Amel-Hashemi
Cast: Ali Amel-Hashemi,
Hamid Rahimi, Elaheh
Shahparast, Mohammad
Samadi, Sina Karami
Stage Designer: Hadi Amel]Hashemi
Music: Arash Azizi
Duration: 75 min
City: Tehran

Hadi
Amel-Hashemi
نام گروه :پاپتی ها
نویسنده :پویان غفاری
کارگردان :هادی عامل هاشمی
بازیگران :علی عامل هاشمی ،حمیدرحیمی،
الهه شه پرست ،محمد صمدی ،سینا کرمی،
محمد رضا ایمانیان ،لبخند بدیعی
طراح صحنه :هادی عامل هاشمی
طراح لباس :پگاه ترکی
موسیقی :آرش عزیزی
مدت زمان 75 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

Born in 1974,
he holds a BA
in performance.
Some of his works
include: If It Gets
Raining, The Tiger’s Myth.

َمم وزین

M

am and Zin
M

am, of the
“Alan” clan, and Zin,
of the “Botan” clan, are two
star-crossed lovers.

فرش��ته ه��ا پس��ری ب��ه ن��ام م��م در
یمن می بینند که بس��یار زیباست .یکی از
فرش��ته ها می گوید که در شهری به نام
جزیری دخت��ری به زیبایی او وجود دارد
و دری��ک آن دخت��ر را به اتاق پس��ر می
آورند و نام و نشانش��ان را به گردن یکدیگر
م��ی اندازند .پس��ر ک��ه در خواب عاش��ق
دختر -زین -شده است .در بیداری به
دنبال او به سفری می رود و...

نویسنده :عباس عبداهلل زاده
کارگردان :تينوصالحي
بازیگران :توماج دانش بهزادی ،حسن
محمدی ،صفورا کاظم پور ،شیما ملکیان،
مسعود شاکرمی ،سامان کرمی ،سپیده
دستینه ،مهدی حنفیه ،سیدعماد حسینی،
نیکی ابراهیم شاهی
طراح صحنه :تینوصالحی
طراح لباس :تینوصالحی
تنطیم اشعار :شیماملکیان
آهنگساز:رامین عبداللهی ،مولاّ ولی(تنبک)
مدت زمان 70 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

Playwright: Abbas
Abdollahzadeh
Director: Tino Salehi
Cast: Toumaj
Danesh-Behzadi,
Hassan Mohammadi,
Safoura Kazempour,
Shima Malekian,
Massoud Shakarami
Stage and Costume
Designer: Tino Salehi
Composer: Ramin
Abdollahi
Duration: 75 min
City: Tehran

تینوصالحی
متولد 1359سنندج ،دارای کارشناسی
ارش��د کارگردان��ی تئات��ر اس��ت .وی از
سال1380با بازیگری فعالیت خود را در
عرصه تئاتر آغ��از کرد .کارگردانی آثاری
همچون کی��ارش ،فط��رس ،آواری نی،
ترنج ،آنتی آنتیگونه و ..را در پرونده کاری
خود دارد.

alehi

TS
ino

Born in 1980, Salehi holds
an MA in theater. He began
his theatrical activities in
2001. Kiarash, Anti-Antigone, are among her works.
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نقطه حساس

ritical Point

C

شقایق مسافر
متولد1351ش��یراز ،دارای دو مدرک
کارشناسی گرافیک و بازیگری است.
وی از س��ال1370فعالیت خ��ود را
درعرص��ه تئاتر آغازک��رد .کارگردانی
مالقات بان��وی س��الخورده ،غولهای
وحشی ،پیکرتراش ،صدای انسانی و...
را در پرونده کاری خود دارد.

T

he vizier and sheriff intend to steal
the king’s seal.

وزی��ر درب��ار و داروغ��ه با همدس��تی
خوابگزار می خواهند ُمهر پادشاهی را
به چنگ اورند .از آنجا که ُمهر ش��اهی
فقط در زمان تاجگذاری و عروسی
دختر شاه از صندوقچه سلطنتی بیرون
میآید؛تصمیممیگیرندتابادسیسه
دختر ش��اه را به عقد پس��ر وزی��ر دربار در
آورند .اما س��یاه که دلداده دخترش��اه
است؛ پی به راز انها می برد و...
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Playwright: Farzin Pourmohebbi, Amir Shayan-Mehr
Director: Shaqayeq Mosafer
Cast: Vahid Shahini, Sharareh Yousefi, Hadi Shirmohammadi, Amir Zamani,
Saeid Bassiri, Mohsen
Zarifian
Stage Designer: Maryam
Amini
Music: Yasser Bayat
Duration: 75 min
City: Tehran

Shaqayeq
Mosafer

Born in 1972,
Mosafer holds BAs
in graphic design
and acting, respectively. She has
directed plays such
as The Visit of the
Old Lady.

نویسنده :فرزین پورمحبی ،امیر شایان مهر
کارگردان :شقایق مسافر
بازیگران :وحید شاهینی ،شراره یوسفی ،هادی شیرمحمدی ،امیر زمانی ،سعید بصیری،
محسن ظریفیان
طراح صحنه :مریم امینی
طراح لباس :مریم امینی
طراح فرم :کیانا اطهری نژاد
گروه فرم :سحر پژاند ،سمیرا غفوری ،ثریا استغفراللهی ،نگار امانی ،علی نصیری بختیاری،
سیدمهدی میرکریمی
موسیقی :یاسربیات
مدیر و دستیار صحنه :شهرام کاشی
منشی صحنه :مرضیه اتفاقی
مدت زمان 75 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

N

eirang and Orang

نیرنگ و اورنگ

T

his is a feminine play.
Instead of reciting lyrics, women play the story
of the two women getting
married.

نوعی نمایش زنانه است .به جای
شعر خوانی ،نمایشی اجرا می شود..

Troupe: Saei
Director and designer:
Elham Jafari
Compilor: Davoud
Fat’halibeigi
Cast: Safoura Kazempour, Sara Taqavi,
Melika Razi, Sayeh
Kabir, Maedeh Qadiri,
Katayoun Karaei
Set Designer: Elham
Jafari
Duration: 60 min
City: Tehran

نام گروه :ساعی
نويسنده:هاشم خان شامع
طراح وکارگردان :الهام جعفری
بازیگران :صفورا کاظم پور ،سارا تقوی،
ملیکا رضی ،سایه کبیر ،مائده قدیری،
کتایون کارایی
دراماتورژ :پیام عزیزی
طراح صحنه :الهام جعفری
طراح لباس :الهام جعفری
موسیقی :نیوشاسردشتی ،شهرزاد
مجتهدی
دستیارکارگردان :مهساخادم المله
مدت زمان60:دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

الهام جعفری
متول��د1364اراک ،دارای م��درک
کارشناس��ی کارگردان��ی تئاتر اس��ت.
وی ازس��ال 1379وارد حوزه تئاتر شد.
کارگردانی آث��اری همچ��ون مگه نمی
دونی جات کجاس��ت ،آن مردگوژپشت،
سیاه روی س��پید بخت ،رکوئیم کبریت
های خیس در زمره فعالیت های اوست.

E

lham Jafari

Born in 1985 in Arak, Jafari
holds a BA in theater. Some
’of her works include: Don’t
You Know Where Is Your
Seat?, That Hunchback, Requiem of Wet Matches.
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N

aqqali of the White Dezh

نقالی دژ سپید

سارا عباس پور
متو لد 1 3 6 2تهر ا ن  ،د ا نش��جو ی
تدوین(سینما) است.
ازس��ال1379فعالیت خ��ود را
آغازک��رد .اونزداس��اتیدنمایش های
سنتی همچون اس��تاد فتحعلی بیگی
آموزش دیده اس��ت .اوبازی درنمایش
نبردم��ده آ ،بیژن ومنیژه ،کریس��تال
تاور و...همچنین نقالی گردآفرید،نقل
اس��فندیار ،رس��تم و س��هراب ،هفت
خوان رس��تم ،امیر ارسالن نامدار و..را
درپرونده کاری خود دارد.

T

his is a narration of the
invasion of the White
…Fortress by Sohrab

SAbbaspour
ara

Born in 1983, she
has acted in plays
such as Bijan and
Manijeh.

روایت حمله سهراب به دژسپید و مبارزه او
با هژیر وگردآفرید است.
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Troupe: Pazirik
Director: Sara Abbaspour, Afaq Mirqasemi
Playwright: Sara Abbaspour
Translator: Afaq
Mirqasemi
Narrator: Sara Abbaspour, Afaq Mirqasemi
Duration: 35 min
City: Tehran

آفاق میر قاسمی
متولد1362تهران ،دارای کارشناس��ی
ادبیات انگلیسی است .وی ازسال1386با
بازیگ��ری فعالی��ت خ��ود را درعرص��ه
تئات��ر آغاز ک��رد .ب��ازی در نمایش های
بازی س��ازان اندرون��ی ،تئاتر بی حیوان،
آش��ویتس خصوصی ،پرسه های پائیزی
و ..را در پرونده کاری خود دارد.

AM

irqasemi

faq

Born in 1983, she holds a BA
in English literature. Animal
Free Theater is among her
works.

نام گروه :پازیریک
نویسنده :سارا عباس پور
مترجم :آفاق میر قاسمی
کارگردان :س��ارا عباس پ��ور ،آفاق میر
قاسمی
نقال(بازیگر) :سارا عباس پور ،آفاق میر
قاسمی
طراح صحنه :مریم آقایی
آهنگساز :ساناز ستارزاده
مدت زمان 35 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

attle Between the Bald Champion
and Giants of the peak of Gaaf

نبرد پهلوان کچل و غولهای قله اگف

B

هادی حسنعلی
متولد1361ش��هر مح�لات ،دارای
کارشناس��ی نمای��ش عروس��کی و
کارشناس��ی ارش��دکارگردانی تئاتر
است .وی ازس��ال 1379فعالیت خود
را درعرصه تئاتر آغاز کرد .وی تدریس
دردانشگاه توانبخشی ،دانشگاه جامع
علمی کاربردی و همچنین کارگردانی
مرگ مبارک ،مبارک مبارک است و..
را در پرونده کاری خود دارد.

T

he Bald Champion
is heading to the
peak of Gaaf to save
Sarvenaz, the king’s
daughter...

س��روناز دخترپادش��اه توس��ط
سمندون هزاردستان دزدیده می
ش��ود.پهلوان به کمک َاشخر دیوزاد
ب��رای نجات س��روناز راه��ی قلعه
اگف می شود و...
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Troupe: Chalik
Director: Hadi Hassanali
Playwright: Mohammad
Loqmanian
Puppeteers: Hadi Hassanali,
Mohammad Loqmanian,
Hamed Zabihi, Fahimeh
Baroutchi, Mehdi Nemati
Moqadddam
Duration: 60 min
City: Tehran

Hadi
Hassanali

Born in 1983, he
has directed plays
such as Death of
Mobarak.

نام گروه :چالیک
نویسنده :محمد لقمانیان
کارگردان :هادی حسنعلی
نمایش��گران عروسکی :هادی حس��نعلی ،محمد لقمانیان ،حامد ذبیحی ،فهیمه باروتچی،
مهدی نعمتی مقدم
طراح صحنه :هادی حسنعلی
موسیقی :حمیدرضا شجاعی
طراحی و دوخت خیمه :سحر موسوی
دستیارکارگردان :شیرین کاشفی
مدت زمان60 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

T

he Bald Champion and Dragon

پهلوان کچل و اژدها

T

he Bald Champion
(Pahlavan Kachal) enters a city which has water
crisis.
پهل��وان کچ��ل وارد ش��هری می
ش��ود.آب در این س��رزمین قطع شده.
اژدها برای برگردان��دن آب به رودخانه
دخت��ری را طل��ب کرده اس��ت و خانواده
ای که باید دخترشان را به اژدها تقدیم
کنند ،از پهل��وان خواهش می کنند تا به
جنگ اژدها برود و...

Troupe: Tamasha
Director: Sharareh
Yousefi
Playwright: Davoud
Fathalibeigi
Puppeteers: Hamed
Zabihi, Sajjad Hashemi, Fatemeh Zoqi,
Paria Hassani, Saeid
Jalali
Duration: 75 min
City: Tehran

نام گروه :تماشا
نویسنده و کارگردان  :شراره یوسفی بر
اساس اثر داوود فتحلعی بیگی
نمایش��گران عروس��کی :حامد ذبیحی،
س��جاد هاش��می ،فاطمه ذوق��ی ،پریا
حسنی ،سعید جاللی ،شراره یوسفی
طراح صحنه :شراره یوسفی
موسیقی :شراره یوسفی
مدت زمان 75 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

شراره یوسفی
متولد1364کرج ،داراس��ی کارشناسی
تئاتر است .از سال1383فعالیت خود را
در رعص��ه تئاتر آغاز ک��رد .او کارگردانی
نمایش های عش��قی که همه چیز است،
خواس��تگاری دخترکدخ��دا ،غول��ک و
وروجک و ..را در پرونده کاری خود دارد.

SY

harareh
ousefi

Born 1985, she began her
theatrical activities in 2004.
Love That Is Everything is
among her works.
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خیمه شب بازی کی حال داره دیو بکشهM
arionette of Who Wants to Draw a Demon

عباس نجاری
متولد1362اراک ،دارای کارشناس��ی
ادبی��ات نمایش��ی اس��ت .وی
ازس��ال1378فعالیت خود را درعرصه
تئاترآغاز ک��رد .او کارگردانی آثاری می
دونی چیه؟وگرنه خیلی دوستت دارم،
همچون جطوری؟ ،لیل��ی ومجنون به
ش��رط چاقو ،می تون��م خواهش کنم
ص��داش رو درنیاری��د و....را در پرونده
کاری خود دارد.

R

ouhangiz has many
lovers. Qoli Khan
…wants to marry her
روح انگی��ز خاطرخواه زیاد دارد .قلی
خان می خواهد ب��ا روح انگیز ازدواج
کند .اما طلس��م روح انگیز دس��ت وروره
جادو اس��ت و هر کس که بخواهد با او
ازدواج کند؛ باید طلسم را از وروره جادو
بگیرد .قلی خان به جنگ با وروره جادو
می رود .در راه سه دیو را می کشد .اما
حریف وروره جادو نمی شود .مبارک که
خود دلداده روح انگیز اس��ت وارد اکرزار
می شود و......
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Troupe: Jazireh
Director and Playwright: Abbas Najjari
Narrator: Rahman Haqiqi
Consultant and Dramaturge: Ali Fereydouni
Puppeteer: Ramin Shahmanseh, Massoud
Qashieh, Ghazal Malek Hosseini, Morteza
Safiyari
Supervisor: Babak Tanish

ajjari

AN
bbas

Born in 1983, he holds a
BA in dramatic literature.
Najjari began his theatrical activities in 1999. Do
You Know What? Unless
I Love You is among his
works.

نام گروه :جزیره
نویسنده وکارگردان :عباس نجاری
مرشد ونوازنده :رحمان حقیقی
مشاور و دراماتورژ :علی فریدونی
نوازنده :علی جباری
عروسک گردان :رامین شه منش،
مسعود قاشیه ،غزل ملک حسینی،
مرتضی سفی یاری
عکاس :لیال نمازی
سرپرست گروه :بابک تانیش

he Story of Tehran Municipality

اندرحاکیت بلدیه اصفهان

T

سید عظیم موسوی
متولد1338فیروزکوه ،ف��ارغ التحصیل
بازیگ��ری وکارگردان��ی مرک��ز آموزش
هنر وابس��ته به وزارت ارش��اد است .وی از
س��ال1354با بازیگری فالی��ت خود را در
عرصه تئاترش��د .کارگردانی دیر مکافات،
خروجمختار،سیاستخواجه،خواستگاری
و ...همچنین نگارش نمایشنامه های اکبر
آقا آکتورتئاتر ،س��رزمین هشتم ،یحیی،
تخت الماس ،مالصدرا ،خواس��تگاری و...
را در پرون��ده کاری خ��ود دارد .وی بیش
از250مجل��س تعزیه در ای��ران و خارج از
کش��ورها و110نمایش آييني سنتی در
ایران و چین اجرا کرده اس��ت .او مس��ئول
پرونده ثبت جهانی تعزیه درسازمان بین
المللی یونسکو ،عضو ستاد اولین و دومین
جشنواره تئاتر فجر کشور و عضو ستاد سه
دوره جشنواره ائینی سنتی بوده است.

T

he head of Isfahan
Municipality is
hoarding flour. Women
begin protestswith the
support of BibiEsmat,
a woman from the
…Bakhtiari Tribe

رئی��س بلدی��ه اصفه��ان آرد را
احتاکر م��ی کند و به مردم ش��هر نمی
دهد .زن ه��ا به رهبری بی بی
عصمت که از ایل بختیاری اس��ت
و از روزنام��ه « زبان زنان»روزنامه
ای که ویژه زنان چاپ می شود،
اعتراضخودرااغازمیکنند...
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Playwright: ArdeshirSalehpour
Director: SeyyedAzimMousavi
Cast: GitiQasemi, EsmatRezapour, ParinazLotfollahi,
JaklinAvareh, BaranSotoudeh
Costume Designer: Sara
Qolizadeh
Duration: 60 min

SeyyedAzim
Mousavi

نویسنده :اردشیرصالحپور
بازنویسی متن ،طراح و کارگردان :سیدعظیم
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) ،آنالی وکیلی
(تمبک)
منشی صحنه :آهو کاظمی
مدت زمان 60 :دقیقه

Born in 1959, he has
so far directed and
written plays such
as Mokhtar’s Exit,
Khawjeh’s Policy,
Suiting, Mr. Akbar the
Cinema Actor, The
Eighth Land.
Mousavi has held over
250 Ta’zieh (Ashura
Passion Play) performances in Iran and
abroad. He was in
charge of the dossier
for Ta’zieh registration
on UNESCO’s intangible heritage list.

بانو گشسب

Playwright: ArdeshirSalehpour
Director: Maryam Motaref
Cast: ManijehDavari, Abolfazl Haj Alikhani, Ali Yadollahi, ShirinEmami, Hamid
Habibi, KambizTalaei
Stage and Costume Designer:
Maryam Motaref
Music: SajjadKiani
Duration: 75 min

ady Goshasb

L

تنظیمونگارش:اردشیرصالحپور
بازنویسی:مریممعترف
طراح و کارگردان :مریم معترف
بازیگران:منیژهداوری،ابوالفضلحاج
علیخانی،علییداللهی،شیرینامامی،
حمیدحبیبی،کامبیزطالیی،رضا
علوی،شهرامخانپور،مرتضیخالقی،
سهراباصفهانی،غزلشجاعی،شیوا
آشور ،سلما دانا ،نوید رضوی ،پوریا
سلطانزاده
طراح صحنه و لباس :مریم معترف
طراحی و ساخت عرویک :فائزه فیض
طراحی و ساخت آکسسوار:علییداللهی
موسیقی:سجادکیانی
طراحپوستروبروشور:سعیدشاکرنیا
عکاس:اخترتاجیک،مریمعیدی
مدت زمان75:دقیقه

MM

aryam
otaref

مریم معترف
متولد1334ش��هرتهران ،دارای کارشناسی
ارشد تئاتر از فرانسه است .وی بیش از30سال
اس��ت که درعرصه بازیگری،تئاتر ،تلوزیون،
بازیگ��ری رادی��و فعالی��ت دارد .کارگردان
فرود سیاوش��ان ،مادر همه آن اسفندیاران،
شب آهوان و آدم ها ،گوش��ه نشینان آلتونا،
دیوارچین ،شهسوار و ش��اهزاده ،قصه های
من و تو و رستم و شاهنامه و ....بوده است.

Born in 1955,
Motaref holds an
MA in theater form
France. She has
been performing
theater for over
30 years. Some of
her works include:
Mother of All
Those Esfandiars,
Night of Humans
and Dears, The
Condemned of
Altona, The Wall
of China, Stories
of You and Me and
Rostam and Shahnameh.

 40ت��ن از س��رداران و پهلوان
های ایران به خواستاگری دختر
رستم دستان می روند...

F

orty Iranian champions
go for suiting the daughter ofRostam.
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بازیچه اگن

uppets

P
حسن رونده
متول��د 1345آب��ادان ،کارگ��ردان،
پژوهشگر ،مدرس و بازیگر تئاتر ،دارای
کارشناسی ارشدکارگردانی بازیگری
وکارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس
است .وی از س��ال1356فعالیت خود
را در عرصه تئاترآغاز کرد .کارگردانی
چهارمین نامه ،اس��ماعیل ،اسماعیل،
درون پیرهن یحیی ،زره زمان ،طوق،
بوی خون معطر و...همچنین پژوهش
نمای��ش موس��یقیایی در هرمزگان،
کش��ف حجاب ،بررس��ی آيي��ن های
نمایشی در هرمزگان و ....را در پرونده
خود دارد.

M

orshed (Narrated) begins
telling the story of
…puppets

مرش��د روایت دیرینه عروسک ها را
آغاز می کند .دیو و پهلوان کینه ای
دیرین��ه در دل دارن��د .بهار«دخت��ر
دی��و»و بهادر«پس��ر پهل��وان»
عاش��ق یکدیگر می ش��وند .ف��ارغ از
اختالفدیرینهپدرانخودو...

44

Playwright: GovanMehrEsmaeilpour
Director: Hassan Ravandeh
Cast: AlirezaHanifi, Hossein
Nasr, LeiliHosseini, Khosr
oMahdavi,HamidrezaShoja
ei,HamidrezaZandi, MahlaDaryaei, YasamanSalimi
Puppet Designer: Fahimeh
Safari
Duration: 55 min

Hassan
Ravandeh

نویسنده :گوان مهر اسماعیل پور
کارگردان :حسن رونده
دراماتورژ :محسن سراجی
بازیگران :علی رضا حنیفی ،حسین نصر ،لیلی
حسینی ،خسرو مهدوی ،حمیدرضا شجاعی،
حمیدرضا زندی ،مهال دریایی ،یاسمن
سلیمی
موسیقی :مجتبی یادگاری
دهکردی(کمانچه) ،شیرین مرزبان(تنبک)،
محسن میکائیلی(دف) ،شمسی روحی(تار)
طراح صحنه :سمیه یعقوبی
طراح عروسک و بروشور :فهیمه آصفری
دستیارکارگردان :میالد حاجی زاده
دستیار صحنه :پوریا کاوه ،مانی کوچک پور
منشی صحنه :یاسمن سلیمی
طراح نور:حاج محمد صادقی
روابط عمومی :محمد امین احمدوند
مدت زمان55 :دقیقه

Born in 1966, he is a
researcher, director
and instructor. Ravandeh holds an MA in
directing. The Fourth
Letter, Esmaeilare
among his works.

D

!o Not Worry, Aq-Hossein Is Here

تا آق حسین اکشی رو داری غم نداری

S

trings of a puppet
named Mobarakare
loose, and Morshed (puppeteer) wonders how to
…perform the show
نخ های عروس��ک مبارک پاره شده
وحاال مرش��د مان��ده ک��ه چطورنمایش خیمه
ش��ب بازی را اجرا کند که آق حسین
اکشی به دادش می رسد و قرار می شود
تا به جای مبارک بازی کند....

Playwright: Mehdi
Saffarinejad
Director: Reza Radbakht
Cast: Hossein Haddad Kashani, Mehdi
Rezaei, VahidrezaSadeqpour, Reza Radbakht, Maryam Barkhordar
Duration: 50 min
City: Kashan

بر اساس خيمه شب بازي مروت خواني
نوشته :مهدی صفاری نژاد
کارگردان :رضا راد بخت
بازیگران:حسین حدادکاشانی،
مهدی رضایی ،وحیدرضا صادقپور،
رضارادبخت ،مریم برخوردار ،مریم
صحافی ،حسن عظیمی تبریزی
دستیارکارگردان :حسن عظیمی
تبریزی
مشاورکارگردان :محسن خسروی
منشی صحنه:حسن عظیمی تبریزی
مدیرتولید :مسعود نوری فرد
گریم :سعیدخسروی ،فرزانه ردکا
آفیش و بروشور :مصطفی توفیقی
موسیقی:سعید خسروی ،علی طلیعی
عکاس :عباس شافعی
صحنه ولباس :رضا رادبخت
نور و صدا :علی حجازی ،حسن
غالمعلی زاده
مدت زمان 50 :دقیقه
استان :اصفهان
شهر :کاشان

رضا رادبخت
متولد1364کاش��ان ،بازیگ��ر نمای��ش
های نقل س��رخ ،نوبت آینه ها ،پرمته در
زنجیر ،سرگیجه ،مادام کامیون ،دویدن
درمی��دان تاریک مین ،یادداش��ت های
روزان��ه یک دیوانه ،هم��ه چیزمی گذرد
تو نمی گذری ،مجلس س��یاه بازی امیر
ارس�لان نام دار و ...را در پرونده بازیگری
خود دارد.

adbakht

RR
eza

Born in 1985, he has acted in
plays such as Mirrors’ Turn,
Vertigo, Runningin the Dark
Mine Land.
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edding in Fasa

عروسی شهرفسا(محله پائین محله باال)

W

احمدوامق

متولد1356فسا ،دارای مدرک دیپلم
اس��ت .وی از س��ال 1369وارد حوزه
تئات��ر ش��د .او کارگردان��ی آثارآييني
س��نتی همچون نون وکماج ،عش��ق
گمشده خلیلو ،عش��ق و کفتر ،آخ اگه
مهتاب بیاد و ..را درپرونده کاری خود
دارد.

T

his is a folkloric
play adapted from
the 80-year-old rituals
in Fasa, Fars province.

برگرفتهازآيينهاوسنتهای
80س��ال گذش��ته شهرس��تان
فس��ا اس��ت که هم��راه با موس��یقی
محلی،گویشهایمحلی،واسونک
وبازی ها اجرا می شود...
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Troupe: Payam
Playwright: Manouchehr
Mohseni
Director: Ahmad Vameq
Cast: Jalaleddin Nasri,
Yousef Shokouhi, Ahmad
Vameq, Hadi Norouzi, Reza
Kouhi
Costume Designer: Hamideh
Azadi
Duration: 60 min
City: Fasa

Ahmad
Vameq

Born in 1977,
Vameq began his
theatrical activities
in 1990. Love and
Dove is one of his
plays.
نام گروه :پیام
نویسنده :منوچهر محسنی
کارگردان :احمد وامق
بازیگران :جالل الدین نصری ،یوس��ف ش��کوهی ،احمد وامق ،هادی نوروزی ،رضا کوهی،
بنیامین خیری ،کریم اوالد حس��ینی ،ابوالفضل امیرزاده ،س��عید رجبیان ،وحید رجبیان،
میالد امراللهی ،محمدحسین باقری ،محمد بیژنی نسب ،افشین گل واله ،علیرضا نارنجی،
زهراکارگر ،راضیه رنجبر ،مژده کریمیان ،س��پیده صادقیان ،زهراکریمیان ،مریم رحیمی
خیرآبادی ،س��اغر کاوه ،طاهره امیرزاده ،فاطمه شاکری ،مرضیه السادات پورمند ،پارمیدا
گل واله
طراح صحنه :احمد وامق ،الهه الهی
طراح لباس:حمیده آزادی
موسیقی :حسن رشیدیان ،محمد قنبرزاده ،علی زارع ،علی اینالو
مدت زمان60:دقیقه
استان :فارس
شهر :فسا

S

tory of the Hawthorn Garden

قصه باغ زالزالک

S

iah’s farmland is confiscated by the ruler. Siah
…asks the king to help him
زمین کش��اورزی س��یاه توسط حاکم
غصب می شود .سیاه با ترفندی برای
دادخواهی به قصر شاه می رود و...

Troupe: Sheyda
Playwright: Davoud
Fathalibeigi
Director: Seyyed Ali
Sheydaifar
Cast: Seyyed Ali
Sheydaifar, Mehdi Khademi, Parham
Akhlaqi, Mansour
Ali-Asghari, Mojtaba
Fallahnejad
Poster Designer: Meysam Famili
Duration: 100 min
City: Saari

نام گروه :شیدا
نویسنده :داوود فتحعلی بیگی
کارگردان :سیدعلی شیدایی فر
بازیگران :سیدعلی شیدایی فر ،مهدی
خادمی ،پرهام اخالقی ،نصیرخانی،
منصور علی اصغری ،سیدکمیل افدرزا،
مجتبی فالح نژاد ،رضاگلی گرمستانی،
حمیدصالحی ،میثم فامیلی ،عسگری
وفایی نژاد ،الهام ابراهیمی ،طاهره
رستمیان مقدم ،طیبه رستمیان مقدم،
رهارمضانی ،سیده زهراشیدایی فر،
مریم آقاجانی ،سیده فاطمه شیدایی
فر ،نرگس موسی پور ،محرم حق پناه،
سحرمحسنی ،معصومه شمس علی
نژاد ،سینا رحیمی
موسیقی:
سعیدسمبلیان(آهنگساز،کیبورد)،
اکبر عظیمی(کمانچه) ،مجتبی
خوارزمی(دف و ضرب)
طراح لباس :بهناز برومند
طراح پوسترو بروشور :میثم فامیلی
مدت زمان :دقیقه100
استان :مازندران
شهر :ساری

سیدعلی شیدایی فر
متولد1346س��اری ،دارای م��درک
کاردانی اس��ت .وی بالغ بر 20اثر صحنه
ای و 20اثر خیابان��ی را کارگردانی کرده
است .اوکارگردانی نمایش های رام کردن
زن سرکش ،مهمان سرزمین خواب ،گم
ش��ده ،ایمان ،انصاف ،خانمچه و مهتابی
و ..را در پرونده کاری خود دارد.

SS

eyyed Ali
heydaifar

Born in 1967 in Saari, Mazandaran province, Sheydaifar has so far directed over
40 stage and street plays.
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کمندگیسو

amand-Gisou

K

سید محمدجوادکبودرآهنگی

B

efore Rajab would
fell in love with
Kamand, people used
to poke fun at him as
…he was clumsy

پیش از اینکه رجب عاشق کمند
بشوداورابهخاطرقدبلندشودستپا
چلفتی بودن مسخره می کردند .چه
برسد به اینکه عاش��ق شده و پدرکمند
هم به ازدواج راضی نش��ده باش��د.
اما پدرکمند به قتل می رس��د و چون
بهخواستاگریرجب،جوابردداده
بود .همه ب��ه او مضنون می ش��وند.
ماجرا به داداگه کشیده می شود و....
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Troupe: Bouali
Playwright: Mohsen
Pourqasemi
Director: Seyyed Mohammad Javad Kaboudar-Ahangi
Cast: Behdad Balighfar,
Leila Kazemi, Kianoush
Behrouzpour, Hamidreza
Kazemi
Duration: 70 min
City: Hamedan

متولد 1338هم��دان ،دارای مدرک
کارشناسی ارش��دکارگردانی است .از
س��ال1350فعالیت خود را در عرصه
تئات��ر آغازک��رد .وی بالغ ب��ر  30اثر
نمایش��ی را کارگردانی و کتاب هایی
همچ��ون تعامل بازیگر وتماش��اگر در
تئات��ر ،تاریخچه نمای��ش در همدان،
بازیگردان��ی در تئاتر و ..را تالیف کرده
اس��ت .همچنین کارگردان��ی آثاری
همچون آی کچال ،پیک نیک درمیدان
جنگ ،پل ،آنتیگون ،سلطان و سیاه و..
را در پرونده کاری خود دارد.

SJ

eyyed Mohammad
avad KaboudarAhangi

Born in 1959, he
holds an MA in
directing. Bridge,
Antigone are
among his works.
نام گروه :بوعلی
نویسنده :محسن پورقاسمی
کارگردان :سید محمد جوادکبودرآهنگی
بازیگران:بهدادبلیغ فر ،لیالکاظم��ی ،کیانوش بهروزپور ،حمیدرضاکاظمی ،میثم عزیزی،
ندا هادیان ،س��یدمهرداد کاووس حسینی ،امیربابا شهابی ،سید محمدجواد کبودرآهنگی،
میترا موالیی ،نس��اء بخشی ،س��ارا خانی ،زهرا بختیاری ،ویدا عظیمی نگار ،محمد طالبی،
اکبر اسالمی ،عزیز مبارکی ،عباس اکبری ،مجتبی اکرم پور و رضا افشار
موسیقی:مصطفیفراهانی(تمبک)،شاهینترکمان(کمانچه)،میالدگلمحمدی(سنتور)،
فردین قاسمی(سه تار) ،مهران ورمزیار(بربط)
سرپرست گروه موسیقی :رها شاهین ترکمان
مدیر صحنه و آکسسوار :سیدمهرداد کاووس حسینی
دستیارکارگردان :رامین ارجمندی
مدت زمان70 :دقیقه
استان :همدان
شهر :همدان

کی به کیه

W

?ho Is Who

A

boy, upon his mother’s
advice, heads to Bazaar
…to sell their only cow
پسری به سفارش مادرش برای
فروش تنها اگوش��ان به بازار می رود .از
بد حادثه س��ه لوطی ناخلف سر پسر را الکه
می گذارند...

هادی کیانی
متولد 1369خمینی ش��هر ،دانشجوی
کارشناسی س��ینما است .وی حدود10
س��ال اس��ت که درعرصه تئات��ر فعالیت
دارد و کارگردانی نمایش های آخرش که
چی ،گل به گلستونه ،افسانه شهربانو و...
را به طور مشترک با حسینعلی عمادی به
روی صحنه برده است.

HK

iani

adi

Born in 1990, Kiani has been
performing theater for ten
years.

Troupe: Aineh-Khomeini Shahr
Playwright: Yadollah
Aqa-Abbasi
Director: Hosseinali
Emadi, Hadi Kiani
Cast: Hosseinali Emadi,
Hadi Kiani, Hosseinali
Karimi, Siavash Rahmati
Duration: 120 min
City: Isfahan

نام گروه :آیینه خمینی شهر
نویسنده:دکتریداهللآقاعباسی
طراح وکارگردان :حس��ینعلی عمادی  ،هادی
کیانی
بازیگران :حس��ینعلی عمادی ،هادی کیانی،
حسینعلی کریمی ،س��عید الهیاری ،سیاوش
رحمتی ،مصطفی بهش��تی ،مه��ران مرادی،
مسعوداحسنفر
طراحصحنه:حسینعلیعمادی،هادیکیانی
طراح دکور :رسول احمدی
طراح لب��اس :مرضیه حاجیان ،حس��ینعلی
عمادی،هادیکیانی
موسیقی:نیماجاویدی،محمدباقرصاد
نوازنده:حمیدباقری،مرتضیخاکی
طراح حرکت :اصغر فریدی ماسوله
گروه فرم :ایمان یزدانی ،فرید قدیری ،مسعود
احس��ن فر ،س��عید براتی ،مجید براتی ،علی
مردانمرد ،امین سلیمانی ،محسن گل رضایی،
علی دهقان ،س��یروس محمدی ،محمدجواد
باقریان ،مهدی ثابت پ��ی ،بهنام بالل ،محمد
عابدی ،پوریا فرهن��گ ،محمد نظری ،محمد
امین حاج هاشمی ،مهران مرادی،
مشاورکارگردان:زاونقوکاسیان،رضامهدوی
مدت زمان120:دقیقه
استان:اصفهان
شهر:خمینیشهر

حسینعلی عمادی
متولد1347خمینی شهر ،دارای مدرک
فوق دیپلم است .وی ازسال1364فعالیت
خود را درعرصه تئاتر آغاز کرد .اوتاکنون
در  50اثر نمایش��ی بازی داش��ته است.
عمادی ب��ازی و کارگردانی نمایش های
آخرش که چی ،گل به گلس��تونه ،افسانه
شهربانو و ...را در پرونده کاری خود دارد.

HE

osseinali
madi

Born in 1968, Emadi began
his theatrical activities in
1985. Shahrbanou’s Myth is
among his works.
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مشق عشق

ove Drill

L

امیرحسین انصافی
متولد1371ش��میران ،دانش��جوی
کارشناس��ی ادبیات فارسی است .وی
از س��ال1376فعالیت خود را درحوزه
تئاترش��د .کارگردانی عش��ق ممنوع،
حس��نی و مب��ارک ،خواس��تگاران،
اج�لاس ب��زرگ و ..را در پرونده کاری
خود دارد.

A

director creates
a play, but the
characters change the
…script

آق��ای اکرگردان نمایش��ی را
خلق می کند .اما شخصیت های
نمای��ش ،غاف��ل از وج��ود ای��ن
اکرگ��ردان و نویس��نده ،نمایش را
پاک به هم می ریزند و...
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Troupe: Farhang
Director and Playwright:
Amir Hossein Ensafi
Cast: Amir Hossein Ensafi,
Amir Mohammad Ensafi,
Mohammad Reza Lavani
Duration: 90 min
City: Tehran

AE

mir Hossein
nsafi

Born in 1992, he
began his theatrical
activities in 1997.
Forbidden Love is
among his works.
نام گروه :فرهنگ
نویسنده :امیرحسین انصافی
کارگردان :امیرحسین انصافی
بازیگران :امیرحس��ین انصاف��ی ،امیرمحمد انصافی ،محمدرضا لوانی ،ابوالفضل عش��رب،
مجتبی خمسه ،نیلوفرسیاری ،حمید رئوف تبار
طراح صحنه :ساسان فرهادپور ،لیلی گل افشار
طراح لباس :فروغ یزدان عاشوری ،نغمه انصافی
موسیقی :حسن مصطفی پور ،شاهین ترکی
مدت زمان 90 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

ماکفات

Troupe: Roshd
Playwright: Arman Teyran
Director: Berkeh Foroutan
Cast: Vahid Nafar, Roya Shojaei, Seyyed Arash Hooshyar
Duration: 45 min
City: Tehran

unishment

P

نام گروه :رشد
نویسنده :آرمان طیران
کارگردان :برکه فروتن
بازیگران:وحی��د نف��ر ،رویا ش��جاعی،
سیدآرش هوشیار
طراح لباس :سارا یحیی
موس��یقی :تهم��ورث امی��ری ،به��زاد
بختیاری
دس��تیاراول و برنامه ری��ز :محمدرضا
زمانی
دس��تیاردوم و مدیرصحنه :سیدآرش
هوشیار
مدت زمان 45 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

BF

erkeh
oroutan

برکه فروتن
متولد1360ته��ران ،دارای کارشناس��ی
ارش��دکارگردانی تئات��ر اس��ت .وی
ازسال1380به طورحرفه ای فعالیت خود را
درعرص��ه تئاتر آغاز می کن��د .او کارگردانی
این س��وی پل پش��ت پنجره ،جان گابریل
بورگمن ،دس��تمال من کجاس��ت دزدمونا،
مرغ دریایی و ..را در پرونده کاری خود دارد.

Born in 1981,
Foroutan holds
an MA in theater.
Where Is My
Handkerchief Desdemona?, is among
her works.

در زمان مهدی مصری-سیاه
باز معروف -فردی به نام سعدی
که عاشق سیاه بازی است .طومار
مه��دی مص��ری را م��ی ربای��د.
اماتوس��ط اجنه نفرین شده و به زمان
حال پرتاب می شود و...

A

man named Sa’di steals
the script of Mehdi
Mesri, a renowned Siah-Bazi
…harlequin

53

ali

َملی

M

افسانه زمانی
متولد1350تهران ،دارای کارشناسی
ارش��د پژوه��ش هنراس��ت .وی
ازس��ال 1373فعالیت خودرادرعرصه
تئاترآغاز کرد.کارگردانی نمایش های
دخت��ران باغهای قال��ی ،وقتی نخدی
غول می شود ،مضرات دخانیات ،چاله،
تنهایی و ..را در پرونده کاری خود دارد.
برنده جایزه جهانی می��راث یونیما به
خاط��ر معرفی یک��ی از الگوها و انگاره
های فرهنگی تم��دن ایرانی با نمایش
دختران باغ های قالی شده است.

T

here is a wedding
underway in a
mansion. Mali, a member of the music band,
is so preoccupied with
one of the housemaids.

درعمارتاعیانیمجلسعروسی
برپاس��ت.گروهی مطرب به جشن
عروسی دعوت ش��ده اند .ملی یکی
ازاعضایگروهعاشقشدهاست
و...
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Troupe: Ariyan
Playwright: Hengameh
Mofid
Director: Afsaneh Zamani
Cast: Vahid Aqapour,
Golbarg Aboutorabian,
Masoumeh Kazemi, Parinaz
Lotfollahi
Duration: 65 min
City: Tehran

AZ

fsaneh
amani

Born in 1971, he
holds an MA in art
research. Zamani
began his theatrical
activities in 1994

نام گروه :آرین
نویسنده:هنگامهمفید
کارگردان:افسانهزمانی
بازیگ��ران :وحید آقاپور ،گلبرگ ابوترابیان ،معصومه کاظم��ی ،پریناز لطف اللهی ،فرزین محدث،
مهشادمخبری،مریممعینی،غزالهمرادیان
طراح صحنه :رضا مهدی زاده
طراحلباس:افسانهزمانی
موسيقي:عبداهللآتشاني
نوازندگان:مجیدخیاطی(تار)،امیرنعمتاللهی(کمانچهوتنبک)،مریمآشوری(دفودایره)
خواننده:علیفتحعلی،عبداهللآتشانی
انتخابملودیهایمحلی:هنگامهمفید
طراح و ساخت عروسک :محسن ایمانخانی ،اکرم اصغری
طراحگریم:ماریاحاجیها
مدیرتولید:پیمانشریعتی
دستیارکارگردان:امینساالری
مدت زمان65:دقیقه
استان:تهران
شهر:تهران

یال بال زال

Z

al's Wing

T

his is a recitation of the
story of Zal and Simo-

rgh.

بازگوی��ی قصه زال و س��یمرغ اس��ت.
اما این بار س��ه نفر از اهالی مطبخ س��ام
پهلوان(پ��درزال) ب��ا تکی��ه برخیال
و براس��اس خاط��ره ها و ش��نیده های
گذش��ته م��ی خواهن��د از خل��وت و روزمرگی
ف��رار کنند .آنهاب��رای س��رگرم کردن
خود داستان تولد زال ،زیستن و حکمت
آموزی او در آشیانه سیمرغ را بازسازی
می کنند.

Troupe: Painting-Theater
Playwright: Amir Hossein Najafi, Rouhollah
Iraji
Director: Rouhollah Iraji
Cast: Saeid Abak,
Shaqayeq Orfinejad,
Fereshteh Shiraqaei
Duration: 60 min
City: Tehran

نام گروه :نقاشی -تئاتر
نویس��نده :امیرحس��ین نجفی ،روح اله
ایرجی
کارگردان :روح اله ایرجی
بازیگران:سعید ابک ،شقایق عرفی نژاد،
فرشته شیرآقایی
طراح صحنه :روح اله ایرجی
طراح لباس :شبنم روزبهانه
موس��یقی :نغمه مرادآبادی(س��ه تار)،
حمیدرضاصافی(کمانچ��ه) ،حس��ین
کمال(سازهای کوبه ای)
مدت زمان60 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

روح اله ایرجی
متولد1357نائی��ن ،دارای کارشناس��ی
ارش��دکارگردانی تئات��ر از دانش��کده
س��ینما تئاتر اس��ت .وی از سال1375با
بازیگری وارد عرصه تئاتر ش��د .او دانش
آموخته مدرسه نقش و از شاگردان زنده
یاداستادس��مندریان است .ایرجی بازی
درنمایش های نیلوفر آبی ،پس��توخانه،
زائر ،ش��ب سیزدهم ،دوش��یزه جولیا و..
همچنین مترجمی بابابزرگ و مجس��مه
اث��ر میلر،چهارکتاب درح��وزه کودک و
نوجوان را در پرونده کاری خود دارد.

Born in 1978, he holds an
MA in theater directing.
Water Lily and Pilgrimage
are among his works.

RI

ouhollah
raji
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وهم سرخ

ed Illusion

R

حسن سبحانی مینابي
متولد1352مین��اب ،دارای کاردانی
کارگردانی تئاتراس��ت .وی 17س��ال
اس��ت که درحوزه تئاتر فعالیت دارد.
کارگردانی نمایش های مرگ ناصری،
چهارمین نامه ،حجوم ،درون پیراهن،
یحی��ی و ....را در پرون��ده کاری خود
دارد.

A

university student is heading
to the South to investigate about the Zaar
ceremony.

دختردانش��جو ب��رای تحقی��ق
درباره مراسم زار به جنوب می رود .اما
درگیر زار می شود و...
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Playwright: Hossein Ahmadi-Nassab
Director: Hassan Sobhani
Minaei
Cast: Ahmad Ranjbarnia,
Hossein Asili, Mahan Saberi,
Tahereh Azadi, Atefeh
Raeisi, Sakineh Bashandeh,
Mana Zamani, Java Kamali
Stage Designer: Mousa
Ameri
Costume Designer: Mousa
Ameri
Music: Abdolreza Sohrabi
Duration: 55 min
City: Minab

Sobhani
Hassan
inabi
M

Born in 1973, he
has been performing theater for 17
years. Nasseri’s
Death, The Fourth
Letter, Invasion are
among his works.
نویسنده :حسین احمدی نسب
کارگردان :حسن سبحانی مینابی
بازیگران :احمدرنجبرنیا ،حس��ین اصیلی ،ماهان صابری ،طاهره آزادی ،عاطفه رئیس��ی،
سکینه باشنده ،مانازمانی ،جواد کمالی
طراح صحنه :موسی عامری
طراح لباس :موسی عامری
موسیقی :عبدالرضا سهرابی
نوازندگان :علی اسدی ،علی پیل آرام ،نیما شعبانی ،علی کریمی
منشی صحنه :عزت ایمانی
طراح نور :عبدالکریم حمزه ای
مشاور کارگردان :داریوش امیدوار
روابط عمومی :مریم حیدری نسب
مدت زمان55:دقیقه
استان :هرمزگان
شهر :میناب

ِ
های سفید
سیب
ایرانی-گروه آلمانی

White Apples
German-Iranian Troupe
اوریگامی

Observing cows, one can
see movements that are
completely understandable: a gadfly sits down
on a cow's belly, and as a
response, the cow flings its
tail towards the gadfly. But
then there are movements
of a quite different kind:
a cow after having stood
motionless and unchanged
in one place for the longest time suddenly makes
a step forward, without a
reason that is understandable or comprehensible for
us.For the cow this movement must have been as
justified and as logical as
the first (gadfly-tail) but
we cannot understand it.
So there is a layer of logic
that is not understandable
for us.Nevertheless there
remains one really and truly
amazing and extremely
mysterious and very strange
fact: Cows' food is almost
exclusively green and still
the milk they give is white.

ِ با مشاهده
 میتوان جنبشهایی را دید که،ی اگوها
ِ
ِ
شکم اگو مینشیند
برایمان فهمپذیر اند؛ خرمگسی روی
ِ
ِ
 ا ّما.سوی خرمگس میاندازد
و اگو در پاسخ ُدماش را به
،جنبشهایی هم هستند که سراسر از نوعی دیگر اند؛ اگو
ِ
برای م ّدتی دراز بی جنبش و تغییر ایستاده
پس از این که
 بی هیچ دلیلی-  ناگهان اگمی به پیش برمیدارد،است
ِ
ِ
برای خود ِ اگو این جنبش
.برای ما فهمیدنی باشد
که
ِ ی نمونه
ِ باید توجیهی داشته باشد و به اندازه
ی نخستین
. ا ّما ما نمیفهمیم اش، ُدم) منطقی باشد-(خرمگس
ِ
برای ما نافهمیدنی ست
پس الیهای از منطق هست که
ِ
.)برای اگو چنین نباشد
(ا ّما شاید
 واقعیّتی بسیار شگفتانگیز و بینهایت رازناک بر،با این همه
ِ
،غذای اگو همیشه سبز رنگ است
 با این که:جا میماند که
.شیری که میدهد سفید است

Origami

کالوس النگ

 جان،فیلسوفِ انگلیسی
ذهن انسان را به
ِ ،الک
«لوح سفید» میدید؛
ِ
ِ سان
صفحهای سفید و خالی
حسیمان
ِکه دریافتهای
ِ
کم رویاش اثر-کم
» اگر این «لوح.میگذارند
صفحهیِ کاغذی باشد که با
خوردگی-هر دریافت یک تا
ذهن انسان در
ِ ،پیدا میکند
واقعیت چیزی نیست
ّ براب ِر
جز برگه کاغذی که بارها تا
خورده است؛ برخی بر این
باور اند که این کاغذ درست
.سه تا خورده است

Lang
Klaus

The English philosopher John
Locke saw that human mind as a “tabula rasa”--a white
blank board on
which our sensual
impressions are
impressed. Were
this board a piece
of paper impressions would lead to
different folds.
The human mind
seen in this way
would be what we
call reality and
were nothing but
a piece of paper
folded many times
- some suggest that
there are exactly
three folds.
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مهدی بهبودی

) صدایِ ماندگار13  تا2 ِ قطعه برای16926797472( وانهاده
 آن گاه که در دستهها و خوشهها جای میگیرند و گروهی را شکل،صداها
 همین که یکی از این، ا ّما. ش��اید دیگر به تنهایی باز شناخته نشوند،میدهند
. نبودناش را میشنویم،صداهایِ سازندهیِ این کل را وا مینهیم-تک

MB
ehdi

ehbudi

Abandoned (16926797472 pieces for 2 to 13 sustaining
sounds)
Sounds, when happen among bunches and clusters to
form a group of sounds, may become unrecognizable
as single characters. But, as soon as we abandon one of
these single sounds, we can hear its absence.

ِ
حلزونی گوش
لگیساندوی
ِ
Cochlea Glissando

ِ
.دخالت ش��اعران نیس��ت
 نیازی به،ش��اعرانگی طبیعت بس��نده اس��ت
ِ
 سراس ِر، در این رویکرد.موضوع دریافت و مش��اهدهیِ این شاعرانگی س��ت
ش��رح
 بی هیچ،موقعیتهایِ گوناگوناش و فرقهایِ کوچکاش
طبیعت با
ِ
ّ
، شاعرانه است، به خودیِ خود،بودن هر چه هست
ِ . پُرمعنا ست،اندیشهورزانه
، ا ّما. در همهیِ سطحها،و نیز پیوند و رابطهیِ همهیِ پیکرپارهایِ این هستی
موقعیتها را
این تنها فرم ها و میانکنش هایِ ش��یءهایِ بیرونی نیستند که
ّ
.ذهن دریافتگر نیز در کار است
ِ  چرا که فر ِم،میسازند

59

Nature is poetic enough, there’s no need for poets to interrupt. It’s all about perceiving and
observing this poeticism. With this approach, the entire nature with its different situations
and little differences is meaningful; without any rational explanation.
Being of whatever exists is just poetic; and also connections and relations of all its components, in any level. But, it is not only the outer objects forms and interactions that make the
situations, because the mind of the perceiver is also in action.

در مدح سایه ها

Eulogy of Shadows

اتریش

Austria

Eulogy of
Shadows
(Sombrous
Melodies for
solo saxophone)
By Renald
Deppe
Duration: 30
min
 در مدح سایه ها:عنوان کار
( صداه��ای ح��زن انگیزو نته��ای ابری برای س��ولوی
)ساکسفون
 پروفسور رنالد دپه:کار
 دقیقه30:مدت

Renald
Deppe

Born in 1955 in Bochum,
Germany, Deppe has completed his music studies at the
Folkwang University of the
Arts in Essen. He is living
and working in Vienna.

رنالد دپه
، در بوخوم1955 دپه س��ال
 مطالعات.آلمان متولد ش��د
موس��یقی را دردانشگاه هنر
فولک وانگ در اسن به پایان
 وی درحال حاضر در.رسانید
.وین زندگی و کار می کند
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Altai Heroic Legends

افسانه قهرمانان آلتایی
روسیه

Russia

اشعاررزمی قهرمانان از جایاگه ویژه ای در فرهنگ مردم آلتایی
برخوردارست و در این اسطوره ها و افسانه ها به موضوعاتی همچون
، افسانه ها و داستان ها، ناجی سرزمین مادری خود،قهرمانان
.آهنگ ها و شعر آیینی می پردازد
از ویژگی های مهم افسانه های آلتایی استفاده از انواع مختلف
 آنها تقلید، که همه از حیات وحش گرفته شده.به اصطالح آواز لگو است
، صدای سم اسب و صدای چشمه،صدای پرنداگن و حیوانات
.خش خش چمن ها و زمزمه رودخانه است

H

eroic Epos (kai-chyorchyok) takes a special
place in the culture of the Altai people. It incorporates the subjects of myths and legends about
heroes, saviors of their native land, fairy tales and
stories, songs and ritual poetry.
n integral feature of the Altai legends is the using of different types of so-called throat singing. All of these styles are taken from wildlife, they
are imitating the voices of birds and animals, the
sound of horses’ hooves and the sound of dripping
spring, spring grasses rustle and murmur of streams.

A
Ravil
Lirov

راویل لیروف

لیروف برنده جایزه ازچندین
مس��ابقه داخل��ی و بی��ن
الملل��ی نوازندگان س��نتی و
 وی فارغ.قصه گویان اس��ت
التحصیل از اس��تودیو آلتایی
 تحت وزارت فرهنگ،پسران
 جایی،جمهوری آلتایی است
که با اس��تادان برجسته آواز
.چیورچیوک آشنا شد-کای
او در حال حاضر دانش��جوی
. ام.موسس��ه موس��یقی ام
ایوان��ف مس��کو-اپولیتوف
.است

Value_Parameter Unknown
آناستاسیا نووسیولووا
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 وی دارای تحصیالت. متولد شد1985 نووسیولووا سال
 در سال. موس��یقی ازکالج موسیقی چلیابینس��ک است
 از دانش��کده تاریخی نظری کنس��رواتوار مسکو،2010
 نووس��یولووا پژوهش��گر فرهنگ.ف��ارغ التحصیل ش��د
موس��یقی جهان در مرکز علمی و خالقیت کنس��رواتوار
 تاکنون2004  وی از س��ال.چایکوفسکی مس��کو است
.درحال مطالعه فرهنگ عامه روسیه است

Lirov is a laureate of several domestic
and international competitions of traditional musicians and story-tellers.
He was graduated from the Altai Studio of Boys under the Ministry of
Culture of Altai Republic, where he
studied with outstanding masters of
kai-chyorchyok singing. He is currently a student of the Moscow M.M.
Ippolitov-Ivanov Musical Institute.

ارزش_پارامتر_ناشناخته

AN

nastasia
ovoselova

Novoselova is a researcher of the
‘World Music Cultures’ at the
Scientific and Creative Center of
the Tchaikovsky Moscow conservatory. She was born in 1985.
She is a graduate of music from
Chelyabinsk musical college.
In 2010, she graduated from the
historical-theoretical faculty of
the Moscow Conservatory. She
has been studying the Russian
folklore since 2004.

توطئه(پیالن)
کردستان عراق

Conspiracy
Iraq Kurdistan

درقدیم دوخاواده بزرگ ازخان های بزرگ وجود دارند.
با دسیسه همسر ارباب می خواهند دخترشان راکه عاشق
شخصی شده ،به قتل برسانند و...

Troupe: Sulaymaniyah Theater Troupe
Playwright: Majid Mahmoud
Director: Ashti Kamal
Cast: Abdolkarim Mohammad Tofiq,
Ghafour Abdollah Rahim, Noushiravan
Gharib, Shanaz Mohammad Karim
Duration: 55 min

گروه :اداره تئاتر سلیمانیه
نویسنده :مجید محمود
کارگردان :ئاشتی کمال
بازیگران :عیدالکریم محمد توفیق ،غفور عبداهلل رحیم،
نوشیروان غریب ،شاناز محمد کریم
مدت زمان55 :دقیقه

There are two noble families intending
to kill their daughter who she is in love
…with someone

ئاشتی کمال
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متولد1962سلیمانیه،بیش
از25س��ال است که درعرصه
تئاتر فعالیت مس��تمر دارد.
وی دارای کاردانی تئاتر است
و کارگردان��ی نمای��ش های
خواس��تگاری چخوف ،روبار،
چوارینه ،گش��ت ،س��یلی در
بهشت ،س��ارا و درنده ،خواب
ه��ای دوزخی��ان و ...را در
پرونده کاری خود دارد.

AKamal
shti

Born in 1962 in
Sulaymaniyah,
he has been performing theater
for 25 years. He
has staged Anton
Chekhov’s Marriage Proposal.

برایموک Braiymuk
کار مشترک ایران و عراق

Iran-Iraq

سه تابلوی نمایشی است به نامهای لگ خونین ،خاک،
براچوغ تصویر می شود.

t narrates three plays namely Bloody
Flower, Soil and Brachough.

I

Director and Playwright: Rahman
Houshyari
Cast: Lavak Ebrahim, Bakhtiar Saleh,
Bakhtiar Abdollah, Omid Sa'dollah,
Salah Davood, Azad Salah
Costume and Stage Designer: Nayyereh
Marvi
Music: Salah Majid
Duration: 38 min
City: Sulaymaniyah-Kermanshah

نویسنده :رحمان هوشیاری
طراح و کارگردان :رحمان هوشیاری
بازیگران :الوک ابراهی��م ،بختیارصالح ،بختیارعبداهلل،
امیدس��عداهلل ،ص�لاح داود ،آزادص�لاح ،عبدالعزی��ز
مولود،آزاد عبدالمجید
طراح صحنه و لباس :نیره مروی
موسیقی :صالح مجید
مدت زمان 38:دقیقه
کشور :ایران -عراق
شهر:کرمانشاه -سلیمانیه

Rahman
Houshyari
Born in 1974 in
Marivan, he has
been performing theater for 22
years. Feast, New
Woman, White
Rabbit with Red
Eyes, are among
his works.

رحمان هوشیاری
متولد1353مری��وان ،دارای
کارشناسی مهندسی صنایع
اس��ت .وی حدود 22س��ال
اس��ت ک��ه درعرص��ه تئاتر
فعالی��ت دارد .او کارگردانی
آثاری همچون ضیافت ،زنی
نو ،خرگوش سفید با چشمان
قرمز ،کابوس های مرد آهنگر
و ....را در پرون��ده کاری خود
دارد.
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T

ribe Songs--Rituals of Bakhtiari Dance
آهنگ ایل -آيين های محلی بختیاری

مراسم شادی در ایل بختیاری

lireza Nematollahi

علی رضا نعمت اللهی

A

Born in 1973, he began
his theatrical activities in
1991. Women’s Wheel Until the Heavens, The Myth
of Fairy and Shepard, are
دارای
among his works.

متول��د  1352الیگ��ودرز،
کارشناسی کارگردانی نمایش است .وی
ازس��ال 1370فعالیت خ��ود را در عرصه
تئاترآغازکرد .وی کارگردانی چرخ زنان
تا به عرش ،غریبان اش��تران کوه ،افسانه
پ��ری و چوپان ،نیرن��گ ب��ازان و ..را در
پرونده کاری خود دارد.

Troupe: Hey Leko
Director and Playwright: Alireza Nematollahi
Cast: Leila Pourbakhtiari, Hadi Azarfar, Samad Sarlak, Abouzar Sarlak
Duration: 45 min
City: Aligoudarz
نام گروه :هی لکو
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نویسنده :علی رضا نعمت اللهی
کارگردان :علی رضا نعمت الهی
بازیگران :لیال پوربختیاری ،هادی آذرفر ،صمد س��رلک ،ابوذر سرلک ،سپیده شاه منصوری،
حمید مشایخی ،زهرا اخوان ،نسرین س��رداری ،نرگس موسویان ،رضا حقوقی ،لیلیا نعمت
اللهی ،فیروزه مرادی
طراح لباس وصحنه :لیال پوربختیاری
طراح بروشور :علی رضا نعمت اللهی ،مرتضی آذرفر
موسیقی :محمود افرازه(سرنا) ،علی نوایی(دهل)
خواننده :بیژن پارسه ،علی حیدری
مدت زمان 45 :دقیقه
سرپرست گروه :حبیب جمشید
استان :لرستان
شهر :الیگودرز

T

he play depicts
celebrations in Bakhtiari Tribe.

B

ezarm and Combat

رزم و بزرم

برگزيده جشنواره آييني (کرمانشاه)

M

ojtaba Moradi

مجتبی مرادی

Born in 1986
he began his
theatrical activities
in 2003.

متولد1365کرمانش��اه ،دارای م��درک
کارشناس��ی مدیری��ت فرهنگ��ی اس��ت .وی
ازس��ال 1382فعالیت خ��ود را در عرصه تئاتر
آغاز کرد .کارگردان��ی نمایش های غول زنگی
قلعه سنگ باران ،س��عادت لرزان مردمان تیره
روز ،کنسرت دس��ت و پا و ...را در پرونده کاری
خود دارد.

A

group of
tribal people
…face a disaster

برس��رعده ای ک��وچ
نش��ین بالیایی ن��ازل می
ش��ود .به واس��طه ای��ن بالیا،
آيي��ن عروس��ی ،ب��اران،
عزاداری ،بازی های
محلی و ...نش��ان داده می
شود.

Troupe: Karmisen
Director and Playwright: Mojtaba Moradi
Cast: Mojtaba Moradi, Vahid Pouladi, Daniar
Abbasi, Hamid Parvazeh, Sepas Tabatabaei
Duration: 28 min
City: Kermanshah
نام گروه :کارمیسن
نویسنده :مجتبی مرادی
کارگردان :مجتبی مرادی
بازیگران :مجتبی مرادی ،وحید پوالدی ،دانیارعباسی ،حمید پروازه ،سپاس طباطبایی،
حامد رحمانپور ،سمیه رضایی ،سارا قنبری راد ،زینب سلیمی ،ندا صادقیان ،ندا قاسمی،
سارا میری
دستیارکارگردان :بهزاد اسکندری
مدیرصحنه :مریم برهانی
طراح پوستر و بروشور :هادی بلندبخت
طراح صحنه :سپاس طباطبایی
طراح لباس :مجتبی مرادی
موسیقی :نصور شوکتی(دهل) ،داوود یوسفی(سرنا) ،سامان یزدانی(تنبور) ،ساسان
یزدانی(تنبور)
مدت زمان28 :دقیقه
استان:کرمانشاه
شهر:کرمانشاه
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T

akam
تکم(آيين های میدانی)

MY

ohammad
ousefizadeh

ای��ن نمایش ناگهی
به آیین نوروزخوانی تکم
در مناط��ق آذربایج��ان
دارد.

Born in 1984, he began his theatrical activities in 1994. Steak and
When the Sound of Whistle Is
Heard are among his works.
محمد یوسفی زاده

متولد1363مرن��د،دارای کارشناس��ی صنای��ع غذای��ی اس��ت .وی
ازسال1373فعالیت خود را درعرصه تئاتر آغاز کرد .کارگردانی نمایش های
وقتی صدای سوت می آید ،جدا مانده ،استیک ،تله ویزیون ،خانه بدون سقف
و ..را در پرونده کاری خود دارد.

Director and Playwright: Mohammad Yousefizadeh
Cast: Ali Pashazadeh, Babak Panahi, Mohammad Haj Ahmadloui
Duration: 15 min
نویسنده :محمدیوسفی زاده
City: Marand

کارگردان :محمدیوسفی زاده

بازیگران :علی پاشا زاده ،بابک پناهی ،محمدحاج احمدلویی
موسیقی :حامدکوه کمری ،هادی جداری ،نسیب نقی زاده
طراح لباس :پوران باباپور
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دستیارکارگردان :رامین اسکندری
مدت زمان15 :دقیقه

استان :آذرباییجان شرقی
شهر :مرند

T

he play depicts the ritual of
Norouzkhani in Azarbaijan
province.

B

lood-Milk

خون شیر

amal Barfi

J

Born in 1974, he began his theatrical activities in 1986. Station,
Imagination on Parallel Lines are
among his works.
Troupe: Sheyda
Director and Playwright: Jamal
Barfi
Cast: Sadeq Zarei, Qodratollah
Salari, Jafar Qorbani, Mohammad
Rostami, Mohsen Heidari
Duration: 23 min
City: Songhor
جمال برفی
متولد1353شهرس��نقر ،دارای مدرک
کاردان��ی اس��ت .وی ازس��ال1365
فعالیت خ��ود را درعرصه تئاتر آغاز کرد.
کارگردانی آثاری همچون تلخ بازی قمر
درعقرب ،ایس��تگاه ،خیال روی خطوط
موازی ،معرک��ه عش��ق و ...را د رپرونده
کاری خود دارد.

آيين ب��اران خواهی درمنطقه
سنقراس��ت .درس��الهای ب��ی
باران��ی م��ردان از روس��تای
کناری ،گوسفندی می دزدندو
پس از7روز یکی از گوس��فندان
را قربان��ی می کنند و ش��یر گوس��فند
دیگری را می دوش��ند .شیر این
گوس��فند و خ��ون آن گوس��فند را
با ه��م آمیخته می کنن��د و در زمین
کشاورزی می پاشند و....

نام گروه :شیدا
نویسنده :جمال برفی
کارگردان :جمال برفی
بازیگران :صادق زارعی ،قدرت اهلل ساالری ،جعفر قربانی ،محمد رستمی،
محسن حیدری ،مرتضی حشمتی منش ،سجاد پور رستگار ،محمدرضا
مظفری ،جالل برفی
موس��یقی :س��عیدترکمنی(دف) ،ه��ادی وکیلی��ان(دف) ،احس��ان
جهانگیری( دف) ،رضا صحرایی(سرنا) ،رضا صفری( دهل)
مدت23 :دقیقه
استان:کرمانشاه
شهر :سنقر

T

he play narrates the
ritual of Praying for
69
Rain in Songhor, Kermanshah province.

D

agger Recitation
ذکر خنجر

در زمانه��ای خشکس��الی،
بالی��ای طبیعی ،جن��گ و اعیاد و
 ...ای��ن آيين اجرا می ش��د تا
اتحاد قبیله را نش��ان دهد .شرکت
کنن��ده ها بای��د ف��رد باش��ند 5 .نفر
بای��د الکه (بوخورت��ه لپ��ه ک) و
لب��اس( قرمئ��زدون) را م��ی
پوش��یدند و ذاکر در سوی دیگر می
ایستد .دیگر افراد دو به دو رو به روی
ذاکر قرار می گیرند .ذاکر با صدای
بلن��د ازخدای آس��مان(گوگ
تانگری) خواس��ته مردم را طلب
می کند وغ��زل ویژه ای خوانده
می شود.

BM

ita Afshar
oqaddam

Born in 1989, she began her theatrical activities in 2006.
بیتا افشارمقدم
متولد1367تهران ،دارای کارشناس��ی تربیت بدنی اس��ت .وی ازسال 1385فعالیت خود را
درعرص��ه تئاترآغاز می کند .این نمایش اولین تجربه کارگردانی اوس��ت و پیش از این طراح
حرکات موزون نمایش های آييني سنتی بود .وی پیش از این کروئوگراف نمایش های آييني
بوده و بازی درنمایش های اپرای زمین ،چهارصندوق و ...را در پرونده کاری خود دارد.

Supervisor: Mohammad Mottaqi
Director: Bita Afshar Moqaddam
Cast: Hamed Vojdani, Mansour
Onaq, Esmaeil Sabouhi
Duration: 10 min
City: Gonbad Kavous
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سرپرست گروه :حاجی محمد متقی
بازیگران :حامد وجدانی ،منصور اونق ،اسماعیل صبوحی
ذاکر :محمد قربان نیازی
موسیقی :بهروز سقلی
کارشناس فرهنگی گروه :بهروز سقلی
مدت زمان10 :دقیقه
استان:گلستان
شهر:گنبدکاووس

T

his is about a ritual performed in times of famine,
natural disasters, war and festivities.

W

ood Battle

رزم چوب

MB

درگی��ري دو ای��ل و در پایان
اتحاد دو ایل تصویر می شود.

ohammad
ahagir

Born in 1983, he began his theatrical activities in 1993.
Troupe: Shahed Director and
Playwright: Mohammad Bahagir
Cast: Ebrahim Foroudi, Yasin
Golmohammadi, Naser Alizadeh,
Mohammad Ali Abedi, Shahram
Moinikia
Duration: 23 min
City: Qouchan
محمد بهاگیر
متولد1362قوچان ،دارای کارشناس��ی
نمای��ش اس��ت .وی از س��ال1372
فعالیت خ��ود را در عرصه تئاتر آغاز کرد.
کارگردانی آثاری همچون نقل س��کوت،
ابهری��ا ،پریش��ان خی��ال و ..را در پرونده
کاری خود دارد.

نام گروه :شاهد
نویسنده :محمدبهاگیر
کارگردان :محمدبهاگیر
بازیگران :ابراهیم فرودی ،یاسین گل محمدی ،ناصرعلیزاده ،محمدعلی
عابدی ،ش��هرام معینی کیا ،علی ش��ادمان ،مرتضی س��لیمانی ،احسان
رحیمی��ان ،میترا بابای��ی ،الهام رضوان ،عاطفه س��لطانی و اس��تادرضا
بیابانی
طراح لباس :قاسم تقدیسی
نوازندگان :استاد ایرج دستیار ،محمد عشقی
اصغر یوسفخانی ،محسن یوسفخانی
سرپرست گروه :حمید ضیایی
مشاورکارگردان :سیدمهدی سجادپور
مدت زمان23 :دقیقه
استان :خراسان رضوی
شهر :قوچان

T

wo tribes which are in a
battle, reunite at the end.
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S

afinat al-Najah
سفینه.النجاه

AH

ب��ه دنیا آمدن امام حس��ین (ع)
روایت می شود.

bdollah
aliat

Born in 1972, he has so far directed plays such as The Qajarid
Tea, Anger and Hubbub.
عبداهلل حلیات
متولد1351خرمش��هر ،دارای مدرک کاردانی اس��ت .وی از س��ال 1367فعالیت خود را در
عرصه تئاتر آغاز کرد .کارگردانی قهوه قجری ،خشم و هیاهو ،طبال کور ،سیاهی های دشت
تاریک و ..را در پرونده کاری خود دارد.

Troupe: Alghadir-e Khorramshahr
Director: Abdollah Haliat
Playwright: Abdolhalim Taqallobi
Cast: Abdollah Haliat, Abdolhalim
Taqallobi, Mahmoud Raeisipour,
Pejman Mehrabpour
Duration: 25 min
City: Khorramshahr
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نام گروه :الغدیرخرمشهر
نویسنده :عبدالحلیم تقلبی
کارگردان :عبداهلل حلیات
بازیگ��ران :عبداهلل حلیات ،عبدالحلیم تقلبی ،محمود عیس��ی پور،
پژمان مهراب پور ،حس��ین پوریده ،علی یالی زاده ،س��ید جاس��م
کاظمی مفرط
طراح لباس :عبداهلل حلیات
موسیقی :کریم عس��اکره(دمام) ،پژمان محراب پور(دایره زنگی)،
عبدالحلیم تقلبی(دف)
مدت زمان 25 :دقیقه
استان:خوزستان
شهر :خرمشهر

T

his is the story of the birth of Imam Hussein (AS),
the third Shiite Imam.

R

ain Bride

عروس باران

SK

eyyed Mehdi
eshmiri

آیین باران خواهی و عروسی
کرمانج��ی خراس��ان ش��مالی
است.

Born in 1981, he began his theatrical activities in 1993.
Troupe: Rahi
Director and Playwright: Seyyed
Mehdi Keshmiri
Cast: Mahtab Ehtesham, Fatemeh
Khosravi-Rad, Elham Hashemi,
Amin Nouri, Mohammad Reza
Sajedi
Duration: 25 min
City: Bojnourd
سیدمهدی کشمیری
متولد1360بجن��ورد ،وی دانش��جوی
کارشناسی تئاتر است.
او ازس��ال1372فعالیت خود را درعرصه
تئاترآغ��از کرد .کارگردان اس��تخوان ها
صدا کند تاخ تاخ ،ش��اخ تو شاخ ،آژیراک
و ..را در پرونده کاری خود دارد.

نام گروه :رهی
نویسنده :سید مهدی کشمیری
کارگردان :سید مهدی کشمیری
بازیگران :مهتاب احتش��ام ،فاطمه خس��روی راد ،الهام هاش��می ،امین
نوری ،سیدمحسن کشمیری ،محمدرضا ساجدی ،دانیال قاسمی ،جواد
ربّانی ،حسین رحیمی
موس��یقی :قدرت قدرتی(الدفی) ،بهمن رس��تمی( قوش��مه) ،سلمان
تقدیسی(دوتار)
طراح صحنه :سیدمهدی کشمیری
طراح لباس :سید مهدی کشمیری
مدت 25:دقیقه
استان:خراسان شمالی
شهر :بجنورد

T

he play is about the rain
ritual in North Khorasan
province.
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W

edding of the Sour Orange Tree

عروسی درخت نارنج

یک��ی از آيين های گذش��ته
ش��یراز اس��ت .اگ��ر درخ��ت نارنج
می��وه نده��د ،مردم (یک ش��اخه
از درخ��ت همس��ایه) ب��ا عن��وان
دام��اد انتخاب م��ی کردند و برای
درخت عروس��ی م��ی گرفتند .آنها
معتق��د بودند س��ال آین��ده درخت
میوه خواهد داد و به درخت شرط می
کردند که اگر میوه نکند ،درخت را می
برند و می سوزانند.
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AH

lireza
eidarpour Fard

Born in 1954, he has been active in the performing arts for 25
years. He was commemorated
in the 13th International Puppet
Theater Festival.
علیرضا حیدرپور فرد

متولد1333شیراز ،دارای مدرک دیپلم است .وی از سال  1335فعالیت خود را آغاز کرد .وی
حدود  25س��ال اس��ت که با مرکز فعالیت های هنرهای نمایشی فعالیت دارد .بییش از400
لوح تقدیر ،تندیس و لوح یادمان از جش��نواره های مختلف کشور دارد .وی همچنین موفق
به دریافت دیپلم افتخار از ش��هردار پاریس شدو بزرگداشت او در سیزدهمین جشنواره بین
المللی تئاتر عروسکی برگزار شده است.

Troupe: Baran
Director and Playwright: Alireza
Heidarpour Fard
Cast: Alireza Heidarpour Fard, Abbas Heidarpour Fard, Mokhtar Ahmadi, Mohammad Hossein Haqiqi
Fard
Duration: 40 min
City: Shiraz

نویسنده :علیرضا حیدرپور فرد
کارگردان :علیرضا حیدرپور فرد
بازیگران:علیرض��ا حیدرپ��ور فرد ،محم��د جواد حیدرپ��ور فرد،
عباس حیدرپور فرد ،مختار احمدی ،محمد حس��ین حقیقی فرد،
عبدالکریم محمدی ،صغری حیدرپور فرد ،س��میرا مولوی ذرنقی،
محمدرضا بیات
طراح لباس :محمدحیدرپور
موس��یقی :عبدالکریم محمدی ،مخت��ار احمدی(ویولون) ،محمد
حسین حقیقی فرد(تمبک)
مدت زمان 40:دقیقه
استان :فارس
شهر :شیراز

T

here is an ancient ritual in Shiraz which says that
…if a source orange tree does not bear fruit

G

houl Ghoulanaki

غول غوالنکی

SZ

aeid
abihi

در س��رزمینی خشکسالی رخ می
ده��د .م��ردم آن س��رزمین ب��ا
اج��رای آيين غ��ول غوالتکی
باران را به ارمغان می آورند.

Born in 1971, Zabihibegan his
theatrical activities in 1991.
Troupe: Baran
Director: Saeid Zabihi
Playwright: Hawas Polouk
Cast: Saeid Zabihi, Fatemeh Mehdiabadi, Saeideh Zabihi, Leili
Tahmouri
Duration: 20 min
City: Kermanshah

نام گروه :باران
نویسنده :هواس پلوک
کارگردان :سعید ذبیحی
بازیگران:س��عید ذبیحی ،فاطمه مهدی آب��ادی ،لیلی طهموری ،عباس
درکه ،مهران احمدی ،محس��ن زارعی ،فریبرز س��یاح ،مرتضی اس��دی
مرام
طراح صحنه :مهدی آبادی
طراح لباس :سعیدذبیحی
موسیقی :علی دوست فالحتی ،میالد ویسی
مدت زمان20 :دقیقه
استا:کرمانشاه
شهر :کرمانشاه

سعید ذبیحی
متولد1350کرمانش��اه ،دارای م��درک
کارشناسی است.
وی ازسال1370فعالیت خود را در عرصه
تئاتر آغاز ک��رد .کارگردانی نمایش های
پرده برداری ،داول کشی ،کوسه مرنجانه
و ...در پرونده کاری خود دارد.

F

amine prevails over a
…land
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T

raditional Acrobatics in Gilan

الفند بازی گیالن

JH

بندب��ازی ب��ه روی الفن-
بن��د -راه م��ی رود و ش��یطانک
بندباز(الفن��د ب��ازی) زی��ر
بندی که بند ب��از روی آن راه
م��ی رود؛ حراکت بند باز را تقلید می
کند.

amshid
ossseinzadeh

Born in 19766, he has directed
plays such as White Line, Band,
Broken-Winged Birds.
جمشید حسین زاده
متولد1355رش��ت ،دارای مدرک دیپلم اس��ت .وی حدود17س��ال اس��ت ک��ه درعرصه
تئاترفعالیت می کند .کارگردانی بند،خط یازده ،کبوتران پرشکسته ،الفند بازی گیالن ،خط
سفید و ..را در پرونده کاری خود دارد.

Troupe: Ilia
Director: Jamshid Hossseinzadeh
Cast: Jamshid Hossseinzadeh, Ali
Yekta, Hassan Niknafas
Duration: 30 min
City: Rasht

سرپرست :جمشید حسین زاده
بازیگران :جمشید حسین زاده ،علی یکتا ،حسین دسترس ،حسن
نیک نفس
طراح لباس :جمشید حسین زاده
موسیقی :حسین دسترس
مدت زمان30 :دقیقه
استان :گیالن
شهر :رشت
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A

…n acrobat is performing a show

Y

azleh
یزله

MM

ohammad
ozaffari

Troupe: Ilia
Director and Playwright: Mohammad Mozaffari
Cast: Mehrdad Mohseni, Alireza
Sharif, Rouhollah Pourqassab
Duration: 25 min

یزل��ه روایتگ��ر مس��ائل اجتماعی
بوش��هر اس��ت .یزله گری آييني
اس��ت ک��ه درموقعی��ت ه��ای
مختلف ع��زاداری ،ش��ادی،
اکر و....برگ��زار می ش��ود .این
آيين با استفاده از همان ویژگی
های نمایشی اجرا می شود.

نام گروه :ایلیا
نویسنده :محمد مظفری
کارگردان :محمد مظفری
بازیگ��ران :مه��رداد محس��نی ،علیرضاش��ریف ،روح اهلل پ��ور قصاب،
رضارحمانی ،صادق رجبی ،عبدالرضا محمدی نژاد ،ش��هرام استواریان،
عبدالصمدسراجی ،رضا رحمانی
طراح لباس :محمد مظفری
مدت 25 :دقیقه
موسیقی :حسین رئیسی( نی انبان) ،ایمان کشت ورز(دمام)
دستیارکارگردان :صادق نیک پرست

محمد مظفری
متولد1353بندرگن��اوه ،دارای مدرک
کارشناس��ی ارش��دادبیات نمایش��ی
است .وی ازس��ال  1364فعالیت خود را
درعرصه تئات��ر آغاز کرد .کارگردانی دی
زنگرو ،گلگلینو ،یوس��ف و ..را در پرونده
کاری خود دارد.

T

he play narrates social issues in Bushehr province.
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G

room Succeeds to the Throne

برتختنشستنداماد

مراس��م ب��ه حمام رفت��ن داماد
یک روز قبل از عروس��ی اس��ت.
در این مراس��م داماد به همراه دو
س��اقدوش یکی مج��رد و دیگری
متاهل به حمام م��ی رود .از لحظه
وروددامادبهحمام،گروهنوازنداگن
ساز ودهل به میانه می آیند .پس
از حم��ام پدر ی��ا یکی از بس��تاگن
داماد یک س��ینی اسفند دود پیش
م��ی آورد .یکی از ب��زراگن اجازه
می گیرد ت��ا داماد ازحم��ام بیرون
بیاید و....

مهمان-آيینی
Guest-Ritual

Born in 1969, he has been performing ritual plays for 20 years. The
Harvest Ritual is among his works.
یوسف شاه حسینی
متولد1348تفرش ،دارای دیپلم اس��ت .وی بیش از 20سال است که درعرصه نمایش های
آیینی سنتی فعالیت دارد .او تا کنون کارگردان آیین کوسه گردی ،آیین جمع آوری خرمن،
آیین ها و آواهای هنگام کار(کارآوا) و ...را در پرونده کاری خود دارد .همچنین طی چند سال
گذشته پژوهشی درباره آواها و آیین های موسیقیایی کار انجام داده که آماه چاپ است.

Playwright and Director: Yousef
Shah-Hosseini
Cast: Mostafa Rezai, Hamzeh Rezai,
Asghar Mahdili, Hassan Darvishi, Ebrahim Mousai, Mohammad
Khodabakhsi,
Duration: 35 min
City: Tafresh
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YS

ousef
hahHosseini

نویسنده :یوسف شاه حسینی
کارگردان :یوسف شاه حسینی
نمایش��گران آئین��ی :مصطفی رضای��ی ،ابوالفض��ل رضایی ،حمزه
رضای��ی ،اصغ��ر مهدیلی ،حس��ن درویش��ی ،ابراهیم موس��ایی،
محمدخدابخش��ی ،مجتبی رضایی ،حس��ین رضایی ،نصراهلل شاه
حسینی ،محمد افشاری ،مسعود درویشی ،علی خدا بخشی ،مجید
خدا بخشی ،فرهاد محمد موسایی ،ابوالفضل موسایی
موسیقی :ابراهیم محمد موسایی(سرنا) ،علی خدابخشی(دهل)
مدت زمان35 :دقیقه
استان :مرکزی
شهر :تفرش

T

he play features the ceremonies of taking a bath
by the groom before the wedding day. The groom
…goes to a bathroom, and two best men assist him

W

inter Dance, Spring Laughter

رقص زمستان
خنده بهار

ZMoridi
ahra

زمس��تان امس��ال طوالنی تر
از هر س��ال ش��ده و زندگی زن و
مرد روس��تایی را به چالش کشیده
اس��ت .آنها برای آمدن بهار
لحظه شماری می کنند و....

Born in 1976, she has directed plays
such as The Golden-Egg Goose.
Troupe: Magic Dolls
Director: Zahra Moridi
Playwright: Sajjad Bahremand
Cast: Fatemeh Khodabandehlou,
Zohreh Qasemi, Narges Safamanesh
Duration: 20 min
City: Tehran

نام گروه :عروسک های جادویی
نویسنده :سجاد بهره مند
کارگردان :زهرا مریدی
بازیگران :فاطمه خدابنده لو ،زهر قاس��می ،نرگس صفا منش ،س��ارا تن
ساز ،حسین پازوکی ،سهیل پناهی
طراح لباس :سارا تن ساز
آهنگساز و نوازنده :محمد باقر زینالی
مدت زمان20 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

زهرا مریدی
متولد1355خراس��ان ،دارای م��درک
کارشناسی نمایش عروسکی از هنرهای
زیبا است .وی ازسال 1374فعالیت خود
را در عرص��ه تئاتر آغاز کرد .اوکارگردانی
نمایش های غاز تخم طال ،مش��ک های
خالی ،ی��ک گله یک ماج��را ،زندگی در
اعماق اقیان��وس و...همچنین جایزه اول
طراحی وس��اخت عروس��ک ازجشنواره
خیابان��ی مریوان درس��ال ،1391جایزه
اول کارگردان��ی از جش��نواره ک��ودک و
نوجوان همدان درس��ال 1391و ...را در
پرونده کاری خود دارد.

T

his year, winter is longer than previous years
challenging the lives of
…rural people
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T

he Fortress Objects
اجرام قلعه دار

MQ

ohammad Reza
asemi
رستم برای ازدواج با
تهمینه شرطی می گذارد و
سپسبهسویمیدان
رزم می شتابد...
بر اساس طومار کهن
شاهنامه
Narrator: Mohammad
Reza Qasemi
Duration: 30 min
City: Tehran
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Born in 1989, Qasemi is a graduate of architecture. He began Ta’zieh (Ashura Passion
Play) since he was 5.
محمد رضا قاسمی
متولد 1368تهران ،دارای کاردانی معماری است .وی از  5سالگی همراه پدرش ،عالالدین
قاس��می تعزیه خوانی را تجربه کرده است .او در بسیاری از فستیوال های بین بین المللی
از جمله فس��تیوال آلمان ،ایتالیا ،فرانس��ه ،آمریکا و ...تعزیه اجرا کرده؛ همچنین بازی در
سریال شب دهم ،تله فیلم یک روز معمولی ،تعزیه حر ،آنک وصال و ..را در پرونده بازیگری
خود دارد.
نقال :محمد رضا قاسمی
مدت زمان 30:دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

R

ostam decides to marry Tah…mineh on the condition that

L

ady Goshasb

ُ
بانوگشسب
hirin Emami

S

ُ
بانوگشس��ب ب��ه کس��وت
پهلوانی در می آید و....

Born in 1983 in Tehran, Emami holds
a BA in acting. He has so far directed
plays such as The Seven Phases of
Rostam, The Murder of Esfandiar.
Narrator: Shirin Emami
Costume Designer: Shirin Emami
Counselor: Davoud Fathalibeigi
Duration: 30 min
City: Tehran

L

ady Goshasb be…comes a champion

نقال :شیرین امامی
طراح لباس :شیرین امامی
دوخت لباس :مریم جعفری
مشاور :داود فتحعلی بیگی
مدت زمان 30 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

شیرین امامی
متولد1362ته��ران ،دارای مدرک کارشناس��ی
بازیگ��ری اس��ت .ازس��ال 1378فعالی��ت خود
را درعرص��ه تئات��ر آغازکرد .نق��ال نمایش های
گردآفرید ،هفت خوان رس��تم ،ازدواج گل اندام،
کشته شدن اسفندیار و ..بوده است.
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P

ardeh-Khani (Narration) of Hurr’s Martyrdom

پرده خوانی شهادت حر و شاه صفوی

MH

ojtaba
assanbeigi
ح��ر بن یزی��د ریاحی از
ک��ردار خود پش��یمان می
ش��ود و ب��ه ی��اران ام��ام
حسین می پیوندد...

Troupe: Yasna
Narrator: Mojtaba Hassanbeigi
Duration: 25 min
City: Qazvin
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Born in 1984, Hassanbeigi began his theatrical activities from an early age. He has been
performing Naqqali (oral storytelling) for ten
years.
مجتبی حسن بیگی
متولد1363قزوین ،دارای دیپلم انس��انی است .از 6سالگی وارد حوزه نمایش های آييني
سنتی شد .اما10سال اس��ت که به طور جدی به نقالی پرداخته است .کارگردانی رستم و
حمزه ،دوپشته نیزه ،معرکه درمعرکه و ..همچنین بازی در زیرگذر سقاخانه ،شهرزاد ،تخم
مرغ ها ،بازار شام و ...را در پرونده کای خود دارد.

نام گروه :یسنا
نقال وپرده خوان :مجتبی حسن بیگی
دستیار :وحید عبداهلل بیگلو
نوازنده نی :رضا بابایی
مدت زمان 25 :دقیقه
استان :قزوین
شهر :قزوین

H

urr Ibn-Yazid regrets what he
did, and decides to join the com…)panions of Imam Hussein (AS

B

ahram’s Whip

تازیانه بهرام

PS

arisa
imin-Mehr

Born in 1979, she began her theatrical
activities in 1996. Bijan and Manijeh,

به��رام پس��رگودرز برای
یافت��ن تازیان��ه اش ب��ه
س��وی آورداگه��ی ک��ه ب��ا
تورانیان داش��ته باز می گردد
و...

Rostam and Ashkbous are among her
better-known works.
Narrator: Parisa Simin-Mehr
Duration: 30 min
City: Boroujerd, Lorestan

B

ahram, the son of
Goudarz, returns to
Turan in search of his
…whip

نقال :پریسا سیمین مهر
مشاور :آرش روزبه
مدت زمان 30 :دقیقه
استان :لرستان
شهر :بروجرد

پریسا سیمین مهر
متولد 1358بروجرد است .وی ازسال1375
با بازیگری فعالیت خود را در عرصه تئاتر آغاز
کرد .او نقالی بیژن و منیژه ،رستم و اشکبوس،
رستم و کاموس ،سهراب و گردآفرید و ...را در
پرونده کاری خود دارد.
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R

ostam Is Wounded

تیرخوردن رستم

MH

ojtaba
assanbeigi
جن��گ ایرانی��ان و
تورانیان است و تیری
به پای رس��تم می خورد
و..

Troupe: Yasna
Narrator: Mojtaba Hassanbeigi
Duration: 25 min
City: Qazvin
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Born in 1984, Hassanbeigi began his theatrical activities from an early age. He has been
performing Naqqali (oral storytelling ) for ten
years.
مجتبی حسن بیگی
متولد1363قزوین ،دارای دیپلم انس��انی است .از 6سالگی وارد حوزه نمایش های آييني
سنتی ش��د .اما10سال اس��ت که به طور جدی به نقالی پرداخته است .کارگردانی رستم
وحمزه دوپش��ته نیزه ،معرکه درمعرکه و..همچنین بازی در زیرگذر س��قاخانه ،شهرزاد،
تخم مرغ ها ،بازار شام و ...را در پرونده کای خود دارد.

نام گروه :یسنا
بر اساس طومار مرشد سعیدی
نقال :مجتبی حسن بیگی
مدت زمان25 :دقیقه
استان :قزوین
شهر :قزوین

T

here is a battle between Iran and,
…and Rostam is wounded

R

ostam and Esfandiar

رستم و اسفندیار

DN

ariush
assiri

Born in 1980, Nassiri has won numerous awards as an actor, director and
playwright.
Narrator: Dariush Nassiri
Photographer: Amin Sarvari, Melika Qasemkhani
Duration: 30 min
City: Tehran

R

ostam is imprisoned by Esfan…diar, but

رس��تم توس��ط اس��فندیار
ب��ه بندکش��یده می ش��ود .اما
اسفندیارتوس��ط پهل��وان
ایرانی(رستم) از پا درمی
آید....
براس��اس طومار رس��تم و
اس��فندیار ک��ه در بزرگداش��ت
استاد مرشد ترابی اجرا شد.
نقال :داریوش نصیری
مدت زمان30:دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران
مشاور :الهام نوبهار
دستیار :عاطفه قلی بیگیان
عکاس :امین سروری ،ملیکا قاسم خانی

داریوش نصیری
متولد1359تهران ،نویسنده،کارگردان،
بازیگردارای کاردانی س��ینما وکارشناس��ی
ارتباطات(گرایش روابط عمومی) است .وی
از س��ال1377با بازیگری فعالیت خود را در
عرصه تئاتر آغ��از کرد .او نویس��نده ،طراح،
کارگ��ردان ،بازیگر ،نمای��ش هایی همچون
موس��یقی نمایش رس��تم و س��هراب ،قطعه
ارکس��ترال فتح ،قطع��ه ارکس��ترال ظهور،
قوانی��ن ش��هروندی و ...اس��ت .همچنی��ن
او موف��ق به دریاف��ت لوح تقدیر از ریاس��ت
جمهوری به عنوان دانشجوی نمونه کشوری
در بخ��ش فرهن��گ و هن��ر در س��ال1388
ش��ده اس��ت .نصیری عضو ش��ورای مرکزی
سیاس��تگذاری فرهنگی اجتماعی دانشگاه
جامع علمی کاربردی اس��تان تهران است .تا
کنون بارها موفق به کسب جوایز مختلف در
زمینه بازیگری ،نمایشنامه نویسی ،فیلمنامه
نویسی و ..شده است.
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R

ostam and Golandam

رستم و لگندام

لگندام توسط افراسیاب
رب��وده می ش��ود .رس��تم
ازس��وی کی قب��اد مامور
نجات او می ش��ود .رستم
برای نج��ات او می رود و
در پایان ب��ا یکدیگر ازدواج
می کنند.
بر اساس طومار رستم و
لگندام مرحوم استاد مرشد
ولی الله ترابی

DZ

avoud
are

Born in 1968, Zare holds an MA in theater
directing. He has so far directed plays such as
Zahra’s Night, Toka and Cage.
داود زارع
متولد1347شیراز ،دارای کارشناسی ارشدکارگردانی تئاتر است .او از سال  1369فعالیت
خود را در عرصه تئاتر آغاز می کند .کارگردانی نمایش های شب زهرا ،از نو شکفتن ،توکا
و قفس و ..را در پرونده کاری خود دارد.

Narrator: Davoud Zare
Duration: 20 min
City: Tehran
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نقال :داود زارع
مدت زمان 20:دقیقه

G

olandam is kidnapped by Esfandiar. Rostam's efforts to rescue
her lead to the marriage of the two.
Adapted from Valiollah Torabi's
Rostam and Golandam Text

R

ostam and Ashkbous

رستم و اشکبوس

HZ

ossein
aheri

Born in 1976, Zaheri began his theatrical activities 15 years ago. Life’s
Game, Naqqali of Rostam and Golandam are among his works.
Narrator: Hossein Zaheri
Duration: 20 min
City: Tehran

R

ostam is in Zabolestan,
while Ashkbous with
his 10,000-strong army
…invades Iran
dapted from Shahnameh stories

A

رس��تم در زابلستان است
و اش��کبوس با ده هزار س��پاه
توران��ی ب��رای تص��رف
ایران به بلن��دای البرز کوه
می رس��ند .خبر به رستم می
رسد که اش��کبوس به ایران
حمله کرده است...
برگرفت��ه از قص��ه ه��ای
شاهنامه
نقال :حسین ظاهری
مدت زمان 20:دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

حسین ظاهری
متولد 1355اهواز ،دارای کارشناسی روابط
عمومی اس��ت .وی  15س��ال مداوم است که
درعرص��ه تئاتر فعالی��ت دارد و در  5س��ال
گذشته به طور جدی به مقوله نقالی پرداخته
اس��ت .کارگردانی بازی روزگار ،نقل س��رخ،
مرده بازی وهمچنین نقالی رستم و گلندام،
قصه فضل و فتاح ،غزه خندق و ..را در پرونده
کاری خود دارد .همچنی��ن حدود100اجرا
برای نقالی عملیات های دفاع مقدس داشته
است.
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سام و نریمان

S

aam and Nariman

سام به دنبال پریدخت
می رود و در راه رضوانه جادو
را می بیند  .عاشق او می
شود و...
برگرفته از طومار مشکین
نامه

DM

avoud
oinikia

Born in 1989, Moinikia began his theatrical
activities in 2001.
داود معینی کیا
متولد  1368کاشان ،دانش��جوی کارشناسی بازیگری است .از سال1380فعالیت خود را
درعرصه تئاتر آغاز کرد .نقالی نمایش های  9سالگی رستم ،بیژن و منیژه ،هفت خوان ،زال
و رودابه ،سهراب و گردآفرید و ..را در پرونده کاری خود دارد.

Narrator: Davoud Moinikia
Duration: 30 min
City: Tehran
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نقال :داوود معینی کیا (فرامرز)
مدت زمان 30 :دقیقه

استان :تهران

شهر :تهران

S

…aam is in search of Paridokht

K

illing Sohrab

سهراب کشی

AE

bolfazl
mamizadeh

رس��تم و سهراب در میدان
رزم رو در روی همدیگ��ر قرار
می گیرند...

Born in 1992, he began his theatrical
activities in 2009.

Narrator: Abolfazl Emamizadeh
Duration: 35 min
City: Tehran

R

ostam and Sohrab
confront each other in
…battle

نقال :ابوالفضل امامی زاده
مدت زمان 35 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

ابوالفضل امامی زاده
متولد1371ته��ران ،دانش��جوی رش��ته
معماری اس��ت .وی ازس��ال 1387فعالیت
خ��ود را درعرصه تئاتر آغاز ک��رد .او بازی در
ساقی ،خانچه و مهتابی ،حماسه ایثار ،سریال
معمای شاه و ..را در پرونده کاری خود دارد.
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B

ravery of Hazrat Umol Banin

شجاعت حضرت ام البنین

برخ��ی از زن��ان قبیله
الکبی��ه ب��رای دی��دار
نوع��روس حض��رت ام
البنین به ن��ام لبابه می
رون��د .در ای��ن دی��دار
داستان شمش��یر زنی و
اسب دوانی حضرت ام
البنی��ن نقل می ش��ود
و...

Director: Khadijeh Mahdavi
Narrator: Khadijeh Mahdavi
Duration: 30 min
City: Tehran
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KM

hadijeh
ahdavi

Born in 1973, she is teaching creative theatrical performance to children and young
adults.
خدیجه مهدوی
متولد1352تهران ،دانش��جوی رشته هنرهای اسالمی اس��ت .وی مدرس نمایش خالق
درحوزه تئاتر کودک و نوجوان است .کارگردانی شیرین تر از عسل ،میم مرد مهربان ،قصه
پله به پله و ..را در پرونده کاری خود دارد.

نقال :خدیجه مهدوی
مدت زمان 30 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

P

eople come to visit the new bride
…of Hazrat Umol Banin

K

avak and Bahram

اکوک و بهرام

M
M

ohammad
Reza
okhtari Azadfard

بر اس��اس طومار مشکین
نامه

Born in 1981, he began his theatrical
activities in 2001.

Narrator: Mohammad Reza Mokhtari Azadfard
Duration; 20 min
City: Tehran

A

dapted from MeshkinNameh script

نقال :محمد رضا مختاری آزاد فرد
مدت زمان 20:دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

محمدرضامختاری آزاد فرد
متولد1360تهران ،دارای کارشناسی ارشد
ادبیات نمایش��ی است .از س��ال 1380وارد
حوزه تئاتر ش��د .کارگردانی جلسه ،سرایدار،
خواستگارسمج ،فالگیر ،سیندرال ،دار و دسته
میکروب و ..را درپرونده کاری خود دارد.
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ُکک و رودابه

ُکک متوج��ه م��ی ش��ود
رودابه ازدوج کرده است،
افس��وس م��ی خ��ورد و
س��پاهی می فرس��تد تا
او را ب��ه س��وی ُکک
بیاورند .اما رودابه با س��پاه
می جنگد و همه را از بین
می برد .در نتیجه ُکک خود
به میدان می آید و...

Narrator: Zahra Gholami
City: Tehran
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K

ok and Roudabeh

ZG

ahra
holami

Born in 1975, she has been performing
Ta’zieh (Ashura Passion Play) in the past
years. The Narration of Rostam and Sohrab is
among her works.
زهرا غالمی
متولد1354س��بزوار ،دارای کارشناسی نمایش اس��ت .وی از سال 1375فعالیت خود را
در عرصه تئاترآغاز می کند و درچند س��ال گذش��ته در حوزه نقالی به طور جدی فعالیت
می کند .وی بازی در اطلس��ی نو برشندره کهنه شهرزاد قصه گو ،پرواز چکاوک ها ،مردی
که دریا ش��د و نقالی بیژن و منیژه ،رستم و سهراب ،سهراب و رستم و ..را در پرونده کاری
خود دارد.
نقال :زهرا غالمی
مدت زمان 20:دقیقه
استان :تهران
استان :تهران

W

hen Kok learns that Roudabeh is married, he regrets and
…sends a troop to catch her

K

olhvar Panjehtab

الکهور پنجه تاب

ST

hiva
orabi

Born in 1975, she holds a BA in visual
arts. She began her theatrical activities in 2012.
Narrator: Shiva Torabi
Duration: 15 min
City: Tehran

K

eykavoos succeeds to
the throne in Mazandaran and dispatch a messenger to Arvand...

کی�کاوس ب��ه تخ��ت
مازندران می نش��یند و پیکی
را به س��مت اروند روانه می کند
تا به اروند باج و خراج بپردازند.
اروندیان آن پیک را زخمی
م��ی کنن��د و رس��تم ب��رای
انتقام به س��مت دیوساران
می رود و....
نقال :شیوا ترابی
مدت زمان 15 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

شیوا ترابی
متولد1354ته��ران ،دارای کارشناس��ی
هنره��ای تجس��می اس��ت .از س��ال1391
فعالی��ت خود را در عرص��ه تئاترآغاز کرد .اما
پیش از آن در سال  1388فعالیت خود را در
عرصه تئاتر آغاز کرده ب��ود .بازی در نمایش
های آی کچال ،ساقی ،چش��م ها ،سیاهه ای
برای سیاه و ..را در پرونده کاری خود دارد.
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G

ordafarid

گردآفريد

سهراب با لشکریانش
ب��رای پی��دا ک��ردن
پدرش رستم به ایران
می آی��د .در این بین
ب��ا گردآفری��د روب��ه رو می
شود .س��پس با گرآفرید
به مبارزه می پردازد و...

Narrator: Fatemeh Heidari
Duration: 20 min
City: Tehran
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FH

atemeh
eidari

Born in 1973, she began her theatrical activities in 2001. Ta’zieh of Abolfazl is among her
works.
فاطمه حیدری فر
متولد1352زنجان ،دارای مدرک کارشناس��ی است .وی از سال1380فعالیت خود را در
عرص��ه تئاتر آغاز ک��رد .وی کارگردانی آثاری همچون هفت خواب ،مجلس برادرکش��ی،
تعزیه ابوفاضل و ..را در پرونده کاری خود دارد.

نقال :فاطمه حیدری
مدت زمان 20 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

S

ohrab, accompanied by his
troops, is heading to Tehran in
search of his father Rostam.

B

attle of Seven Champions

نبرد هفت پهلوان

SAbbbaspour
ara

Born in 1983, she began her theatrical activities in 2000. She has played
a role in Bijan and Manijeh performance.
Narrator: Sara Abbbaspour
Duration: 20 min
City: Karaj

S
A

even Iranian champions
are in a hunting ground
…on Iran-Turan boarder
dapted from Fereydoun Joneidi’s book

هفت پهل��وان ایرانی در
ش�کاراگهی در م��رز ای��ران
و ت��وران هس��تندکه س��پاه
افراس��یاب به آنه��ا حمله می
کن��د .آنه��ا در مقاب��ل س��پاه
ایستادگی می کنند و...
استخراج طومار :بر اساس
کتاب فریدون جنیدی
نقال :سارا عباس پور
مدت زمان 20:دقیقه
استان :البرز
شهر :کرج

سارا عباس پور
دانش��جوی

متول��د 1362ته��ران،
تدوین(سینما) است.
از س��ال 1379فعالیت خود را آغ��از کرد .او
نزد اساتید نمایش های سنتی همچون استاد
فتحعلی بیگی آموزش دیده است .او بازی در
نمایش نبرد مده آ ،بیژن ومنیژه ،کریس��تال
ت��اور و...همچنی��ن نقال��ی گردآفرید،نق��ل
اس��فندیار ،رس��تم و س��هراب ،هفت خوان
رستم ،امیر ارس�لان نامدار و..را تجربه کرده
است.

97

N

arrating Shahnameh Stories

کشته شدن سياوش

کشته شدن سیاوش
در ت��وران نق��ل م��ی
شود...

MC

ehdi
hayani

Born in 1954, he is a graduate of theater.
Chayani has won numerous international
awards so far. The Verdant Jungle and Butterflies are among his works.

مرشد مهدی چایانی
متولد1333همدان ،فارغ التحصیل مرکز آموزش تئاتر در فرهنگ و هنرس��ابق اس��ت .او
از س��ال  1349فعالیت خود را در حوزه هنر تئاتر آغ��از کرد .بارها موفق به دریافت دیپلم
افتخار درجش��نواره های بین المللی ،کش��وری ،منطقه ای ،استانی و ...شده و در بسیاری
از کش��ورهای خارجی همچون مالزی ،تاجیکس��تان و ..اجرای نقالی داشته است .تجلیل
به عنوان نقال برجسته کش��ور درکاخ گلستان در سال ،1390برج میالد در سال1390و
همایش هنری نخبگان هنری استانداری همدان در سال 1390و .....همچنین کارگردانی
نمایش های نذر ،تله تئاترنذر ،جنگل سرس��بز ،پروانه ها و ...از جمله برگ های قابل تورق
در زندگی مرشد چایانی است.

Narrator: Mehdi Chayani
Duration: 20 min
City: Hamedan

نقال :مهدی چایانی
مدت زمان 25 :دقیقه
استان :همدان
شهر :همدان
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T

his narrates the killing of Siavash
…in Turan

N

arration of Sohrab and Gordafarid

سهراب و گردآفرید

AM

hmad
ardani
Boroujeni

Born in 1975, he began his theatrical
activities in 1989.

Narrator: Ahmad Mardani Boroujeni
Duration: 15 min
City: Boroujen

S

ohrab is heading to the
…White Fortress

سهراب به دژ سفید می رود.
هژیرمرزبان را اسیرمی کند.
گردآفرید دخت ایران زمین
رو درروی س��هراب قرار می
گیرد و نبرد آغاز می شود...

نقال :احمد مردانی بروجنی
مدت زمان15 :دقیقه
استان :چهارمحال بختیاری
شهر :بروجن

احمد مردانی بروجنی
متولد1354بروجن ،دارای کارشناسی علوم
اجتماعی اس��ت .وی از س��ال 1368فعالیت
خ��ود را در عرص��ه تئاترآغ��از م��ی کن��د.
کارگردانی مهره س��رخ ،رس��تم و س��هراب،
سنگ روی سنگ ،سوار سفید پوش ،هی جار
و ..را در پرونده کاری خود دارد.
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N

arration of the Story of Jamshidaki

داستانجمشیدکی

جمش��یدکی چهارمین
پادش��اه پیش��دادیان ،
پ��س از مرگ پدرش-
تهمورث -ب��ه قدرت می
رس��د و با خدمت به مردم
اکره��ای ش��گرف و
بزرگی انجام می دهد و
حتی نوروز را نیز پدید می
آورد و...
برگرفت��ه از داس��تان
های شاهنامه
Troupe: Gouya
Narrator: Abolfazl
Varmazyar
Duration: 30 min
City: Tehran

AV

bolfazl
armazyar

Born in 1967 in Tehran, Varmazyar is a narrator and researcher of Shahnameh, a magnum opus by Abolqasem Ferdowsi. He is a
bilingual Pedrsian-English narrator.

ابوالفضل ورمزیار
متولد 1346تهران ،نقال ،پرده خوان ،وپژوهش��گر شاهنامه از پیشکسوتان عرصه نمایش
های آييني س��نتی و تنها نقالی اس��ت که به دوزبان فارس��ی و انگلیس��ی نقالی می کند.
همچنین نویس��نده ،طراح هنری ،کارگردان پرده خوانی ،عل��ی نامه خوانی ،نقالی هایی
بود که در12کش��ور خارجی اجرا شده است .از جمله کارهای وی شاهنامه خوانی و نقالی
در وی��ن و گراتس اتریش ،علی نام��ه خوانی درنجف اش��رف،کربالی معلی ،نوروزخواني
وشاهنامهخواني دركشور تاجيكستان و...می توان نام برد.

نام گروه :گویا
نقال :ابوالفضل ورمزیار
مدت زمان 30:دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران
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J

amshidaki was the fourth king of
…Pishdadian who does great jobs

R

ostam’s Seven Labors

هفت خوان رستم

MS

arjan
adeqi-Naeini

Born in 1973 in Tehran, she began
her theatrical activities in 1992.

Narrator: Marjan Sadeqi-Naeini
Duration: 30 min
City: Tehran

R

ostam confronts the
…White Evil

رستم در هفتخوان برای
آزادی اکووس ش��اه و
پهل��وان ای��ران زمی��ن
درچن�گال دیو س��پید به جنگ
می رود...

نقال :مرجان صادقی نائینی
مشاور :استاد فریدون جنیدی
مدت زمان 30:دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

مرجان صادقی نائینی
متولد1352ته��ران ،دارای کارشناس��ی
روانشناسی اس��ت .وی ازسال1371فعالیت
خود را در عرصه تئاتر آغاز کرد .او نویسندگی
و کارگردان��ی مرگ س��یاوش ،تولد زال ،رزم
س��هراب و گردآفری��د و...را در پرونده کاری
خود دارد.
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هفت خوان اسفندیار

ارجاس��ب پادش��اه
ت��وران به ای��ران حمله
م��ی کن��د و در زم��ان
پادش��اهی گشتاسب دو
دختر شاه ایران زمین
و خواهران اسفندیار را به
توران به اسیری می
برد...

Narrator: Negar Boqrati
Duration: 35 min
City: Tehran
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S

even Labors of Esfandiar

NB

egar
oqrati

Born in 1983, she began her theatrical activities in 2002. Narration of Bijan and Manijeh
is among her works.
نگار بقراطی
متولد1362تبریز ،دارای کاردانی هنری اس��ت .وی از سال 1381درعرصه تئاتر فعالیت
خ��ود را آغاز می کند .او نقالی بی��ژن و منیژه ،داس��تان آزادی و ..را در پرونده کاری خود
دارد.

نقال :نگار بقراطی
مدت زمان 35 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

A

rjasb, the king of Turan
…invades Iran

رستم و سهراب

R

ostam and Sohrab

عالءالدین قاسمی

متولد1332طالقان ،اس��ت .از آنجا که خانواده اش تعزیه خوان بود ،از7س��الگی تعزیه می خواند .وی در اولین اثر تلفیقی
تئاتر وتعزیه به نام تعزیه«منطقه الطیر ،ش��یخ صنعان ودختر ترس��ا» در نقش اول (شیخ صنعان) ایفای نقش کرد .عالوه
برآن ،معین البکا نمایش های ش��ب دهم ،ش��هادت حضرت ابوالفضل(ع) ،شهادت علی اکبر(ع) ،شهادت مسلم ،شهادت
امام حسین(ع) و ...بوده است.

AQ

laeddin
asemi

Born in 1953,
Qasemi began his
theatrical activities with performing 104
Ta’zieh (Ashura Passion Play).

روایت��ی مذهب��ی-
حماس��ی از بزرگ ترین
واقعه...
برگرفته از نس��خه های
میراعزا

 عالءالدین قاسمی:شبيه گردان
، محمد رضا امینی، حس��ن برکتی:نقش خوانها
 ابوالفضل، مه��دی قاس��می،حس��ین حیدری
کبابیان
 علی شمر، سید محمود میرنقی:جامه دار
 سعیدنبئی:موسیقی
 دقیقه90 :مدت زمان
 تهران:استان
 تهران:شهر

Director: Alaeddin Qasemi
Cast: Hassan Barekati, Mohammad Reza Amini, Hossein Heidari, Mehdi Qasemi,, Abolfazl
Kababian
Music: Saeid Nabai
Duration: 90 min
City: Tehran
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T

his is a religious narration of the Rostam and
Sohrab story in the epic Shahnameh.

سلیمان و بلقیس

S

olomon and Bilqis

قوام الدین قاسمی

متولد1338قزوین ،دارای مدرک دیپلم اس��ت .وی حدود  45سال است که درعرصه هنرهای نمایشی
و به خصوص هنر آييني س��نتی فعالیت دارد .اومعین البکا تعزیه های فتح خیبر ،جنگ احد ،ش��هادت
حضرت علی اکبر(ع) ،شهادت امام حسین(ع) ،شهادت حضرت ابوالفضل (ع) ،شهادت حضرت مسلم(ع)
و ..بوده است.

QQ

avameddin
asemi

Born in 1959, he began
his theatrical activities since childhood.
Some of his works are:
106
The Battle of Uhud,
The Martyrdom of
Hazrat Ali Akbar (AS).

هده��د ب��رای پی��دا
ک��ردن چش��مه ب��ه ش��هر
صب��ا م��ی رود و در آنج��ا ب��ا
بلقیس آش��نا می ش��ود.
هده��د در وص��ف حضرت
سلیمان(ع) برایش
می گوید .و...
بر اس��اس نسخه ای
از میرانجم وروایت های
قرآنی

 قوام الدین قاسمی:شبيه گردان

، ابوالفضل قاسمی، حس��ن خصالی:نقش خوانها
 حس��ین عرب، آرش نیکخواه،می�لاد زهدی نور
نیاسری

 سید محمودمیر نقی:جامه دار
 آرش نیکخواه:موسیقی
دقیقه120 :مدت زمان

 تهران:استان
 تهران:شهر
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T
D

Cast: Hassan Khesali, Abolfazl Qasemi, Milad Zohdi-Nour,
Arash Nik-Khah, Hossein ArabNiasari
Music: Arash Nik-Khah
Duration: 120 min
City: Tehran

his is a religious narration of the Rostam and
Sohrab story in the epic Shahnameh.
irector: Qavameddin Qasemi

P

سلیماننبی(قضاوتسلیمان)rophet Solomon

احمد عزیزی

متولد،1336دارای دیپلم اقتصاد و نش��ان درجه2هنری در رش��ته موس��یقی(معادل فوق
لیسانس) است .وی از اوان کودکی با تعزیه خوان های حرفه ای مشغول به کارتعزیه خوانی
ش��د و  22سال گذش��ته تا کنون گروه تعزیه حضرت سیدالشهدا راسرپرستی و هدایت می
کند .وی با بسیاری ازتکایا ،فرهنگس��راها ،جشنواره های نمایشی و آييني سنتی در زمینه
تعزیه خوانی همکاری داشته است.

AA

hmad
zizi
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Born in 1956, he
has been performing
Ta’zieh in the past 22
years.

تعزی��ه دردوبخ��ش اجرا
م��ی ش��ود.بخش اول
حاکی��ت هدی��ه دادن
ی��ک مورچ��ه ب��ه حض��رت
س��لیمان(ع) است.
بخ��ش دوم حاکی��ت
موش��ی اس��ت که همسر و
فرزندانش به دست گربه
ای خورده ش��ده است
و..

بر اساس نسخه تعزیه سلیمان نبی

Director: Ahmad Azizi
Cast: Ahmad Azizi, Qasem Tasbihi, Mahmoud Moini, Aqil Sedqi,
Hassan Aqiqi, Amir Ali Heidari
Supervisor: Ahmad Azizi
Duration: 60 min
City: Tehran

شبيه گردان :احمدعزیزی
نق��ش خوانها :احمدعزیزی ،قاس��م تس��بیحی،
محمود معین��ی ،عقیل صدقی ،حس��ن عقیقی،
محبی ،فاطمه
امیرعلی حیدری ،محمدحس��ین ّ
امیرمحبی ،حس��ین حیدری ،ابوالفضل
محبی،
ّ
ّ
احم��دی ،حمیدحی��دری ،مس��عود اهلل دادی،
یوسف عزیزی ،کریم خانی
جامه دار :استادتقی عزیزی
دستیارلباس :محمدعزیزی
سرپرست گروه :احمدعزیزی
موس��یقی :عل��ی صدیقیان(ش��یپور) ،محس��ن
با با علیا ن ( شیپو ر )  ،مس��عو د عز یز ی ( طبل
ری��ز) ،میالدعزی��زی( طب��ل ب��زرگ) ،ج��واد
چراغعلی(سنج)
مدت زمان60 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران
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T

his is a Ta'zieh (Ashura Passion Play) performance in two parts.

S

hirdel

شیردل

عنایت اهلل قاسمی

متولد1341قزوین ،دارای مدرک دیپلم ریاضی است .وی حدود 40سال است که در حوزه
نمای��ش و به خصوص تعزیه فعالی��ت دارد .او بالغ بر  100اثرنمایش��ی را کارگردانی و365
نس��خه تعزیه را جمع آوری کرده است معین البکا تعزیه های محمدحنیفه ،جنگ نهروان،
جنگ صفین و ..بوده است.

EQ

nayatollah
asemi
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Born in 1962, he
has been performing
Ta’zieh for 40 years.
The Battle of Nahrawan and the Battle
of Siffin are among his
works.

دخت��ر ش��اهزاده توس��ط
دزدان ش��رور دزدی��ده
می ش��ود و درقلعه زندانی
می ش��ود .پادش��اه از وزیر
م��ی خواه��د تا ش��یردل
را ب��رای آزادک��ردن
دخت��رش به قلعه بفرس��تد
و..

 عنایت اهلل قاسمی:نویسنده طومار
 عنایت اهلل قاسمی:شبيه گردان
، حس��ین حیدری، مظفرقربان نژاد:نقش خوانها
، عب��داهلل بدیهی، علی س��عیدی،خلیل پیرآیی
 نور علی ی،حبیب ماهری
 جواد چراغعلی، مجید ربانی:موسیقی
 دقیقه90 :مدت زمان
 تهران:استان
 تهران:شهر
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A

Playwright: Enayatollah Qasemi
Director: Enayatollah Qasemi
Cast: Mozaffar Qorban-Nejad,
Hossein Heidari, Khalil Piraei,
Ali Saeidi, Abdollah Badihi
Music: Majid Rabbani, Javad
Cheraghali
Duration: 90 min
City: Tehran

king's daughter has been kidnapped and
imprisoned. The king asks Shirdel to help
her escape…

Z

ahhk and Snakes

مجلس شبیه خوانی ضحاک ماردوش

علی عزیزی

متولد1358آبادان ،دارای کارشناسی تئاتر وکارشناسی ارشدکارگردانی انیمیشن است.از
س��ال1370فعالیت خود را درعرصه تئاترآغاز کرد .وی معین البکا تعزیه پادشاهی یوسف،
خروج مختار ،به چاه انداختن حضرت یوسف(ع) ،رزم تبوک و ...بوده است.

AAzizi
li

112

Born in 1979, Azizi
holds a BA in animation directing. He began his theatrical activities in 1991.

ش��یطان بوس��ه ای
برش��انه ه��ای ضحاک
م��ی زند و ازجای بوس��ه
های ش��یطان ،دو مار
برش��انه ه��ای ضحاک
می روید و...

Playwright: Ali Azizi
Director: Ali Azizi
Cast: Ali Azizi, Morteza Saffarian, Ali Saeidi, Amir Hossein
Esmi, Ali Ameri, Hossein Semnani
Music: Majid Rabbani, Meysam
Darvishi, Mojtaba Firouz
Duration: 120 min
)City: Garmsar (Semnan

نام گروه :ش��بیه خوانی متوسلین به حضرت علی
اکبر(ع)
نویسنده :علی عزیزی
شبيه گردان :علی عزیزی
نقش خوانها :علی عزیزی ،حاج مرتضی صفاریان،
علی سعیدی ،امیرحسین اس��می ،علی عامری،
حسین سمنانی ،عامر شوریابی ،محمد اسماعیلی،
مصطفی اسماعیلی ،مرتضی درویشی
مسئول صحنه :عباس عامری
جامه دار :علی عزیزی
موس��یقی :مجید ربّانی ،میثم درویشی ،مجتبی
فیروز
مدت زمان120 :دقیقه
استان :سمنان
شهر:گرمسار

A

hriman kisses Zahhk on his two shoulders.
At once, two black snakes grow out of
Zahhk's shoulders.
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T

a’zieh of Amir Kabir

مجلس نامه شبیه امیرکبیر

نام گروه :محبان اهل بیت (ع)
نویسنده :مهدی دریایی
شبيه گردان :مهدی دریایی
نقش خوانها :مه��دی دریایی ،ابوالفضل برزآبادی ،محمدصمدیان ،امیرحدادیان ،محمد زمانی نس��ب،
عزیزاهلل ترابی ،مجتبی تهرانی ،اسماعیل موچانی ،عباس فراهانی ،عباس کاوسی ،ابوالفضل نوروزی
جامه دار :امید دریایی
موسیقی :فرامرز زمانی شب(شیپور) ،فرهاد زمانی شب (طبل ریز)
مدت زمان90 :دقیقه
استان :مرکزی
شهر :اراک

MD

ehdi
aryaei
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Born in 1979, Daryaei
began Ta’zieh (Ashura
Passion Play) performance in childhood.
He holds a collector of
Ta’zieh instruments.

ی��ک توطئ��ه زمین��ه
قت��ل میرزاتق��ی خ��ان
(امیرکبیر) را فراهم می
آورد...

مهدی دریایی
متولد1358اراک ،دارای کارشناسی حقوق
است.ویتعزیهراازدورانطفولیتدنبالمی
کند ودرسال1364فعالیت خودرادرعرصه
تئاترآغازمی کند .اوتنهاموزه دارتخصصی
تعزیه درایران اس��ت .م��وزه ای که زره ها،
شمش��یرها ،کالهخوده��ا ،نس��خ مجالس
تعزیه از دوران صفویه تا پهلوی را شامل می
شود .دریایی برگزیده مقاالت قرآنی کشور
درس��ال ،1391منتخب سوگواره کشوری

Troupe: Ahl al-Beit Lovers
Director: Mehdi Daryaei
Cast: Mehdi Daryaei, Abolfazl
Borzabadi, Mohammad Samadian, Amir Haddadian, Mohammad
Zamani-Nasab
Music: Faramarz Zamani-Shab,
Farhad Zamani-Shab
Duration: 90 min
)City: Arak (Markazi

در سال1391و برتر تولیدات حوزه هنری
کش��وربرای مجلس امیرکبیر ش��ده است.
او همچنین معین البکاتعزیه های عاش��ق
شدن انوشیروان ،آزمون سیاوش و ..است.
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A

conspiracy is the cause for the murder of
…)Mirza Taghi Khan Farahani (Amir Kabir

اجرا خوانی جیجک علیشاه

J

ijak Ali Shah's Performance

رحمت امینی
متولد1350ورامین ،نویس��نده ،کارگردان،
منتق��د و م��درس دانش��گاه دارای دکتری
پژوه��ش هنر از دانش��گاه تهران اس��ت .وی
مدیرمرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در
سال،92دبیرسی امین جشنواره بین المللی
تئاترفجر ،دبیر ش��ورای تئاتر دانش��گاهیان
کشور ،عضو ش��ورای طرح و برنامه نمایشی
گ��روه خانواده ش��بکه اول س��یما ،مش��اور
وس��ردبیر ماهنامه تخصصی صحنه و ...بوده
اس��ت .همچنین کارگردان��ی نمایش های
شناسایی ،مجلس غریب تنهایی ،گمشدگان
دری��ا ،آهو ب��ه وق��ت انفج��ارو  ...همچنین
نویسندگی داستان باور نکردنی یک زن ،مچ
گیری ،تصویرماه درقهوه تلخ ،همسرچینی
و....را در پرونده کاری خود دارد.

نابس��امانی کش��ور و خ��وش
گذران��ی درباری��ان قاج��ار عم��ده
تری��ن مس��ائله ای اس��ت که در
ای��ن نمایش ب��ه تصویر کش��یده
می شود....

T

he play depicts the
chaos in Iran
during the Qa…jarid dynasty
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Troupe: Hiva Honar
Playwright: Zabih Behrouz
Director: Rahmat Amini
Cast: Arezou Afshar, Amir
Karbalaizadeh, Farzin Mohaddes, Tino Salehi, Hamid
Rahimi, Abolfazl Hajialikhani,
Pouyan Darzi
Duration: 70 min
City: Tehran

ahmat Amini

نام گروه :هیوا هنر(نیایش)
نویسنده :ذبیح بهروز
کارگردان :رحمت امینی
بازیگ��ران :آرزوافش��ار ،امیرکربالی��ی زاده،
فرزین محدث ،تینو صالحی ،حمیدرحیمی،
ابوالفضل حاج��ی علیخانی ،پوی��ان درزی،
حامد پش��تیبان ،س��عید س��المی ،س��جاد
تاجیک ،آرش غالم آزاد
دستیار کارگردان :مهدی ابراهیمی
دستیاردوم کارگردان :رامین یحی زاده
مشاورمتن :محمد زارعی
مشاورپژوهش :نیایش پورحسن
منشی صحنه :سحرمحمدی
موسیقی :احمدرضا محسنی ،علی ابراهیمی
مدت زمان70 :دقیقه

R

Born in 1971,
Amini is a writer,
director, critic and
university instructor. He holds a PhD
in arts research.
He was the head
of Art Bureau’s
Performing Arts
Center in 2013,
and the secretary of
the 30th Fajr International Theater
Festival. Amini has
directed plays such
as Identification,
Loneliness Ceremony, Lost in the
Sea, Dear in Time
of Explosion.

F

ire Ballet

باله آتش

A

dam, who is driven
away from the
Heaven, brings fire to the
…Earth
آدم از بهشت رانده می شود....

Director and Playwright: Hamed
Ghamiloui
Stage Designer:
Hamed Ghamiloui
Costume Designer:
Negar Beheshti
Duration: 35 min
City: Karaj

نویسنده :حامدغمیلویی
کارگردان :حامدغمیلویی
بازيگ��ران :جم��ال رنجب��رزاده ،ن��گار
بهشتي ،اکرم جليلوند ،پري رستميان،
عطيه فرزانه ،محمد رخشنده پي
طراح صحنه :حامدغمیلویی
طراح لباس :نگاربهشتی
موسیقی :مهدی نادری
مدت زمان 35 :دقیقه
استان :البرز
شهر:کرج

حامد غمیلویی
متولد1367تهران ،دارای کارشناس��ی
بازیگری است .وی از سال 1385فعالیت
خ��ود را در عرص��ه تئاترآغازم��ی کند.
کارگردانی نمایش های ما اینجا خوبیم،
روز اجرا ،سرو مثل قطار جنوب ،عاشقانه
مث��ل قطارهای ش��مالی و ..را در پرونده
کاری خود دارد.

HG

amed
hamiloui

Born in 1988, he began his
theatrical activities in 2006.
We Are Fine Here, is among
his directional debuts.
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L

ady Bolour al-Saltaneh & Hassan the Bald

بانو بلورالسلطنه و طاس الدوله

محمد عبدی جمالی
متولد1366تهران ،دارای کارشناسی
کارگردان��ی تئاتراس��ت .کارگردانی
نمای��ش هایی همچ��ون آرش ،نحس
تری��ن آدم روی ک��ره زمین ،پزش��ک
نازنی��ن و ...را در پرون��ده کاری خ��ود
دارد .وی تاکن��ون موفق ب��ه دریافت
جای��زه اول کارگردانی بخش خیابانی
در پنجمی��ن دوره جش��نواره م��اه و
دهمین دوره جش��نواره بی��ن المللی
دانشجویی و ..شده است.

M
J

ohammad
Abdi
amali

دو نهال بر سر روایت داستان
حسن کچل و س��فید برفی با هم
به مش�کل برخورد می کنن��د .تمام
داس��تان ها ب��ه هم م��ی پیچد و
س��فید برفی و حسن کچل تصمیم
می گیرند تا این داستان های
جدی��د باق��ی بمانند و به داس��تان
های پیشین خود باز نگردند.

T
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wo saplings have
trouble narrating the stories of
Hassan Kachal
(Hassan the
Bald) and the
Snow-white.

نويسنده :مسعود جعفري
کارگردان :محمد عبدي جمالي
بازیگران :احمد نگهبان ،ش��یرین کاش��فی،
محمدعب��دی ،حس��ین حس��ینیان ،روزبه
خوشنودی ،مسعودجعفری
طراح صحنه :محمد عبدی جمالی
طراح لباس:کتایون سبحانی
مدت زمان40:دقیقه

Playwright: Massoud Jafari
Director: Mohammad Abdi Jamali
Stage Designer: Mohammad Abdi Jamali
Cast: Ahmad Negahban, Shirin Kashefi, Mohammad Abdi, Hosssein Hosseinian, Rouzbeh Khoshnoudi, Massoud Jafari
Costume Designer: Katayoun Sobhani
Duration: 40 min

Born in 1987, he
has so far directed
plays such as
Arash, The First
Human on the
Earth.

obarak Returns Back Home
مبارک از فرنگ برگشته

Playwright: Ehsan Abdi
Director: Akram Mousavi
Puppeteer: Matin Goudarzi,
Sepideh Dadashpour, Akram
Mousavi
Puppet Designer: Sepideh
Dadashpour
Duration: 35 min
City: Tehran

M

نویسنده :احسان عبدی
کارگردان :اکرم موسوی
نمایشگران عروسکی :متین گودرزی،
سپیده داداش��پور ،نیلوفرکمپانی ،اکرم
موسوی
نوازنده کمانچه :علی جباری
نوانده تنبک و خواننده :فرهاد اسدی
ط��راح و س��ازنده عروس��ک :س��پیده
داداشپور
طراح پوستر :آیداعباسی
مدت زمان 35 :دقیقه
استان :تهران
شهر :تهران

AM

ousavi

kram

Born in 1980, she
began her theatrical activities in
2005. Maybe I Will
Survive is among
her works.
اکرم موسوی
متولد1359تهران ،دانش��جوی کارشناسی نمایش عروسکی دانشگاه تهران است .وی
ازسال 1384فعالیت خود را در عرصه تئاترآغازکرد .کارگردانی نمایش های شاید نجات
یابیم ،من یک مجرم هس��تم ،هملت به روایت مردم کوچه و بازار و ...را در پرونده حرفه
ای خود دارد.

مبارک به دلیل نداش��تن ش��غل
ب��رای اکر ب��ه فرن��گ م��ی رود و
دربازگش��ت آنچه با خودمی آورد باعث
دردسرش می شود...

T

his is the story of Mobarak who travels to abroad
to find job. Now, he has
…come back home

121

مدیر بخش پاتوق کودک :افسانه زمانی
Director of Children’s Corner:
بخش نقالی
شکیبا ابوالخیریان 14ساله(نقل رستم و اشکبوس) Afsaneh Zamani
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آرین شریعتی 10:ساله( نقل آرش)
زهرا صفری 8 :ساله(نقل رستم و سهراب)
دانیال نوری مقدم14 :ساله (نقل رستم و اشکبوس)
سیاوش صالحپور10 :ساله( نقل رستم و اکوان دیو)
بخش خیمه شب بازی
خیمه شب بازی بارگاه سلیم خان(تهران)
مرشد :مرتضی خمسه ای
بازی دهنده عروسک :رسول خمسه ای
نوازنده :مهدی خمسه ای ،منوچهر شیرازی
جی جی ویجی
کی حال داره دیو بکشه
گروه تئاتر جزیره
نویسنده وکارگردان :عباس نجاری
بازی دهندگان عروس��ک :رامین ش��ه منش ،غزل ملک حسینی،
مسعود قاشیه ،مرتضی صفیاری
مرشد و نوازنده :رحمان حقیقی
نوازنده :محسن ناقوسی
طراح لباس :لیال نمازی
خیمه شب بازی ازدواج آسان
بازی دهنده عروسک :حسین ربیعی
مرشد :حسن ربیعی
نوازنده :علی مردانی
خیمه شب بازی قصه های مبارک
نویسنده و کارگردان :نسیم یاقوتی
بازی دهنده :مریم افروز
مرشد و نوازنده :همایون بهمنی

نوازنده :دامون قاسمی
آيین های محلی
آئین آذری لزگی -آئین بجنوردی -آئین گایتاقی ،آئین ش��اقانی،
آئین یاللّی
طراح :علیرضا غفارنژاد
آئین چوپان لر
عوامل تولید:
طراح :مهدی صالحیار
گ��روه حرکات :جوادحاتمی ،اصغر علی زاده ،محمد حس��ن زاده،
ساالر عابدینی ،سارا عابدینی ،پریا احمدزاده ،امیر رضا بخشی
غرفه ها
غرفه شهرفرنگ :علی قبول الخیریان
سفالگری :حاجر خانی
صورتگری :معصومه کاظمی نژاد
کارگاه ساخت عروسک های سنتی :نسیم یاقوتی
اجرای بازی های محلی :امیرحسین انصافی ،مهدی داودی
طراحی و ساخت تن پوش :بنفشه بدیعی ،سلما محسنی اردهالی
طراحی لباس کودکان :افسانه زمانی
غرفه نقاشی سنتی :الهام زمانی
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Director of Children's Corner: Afsaneh Zamani
Naqqali :Shakiba AbolkheirianAge: 14
Narration: Rostam and Ashkbous
Arian ShariatiAge: 10
Narration: ArashZahra SafariAge: 8
Narration: Rostam and Sohrab
Danial Nouri MoqaddamAge: 14
Narration: Rostam and Ashkbous
Siavash SalehpourAge: 10
Narration: Rostam and Ekvan Demon
Marionette
Salim Khan's Court
Narrator: Morteza Khamsei
Puppeteer: Rasoul Khamsei
Instrumentalists: Mehdi Khamsei, Manouchehr
Shirazi
Who Wants to Kill a Demon
Troupe: Jazireh
Director and Playwright: Abbas Najjari
Narrator: Rahman Haqiqi
Consultant and Dramaturge: Ali Fereydouni
Puppeteer: Ramin Shahmanseh, Massoud Qashieh,
Ghazal Malek Hosseini, Morteza Safiyari
Easy Marriage
Puppeteer: Hossein Rabi

Mohammad Hassanzadeh, Salar Abedini
Pavilions
Shahr-e Farang: Ali Abolkheirian
Pottery: Hajar Khani
Sculpture: Masoumeh Kazeminejad
Traditional Puppet Workshop: Nassim
Yaqouti
Traditional Games Performer: Amir Hossein Ensafi, Mehdi Davoudi
Costume Designer: Banafsheh Badi, Salma
Mohseni Ardehali
Children's Costume Designer: Afsaneh
Zamani
Traditional Painting: Elham Zamani

Narrator: Hassan Rabi
Instrumentalist: Ali Mardani
Mobarak Stories
Director and Playwright: Nassim Yaqouti
Puppeteer: Maryam Afrouz
Narrator: Homayoun Bahmani
Instrumentalist: Damoun Qasemi
Traditional Rituals
Azari Lezgi-Bojnourdi-Gaitafi, Shaqani, Yalli
Rituals
Designer: Alireza Ghaffarnejad
Lor Shepard Ritual
Designer: Mehdi Salehyar
Troupe: Javad Hatami, Ali Asghar Alizadeh,
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گروه فرهنگی هنری تبریز با هدف زنده نگه داشتن فولکلور این سرزمین
باستانی و اش��اعه ی آن در میان نوجوانان و کودکان در سال  1380فعالیت
هنری خود را با سرپرستی و مربی گری علیرضا غفارنژاد آغاز کرده است.
در طی این س��الها با کس��ب تجربیات زیاد و فعالیته��ای هنری گوناگون
هنرجوی��ان فراوانی را جذب و هنرمندان زیادی را در این عرصه پرورش داده
اس��ت .نتیجه ی تالشهای بی شمار این گروه شرکت در  16جشنواره داخلی
و بین المللی اس��ت که با حضور خود نام این س��رزمین را هر چه بیشتر بر سر
زبانه��ا آورده ک��ه از افتخارات این گروه محس��وب می ش��ود .تعدادی از این
جشنواره ها عبارتند از:
نماینده ایران در جشنواره بین المللی آنکارا سال 2009
جشنواره بین المللی کودک استانبول از سال 2013-2008
نماینده ایران در جشنواره بین المللی تاجیکستان سال2012
اختتامیه سی امین جشنواره فجر
جشنواره نمایشهای آیینی سنتی تهران سال 1390
گروه برتر جشنواره اقوام ایران زمین شیراز1392
گروه برتر جشنواره ایران زمین گرگان... 1390
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«گل ی��اس»« ،خان��ه س��المندان»«،وهم
عکس» « ،تیغ ترنا»« ،قصص القصر»« ،آنها مامور
اعدام خود هس��تند» ،س��ریال« سایه همسایه»
همه را نوشت و بعد دلش درایران بند نشد و رفت.
رفت و درآمریکا نمایش«آخرین بازی» را نوشت
و کارگردانی ک��رد .تا اینکه در 1377دوباره دلش
برای وطن تنگ شد و برگشت.
ی��ک س��ال بع��د نمایش«آخرین ب��ازی» را
درفرهنگس��رای نیاوران و س��پس درسالن سایه
مجموعهتئاترشهراجراکرد.درسال«1379دیوان
تئاترال»را نوشت و سال بعد درسالن قشقایی اجرا
کرد.درسال1381نمایشنامه«عکسخانوادگی»
و درسال«1383سپنج رنج و شکنج» را نوشت و
دوباره هوای کارگردانی اثرش به س��رش زد .این
بود که در س��ال«1386تهرن» و در«1389کافه
مک ادم» را نوش��ته و در مجموعه تئاتر شهر اجرا
کرد.تااینکهدرسال 1392پسازگذشت 63سال
قلم زنی درعرصه تئاتر ،قلم از دستش افتاد و دیگر
ننوشت.افسوس....کهدیگرننوشت.

محمود استاد محمد

محمود اس��تادمحمد به حق استاد بود،
اس��تاد نوش��تن .متولد س��ال  1329بود و
خود اولین آشنایی اش با دنیای نویسندگی
را خوان��دن کتاب های ص��ادق هدایت می
دانس��ت .بعدها با بی��ژن مفی��د ،جالل آل
احمد ،حس��ین قائمی��ان ،اکبر مش��کین،
محمد آس��تیم ،عباس نعلبندیان و..آش��نا
ش��د وبه جمع هنرمن��دان تئاتر پیوس��ت.
تاآنک��ه در بندرعب��اس گ��روه «پتروک» را
درسال1350تشکیل داد.

Ostad Mohammad
died in Tehran in July
2013.

MO

ahmoud
s t a d
Mohammad

Born in 1950 in
Tehran, Ostad Mohammad started
his stage career as
an actor and cooperated with artists
such as Bijan Mofid, Akbar Moshkin and Abbas
Naelbandian.
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اول از آثار بزرگان شروع کرد .به سراغ «پل» اثرمحمود دولت آبادی رفت و آن را اجرا کرد و سپس
قلم به دس��ت گرفت و نوشت « .دیوار» « ،آسیدکاظم»« ،پژواک»  « ،گذرخلیل ده مرده» را نوشت و
کارگردانی کرد .گاهی هم بر اساس نوشته های دیگران می نوشت.
«رس��م زمانه» را بر اساس داس��تانی از جمال میر صادقی نوش��ت و ضبط تلویزیونی کرد .همین
روش تازه بود که او را برآن داش��ت تا فیلم نامه «جنگ اطهر» ونمایش��نامه«دقیانوس امپراطورشهر
افس��وس» را ازقصه های قرآنی اقتباس و اجرا کند .دیگر دست خودش نبود ،قلم او را فرا می خواند و
او هم می نوشت.

Aa Seid Kazem (Mr. Seyyed Kazem) is his
well-known creation adapted from a true story
of a man who was accused of murder, and isolated from society.

Born in 1929,
Eskandari began
Ta’zieh (Ashura
Passion Play) performance at the
age of 7.
آنقدر با اس��تعداد بود که به همه نس��خ
یعنی انجم ،میرعزا ،میرغم تس��لط کافی
داش��ت .ه��م نس��ل وه��م دوران مرحوم
سلیمانی ،مرحوم حجازی ،مرحوم نورانی،
مرحوم خ��وش خیم��ه ،مرح��وم ترابی،
مرحوم مش��ایخی ،اس��تاد رضا حیدری،
اس��تاد مرتضی صفاریان ،استاد لنکرانی و
بسیاری از اساتید دیگر بود.

رحمت اسکندری
آخ��ر ب��ه آرزوی دل��ش رس��ید .رحمت
اسکندری شمرخوان تعزیه ای که در محرم
به دنیا آمده بود و آرزو داشت درمحرم ازدنیا
برود و رفت .اس��تاد حاج رحمت اسکندری
درتیرماه س��ال1308دریکی از ش��ب های
ماه محرم چش��م به جهان گش��وده بود و از
7س��الگی پای عش��ق به موالیش درتعزیه
ایس��تاده بود .همین بود که در کودکی ،بچه
خوان بود و درجوانی« ،جوان خوان» .تا آنکه
در20سالگی یک مخالف خوان خبره شد.
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هنوز صدای گرم مخالف خوان خبره از ذهن ساکنان وکوچه های شهر
به شهر استان های ایران پاک نش��ده بود که درسال 1391شب تاسوعای
حسینی رفت تا برای همیشه درجمع یاران راستین امام حسین(ع) باشد.

He was among
the best narrators
of his time in his
adulthood. Eskandari was familiar
with Arabic, and
made use of the
language in his
performances.

ش��بیه خوانی شمر  ،ابن س��عد و دیگر مخالفان امام
حسین(ع) کارسختی است .دل شیر می خواست و مرد
میدان و او مرد میدان مخالف خوانی بود .مخالف خوان
بود؛ اما به تمام ردیف های آواز موسیقی سنتی درتعزیه
آشنا بود .به عتبات عالیه رفته و به زبان عربی هم مسلط
شده بود از این زبان هم در تعزیه ها استفاده می کرد.

His contemporaries include Master Reza Heidari and Master Morteza
Saffarian.
Eskandari died in 2012.
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بعده��ا درتئاتر مهرتاش نق��ش کوچکی
می گیرد و وارد دنیای حرفه ای س��یاه بازی
می شود .راهش را انتخاب می کند .با مهدی
مصری ،س��ید حس��ین یوس��فی ،ذبیح اهلل
ماهری ،رضا عرب��زاده و ..همکاری می کند و
بعدها خودش یک گروه تئاتری راه می اندازد.
کوله پش��تی سیاه بودن را به دوش گرفت و با
بازی در دیوانه اجتماع ،هزار و یک شب ،ایاز،
حاجی گلگون ،بهلول ،ب��ه خاطر یک دروغ،
خوش باور ،الش خورها ،دست باالی دست،
رقبای عابد ،شمسه و قهقهه ،صادفی و صوفی
و ...س��یاه باز معروف و پیشکسوت ایران شدو
در دهه 70به س��راغ کارگردانی نمایش های
روحوضی رف��ت و باید به س��راغ کارگردانی
می رفت .چون دیگر هم نس�لانش نبودند و
خودش کارگردانی را به عهده گرفته بود.

fshar

سعدی افشار

س��عد اهلل زحمت خواه (ملقب به سعدی
افش��ار) آخرین بازمانده نس��ل قدیم س��یاه
ب��ازی ایرانی ،دلش به خن��ده معنادار مردم
خوش بود .هر کس��ی جرات خندادن ندارد.
درسال 1313پا به جهان گذاشت و تا ششم
ابتدایی هم بیشتر نخواند .اولین تجربه سیاه
بازی اش را در  13سالگی در جشن نیمه ی
شعبان داش��ت .خودش با دوده لوله بخاری
چهره اش را س��یاه ک��رد وم��ردم را بخنده
واداشت.

In 1990’s, he began
directing Rouhowsi-a traditional Iranian
performance.
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Sa’dollah Zahmatkhah,
known as Sa’di Afshar, was
a master of Siah-Bazi, a type
of folk play featuring a blackfaced harlequin who stirs then
audience to laughter with
amusing improvisations.
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Fairy and The Last Puzzle are
among his works. His last work
was Sa’di With His Step-Mother.

این ب��ود که نمایش های پری��زاد ،خلیفه صیاد،
آخرین معما ،تئاتر درتئات��ر ،مبارک در ژاپن ،قضا
و ق��در را کارگردانی کرد.حاال تنه��ا پدربزرگ ها و
مادر بزرگ ها «حاجی گلگون»« ،واس��ه مرد» در
ده��ه 20را به یاد م��ی آورند .اما ن��ه «پیتربروک»
هم در س��ال 1371درجش��نواره پائی��زه پاریس
س��لطان س��یاه بازی را که اول بار در جش��ن هنر
ش��یراز دیده بود؛ به خاطر داش��ت .یادمان نرودکه
از دهه 30تا نمایش«س��عدی هملت می شود» به
کارگردانی محمودعزیزی در اوایل دهه 80سعدی
افشار،سلطان س��یاه بازی ایران بود وماند.در سال
های اخیر در نمایش قولنج در تماش��اخانه سنگلج
به روی صحنه رفت وآخرین حضورش روی صحنه
نمایش “ سعدی با نامادریش “ بود...
رفتنش هم درش��ادی بود ،دربهار .نمی خواست
که مردم غمگین باش��ند و او ب��رود ...همین بود که
در 30فروردین ماه سال 92و در 79سالگی درمیان
ش��ادی مردم شهر ،پایش را ازخط زندگی به خنده
بیرون گذاش��ت و ما را با یاد خنده های از ته دلمان
درسیاه بازی هایش تنها گذاشت.

Born in 1936,
Torabi was an author and narrator.
Ta’zieh (Ashura
Passion Play) of
Hazrat Qasem and
Hazrat Ali Akbar
are among his
early works.

مرشد ولی اهلل ترابی

فراز و ف��رود صدای��ش در1315با اولین
اشکی که چشم او را به جهان گشود ،شنیده
شد و تاهمین س��ال1392طنین صدایش
درکنار پرده های نقالی گوشه دلهایمان را به
داستان های ش��اهنامه پیوند می زد .مرشد
ولی اهلل ترابی داس��تاننویس ،طومارنویس،
نقال پرآوازه پنج دهه اخیر هنرهای نمایشی
ای��ران را می گویم .همان ک��ه پدرش تعزیه
خوان بود .اول بارش��بیه یک��ی از دو طفالن
مسلم را بازی کرد.

بعدها شبیه حضرت قاسم(ع) ،حضرت
علیاكبر(ع) و حضرت یوسف(ع) را خواند.
تا آنکه در20س��الگی تعزی��ه را رها کرد و
به س��راغ آموختن فنون ورزشهای رزمی
قدیم همچون چوببازی ،شمش��یرزنی،
پرتاب نیزه و ...رفت.
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از ورزش ه��ای رزم��ی وقدیمی خصلت جوانمردی آموخت .س��پس با
کس��ب اجازه از پدر به سراغ مرشدروحاهلل ش��وقی نقال رفت و روایتهای
س��ینه به سینه نقالی را ازایشان آموخت .درسال 1353عطااهلل بهمنش(از
مفس��ران معتبر ورزشی) او را به عنوان نقال افتتاحیه جشن طوس انتخاب
کرد.
بعد از آن بودکه درجش��نوارههای ش��یراز و اصفهان
و بس��یاری دیگر ،مقام اول نقالی را كسب كرد .بعد هم
آنقدر تمرین و ممارس��ت کرد تا شد«مرش��د ترابی».
مرش��د ش��ده بود و حاال باید راه را نش��ان می داد .پس
ش��روع کرد به تحقیق و چندین طومار نقالی و داستان
های ش��اهنامه را گردآوری کرد .تا اینکه یک جلدآن به
نام «مشکین نامه» به چاپ رس��ید و بعد هم این جاده
را رفت و که در س��ال1392به آخر رسید .حاالکه حتی
فراز و فرود صدایش هم نیست ،باز هم مرشد ماست.

Torabi learned
Naqqali (oral storytelling) under Master
Rouhollah Shoqi.

Later he became expert
in the field and performed Naqqali in numerous festivals.
133 Torabi passed away in
2013.

Some of his famous works are:
Chalk Circle, An
Eagle With Two
Boys, Stranded
Nightingale and
The 21st Night.
Forouqi died in
2011.

مجیدفروغی

مجیدفروغی در1340درتهران چش��م به
جهان گشود .بدیهه پرداز برجسته سیاه بازی
بود .او که درنمایش های شبدیز ،دایره گچی،
عقابی با دو سر ،بلبل سرگشته ،شب بیست و
یکم ،آس��یدکاظم ،حاکم یه شبه ،گذرلوطی
صالح ،پرنده س��بز ،نوکر حقه ب��از ،باجناق ها،
پرس��توها ،ش��ازده خانوم ،قصه باغ زالزالک،
انگشتری ژنرال ماسیاس ،نادرشاه آکتور تئاتر،
پورژوا ژانتیوم ،سی و هفت شاهی میرزا ،حسن
سنتوری ،هتل ایران ،سعدی هملت می شود،
پینه دوز ش��هر ،زکریای رازی ،دروازه ساعات،
نغمه س��اقی ،زخم مدینه ،مب��ارک و خاتون
پرده نشین ،سایه تو سایه ،قولنج ،پدر عدالت،
عفریتهماچین،مجلسسیاهبازیبیژنومنیژه
و ...قدرت خود را در بدیهه س��ازی و بازیگری
نشان داد.

MF

orouqi

ajid

Sa’dollah Zahmatkhah,
known as Sa’di Afshar, was
a master of Siah-Bazi, a type
of folk play featuring a blackfaced harlequin who stirs then
audience to laughter with
amusing improvisations.
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Born in Tehran in 1961, Forouqi
used perfect improvisations in
Siah-Bazi, a type of folk play
featuring a black-faced harlequin
who stirs then audience to laughter
with amusing improvisations.

In 1990’s, he began
directing Rouhowsi-a traditional Iranian
performance.
بعدها جایزه دوم بازیگ��ری مرد را برای نمایش
مبارک و خاتون پرده نشین و جایزه سوم بازیگری
را در جش��نواره پلی��س از آن خود ک��رد .در میانه
دهه 70دونمایش «بر بادرفته»و «قهرمان کیه» را
با همکاری تئاترگلریز و تماشاخانه نصر اجرا کرد .تا
آنکه در سال1390دیده از جهان فرو بست .اما مگر
می ش��ود فروغی روی صحنه تخت��ه حوضی دیگر
ندید .باور داریم هیچگاه تاریخ نمایش های ایرانی
وزیر پوشی مجید فروغی را از یاد نخواهد برد.

این مرگ ها را چه آسان می تواند شنید
و چه دوار آنها را باید باور کرد .انس��انهایی
هس��تندکه تنها وتنها زندگی می کنند و
آدم هایی هس��تند که به زندگی معنا می
بخش��ند .صادق همایونی یکی از آن شمار
بود ک��ه هرگزدس��ت از پژوهش و تحقیق
نکش��ید و همواره حضور و محفلش گرم از
روش��نفکران و اندیشمندان بود .نسلی که
آموخته بود مهر بوزد ،مطالعه کند ،کشف
کن��د و با عزت نفس و ایم��ان و تعهد دین
خود را به این کهن بوم وبر ادا کند و کرد.
عم��ری 79س��اله و آث��اری ب��ه حد و
شمار70جلد در زمینه های مختلف شعر،
موس��یقی ،تعزیه ،نق��د و پژوهش رمان و
داس��تان ،ادبیات ،مردم شناسی ،فولکلور،
نخس��ت با سنت همه مردم ش��یرازی ها،
س��رزمین حافظ و س��عدی ،با شعرشروع
کرد و اولین مجموع ش��عر خ��ود را تحت
عنوان بن بست منتش��ر کرد .به دنبال آن
داستان های کوتاه.

صادق همایونی

حری��ق م��رگ درتابس��تان امس��ال به
ارتفاعات جنگل زده است و بزرگان بسیاری
را از دنی��ای نمای��ش ایرانی به کام نیس��تی
کشانده اس��ت .سعدی افشار ،محمود استاد
محمد ،مرش��د و ل��ی اهلل ترابی و حاالصادق
همایونی پژوهشگرفقید و وارسته ای که دور
از غوغای تهران زیست و همواره قلبش برای
فرهنگ این سرزمین تپید.
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اما تعزیه و تعزیه خوانی وامدار استاد صادق همایونی است .انتشارکتب
ارزش��مند تعزیه و تعزیه خوانی ک��ه حاوی پژوهش و بررس��ی تعزیه این
هنرمل��ی بود ،او راس��ر زبانها انداخت و راه و منزلت ت��ازه ای را ایجاد کرد و
س��پس حسینیه مشیر و شیراز خاستگاه تعزیه چراغهای تازه ای را دربرابر
تاریکی های این نمایش مذهبی فروزان س��اخت که این دلبس��تگی ها با
گفتاره��ا و گفت و گوهایی درباره تعزیه ک��ه حاوی مقاالت و گفت وگو یی
درباره تعزیه و شبیه خوانی بود پژوهش های او را به اوج خود رساند.
ش��وکت وس��خنرانی های جالب توجه و ارائه مقاالت درکنفرانس های
علمی پژوهش��ی آخرین تالش های زنده یادصادق همایونی بود که هماره
مای��ه اغتنام فرصت ب��وده و همین تالش های صمیمان��ه و پژوهش های
گرانس��نگ بود که از او چهره ای ماندگار به جای گذاشت و ما را درحسرت
سوگش داغدار ساخت....یادش گرامی و راهش پر رهرو.....

Homayouni was a researcher and literary expert. He
produced over 70 titles of
books centered on poetry,
music, literature and folklore culture.

But what distinguished
him as a researcher was
his studies on Ta’zieh
(Ashura Passion Play).
ام��ا خیلی زود رخت به دیار پژوهش کش��ید و ترانه
هایی از دی��ار جنوب را که حاوی فرهن��گ و مردم بود
منتش��ر ساخت و س��رانجام ترانه های محلی دیار خود
را در یکه��زار و چهارصدترانه محلی جمع آوری کردکه
طبع ونش��ر آن افق وعنایت ت��ازه ای رانوی��د داد .این
ترانه ها عالوه برجنبه های ش��اعرانگی حاوی زندگی،
فرهنگ ،خلق و خو ،آداب و رس��وم مردم جنوب بود .به
دنبال آن و به تبع آن گردآوری افسانه ها و دو بیتی های
الرستانی ،سروستانی ،جهرمی ،هر آنچه که به فرهنگ
توده های مردمی تعلق داش��ت در دس��تور کار او قرار
گرفت و نیز سروده هایشان رمان بر فراز قله دنا و...
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خلیل رضایی
در س��ال1319درفراهان استان مرکزی
چش��م به جهان گش��ود .او که پدرش تعزیه
خوان بود .درکنار پدر بر این هنر مسلط شد.
او در 3س��الگی درنقش طفل خوان و تا علی
اکبرخوانی ،زنانه پوش��ی و ش��هادت خوانی
پیش رفت.

او در دوران پهلوی از روستایی به روستای
دیگر رفته و تعزیه می خواند .رضایی درکنار
اساتیدی همچون هاشم فیاض ،محمدحجاز
مهر ،مرتضی سلیمانی و ..تعزیه را آموخت .او
را به عنوان حافظ تعزیه های غریب شناخته
شده بود .زیراحافظه درخشانی داشت و همه
را بخاطر می سپارد.

Rezaei participated
in several domestic
and foreign festivals.
He died in 2013.
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Born in 1940, Rezaei learned
storytelling under his father, who performed Ta’zieh
(Ashura Passion Play).
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پس از انقالب درجشنواره های مختلف شرکت
داش��ت و حتی اجراهای برون م��رزی مختلفی نیز
داش��ت .اوحدود 1347س��ال تعزیه خوان آقا امام
حس��ین (ع) ویکی از هنرمندان و تعزیه خوان های
پیشکس��وت تکیه قووجان خوانسار -مرکز تعزیه-
بود .وی در اردیبهش��ت ماه 1392دار فانی را وداع
گفت.

Some experts believe that after
Sa’di, he is the
only remaining artist in the genre of
Siah-Bazi, a type
of folk play featuring a black-faced
harlequin who
stirs the audience
to laughter with
amusing improvisations.

fshar

مجید افشار

روز سرد 23دی ماه1330مصادف با
تولدمجید افشار است .یکی از بزرگان
عرصه تئاتر آييني سنتی که نمایش را به
عنوان دل مشغولی شخصی اش درجوانی
دنبال می کند .بعدها به سراغ اساتیدی
همچون مهدی مصری ،سیدحسین
یوسفی ،سعدی افشار و....می رود ودر کنار
آنها مشق سیاه بازی می کند.

He studied performing arts under masters
Mehdi Mesri, Seyyed
Hossein Yousefi and
Sa’di Afshar.
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Born in 1951, Afshar is one of
the masters of ritual-traditional theater.

ازآثاری که به عنوان سیاه حضورداشته
می توان به سلطان وسیاه ،یک مضحکه ،بنگاه
تئاترال،باغ شکرپاره و ..را نام برد .او همچنین در
بسیاری از سریال ها از جمله جدی نگیرید ،قندو
پند ،شمایل ،بعد از خبر و ..نیز حضور جدی داشته
 .وی یکی از فعاالن عرصه هنرهای آييني سنتی
است و درتمام جشنواره های آييني و سنتی و
برخی جشنواره های بین المللی و استانی شرکت
داشته است.
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Majid Afshar
has so far authored and
directed over
50 plays.

اوبالغ بر 50اثر نمایشی را نویسندگی،کارگردانی
وبازی کرده .برخی معتقدند پس ازسعدی
افشارتنها بازمانده سیاه بازی اوست .افشار
ازسال1342تا1350درنمایش های کمدی وتیپ های
مختلف بازی داشته و ازسال1350به بعد به کارهای
نمایشی آييني سنتی روی آورد.

Born in 1951,
Ensafi was taught
under masters
Esmaeil Mehrtash,
Parviz Fannizadeh
and Iraj JanatiAtaei.

جواد انصافی

اگرب��ا انص��اف ب��ه دفتر فعالی��ت هایش
نظرکن��ی ،متوجه می ش��وی یک��ی ازفعال
ترین و ب��ا اخالق ترین هنرمن��دان نمایش
های آييني وس��نتی اس��ت .از این گذشته
پژوهشگری است که تحقیقات میدانی خود
را دراجراهایش نیزبکار می گیرد و ماحصل
تحقیقات نمایش هایی هس��تندکه بارها به
کارگردانی او به روی صحنه رفته است.

جوادانصاف��ی نویس��نده،کارگردان
وبازیگر پرتالشی درسال1330درشمیران
متولد ش��د .او درکنار اس��اتیدی همچون
اس��ماعیل مهرتاش ،پرویز فنی زاده ،ایرج
جنتی عطایی ،استاد خجسته کیا و ...هنر
نمایش سنتی ایرانی را آموخت وتا پیش از
پیروزی انقالب اس�لامی 20اثرنمایشی را
نویسندگی ،کارگردانی و بازی کرد.

JE

avad
nsafi

ازجمله «سیاه بازی از نگاه یک سیاه»« ،نمایش های زنانه ایران »و....را
می توان نام برد .اما مردم او را به عنوان بازیگر نام آشنا وخوش اخالق سیاه
بازی ایران می شناسند و اوکسی نیست جزجواد انصافی.
اما ازس��ال 1358فعالیت خود را به صورت حرفه ای
با صدا و س��یما و وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی آغاز
ک��رد .از آن زمان تا به امروز س��ریال ه��ا ،فیلم ها و آثار
نمایشی بس��یاری تولید ش��ده که به نام جواد انصافی
مزین شده اس��ت.او در س��ریالهایی همچون مجموعه
زیرذره بین ،کج خیال ،حس��ام الدوله ،با زبان بی زبانی،
عبدالی و اوستا ،مجموعه شبکه خنده،مجموعه لطایف
الحکایات ،میوه ممنوعه ،اش��کها و لبخندها ،شهر باران
و ...همچنی��ن نمایش های��ی همچون ن��وروزو پیروز،
جوحی و قاضی ،انس��ان یا دیو ،شهر وارونه ،دق مرگ،
وجدان بیدار ،فندوق و...به عنوان نویسندهفکارگردان
و باالخره بازیگر حضور داشته است.

He ha so far directed and
acted in over 20 plays.
Under the Magnet, Forbidden Fruit, Rain City,
Vigilant Conscience are
among his works.
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His horse riding
skills as well as
other abilities has
made him a distinguished Ta’zieh
narrator.

حاج عبداهلل بابا مرادی

صدای خوش و دلنشینی داشت و همین
باعث ش��د خانواده مذهبی اش او را به ذکر
مصائب اباعبداهلل الحس��ین تشویق کنند .او
در کودکی طفل خوان ،در نوجوانی ش��بیه
طفالن مس��لم،حضرت قاس��م(ع) ،حضرت
عل��ی اکبر(ع) و ...بود ت��ا اینکه به یک چهره
شاخص بدل شد.

AB

bdollah
abamoradi

Babamoradi began
Ta’zieh (Ashura
Passion Play) at an
early age.

He studied performing arts
under masters Mehdi Mesri,
Seyyed Hossein Yousefi and
Sa’di Afshar.

One of his famous works is
the Ta’zieh of
72 Bodies.
140
مه��ارت در اس��ب دوان��ی و دیگر مه��ارت هایی ک��ه از اوان کودکی
آموخت��ه او را به یکی ازبرجس��ته ترین تعزیه خوانها تبدیل کرده اس��ت.
او درسن20س��الگی به صورت حرفه ای ش��بیه امام حس��ین(ع) شد و تا
امروز 62س��ال تمام فعالیت مستمردرتعزیه خوانی دارد.ازدیگر تخصص
هایش اجرا درنقش حضرت ابوالفضل(ع) ،مسلم و ....است.

وی درکنار اساتید برجسته ای همچون
شمس علی فتحعلی بیگی ،مرحوم احمد
بخشایشی ،مرحوم سید محمدآقا میری
و ...تعزی��ه را آموخ��ت وح��اال تنهاچراغ
روشن تعزیه زنجان است .او درتعزیه 72
تن که همه س��اله درشهرستان سلطانیه
اجرا می ش��ود،حدود 6س��اعت در نقش
شبیه امام حسین(ع) اجرا داشت.

The artist has received numerous
domestic and international awards.

محمدرضا رجب زاده

ش��بيه گردانی کارهر کس��ی نیست .اما
رجب زاده به خوب��ی از پس آن برمی آید .او
که درکودکی طفل خوان و در جوانی مخالف
خوان می شود.بعدها نس��خه تعزیه هم می
می نویسد.

او تعزی��ه هایی همچ��ون نارنمرودی،
قلم��دان مرص��ع ،جرجیس ،ام��ام علی،
ماردبن صدیف ،عابس و شوذب ،و ...را اجرا
می کند.

MR

ohammad Reza
ajabzadeh

Rajabzadeh began performing Ta’zieh
(Ashura Passion Play) since childhood.

قلم��دان مرص��ع ،خلد برین ،س��قاخانه اس��ماعیل
طالئ��ی ،داود نبئی ،بخت النصر ،بلع��م باعورا به قلم او
نوش��ته ش��ده .همچنین بارها موفق به کسب جوایز و
دیپلم افتخار در سوگواره های استانی و جشنواره های
بین الملی و آييني سنتی شده.

He authored works such
as The Saqqakhaneh
of Esmaeil Talaei and
Prophet David.
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His horse riding
skills as well as
other abilities has
made him a distinguished Ta’zieh
narrator.
او ک��ه دارای درجه دو هن��ری از وزارت
ارش��اد اس��ت ،عضو انجمن تعزیه خوانان
ای��ران وکان��ون نویس��ندگان وش��اعران،
رئیس کمیت��ه پیشکس��وتان ورزش های
باستانی وکش��تی پهلوانی استان سمنان،
عض��و کمیته ارزش��یابی هیئ��ت پهلوانی
و زورخانه ای اس��تان س��منان نیز هست.
رزم آرا پیشکس��وت عرصه های موسیقی،
آواز ،ردیف های موس��یقی ایرانی ،کشتی
پهلوانی و تعزیه خوانی اس��ت اين هنرمند
فرزانه تمام تعزیه هایش را برپایه موسیقی
و آواز ،ردی��ف خوان��ی ایران��ی ،و س��نتی
می خواند.

سید علی اکبر رزم آرا

او در 1308در قزوین به دنیا آمد .رزم آرا
از اوان کودکی با بچه خوانی تعزیه خوانی را
آغاز کرد .میرزا یوس��ف خالو ،استادش بود.
به جوانی که رس��ید در نق��ش حضرت علی
اکبر(ع) ،حبیب ابن مظاهر و ...ظاهرمی شد
و غضنفرخان کاش��ی میرزای تعزیه اش��ان
بود.

In 1991, Razmara
staged a play in the
French Performing
Arts Festival.

SR

eyyed Ali Akbar
azmara

Born in 1929 in Qazvin, he began Ta’zieh
)(Ashura Passion Play
since childhood.
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Mohammad Hossein
Nasserbakht, in his
book on Ta’zieh, mentioned Razmara as an
eminent narrator.

تا سال1332همینطور متفرقه خوانی،
زنانه پوش و ..بود .اما در1332ش��هادت
خوانی درنقش ه��ای حضرت عباس(ع)
و مس��لم را آغاز ک��رد و بع��د از1345به
جزش��هادت خوان��ی ،امام خ��وان بود .او
درم��اه محرم روس��تا به روستا،ش��هر به
ش��هرمی رفت و تعزیه اجرا م��ی کرد .تا
اینک��ه در1370درفس��تیوال هنره��ای
نمایش��ی درفرانس��ه به همراه گروه زنده
یاد هاش��م فیاض حضور پی��دا کرد .نام او
درکتاب «نقش پوش��ی درشبیه خوانی»
نوش��ته محمد حس��ین ناصر بخت جزو
شبیه خوانان شاخص تعزیه آمده است.

اگر شبی از شبهای تهران مسافری
(رتبه اول)
روای��ت درام��ی اجتماع��ی و
رانشناختی اس��ت .دو روايت را پشت
سرميگذارد،نخستمقولهترور”هرکي
باش خان”اس��ت و در م��وازات با
اين ت��رور مرگ “س��ياه”روايت مي
ش��ود و اين دو اتفاق بس��تر موقعيت
هاي مختلف را در نمايش شلک
مي دهد....

T

his is a
social
and psychological
drama.

Born in 1985, Shams is a writer, director and critic. Sphinx, Aminehare
among his works.
Playwright:
li
hams
نویسنده :علی شمس

AS

متولد1364اراک ،نویسنده ،کارگردان و منتقد تئاتراست.
وی نویسندگی ابوالهول ،امینه و ...همچنین بازیگر نمایش
های سه روز ابدی ،حقه های مبارک ،زیارت اهل قبور،
یادگار یار ،شغال خرسوار و ....را در پرونده کاری خود دارد.

S

iah and Ghazaal

Playwright: Born in 1978, he began
his theatrical activities in 1998. Red
and Black, Lunar Eclipse, Telephone areamong is works.
Playwright:
bolfazl
aji Alikhani

AH
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I

f You Are a Passenger at One
Night in Tehran

نویسنده :ابوالفضل حاجی علی خانی
متولد1357اراک ،وی دارای کارشناس��ی بازیگری نمایش
است .او از سال1377فعالیت خود را در عرصه تئاترآغازکرد.
نمایش��نامه های معاش��قه حنجر و خنجر ،س��رخ و س��یاه،
خاکستر سبز ،پایان بزرگراه ،خسوف ،تلفن ،مجلس مناظره
حکیم ابوالقاس��م خان فردوسی با فیلس��وف روشنفکر ماب
غرب هگل و ...را در پرونده کاری خود دارد.

سیاه و غزال

(رتبه دوم مشترک)

س��یاه س��ر دس��ته مطرب��ان ب��اراگه
سلطان بن س��لطان بن سلطان
عاش��ق بر غ��زال دختر س��لطان می
ش��ود .غزال اهل دل است .او سفر
نمادین هفت ش��هر عشق در عرض
هفت ش��بانه روز را به س��یاه پیشنهاد می
کند و....

S

iah, leader
of the group
of musicians,
falls in love with
Ghazaal, the
…king’s daughter

راست پنجاگه

R

ast Panjgah

(رتبه دوم مشترک)

Born in 1983, he holds an MA in
theater. Mosavat has written plays
such as The Army of Mirza Molkom
Khanbolouki.

پیرعطا تولیت امام��زاده حضرت علی
اکبر(ع) را برعهده دارد .پس��رش
حبیب درجبهه هاست و تنها آرزوی او
اجرای تعزیه حضرت علی اکبر است
و....

Playwright:
eyyed Mohammad
osavat

SM

P

ir-Ata is the
custodian of
Imamzadeh Hazrat Ali Akbar
…)(AS

نویسنده :سید محمد مساوات
متولد1362تهران ،دارای کارشناس��ی ارشد تئاتر است .وی
از سال  1386وارد حوزه نویسندگی شده است .وی نویسنده
نمایش��نامه های ب��ازی آی ،خانه قیاس الدی��ن مع الفارق،
ارتش میرزا ملکم خان خانبلوکی و .....است.

T

hose Hooves Wrote Our Destiny
(رتبه سوم مشترک)

Born in 1974, he has authored
works such as A Boy Who Did Not
Want to Be a Ruler, A Man with
Blue Eyes.
Playwright:
hosro
miri

KA

نویسنده :خسرو امیری

متولد1353کرمانش��اه ،دارای کارشناسی ادبیات نمایشی
اس��ت .وی نویس��نده نمایش��نامه هایی همچون مس��لخ،
پسری که نمی خواس��ت فرمانروا باشد ،من با دل سباستین
ناوروتسکی ،مردی با چشمان آبی ،شامگاه غریبان و..است.

آن سم ها
سرگذشتماننبشت
رستم و س��هراب بار دیگر در نقل پرده
خوان��ی زنده می ش��وند .ام��ا این بار
س��هراب تن ب��ه این ب��ازی نمی
ده��د .از پدر می پرس��د چ��را اکنون که
م��ی دانی ب��از هم پهل��وی مرا می
دری ؟رس��تم به ناچار اس��ب را بانی
این اتف��اق می داند .اس��ب این
ب��ار ب��ه ج��ای س��واری دادن خود
را ب��ری از گن��اه می داند و داس��تان
دیگری از شاهنامه رخ می دهد.

O

nce
again in
a narration,
mythical figures Rostam
and Sohrab
become
…alive
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ناز کنیز

S

weet Bondwoman
(رتبه سوم مشترک)

Born in 1981, he holds an MA in
dramatic literature. Session, Guardian, Cinderella are among his
works.

حوری بین انتخاب پدر و پس��ر مردد
است و....

Playwright:
ohammad Reza
okhtari Azadfard

MM

H

نویسنده :محمد رضا مختاری آزاد فرد
متولد1360تهران ،دارای کارشناسی ارشدادبیات نمایشی
است .ازس��ال1380واردحوزه تئاتر شد .کارگردانی جلسه،
س��رایدار ،خواستگارس��مج ،فالگیر ،س��یندرال ،دارو دسته
میکروب و ..را درپرونده کاری خود دارد.

ouri is
wondering which
one to
choose, the
son or the
…father

1

,000 Whips
(رتبه سوم مشترک)

Born in 1980, he holds an MA in
theater directing. Habibian began
his theatrical activities in 1997.
Playwright:
asser
abibian
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NH

نویسنده :ناصر حبیبیان
متولد1359نهاوند ،دارای کارشناسی ارشدکارگردانی تئاتر
است .وی از سال1376فعالیت خود را درعرصه نویسندگی
آغاز کرد .او نویس��ندگی نمایشنامه های بلوط برشته ،زمین
قطب��ی ،تیتر یک ،تیتر ،2یک قاچ ی��ک تولد و ...را در پرونده
کاری خود دارد.

هزار شالق
اسب لطفعلی خان زند سراسر تاریخ
قاجار را روایت می کند....

T

he horse of
Lotf Ali Khan
Zand narrates the
whole history of
the Qajarid Dynasty.

انتشار  7کتاب در جشنواره شانزدهم
همزمان با ش��روع ش��انزدهمین جش��نواره نمایشهای آیینی
س��نتی ،مجموعه مقاالت سومین س��مینار و چکیده مقاالت این
دوره(چهارم) توسط انتشارات نمایش به چاپ رسید.
مجموعه مقاالت س��ومین دوره به کوشش حمیدرضا اردالن در
 375صفحه به موضوعاتی چون حکمت زبان و آیین ،نمایشهای
آیینی ملل ،مقایس��ه تطبیقی نمایشه��ای آیینی ملل ،آیینهای
سرس��پاری و تجسد ،تعزیه ،پردهخوانی و نقالی ،نمایش عروسکی،
نمایشهای شادیآور ،نمایشهای آیینی و سنتی تا نمایش معاصر
و موس��یقی و درام به قلم پژوهشگرانی چون دکتر حجت اسدیان،
دکتر حمیدرضا اردالن ،پروفس��ور متی یو آیساک کوهن ،دکتر لیا
زوال ،ش��اما زیدی ،دکتر مژگان جهانآرا ،توماسو مینیتی ،چنگیز
توزک ،امی ترومپتر،پروفسور کاکوپاردو ،و  ...میپردازد.
همچنین کتاب چکیده مقاالت چهارمین س��مینار بینالمللی
نمایشه��ای آیینی س��نتی با مقاالت��ی از دکتر محم��ود عزیزی
درخص��وص "خاس��تگاه آیین نمایش��ی و جامعه م��درن" ،دکتر
بهم��ن نامورمطلق ب��ا مقال "اس��طورهها و آیینهای تش��رف در
جهان تش��رفزدا"  ،س��ودابه فضایلی با مقاله "آیینهای ور " دکتر
محمدحس��ین ناصربخت ب��ا مقاله "س��پیدبازی" دکت��ر مژگان
جه��انآرا با مقالهای با عن��وان "مقدمهای بر بوگاک��و" و  ....در 64
صفحه به چاپ رسیده است.
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همچنین کت��اب های دفتر تعزیه12به کوش��ش داود فتحعلی
بیگی ،مهدی دریایی ،س��عدی افش��ار س��بک و بازیگری و زندگی
هنری نوش��ته محمدرضاخزائ��ی ،بازی نامه ( ،)1نوش��ته هنگامه
مفید ومحمدچرمش��یر ،دفتر پژوهش( ،)1کار کانون نمایشگران
آئینی سنتی و بازی نامه( ،)2نوش��ته خسرو امیری ،علی شمسی،
س��یدمحمد مس��اوات ،ابوالفض��ل ح��اج علی خان��ی ،محمد رضا
مختاری آزاد فرد ،ناصرحبیبیان از دیگرکتاب های چاپ ش��ده در
شانزدهمین جشنواره آئینی سنتی هستند.
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Memories Do Not Die

خاطره ها زنده اند

س��ر زدن به خاطره ها همیشه جای تامل دارد .نمایش آئینی و سنتی
در ط��ی نیم قرن اخیر راهی پر فراز و فرود را طی کرده اس��ت .س��عدی
افش��ار ،مجید افشار ،حس��ن عظیمی و دیگر پیشکسوتان نمایش های
آئینی و س��نتی در این عکس ها احس��ا س ها و حرف های فراوانی برای
گفتن دارند.
عکس ها از آرشیو حسن عظیمی
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شورای سیاستگذاری

علی مرادخانی
معاون وزیر در امور هنری

قادر آشنا
مدیر کل هنرهای نمایشی

داود فتحعلی بیگی
دبیر جشنواره

Director General of the Performing Arts Center: Qader
Ashena

Festival's Secretary: Davoud
Fathalibeigi

علی نصیریان

محمود عزیزی

حسین مسافر آستانه

Ali Nassirian

Mahmoud Azizi

Hossein Mosafer-Astaneh

محمدحسین ناصربخت
قائم مقام دبیر

حمیدرضا اردالن
دبیر سمینار

اردشیر صالحپور

Deputy Minister in Art Affairs:
Ali Moradkhani
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