


Iranian President Hassan Rouhani

Supreme Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei:

Religious art is the one which represents and 
embodies the aspirations of Islam. These aspi-
rations will guarantee prosperity, intellectual 
rights, exaltation, virtue and piety for humans, 
and justice for society.

Imam Khomeini, the founder of the Islam-
ic Revolution(PBHU): 

In Islamic mysticism, art is a vivid explana-
tion of justice, nobility and equity, as well as 
the visualization of afflictions of those disfa-
vored by power and money.

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. 

هنر در عرفان اسالمي ترسيم روش��ن عدالت، شرافت، انصاف و تجسم تلخكامي گرسنگان 
مغضوب قدرت و پول است.

بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 
حضرت امام خميني)ره(

هنر ديني، هنري است كه بتواند مجسم كننده و ارائه كننده آرمان هاي دين اسالم باشد. 
اين آرمان ها همان چيزهاي اس��ت كه س��عادت، حقوق معنوي، اعت��ال، تقوا و پرهيزگاري 

انسان و عدالت جامعه انساني را تأمين مي كند.
مقام معظم رهبري
حضرت آيت اهلل خامنه اي )مّد ظله العالی(

دولت بايد در فرهنگ سياس��تگذار باش��د و نظارت و حمايت كند. اولين حمايتش شفافيت 
مق��ررات و فضای امن در جامعه اس��ت اما بايد كار را به صاحب��ان اصلی اش يعنی اصحاب هنر 

واگذار كنيم.
رئيس جمهور اسالمی ايران
دکتر حسن روحانی 
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پیام وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 
به شانزدهمین 
جشنواره بین المللی 
نمایش های
 آیینی و سنتی

به نام خداوند جان و خرد 
نمايش های آيينی هر ملتی، برخاسته از 
روح دين، فرهنگ و اس��طوره های ديرينه ی 
آن ملت اس��ت و از اين منظ��ر؛ نمايش های 
سنتی، وجوه ارزشی فراوانی را در برمی گيرند 
به ويژه آنجا كه پای حمايت و صيانت از ميراث 
مش��ترک جهانی و بخش تجديدناپذير اين 

ميراث به ميان می آيد. 
آيين های سنتی، گنجينه های ارزشمند 
تمدنی هس��تند كه فرهنگ ملل برپايه آنها 
قوام و بقا می يابد و نس��ل به نس��ل و س��ينه 
به س��ينه، منتقل می ش��وند تا نشان هويتی 
ملت ه��ا گردند. به ويژه آنج��ا كه به يمن هنر 
نمايش، قدرت خودنمايی می يابند. از اين رو، 
اقوام انسانی، آيين های سنتی خود را بيش از 
واقعيت های موجود، پاس داشته و برای تفسير 

تبيين و انتشار مؤلفه های آن می كوشند.  
جش��نواره  نمايش های آيينی و س��نتی، 
 بره��ان موجوديت و رونق خ��ود را در معرفی 
و بازنمايی گس��تره ی طي��ف لطيف و متنوع 
آيين های ريشه مند اين س��رزمين می يابد. 
از اين رو،  انتظار می رود هرس��اله با كوششی 
مؤث��ر و بهن��گام، شايس��ته تر از دوره ه��ای 
پيش��ين و در اندازه ی بلن��دای قامت تمدن 
اين خ��اک پرگهر، برگزار ش��ود و صد البته، 

توجه به اين گونه ی نمايش��ی – با تمام اصالت ها 
و صميميت هايش – محدود به اي��ام فراخوان تا 
برگزاری جشنواره، نش��ود و پژوهش های دقيق، 
هدفمن��د و مس��تمر،  زواي��ای پنه��ان و بكر اين 
عرصه ی مردمی را روش��ن تر ك��رده، در هيأت و 
كس��وت روايت های مؤثر و زيبای نمايشی، ارائه 

دهد. 
توفيق و تجربه ی مثبت برگزاری "شانزدهمين 
جش��نواره ی بين الملل��ی نمايش ه��ای آيينی و 
س��نتی"، در گ��رو آن اس��ت كه بتواند به س��هم 
فرص��ت و بضاعت ، تئاتر اي��ران را به هويت اصيل 
و حقيق��ی خود، نزديک كند و با ن��وآوری و تكيه 
بر  تجارب گذشتگان،  سياست های كالن نانوشته 
و دغدغه های صاحب نظران و دلسوزان انديشمند 
اين عرصه را پوش��ش دهد. و اين،  انتظاری است 
كه با اهتمام و ابتكار برگزاركنندگان اين جشنواره 
و ديگر عالقه مندان هنر نمايش، دور از دس��ترس 

نيست. 
علي جنتي
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

A Message 
From Ali Jan-
nati Minister 
of Culture and 
Islamic Guid-
ance 

In The Name of God of Life and 
Wisdom
Ritual plays of every nation are 
rooted in their religion, culture 
and myths. Thus, these tradi-
tional plays are significant, espe-
cially 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 rep-
resentation of a variety of Ira-
nian rituals. Such activities are 
expected not to be restricted to 
the festival holding period; rath-
er lead to exact, goal-oriented 
and continuous research in the 
framework of influential and 
beautiful plays.  The 16th In-
ternational Ritual-Traditional 
Theater Festival will bear posi-
tive results if it helps the Iranian 
theater gain its genuine identity. 
Through innovation and the pre-
decessors' experience, it can ful-
fill 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.  
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پیام معاون هنری 
 وزیر فرهنگ
 و ارشاد اسالمی

به نام آن كه جان را فكرت آموخت
آيين ب��ه معنی تجميع خصايص نيک 
و روحانی آدمی در زندگی جمعی اوست 
و نتيج��ه ی آيين مداری در تمامی اديان، 
تركي��ب ذكر و تذك��ر با تفكر و انديش��ه 
انسانی س��ت؛ اما در جهان��ی كه ما در آن 
به س��رمی بريم زندگی ف��ردی و دوری از 
جمع حقيق��ی، امكان ظه��ور آيين های 
نوي��ن را كم رنگ ك��رده اس��ت و اين در 
حالی س��ت ك��ه تفكر ايرانی – اس��المی 
همواره بر حي��ات جمعی در كار،  زندگی 
و عبادت تأكيد م��ی ورزد و در ميان اقوام 
ايرانی، هنوز بي��ش از صدها آيين امكان 
حي��ات دارن��د. آيين هايی ك��ه می تواند 
محوری برای اس��تحكام هويت ايرانيان 
باش��د و حتی در برابر جهانيان، افق های 

نوينی را ترسيم سازند.
جش��نواره بين الملل��ی نمايش ه��ای 
آيين��ی و س��نتی ايران��ی،  ك��ه اكن��ون 
ش��انزدهمين دفتر آن در برابر ما گشوده 
اس��ت با تأكيد بر نمايش ه��ای آيينی و 
س��نتی ايرانی،  در جس��تجوی راهی به 
س��وی وحدت و صلح ميان تمامی ملل و 

نحل ساكن بر اين كره خاكی است. 
اين امي��د، انديش��ه پاكی اس��ت كه 
از ديرب��از ايراني��ان بر آن پای فش��رده  و 
تمدن ه��ای جه��ان را مدي��ون خويش 

كرده اند. 

از كليه دس��ت اندركاران جش��نواره و 
تمامی ش��ركت كنندگانی ك��ه با نيروی 
معنوی و نگاه معرفت گرای خويش، ما را 
ياری نمودند و بعضاً به اصالت ها و دقايق 
امر، رهنمون ش��دند؛ با نهاي��ت احترام، 
سپاس��گزاری می نماي��م و از خداون��د 
بزرگ، توفيق پوي��ش و مداومت در اين 

راه مقدس را مسئلت دارم. 
علی مرادخانی

A Message From 
Ali Moradkhani 
Deputy Minister 
in Art Affairs: 
Ali Moradkhani

In the name of the one who be-
stowed thought upon the Soul

The word ritual means gathering 
good and spiritual human char-
acteristics 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 nov-
el 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 

the international arena.    
The 16th International Ritual- 
Traditional Theater Festival 
seeks to find a way for unity and 
peace among all nations. 
I express my thanks to the or-
ganizers and participants of the 
festival, and wish God will grant 
them success.  
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پیام مدیر کل
 هنرهای نمایشی

يك��ی از مهم تري��ن مؤلفه هاي��ی كه 
باورمن��دی و ج��رأت اين بي��ان را به ما 
می ده��د كه: تئات��ر،  روی ديگ��ر و وجه 
روش��ن زندگی اس��ت و نس��بت به ساير 
هنرها، نزديكترين همراهی و آيينه گی را 
از زندگی فردی و زيست اجتماعی آدمی 
دارد، اين نكته است كه صحنه ی نمايش؛ 
صحنه ی نش��ان دادن تعارض، درگيری 
و روياروي��ی چهره ه��ای متف��اوت و گاه 
مختل��ف، حاضر در مت��ن و بطن روابط و 
تبيين چالش های ذهنی و رفتاری آدمی 

می شود. 
چالش هايی كه به فراخور دغدغه های 
بش��ری در دوران ها و س��طوح مختلف،  
عمق و س��احتی متفاوت داش��ته و از اين 
منظ��ر، عميق ترين و تأثيرگذارترين آنها 
ني��ز، س��احت های آيينی و س��نتی هر 
فرهن��گ و قومّيتی اس��ت و گويی، تئاتر 
هر ملتی، وجه نمادي��ن و بازمانده ی اين 

آيين هاست. 
ب��ه عبارت ديگر، آيي��ن و تئاتر، هر دو 
رويه های يک سّكه اند. سّكه ای كه از وجوه 
انديش��ه و آرمانهای معنوی هر ملّتی، بها 
و قيمت می گيرد و بدين اعتبار، س��نت و 

آيين قوام يافت��ه و ديرينه دار ايرانی، متجلّی 
در نمايش های آيينی و س��نتی ای بايد باشد 
ك��ه حقيقت خ��ود را در حقانيت انس��انی و 
باورها و ارزش ه��ای كمال گرا و رهايی بخش 
انس��ان معاصر از تمامی بستگی ها و تعلّقات، 

می داند. 
حقيقتی كه ريش��ه در همنوع دوس��تی، 
و  دارد  فضيلت جوي��ی  و  عدالت خواه��ی 
فداكاری فرزندان بی نش��انش، روشن ترين و 
ماندگارترين نشانه ها را برای پايداری آيين ها 
و سّنت های انسانی – آسمانی، بر تارک تاريخ 

بشری، حک كرده اند. 
همت و تالش متين و تجربه مند همكاران 
و همراه��ان فهي��م و خدوم دس��ت اندركار 
برگزاری "شانزدهمين جشنواره  بين المللی 
نمايش های آيينی س��نتی" را قدر دانسته و 
روزه��ا و افق های باش��كوهتری را برای بروز 
توانمندی ها و بضاعت تئاتر ايران عزيز، اميد 

می بريم. 
قادر آشنا   

A Message 
From Qader 
Ashena Direc-
tor General of 
the Performing 
Arts Center 

In the Name of God

An important element indicat-
ing that theater, in comparison 
to other art branches, is more 
compatible with human individ-
ual and social life is that theater 
stage is the arena of conflicts, re-
lations as well as human mental 
and behavioral challenges.
Challenges that according to 
human concerns in different pe-
riods, have had different depths 
and realms; the most influential 
of which are ritual and tradi-
tional realms of each culture 
and ethnicity. As if national the-
ater is a symbol of this.
In other words, rituals and the-
ater 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 es-
sence in human beliefs and val-
ues that free him from all bonds, 
a reality which is rooted in altru-
ism as well as in seeking justice 
and erudition. 
I appreciate the efforts my col-
leagues in organizing the 16th 
International Ritual-Traditional 
Theater, and wish that Iranian 
theater will prosper.
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پیام دبیر جشنواره 
به نام آنكه جان را فكرت آموخت

ش��انزدهمين جش��نواره بين المللی 
نمايشهای آييني و سنتی را در شرايطی 
برگ��زار می كنيم كه در س��ال گذش��ته 
و ج��اری چند ت��ن از پيشكس��وتان بنام 
ح��وزه نمايش ه��ای س��نتی و آيين��ی 
همچ��ون زنده ي��اد عل��ی تراب��ی و رضا 
سعدی  مش��ايخی)تعزيه خوان( زنده ياد 
افشار)س��ياه باز( و زنده ياد مرشد ولی اهلل 
ترابی)نق��ال( و زنده ي��اد اس��تاد صادق 

همايونی)پژوهشگر( را از دست داديم. 
انس��ان فانی اس��ت و خداون��د باقی. 
هنرمن��د اگرچه فناپذير اس��ت ليكن به 

بركت هنرش جاودانه است. 
               س��عديا مرد نكونام نميرد هرگز                            

مرده آنست كه نامش به نكويی نبرند
بی گمان برپايی جش��نواره، بس��تری 
است برای ماندگاری نام و آوازة هنرمندان 
اي��ن آب و خاک، كه اگر برگزاری و تداوم 
اين جشنواره نبود،  بسياری از هنرمندان 
اين عرصه در گمنامی رخت از اين جهان 
برمی بس��تند و اثری از هنر ايش��ان باقی 
نمی ماند. برگزاری جش��نواره اگرچه در 
حفظ و اشاعة بخشی از ميراث معنوی در 
قلمرو آييني و نمايش مؤثر بوده و هست، 
ليكن جای تش��كيالت منسجم و موّظف 
همچون مركز حفظ و اشاعة نمايش های 

آييني و س��نتی را با رويك��رد پژوهش و 
آموزش نخواهدگرفت. 

به همة ياران و ياوران اين جش��نواره، 
بوي��ژه پيشكس��وتان و هنرمندان جوان 
و خوش ذوق و دوس��تدار فرهنگ و هنر 
ايرانی ك��ه اين مش��عل را ف��روزان نگه 

داشته اند، خسته نباشيد می گويم. 
برای آنانك��ه در قي��د حياتند آرزوی 
تندرستی و برای درگذش��تگان كاروان 
هن��ر ايران��ی از خداون��د متع��ال طلب 

آمرزش می كنيم. 
داوود فتحعلی بيگی

A Message 
From Davoud 
Fathalibeigi, 
secretary of the 
festival
In the name of the one who be-
stowed thought upon the Soul

The 16th International Ritual-
Traditional Theater Festival be-
gins 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 Siah-
Bazi), 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 

Undoubtedly, holding such a fes-
tival 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 ap-
proach, is highly felt.
I express my thanks to all my col-
leagues, 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.
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Stage Scripts Section
بخش  متون صحنه ای

پژوهشگر، نويسنده است. او همكاری مستمر با نشريات تخصصی 
تئاتر داشته است. وی داور جشنواره مختلف كشو بوده  و برای ثبت 
جهانی پرونده تعزيه دريونسكو سالهای متمادی تالش كرد. وی 
نويسنده مقاالتی همچون پژوهش تئاتر، نمايش سنتی ژاپن،نو، 
روح درصحنه، نقد تئاتر چيس��ت، نقدتئاترچيس��ت، نمايش در 
ويتنام، نماي��ش درتايلند، پروانه در صحنه:ديدار از اپرای چينی، 

كابوكی و.. را در پرونده كاری خود دارد. 

نويسنده وكارگردان درسال1353درمالير به دنيا آمد. وی دارای 
كارشناسی ارشدكارگردانی تئاتر ازدانشگاه تربيت مدرس است. 
اونويس��نده وكارگردان اهل قبور، بيداری خانه نسوان، همسايه 
آقا، تكيه ملت، مضحكه ش��بيه قتل، تيات��ر اجباری، پنهان خانه 
پنج در، خيش��خانه و...اس��ت. وی همچنين برنده جايزه بهترين 
نمايش��نامه راديويی درجش��نواره توليدات راديوي��ی زيبا كنار 
در س��ال1384، برتر نويس��ندگی جش��نواره بين المل��ی تئاتر 
فجردرس��ال1378، برترمتن وطراحی صحنه اولين جش��نواره 

ايران زمين درسال1377 و... را درپرونده كاری خود دارد. 

پژوهشگر، نويسنده،كارگردان،طراح صحنه و مدرس درسال1343دركرج 
به دنيا آمد. وی دارای دكتری پژوهش هنر است.او درطول سال های گذشته 
مقاالتی ازجمله: خشونت درتئاتر ايران، نمادها و نشانه ها درنقل ايرانی و... را 
به رشته تحرير درآورده است.همچنين ناصربخت عضوكانون ملی منتقدان 
جهانی،عضو ش��ورای كانون نمايش های سنتی-آييني، دبير وهيات داوران 
جش��نواره های متعدد تئاتری كشور،مسئول كميته انتشارات تئاتر رضوی 
و... بوده است. وي همچنين عضو هيأت انتخاب مسابقه نمايشنامه نويسی، 

نقالی و مجالس شبيه خواني جشنواره امسال است.

Taqian is an author and researcher. She 
has judged numerous domestic festivals, 
and made great efforts for the registra-
tion 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.

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.

Nasserbakht is a researcher, writer, direc-
tor, stage designer and instructor. He holds 
a PhD in art research. Some of his articles 
include: Violence in Iranian Theater, Sym-
bols 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. 

الله تقيان

حسين کيانی

محمد حسين ناصر بخت 

Laleh 

Taqian

Hossein

Kiani

Mohammad

Hossein Nass-
erbakht
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انتخاب آیين های نمایشی

نويسنده،كارگردان، بازيگر درس��ال1351در تهارن به دنيا آمد.  
وی دارای كارشناس��ی بازيگری از دانش��گاه آزاد اسالمی تهران 
اس��ت. او در طول گذش��ته داوری جش��نواره های تئاتر استانی 
كشوردر سال های1380،1382،1383، مسئوليت ستاد خبری 
مركز هنرهای نمايش��ی درس��الهای1378-1382، كارشناس 
رواب��ط عموم��ی مركز هنرهای نمايش��ی، مدي��ر روابط عمومی 
دومين جشنواره تئاتر بانوان كش��ور درسال1383، مدير روابط 
عمومی چهارمين جش��نواره تئاتركانون های نمايش��ی سازمان 
فرهنگی هنری ش��هرداری تهران، داوری چهارمين جش��نواره 
كرج- ساوحبالغ در سال1387، مسئول كميته پنجمين همايش 
آيينهای عاشورايی در سال1387، مسئول كميته تعزيه، آييني و 
ميدانی درچهارمين جشنواره بين المللی آيينی –سنتی در سال 

1388، عضو هيات بازبينی جشنواره تئاتر و.... را داشته است. 

ن����ويسن���ده،پژوهش�����گ�ر،كارگ���ردان و م�����درس 
تئاتردرسال1336درچهارمحال بختياری به دنيا آمد.

 وی دارای دكتری تخصصی هنر اس��ت. او دبيرجشنواره های 
مختل��ف، مديريت پخش هنری انجمن م��وزه های جهانی و... را 
برعهده دارد. وی عضو كانون ملی منتقدان تئاتر با سابقه16سال 
تدريس دردانشكده های مختلف هنری،گويندگی و كارشناسی 
رادي��و در500 برنامه  و... را در پرونده فعاليت های هنری، تئاتری 

خود دارد.

Born in 1972 in Tehran, Shariati holds a 
BA in acting. He has so far judged at pro-
vincial theater festivals, and headed the 
committee of the Fifth Ashura Rituals 
Congress. Shariati was in charge of the 
Ta’zieh Committee of the Fourth Interna-
tional Ritual-Traditional Theater Festival 
in 2009.  

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. 

پيمان شريعتی

اردشير صالح پور

P ayman

Shariati

Ardeshir

Salehpour9
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Playwriting Competition Section
مسابقه نمایشنامه نویسی

نويس��نده ومدرس درس��ال1339درتهران به دني��ا آمد. وی يك��ی از فعال ترين 
نويسندگان ايران ودارای كارشناسی نمايش است.او به مقوله اقتباس از آثار نمايشی 
دنيا توجه دارد. آثار اقتباس��ی همچون پژهان های مردی ك��ه خانه اش ويران بود، 
آن گاه ك��ه ماه باال ی آيد، مضحكه نامه دن كيش��وت المانچايی، ش��ازده كوچولو، 
مكب��ث، دير راهبان،روز رس��تاخيز، رقص ماديان ها، ديرم ش��ده باي��د بروم،خون 
مثل استيک،می خواستم اسب باش��م،تنهاخداحق داردبيدارم كند و..را در پرونده 
نويس��ندگی خود دارد. همچنين وی دربسياری از دنشگاهها تدريس داشته و داور 

چندين جشنواره بين المللی كشوری بوده است. 

نويس��نده،كارگردان،بازيگر- نمايشگر عروسكی وتئاتر كودک و 
نوجوانان دارای كارشناس��ی نمايش اس��ت. وی شاعر، نويسنده 
وكارگ��ردان در به دره��ا، ماجراهای تقی ج��ان، پليس كوچولو، 
آش��پزكوچولو، قصه های ش��بانه، نازنين خان��م، آب،آب زندگی 
و....همچنين بازی در نمايش ش��اپرک خانوم، ترب، بخت خفته، 
آريا داكاپو، رس��تم و س��هراب و.. را می توان نام برد.وی همچنين 
در بس��ياری از دانش��گاهها همچون دانش��گاه س��وره، دانشكده 

سينماوتئاتر،دانشكده هنرهای زيباو..تدريس می كند. 

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

She is a writer, director, actor and 
puppeteer. Mofid has made nu-
merous 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, Lit-
tle Cook, Little Police are among 
her works.

محمد چرمشير

هنگامه مفيد

Mohammad 

Charmshir

Hengameh

Mofid
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Naqqali (Narration) of Ta'zieh
Scripts and Sessions
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نقالی و مجالس شبيه خواني

كارگردان، نويس��نده، بازيگر، پژوهش��گر، مدرس در سال1329 
در س��لطانيه به دنيا آمد. وی دارای م��درک درجه يک هنری از 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی است. او پژوهش��گر و نويسنده 
كتاب دفتر تعزيه)1(، )2( ،)3( و..،تعزيه ناصرالدين ش��اه، تعزيه 
دختر هندو، تعزيه مجلس ش��هادت مس��لم، اين غرفه از بهشت، 
قصه باغ زالزالک، س��ياه بازی نمايش ممنوع و.. همچنين بازيگر 
فيلم های س��ينمايی آری اينچنين بود برادر، سگ كشی، كتاب 
قانون، آلزايمر، س��يب و سلما، اينجا ش��هر ديگری است  و.. را در 

پرونده كاری خود دارد. 

Born in 1950, he is a research-
er and author. Ta’zieh of Nass-
er 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-Kill-
ing, This Is a Different City.   

داوود فتحعلی بيگی

Davoud

Fathalibeigi
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Selection Board of the Stage Theater Section 
هيات انتخاب بخش صحنه ای 

نويس��نده، گوينده، بازيگر، كارگردان دارای كارشناس��ی ارش��د كارگردانی 
از تئاترمل��ی فرانسه)استراس��بورگ( اس��ت. وی نويس��نده،كارگردان و 
بازيگرنمايش هايی همچون كوچ، عروس، ش��ب درحلبی آباد، معدن، مريم 
و مردآوري��ج، گل و قداره، پتک، مفتش و.. همچنين بازی درلبخند باش��كوه 
آقای گيل، ش��هرقصه، ريل، درانتظار گودو، روزنه آبی، تياتر فرنگی، حش��ره 
ها، حضورباد، آنكه گفت آريآنكه گفت نه و... را در پرونده كاری خود دارد. وی 

همچنين عضو هيات مديره انجمن بازيگران خانه تئاتر است. 

متولد1353شهرس��رپل ذه��اب، دارای م��درک كارشناس��ی 
ارش��دكارگردانی تئاتراست. نويس��نده وكارگردان نمايش هايی 
همچون وعده گاه نهنگ، ش��هرآدم، شهرحيوان، دختری باشنل 
ارغوانی، آوای سرخ، آژاكس،داستانهای كارور، مكبث، قصه خوب 
خدا، چه گ��وارا و.... را دركارنامه كاری خ��ود دارد. وی همچنين 
موفق به اخذ جايزه اول نمايش��نامه نويسی كودک و نوجوان، اول 

نمايشنامه نويسی فجر و.... شده است. 

نويس��نده،كارگردان، بازيگردرسال1327درشهرمشهد به دنيا آمد. 
وی دارای درجه يک هنری از وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمی است. او 
نويس��نده وكارگردان خون رقصه، آيه های غربت، يخبندان، تراژدی 
ترديد، وی تاكنون بارها موفق به دريافت جوايز متعدد ازجشنواره های 
بين المللی شده اس��ت. ازجمله بهترين نويسنده، طراح وكارگردانی 
درجش��نواره بين المللی تئاترفجر درسالهای1362،1372همچنين 
برترنويسندگی، طراحی صحنه و بهترين بازيگرمرد و زن درجشنواره 
بين المللی تئاترفجردرس��ال1390، لوح زرين دس��ت خط حضرت 
امام از جش��نواره ادبيات دفاع مقدس درس��ال1364و...را در پرونده 

كاری خود دارد. 

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.

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

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 inter-
national festivals such as the Fajr Interna-
tional Theater Festival.

بهزاد فراهانی 

حميدرضا نعيمي

رضا صابری

Behzad

Farahani

Hamidreza 

Naimi

Reza

Saberi
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ارتش ميرزا ملکم خان خانبلوکی

سيد محمد مساوات 

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

از دست آقاجان دربياورد و..

متولد1362تهران، دارای كارشناسی ارشد تئاتر است. 
وی ازس��ال1386فعاليت خود را در ح��وزه تئاتر آغاز 
كرد. كارگردانی آثاری همچون آقای بكت سكس��كه 
فراموش نشود، روبان سياه، بازيخوانه قياس الدين مع 
الفارق و.. را در پرونده كاری خود دارد. برنده جوايزی از 
جمله نمايشنامه نويس برتر سال كانون ملی منتقدان 

تئاتر و.. شده است.

نام گروه: راديكال چهارده
نويسنده: سيد محمد مساوات

كارگردان: سيد محمد مساوات
بازيگران: محمدعلی محمدی، سيامک اخوان، احسان بهلولی، اسماعيل گرجی، سيد 

مهدی موسوی تبار، گلنازتوسلی، فريبا امينی 
 طراح صحنه: سيدمحمد مساوات

طراح لباس: كارگروهی
موسيقی: حامدزمانی، حامد حبيب زاده

دستياركارگردان: سوگل سادات خليق، وحيد نظر بيگی
مدت زمان: 50 دقيقه

استان: تهران 
شهر: تهران

The Army of Mirza Molkom 
Khanbolouki

The aunt of Aqajan 
becomes alive after 

the lapse of 30 years…

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
City: Tehran

Seyyed Mohammad

Mosavat

Born in 1983, he holds an 
MA in theater. Black Rib-
bon is among his works.
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ميثم يوسفی

الماس و شهر تارا

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

گذشته، عبورکند... 

متولد1360شهرری، دارای كارشناسی 
سينماس��ت. ازس��ال 1375با بازيگری 
وارد حوزه تئاتر ش��د. كارگردانی آثاری 
همچون ما كجا اينجا كجا، بازيگر تعزيه، 
مبارک و ديو س��فيد، اولين ب��ازی و.. را 

درپرونده كاری خود دارد.

نام گروه: هنری صفير
نويسنده: حسين تفنگدار
كارگردان: ميثم يوسفی

بازيگران: محمود راس��خ فرد، مهدی زمين پرداز، قاس��م طاهراحمدی، مصطفی ايزدی، 
نسيم تاجی، ميترا شجاعی، ميثم يوسفی، نادر حسن پور

 طراح صحنه: سينا ييالق بيگی 
طراح لباس: الهام شعبانی

 طراح حركت: محسن گودرزی
موسيقی: ياسربيات )به همراه سه نوازنده(

مدت زمان: 75 دقيقه
استان: تهران 

شهر: تهران

Diamond and Tara City

The play is inspired by Per-
sian poet Attar’s The Seven 

Cities of Love.

Troupe: Honari-Safir
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

Meysam 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

»اک��و« ب��ا س��لطان ای��ات 
ش��مال ش��رق ایران  دشمن 
م��ی ش��ود و وقای��ع تراژیکی پيش 

می آید.... 

1345قوچان،كارش��ناس  متول��د 
اداره هنره��ای نمايش��ی اس��ت. وی 
از س��ال1364وارد حوزه تئاتر ش��د. 
كارگردان��ی ما م��ی تواني��م، آواز پدر 
آواز تفن��گ، افس��انه بگ��و، گراييلی، 
آتامرگان، آرزوی زبان بسته ها و.. را در 

پرونده كارگردانی خود دارد.

نام گروه: الل
نويسنده: فرشيد تمری

كارگردان: فرشيد تمری
بازيگران: رضا بيابانی، حسام حصاری، ستايش رجايی نيا، نوشين نوروز زاده، غزاله يزديان، 
مجيد حافظ، اميرحس��ين رضا زاده، احسان تاجی، ش��ايان بهداد، مهيارغازی، حميدرضا 
ش��جری، پوريا گوهری، فرش��اد قاس��می، س��يد مهدی وحيدی، وحيد مميزی، مهدی 
س��جاديان، عاطفه سيف، سپيده س��لطانی، فرزانه جالئيان، نيلوفر نيک نژاد، اكرم نادری، 

سحرخزايی، ابوالفضل عباسی و عليرضا چمنی
 طراح صحنه: امير نيكروان باجگيران

دستياركارگردان: امير نيكروان باجگيران، آريا كسرايی، پويا حقيقی
منشی صحنه: ساناز شاملو

مديراجرايی: محمدرضا باباخانی
مدير تداركات: محمدشجری

طراح و چهره پرداز: غزاله يزديان
اجرای چهره پردازی: پويا حقيقی
مديرگروه موسيقی: پوريا قناويزی

مدت زمان: 70دقيقه
استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

فرشيد تمری

This is an 
adaptation of 

William Shake-
speare’s Othello.

Troupe: Lal
Playwright: Farshid Tamari
Director: Farshid Tamari
Cast: Reza Biabani, Hessam 
Hesari, Setayesh Rajaei-Nia, 
Noshin Norouz-Zadeh, Ghaza-
leh Yazdian, Majid Hafez, 
Amir Hossein Rezazadeh
Stage Designer: Amir Nikra-
van Bajgiran
Costume Designer:
Music:
Duration: 70 min
City: Khorasan Razavi

Farshid Tamari

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

Othello Nararted by Bakhshi
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اواولماسون بوالوسون) مشهدی عباد(

متولد1353تبريز، دارای كارشناسی ارشد تهيه كنندگی از دانشكده صدا وسيما است. 
وی از س��ال1370فعاليت خود را درحوزه تئاتر آغاز كرد. كارگردانی نمايش های شب 
ارغوان، محرم زنده اس��ت، فصل سبز نرگس، محبوبه های ش��ب، آرش، درباره ماهان، 
سال كبيسه عيسی، آهسته با گل سرخ و....را در پرونده كاری خود دارد. او همچنين در 
بس��ياری ازفستيوال های مختلف بين المللی حضور داشته است. ايتوس در تركيه، آک 
دنيز تركيه، های فس��ت در ارمنستان و... از آن جمله اند. همچنين تقدير شده به عنوان 

يكی از20 كارگردان برتر حوزه دفاع مقدس توسط فرماندهی كل قوا است.

يعقوب صديق جمالی

نام گروه: ُكتل
نويسنده: اوزئيرحاجی بيگف

كارگردان: يعقوب صديق جمالی
بازيگ��ران: حامد منافی، جمال س��اقی 
نژاد، نسرين مرادی، فاطمه اسماعيلی، 

عباس زارع سرشت، حسن بابازاده
 طراح صحنه: يعقوب صديق جمالی

طراح لباس: آزيتا ايرانی
موسيقی: بهنام مرادخانی

دستياركارگردان: سعيده حامد
مدت زمان: 70 دقيقه

استان: آذربايجان شرقی
شهر: تبريز

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

Yaqoub 

Sediq-Jamali

Born in 1974, 
Sediq-Jamali began 
his theatrical activ-
ities in 1991. Pur-
ple Night, Narges 
Green Season are 
among his works.

Mashhadi Abbas

عباد پير در مقابل طلب خود از رستم 
بي��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



اوخشاما

آنا و کيش��ی مدتی اس��ت که بچه 
دار نم��ی ش��وند. آنه��ا ب��ه درخت 
باالی قله دخيل م��ی بندند. اما 
صاح��ب درخت به ش��رطی به آنها 
اج��ازه می دهد از س��يب 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... 

دانش��جوی  متولد1361مرن��د، 
كارشناس��ی ارش��د ادبيات نمايش��ی 
اس��ت. ازس��ال1380فعاليت خود را 
در ح��وزه تئاترآغاز ك��رد. كارگردانی 
آثاری همچون تراژدی آب، تكم، كوسا 
كچل، ايستگاه، يک شب طوالنی و.. را 

در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: اوينار
نويسنده: مهدی صالحيار

كارگردان: مهدی صالحيار
بازيگ��ران: غالمرضا رزاقی، اكبر ذابح، ج��واد حاتمی، علی احمدی، فرن��از منتظر ظهور، 
اله��ام اش��رفی، پريوش فت��اح زاده، نصيب نق��ی زاده، اصغر عليزاده، محمد حس��ن نژاد، 

ساالرعابدينی، امير رضا بخشی، علی نجفيار، پريا احمدزاده، سارا عابدينی
طراح لباس: پوران باباپور

مديرصحنه و طراح آفيش: رومينا رحيم زاده 
دستياركارگردان: سيدحسن قريشی

نور: معصومه تيزچنگ
طراحی و انتخاب موسيقی: مهدی صالحيار

مدت زمان: 55 دقيقه
استان: آذريجان شرقی

شهر: مرند

مهدی صالحيار

Ana and Kishi 
cannot have 

a baby. They 
decide to…

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

Mehdi

 Salehyar

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

U k h s h a m a
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اکبرحسنی

بادهایی که به ساحل نمی رسند

 پدر دریا اجازه ماهيگيری نمی دهد. او 
در ازای چيزی که مردم از دریا صيد می 

کنند، چيزی می خواهد و...

متول��د1362اراک، دارای مدرک ديپلم 
اس��ت. وی از س��ال1378با بازيگ��ری 
فعاليت خ��ود را در عرصه تئاترآغاز كرد. 
كارگردانی آثاری همچ��ون من تنهام از 
بس كه خودم نيستم، برمودا، درس، يک 
رابطه س��اده، زن در رودخان��ه و.... را در 

پرونده كاری خود دارد .

نويسنده: اكبرحسنی 
كارگردان: اكبرحسنی

بازيگ��ران: مصطفی ش��بخوان، نيوش��ارحيمی خوش آواز، بيتا افش��اری مق��دم، مليحه 
شورشی

طراح صحنه: اكبر حسنی
طراح لباس: مقدی شاميريان 
موسيقی: اميرحسين موسوی

برنامه ريز و مدير توليد: علي نصر
دستيار دوم و مدير صحنه: امير حسين كاظمي

منشي صحنه: آرزو قاعد اميني
گروه صحنه: مقدی شاميريان و راضيه محمد حسيني

مدت زمان:50 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران 

Winds Which Do Not Reach the Shore

The father of the 
Sea does not let 

people fishing…

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

Akbar Hassani

He has directed works such 
as Shepard Girl, Naughty 
Raven and Golden Ball.
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برده داران بردار

س��ياه را به زندان می اندازند و 
او در آنج��ا تدبيری می اندیش��د  تا 
با کم��ک زندانيان موجبات رهایی  

فراهم شود و...

متولد1330تهران، از س��ال1343با 
بازيگ��ری فعالي��ت خ��ود را در عرصه 
تئاتر آغاز كرد. وی يكی از پيشكسوتان 
تئاترآييني س��نتی اس��ت و بالغ بر50 
اثر نمايشی را نويسندگی،كارگردانی 
و بازی كرده است. برخی معتقدند پس 
ازسعدی افشارتنها بازمانده سياه بازی 
اس��ت. وی از س��ال1342تا1350در 
نماي��ش ه��ای كم��دی وتي��پ های 
مختلف بازی داشته و ازسال1350به 
بعد به كارهای نمايش��ی آييني سنتی 
روی آورد. ازآثاری كه به عنوان س��ياه 
حضورداش��ته می توان به س��لطان و 
سياه، يک مضحكه، بنگاه تئاترال، باغ 
شكرپاره و... اشاره كرد. او همچنين در 
بس��ياری از س��ريال ها از جمله جدی 
نگيريد، قند و پند، شمايل، بعد از خبر 

و.. نيز بازی داشته است.

نويسنده: مجيد افشار
كارگردان: مجيد افشار

بازيگران: رضا رضامندی، مجيد افشار، سميرا 
س��ليمی، فرهاد فقيه، حميد فضل اهلل، ساسان 
سمس��امی، مري��م انصاری فرد، باب��ک موالنا، 

شاهين كرباليی طاهر، شايان مير محمدی
طراح صحنه و لباس: فائزه نذيری

دراماتورژ و دستياركارگردان: سيد علی تدين 
صدوقی

مديرصحنه: فرزاد افشار
موسيقی: مهدی كريمی)ضرب(

 منشی صحنه: مهسا گنجی
مدت زمان: 90دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

مجيد افشار

Siah (harlequin) 
treats a few 

slaves in prison…

Director and Playwright: Ma-
jid Afshar
Cast: Mehdi Salehyar, Majid 
Afshar, Samira Salimi, Farhad 
Faqih, Hamid Fazlollah 
Duration: 90 min
City: Tehran

Majid Afshar

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

S l a v e r s  o n  G a l l o w s
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 صادق عاشورپور

پهلوان گم شده

خيمه 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��ياه تصميم می گي��رد تا  به 
جای پهلوان به جن��گ  وروره جادو برود 

و...

متولد 1332هم��دان، وی معلم ادبيات 
اس��ت و ازس��ال 1344با بازيگری وارد 
آث��اری  تئاترش��د.كارگردانی  ح��وزه 
همچون نف��اق ، مقصركي��ه، آی كچال، 
كچ��ل و پهل��وان و... را در پرونده كاری 
خ��ود دارد. همچنين عاش��ورپور يكی از 
پژوهش��گران برجسته حوزه تئاتر آييني 
و سنتی است و تاكنون7جلد از مجموعه 
كتاب ه��ای نمايش های ايران��ی از او به 

چاپ رسيده است. 

نام گروه: تماشا
نويسنده: صادق عاشورپور

كارگردان: صادق عاشورپور
بازيگران: علی فتحعلی، داود داداشی، مونا سربندی، مليحه حاجيلو، محمدمختاری، داود 

معينی كيا، حسين ظاهری، سيد رضاعلوی 
طراح لباس: مقدی شاميريان
طراح صحنه: صادق عاشورپور

موسيقی: علی جباری، محمد اسدی
مدت زمان: 90 دقيقه 

استان: تهران
شهر: تهران

The Lost Champion

A puppeteer has 
been invited to 

a wedding ceremo-
ny to perform the 
Bald Champion.

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

Sadeq Ashurpour

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

جواد نوری

حرمس��رای  زن��ان  از  یک��ی 
ناصرالدی��ن ش��اه قص��د دارد خ��ارج 
از پایتخ��ت دریي��اق خان��ه خودش 
جشن ملی برپا کند و به همين دليل 
از معروفترین ت��روپ نمایش دعوت 
می کند تا آن ش��ب درمجلس زنانه 

نمایش اجرا کنند و...

متولد1360كرج، دارای كارشناسی كارگردانی است. 
وی ازس��ال1376فعاليت خود را در ح��وزه تئاترآغاز 
كرد. كارگردانی آثاری همچون روی ريل جنگ، هفت 
كوپ��ه از يک قط��ار، روزی- گ��ذری-روزگاری، پری، 
مرثيه- وارث��ان- ارثيه، س��منو و.. را در پرونده كاری 

خود دارد. 

خيراهلل تقيانی پور

متولد1362كرج، وی دارای كاردانی مكانيک است. او از سال 1378 فعاليت خود را درعرصه 
تئاترآغازكرد.كارگردان��ی آثاری همچ��ون تعبيريک رويا، پری، مخمص��ه، روزی-گذری- 

روزگاری، فرياد خاموش خاطره و.. را در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: نقاب
نويسنده: خيراهلل تقيانی پور

كارگردان: جواد نوری، خيراهلل تقيانی پور
بازيگران: علی سليمانی سرنسری،عليرضا ناصحی، جواد پور زند، وحيد نفر، ناديا 

فرجی، عليرضامهران، مصطفی ساسانی، حسين شفيعی، محمد هادی عطايی
طراح صحنه: خيراهلل تقيانی پور، جواد نوری

طراح لباس: سهيال جوادی
موسيقی: علی المعی، سهندتاكی

دستياركارگردان: عليرضا نوری
طراح پوستر و بروشور: سعيد شكرنيا

منشی صحنه: محبوبه نظری
عكاس: سميه ميری

 دستيار لباس: سبا سليمانی، عاطفه سليمانی
مدت زمان: 80 دقيقه 

استان: تهران
شهر: تهران

Joy Troupe 

One of the women in 
Nasser al-Din Shah’s 

court intends to hold a 
national feast at her place 
outside the capital…

Troupe: Neqab
Director: Javad Nouri, 
Kheirollah Taqyanipour
Playwright: Kheirollah 
Taqyanipour
Cast: Ali Soleimani 
Sarnesri, Alireza Nasehi, 
Javad Pourzand, Vahid 
Nafar, Nadia Faraji 

Duration: 80 min
City: Tehran

Javad Nouri

Kheirollah 

Taqyanipour

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

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

خواستاگری به سبک مبارک 

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

شود.

متولد1354تهران، و دارای كارشناسی 
تئاتر است. او از سال1360 فعاليت خود 
را در عرص��ه تئاتر آغاز ك��رد. كارگردانی 
آثاری همچون اين گروه خش��ن، آخرين 
سامورايی، سرخپوستان دريای كارائيب، 
س��رزمين مجايب، گرگی كه آدم شد و... 

در خاطرات حرفه ای او وجود دارد.   نام گروه: ايليا
نويسنده: هادی شيرمحمدی
كارگردان: حميدرضا مرادی

بازيگران: حميدرضا مرادی، هادی شيرمحمدی، شادی كارآيين
طراح لباس: مهدی يوسفيان

طراح صحنه: مهدی يوسفيان
موسيقی: كوهيار اطهری نژاد، فرزان پورعارف، فرهاد رستم نژاد 

دستيار كارگردان: شادی كارآيين
منشی صحنه: نيلوفرعقبايی

مدت زمان:50دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

Mobarak's Style of Suiting

Mobarak, a ser-
vant of Haji, 

falls in love with 
his master’s daugh-
ter…

Troupe: Ilia
Director: Hamid Reza Moradi 
Playwright: Hadi Shirmohammadi
Cast: Hamid Reza Moradi, Hadi Shirmoham-
madi, Shadi Karain
Duration: 50 min
City: Tehran

Hamid Reza 

Moradi

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

شهناز روستايی

زال با  رودابه آشنا می شود...  

متولد1352كرج، دارای كارشناسی نمايش است. وی 
از س��ال1380وارد حوزه تئاتر شد. او بيشتر در عرصه 
نويس��ندگی فعاليت داشته اس��ت. كارگردانی آثاری 
همچون هزار و يک مكر، ورث��ه آميز جعفر، نقل هفت 

خوان، هفت خواب و.. را درپرونده كاری خود دراد. 

نام گروه: خاتون 
نويسنده: شهناز روستايی

كارگردان: شهناز روستايی
بازيگران: مرجان صادقی نائينی، سارا عباسپور

طراح حركت: الهام آقا ميرزا
طراح لباس: شهناز روستايی

طراح صحنه: شهناز روستايی
طراح حركت: الهام آقا ميرزا 

موسيقی: سوگل ساربان
دستياركارگردان: نگار بقراط 
دوخت لباس: سارا چيت زن

مدت زمان: 60 دقيقه 
استان: تهران
شهر: تهران

Zal and Roudabeh

This is inspired by 
one of the stories in 

Shahnameh, a magnum 
opus by Abolqasem 
Ferdowsi.

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

Shahnaz 

Roustaei

Born in 1973, she began 
her theatrical activities in 
2001. 
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عليرضا مهران

سياه و غزال 

سياه عاشق دختر پادشاه)غزال( 
شده است. غزال برای رسيدن به او 
باید طی7 روز، هفت شهرعش��ق عطار را 

بگذراند و...

متولد 1359تهران، دارای كارشناس��ی 
نقشه كش��ی س��اختمان اس��ت. وی از 
س��ال1379 با گذراندن دوره های تئاتر 
درآموزش��گاه زنده ي��اد اس��تاد حميد 
سمندريان فعاليت خود را درعرصه تئاتر 
آغازكرد. كارگردانی آثاری همچون تن، 
معاش��قه خنجر وحنجر، ترانه برای آيدا، 
ايستادن بر فراز يک اتاق، تعميد و.. را در 

پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: سپاس
نويسنده: ابوالفضل حاجی علی خانی

طراح وكارگردان: عليرضا مهران 
بازيگران: محس��ن زين العابدين، علی حس��ين زاده، محمد علی پ��ور، وحيد عرب، وحيد 
آجرلو، شهره مكری، سايه كبيری، سارا تقوی، مليكا رضی، ّشيما ملكوتی، عليرضا مهران 

طراح لباس: عليرضا مهران
طراح صحنه: عليرضا مهران

مدت زمان: 60 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

Siah and Ghazal

Siah (harlequin) 
falls in love 

with Ghazal, the 
king’s daughter. 

Troupe: Sepas
Director: Alireza Mehran
Playwright: Abolfazl Haji Alikhani
Cast: Mohsen Zeinolabedini, Ali Hosseinza-
deh, Mohammad Alipour, Vahid Arab, Vahid 
Ajorlou
Duration: 60 min
City: Tehran

Alireza 

Mehran

Born in 1980, he has di-
rected works such as Body, A 
Melody for Aida.
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شبيه خوانی ميرعماد 

روایت زندگ��ی و ش��هادت عماد 
الملک)ميرعماد( استاد نستعليق 
زبان فارس��ی اس��ت که با ش��يوه 

شبيه خوانی اجرا         می شود...

متولد1368اصفه��ان، دارای كاردانی 
زيان فارس��ی و دانشجوی كارشناسی 
تئاتر است. وی ازسال 1388به صورت 
حرفه ای فعاليت خود را در عرصه تئاتر 
آغاز كرد. كارگردان��ی آثاری همچون 
اس��ارات، عيد ش��ما مب��ارک و.. را در 

پرونده كاری خود دارد. 

نويسنده: جواد احمدی ، افسانه بابا امينه
كارگردان: افسانه بابا امينه

بازيگ��ران: احم��د عزيزی، محم��د مختاری، 
حسن عقيقی، امير سيد صالحی، مريم عبدلی، 
فاطمه حيدری فر، مسعود عزيزی، امير مقدم، 

مسعود اهلل دادی
طراح صحنه: سپيده قمبری، محمد قنبری

طراح لباس: سپيده قمبری
موسيقی: علی صديقيان، نويد رئيسي، مهريار 

قنبري، جواد چراغي
گريم: نسرين زرگري
مدت زمان: 60 دقيقه

استان: اصفهان
شهر: اصفهان

افسانه بابا امينه

This is a nar-
ration of the 

martyrdom of 
Emad al-Molk, 
known as Miremad, 
a distinguished cal-
ligrapher.

Troupe: Sepas
Director: Javad Ahmadi
Playwright: Afsaneh Baba-
Amineh
Cast: Ahmad Azizi, Moham-
mad Mokhtari, Hassan Aqiqi, 
Amir Seyyed Salehi
Duration: 60 min
City: Isfahan

Afsaneh 

Baba-Amineh

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

M i r e m a d  S h a b i h - K h a n i 
( T a ' z i e h )
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شيرتو شير

متولد1351تهران، دارای كارشناس��ی گرافيک است. وی از سال1366فعاليت خود را 
درعرص��ه تئاتر آغازكرد. وی كارگردانی آثاری همچ��ون دخترچوپان، عفريته ماچين، 

كالغ بالتوپ طال و... را در پرونده كاری خود دارد. 

علی يداللهی 

نام گروه: تماشا
 بر اس��اس نمايشنامه ش��يرهای خان 

باباسلطنه نوشته افشين هاشمی 
كارگردان: علی يداللهی  

بازيگ��ران: حس��ين مح��ب اه��ری، 
جوادانصاف��ی، رضا عل��وی، آرش غالم 

آزاد، بهزاد جاودان فرد
طراح صحنه: علی يداللهی 

موسيقي: علي جباري
دس��تيار كارگردان و برنامه ريز: ميالد 

قديري
مدت زمان: 90 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

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

Ali 

Yadollahi 

Born in 1972, he 
has directed plays 
such as The Shepa-
rd Girl. 

Mess

مظفرالدین شاه اولين شيردرنده 
را به ایران می آورد. ولی نگهبانان 
قفس برای بدست آوردن سهميه 
غذایی آن ش��ير، ای��ن حيوان  را 

می کشند. 

Mozaffareddin Shah 
brings a lion to Iran…27



لک عنایت

ش��اه عباس درلباس درویشی 
ب��ه خانه ای م��ی رود و می بيندکه 
بس��اط غذا برقرار اس��ت. متوجه می 
ش��ود که صاحب خانه کفاش است 

و ....

متولد1330شميران، دارای كاردانی 
راه وس��اختمان اس��ت و نزد اس��اتيد 
اس��ماعيل  همچ��ون  پيشكس��وت 
مهرتاش، خجس��ته كي��ا، پرويزفنی 
زاده، جنتی عطاي��ی و.. آموزش ديده 
اس��ت. وی هرچند از اوان كودكی در 
عرصه هنر نمايش فعاليت كرده؛ اما از 
سال1350به صورت حرفه ای فعاليت 
خ��ود رادر عرصه تئات��ر و به خصوص 
نمايش آييني س��نتی ادامه می دهد. 
كارگردان��ی آث��اری همچ��ون نوروزو 
پيروز، حوجی و قاضی، انس��ان يا ديو، 
ش��هر وارونه، دق مرگ، وجدان بيدار، 
فندوق و..را درپرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: انصافی
نويسنده: جواد انصافی
كارگردان: جوادانصافی

بازيگران: جوادانصافی، سيدمحمدنقيبيان، علی يداللهی، حميدرئوف، 
رضامعراجی، اميرمحمدانصافی، اميرحسين انصافی، محمدرضا لوانی، 
ابوالفضل عشرب، حسن مصطفی پور، رامين عبداللهی، اميد ياراندی، 

ميثم جبارزاده، پيام رضايی
طراح صحنه: فروغ يزدان عاشوری
طراح لباس: فروغ يزدان عاشوری

آهنگساز و نوازنده تنبک: اميرحسين انصافی
حسن مصطفی پور)كمانچه(، رامين عبداللهی)تار(

منشی صحنه و عكاس: سميرا انصافی
نورپردازو فيلمبردار: داود عباسی

دستيارصحنه: پيام رضايی
مدت زمان: 80 دقيقه 

استان: تهران
شهر: تهران

جواد انصافی

The play is 
based on a re-

search on the Safa-
vid Dynasty. 

 

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

Javad 

Ensafi

Born in 1951, 
Ensafi began per-
forming arts at an 
early age. Norouz 
and Pirouz, Hu-
man or Devil, are 
among his works.

C h a m p i o n  E n a y a t
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 حسين جمالی

داس��تان نمایش هملت اثر شکس��پر 
است که به شيوه اجرایی نمایش های 

ایرانی اجرا می شود...

م��درک  دارای  متولد1360ته��ران، 
كارشناس��ی نمايش اس��ت. وی از سال 
1379با ورود به دانشگاه فعاليت خود را 
درعرصه تئاترآغ��از كرد. وی كارگردانی 
مجل��س نقالی رومئ��و و ژوليت، مجلس 
ش��بيه لير بيچاره، پيش از صبحانه، بانو 

آئويی و...را در پرونده كاری خود دارد.

نام گروه: نيست
نويسنده: حسين جمالی

كارگردان: حسين جمالی
بازيگران: فربد فرهنگ، آرش غالم ازاد، مجيدرحمتی، ساالردريامج، خيام وقاركاشانی، 

علی عامل هاشمی، بهاالدين مرشدی، آفاق ميرقاسمی، ساراعباسپور
طراح صحنه: حميدپورآذری

طراح لباس: پگاه تركی
آهنگساز: شروين عباسی

مدت زمان: 70 دقيقه 
استان: تهران
شهر: تهران

Hamlet

This is an Iranian 
adaptation of 

the story of Ham-
let by William 
Shakespeare.

Troupe: Nist
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

Hossein 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.

مجلس انتقام جویي برادر زاده اي که 
عمو مادرش گرفته بود یا هملت
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مجلس سياه بازی نازکنيز

حایت دختری به نام حوری 
که در جنگ طالقان به غنيمت گرفته 
ش��ده و در عمارت نس��وان گرجی 
خان زندگی می کند. حاال نعمت 
و حوری عاش��ق یکدیگر شده اند 

و...

متول��د 1368كاش��ان، دانش��جوی 
بازيگری در دانشگاه هنر و معماری آزاد 
تهران است. وی از سال1380فعاليت 
خ��ود را در عرص��ه تئاترآغ��از ك��رد. 
كارگردان��ی رام كردن زن س��ركش، 
پهلوان كچل و اژدها و.. همچنين بازی 
درشهر آش��وب، اميرارسالن نامدار و.. 

را در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: تماشا
نويسنده: محمدرضا مختاری آزاد فرد

كارگردان: داود معينی كيا
بازيگران: محمد مختاری، داود معينی كيا، آرزوی نبّوت، شيرين 

كاشفی، سميراسليمی، ندا اصغری، مهنازكرباسچيان، مهدی رحيمی، 
محسن مير هاشمی، داود معينی كيا

طراح صحنه: سجاد عالی زاده
طراح لباس: سميه پسنديده خواه

موسيقی: ياسر بيات، مسعود عزيزی، امير صديقيان
دستياركارگردان: مهدی صفاری نزاد، بهستا انتظاری

منشی صحنه: نيكی ابراهيم شاه
عكاس: نسيم جهان گلستانی

مدت زمان: 90 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

داود معينی کيا

This is the story 
of a girl named 

Houri … 

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 Aliza-
deh
Costume Designer:
Music: Yasser Bayat, Massoud 
Azizi, Amir Seddiqian
Duration: 90 min
City: Tehran

Davoud 

Moini-Kia

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

S i a h - B a z i  n a z k a n i z
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محمد رضا مختاری آزاد فرد

گربه خ��ان از ت��ردد موش ه��ا در انبار 
بنکداری حشمت خان جلوگيری می 
کند. موش خانم و موش آقا که عاش��ق 
ودلداده یکدیگرهستند؛ می خواهند قرق را 

شکسته و عليه گربه خان قيام کنند و..

متولد1360تهران، دارای كارشناسی ارشد 
ادبيات نمايشی است. ازس��ال1380وارد 
حوزه تئاتر شد. كارگردانی جلسه، سرايدار، 
خواستگارس��مج، فالگير، س��يندرال، دارو 
دس��ته ميكروب و.. را در پرونده كاری خود 

دارد. 

نويسنده: محمدرضا مختاری آزاد فرد
كارگردان: محمدرضا مختاری آزاد فرد

بازيگران: كرامت رودساز، حسين 
توكلی، توحيد نوروزی، داود معينی كيا

طراح صحنه: پريسا شيرازی
طراح لباس: سميه پسنديده خواه

موسيقی: جمشيدكيارس)تار(،علی 
جباری)كمانچه(، متين 

اسماعيلی)كمانچه(، حسن 
احمدی)تنبک و تمپو(، آرمان 

ابوحمزه )ملوديكا و ترمپت(، مسعود 
عزيزی)سای درام(

مدت زمان: 60 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

Cat and Mouse Victory Party

A cat prevents 
the mice from 

passage in the 
storehouse…

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

Mo h a m m a d 
Reza 

Mokhtari Azad-
fard

Born in 1981, he holds 
an MA in dramatic litera-
ture. Guardian and Cinder-
ella are among his works.

مجلس ظفرخوانی موش وگربه 
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مضحکه دزدها

س��ه دزد تصمي��م م��ی 
گيرند درمنزل تاج الملوک 

نمایشی اجرا کنند و...

دارای  م���تولد1353س��ب���زوار، 
كارشناسی ارش��د نمايش از دانشگاه 
هنر و معماری دانش��گاه آزاد اس��ت. 
وی از س��ال 1379به صورت حرفه ای 
فعاليت خ��ود را در عرص��ه تئاتر آغاز 
ك��رد. كارگردانی نمايش ه��ای بيوه 
ه��ای غمگي��ن س��االرجنگ، آخ اگه 
بارون بزنه، بدل، افس��انه ببر، حساب 
پرداخت نمی ش��ه، پابرهنه در پارک 

و...

نام گروه: پاپتی ها
نويسنده: پويان غفاری

كارگردان: هادی عامل هاشمی
بازيگران: علی عامل هاشمی، حميدرحيمی، 
الهه شه پرست، محمد صمدی، سينا كرمی، 

محمد رضا ايمانيان، لبخند بديعی
طراح صحنه: هادی عامل هاشمی

طراح لباس: پگاه تركی
موسيقی: آرش عزيزی
مدت زمان: 75 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

هادی عامل هاشمی

Three thieves 
decide to 

perform a play 
at Tajolmolouk’s 
house…

Troupe: Papatiha
Playwright: Pouyan Ghaf-
fari
Director: Hadi Amel-Hash-
emi
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

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

M o c k e r y  o f  t h e  T h i e v e s
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تينوصالحی

فرش��ته ه��ا پس��ری ب��ه ن��ام م��م در 
یمن می بينند که بس��يار 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 بيداری به 

دنبال او به سفری می رود و...

متولد 1359سنندج، دارای كارشناسی 
ارش��د كارگردان��ی تئات��ر اس��ت. وی از 
سال1380با بازيگری فعاليت خود را در 
عرصه تئاتر آغ��از كرد. كارگردانی آثاری 
همچون كي��ارش، فط��رس، آواری نی، 
ترنج، آنتی آنتيگونه و.. را در پرونده كاری 

خود دارد. 

نويسنده: عباس عبداهلل زاده
كارگردان: تينوصالحي

بازيگران: توماج دانش بهزادی، حسن 
محمدی، صفورا كاظم پور، شيما ملكيان، 

مسعود شاكرمی، سامان كرمی، سپيده 
دستينه، مهدی حنفيه، سيدعماد حسينی، 

نيكی ابراهيم شاهی  
طراح صحنه: تينوصالحی
طراح لباس: تينوصالحی

تنطيم اشعار: شيماملكيان
آهنگساز:رامين عبداللهی، مواّلولی)تنبک(

مدت زمان: 70 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

Mam and Zin

Mam, of the 
“Alan” clan, and Zin, 

of the “Botan” clan, are two 
star-crossed lovers.

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

Tino 

Salehi

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

َمم وزین
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نقطه حساس

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 بيرون 
می آید؛ تصميم می گيرند تا با دسيسه 
دختر ش��اه را به عقد پس��ر وزی��ر دربار در 
آورند. اما س��ياه که دلداده دخترش��اه 

است؛ پی به راز انها می برد و...

متولد1351ش��يراز، دارای دو مدرک 
كارشناسی گرافيک و بازيگری است. 
وی از س��ال1370فعاليت خ��ود را 
درعرص��ه تئاتر آغازك��رد. كارگردانی 
مالقات بان��وی س��الخورده، غولهای 
وحشی، پيكرتراش، صدای انسانی و... 

را در پرونده كاری خود دارد. 

نويسنده: فرزين پورمحبی، امير شايان مهر 
كارگردان: شقايق مسافر

بازيگران: وحيد شاهينی، شراره يوسفی، هادی شيرمحمدی، امير زمانی، سعيد بصيری، 
محسن ظريفيان

طراح صحنه: مريم امينی
طراح لباس: مريم امينی

طراح فرم: كيانا اطهری نژاد
گروه فرم: سحر پژاند، سميرا غفوری، ثريا استغفراللهی، نگار امانی، علی نصيری بختياری، 

سيدمهدی ميركريمی
موسيقی: ياسربيات

مدير و دستيار صحنه: شهرام كاشی
منشی صحنه: مرضيه اتفاقی

مدت زمان: 75 دقيقه 
استان: تهران
شهر: تهران

شقايق مسافر

The vizier and sher-
iff intend to steal 

the king’s seal.

Playwright: Farzin Pourmo-
hebbi, Amir Shayan-Mehr
Director: Shaqayeq Mosafer
Cast: Vahid Shahini, Shara-
reh Yousefi, Hadi Shirmo-
hammadi, 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, respec-
tively. She has 
directed plays such 
as The Visit of the 
Old Lady.

C r i t i c a l  P o i n t
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الهام جعفری

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

م��درک  دارای  متول��د1364اراک، 
كارشناس��ی كارگردان��ی تئاتر اس��ت. 
وی ازس��ال 1379وارد حوزه تئاتر شد. 
كارگردانی آث��اری همچ��ون مگه نمی 
دونی جات كجاس��ت، آن مردگوژپشت، 
سياه روی س��پيد بخت، ركوئيم كبريت 
های خيس در زمره فعاليت های اوست.

نام گروه: ساعی
نويسنده:هاشم خان شامع

طراح وكارگردان: الهام جعفری
بازيگران: صفورا كاظم پور، سارا تقوی، 
مليكا رضی، سايه كبير، مائده قديری، 

كتايون كارايی
دراماتورژ: پيام عزيزی

طراح صحنه: الهام جعفری
طراح لباس: الهام جعفری

موسيقی: نيوشاسردشتی، شهرزاد 
مجتهدی

دستياركارگردان: مهساخادم المله
مدت زمان:60دقيقه 

استان: تهران
شهر: تهران

Neirang and Orang

This is a feminine play. 
Instead of reciting lyr-

ics, women play the story 
of the two women getting 
married.

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

Elham 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, Re-
quiem of Wet Matches.

نيرنگ و اورنگ

35



ی  نش��جو ا د ، ن ا 1تهر 3 6 2 لد متو
تدوين)سينما( است. 

را  خ��ود  ازس��ال1379فعاليت 
آغازك��رد. اونزداس��اتيدنمايش های 
سنتی همچون اس��تاد فتحعلی بيگی 
آموزش ديده اس��ت. اوبازی درنمايش 
نبردم��ده آ، بيژن ومنيژه، كريس��تال 
تاور و...همچنين نقالی گردآفريد،نقل 
اس��فنديار، رس��تم و س��هراب، هفت 
خوان رس��تم، امير ارسالن نامدار و..را 

درپرونده كاری خود دارد. 

سارا عباس پور

Sara

Abbaspour

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

آفاق مير قاسمی

روایت حمله سهراب به دژسپيد و مبارزه او 
با هژیر وگردآفرید است.

متولد1362تهران، دارای كارشناس��ی 
ادبيات انگليسی است. وی ازسال1386با 
بازيگ��ری فعالي��ت خ��ود را درعرص��ه 
تئات��ر آغاز ك��رد. ب��ازی در نمايش های 
بازی س��ازان اندرون��ی، تئاتر بی حيوان، 
آش��ويتس خصوصی، پرسه های پائيزی 

و.. را در پرونده كاری خود دارد.

نام گروه: پازيريک
نويسنده: سارا عباس پور
مترجم: آفاق مير قاسمی

كارگردان: س��ارا عباس پ��ور، آفاق مير 
قاسمی

نقال)بازيگر(: سارا عباس پور، آفاق مير 
قاسمی

 طراح صحنه: مريم آقايی
آهنگساز: ساناز ستارزاده 

مدت زمان: 35 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

Naqqali of the White Dezh

This is a narration of the 
invasion of the White 

Fortress by Sohrab… 

Troupe: Pazirik
Director: Sara Abba-
spour, Afaq Mirqasemi
Playwright: Sara Ab-
baspour
Translator: Afaq 
Mirqasemi
Narrator: Sara Abba-
spour, Afaq Mirqasemi
Duration: 35 min
City: Tehran

Afaq

Mirqasemi

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

نقالی د ژ سپيد
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نبرد پهلوان کچل و غولهای قله اگف

توس��ط  دخترپادش��اه  س��روناز 
سمندون هزاردستان دزدیده می 
ش��ود.پهلوان به کمک اَشخر دیوزاد 
ب��رای نجات س��روناز راه��ی قلعه 

اگف می شود و...

دارای  مح��الت،  متولد1361ش��هر 
و  نماي��ش عروس��كی  كارشناس��ی 
تئاتر  كارشناس��ی ارش��دكارگردانی 
است. وی ازس��ال 1379فعاليت خود 
را درعرصه تئاتر آغاز كرد. وی تدريس 
دردانشگاه توانبخشی، دانشگاه جامع 
علمی كاربردی و همچنين كارگردانی 
مرگ مبارک، مبارک مبارک است و.. 

را در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: چاليک
نويسنده: محمد لقمانيان

كارگردان: هادی حسنعلی
نمايش��گران عروسكی: هادی حس��نعلی، محمد لقمانيان، حامد ذبيحی، فهيمه باروتچی، 

مهدی نعمتی مقدم
 طراح صحنه: هادی حسنعلی
موسيقی: حميدرضا شجاعی

طراحی و دوخت خيمه: سحر موسوی
دستياركارگردان: شيرين كاشفی

مدت زمان: 60دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

هادی حسنعلی

The Bald Champion 
is heading to the 

peak of Gaaf to save 
Sarvenaz, the king’s 
daughter...

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.

B a t t l e  B e t w e e n  t h e  B a l d   C h a m p i o n 
a n d  G i a n t s  o f  t h e  p e a k  o f  G a a f
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شراره يوسفی

پهل��وان کچ��ل وارد ش��هری می 
ش��ود.آب در این س��رزمين 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...

متولد1364كرج، داراس��ی كارشناسی 
تئاتر است. از سال1383فعاليت خود را 
در رعص��ه تئاتر آغاز ك��رد. او كارگردانی 
نمايش های عش��قی كه همه چيز است، 
خواس��تگاری دختركدخ��دا، غول��ک و 
وروجک و.. را در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: تماشا
نويسنده و كارگردان : شراره يوسفی  بر 

اساس اثر داوود فتحلعی بيگی  
نمايش��گران عروس��كی: حامد ذبيحی، 
س��جاد هاش��می، فاطمه ذوق��ی، پريا 

حسنی، سعيد جاللی، شراره يوسفی
 طراح صحنه: شراره يوسفی

موسيقی: شراره يوسفی
مدت زمان: 75 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

The Bald Champion and Dragon

The Bald Champion 
(Pahlavan Kachal) en-

ters a city which has water 
crisis.

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

Sharareh

Yousefi

Born 1985, she began her 
theatrical activities in 2004. 
Love That Is Everything is 
among her works.

پهلوان کچل و اژدها
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Marionette of Who Wants to Draw a Demonخيمه شب بازی کی حال داره دیو بکشه

روح انگي��ز خاطرخواه زیاد دارد. قلی 
خان می خواهد ب��ا روح انگيز ازدواج 
کند. اما طلس��م روح انگيز دس��ت وروره 
جادو اس��ت و هر کس که بخواهد با او 
ازدواج کند؛ باید طلسم را از وروره جادو 
بگيرد. 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 انگيز اس��ت وارد اکرزار 

می شود و......

عباس نجاری
متولد1362اراک، دارای كارشناس��ی 
وی  اس��ت.  نمايش��ی  ادبي��ات 
ازس��ال1378فعاليت خود را درعرصه 
تئاترآغاز ك��رد. او كارگردانی آثاری می 
دونی چيه؟وگرنه خيلی دوستت دارم، 
همچون جطوری؟، ليل��ی ومجنون به 
ش��رط چاقو، می تون��م خواهش كنم 
ص��داش رو درنياري��د و....را در پرونده 

كاری خود دارد. 

نام گروه: جزيره
نويسنده وكارگردان: عباس نجاری

مرشد ونوازنده: رحمان حقيقی
مشاور و دراماتورژ: علی فريدونی

نوازنده: علی جباری
عروسک گردان: رامين شه منش، 

مسعود قاشيه، غزل ملک حسينی، 
مرتضی سفی ياری
عكاس: ليال نمازی

سرپرست گروه: بابک تانيش

Rouhangiz has many 
lovers. Qoli Khan 

wants to marry her…

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

Abbas

Najjari 

Born in 1983, he holds a 
BA in dramatic literature. 
Najjari began his theatri-
cal activities in 1999. Do 
You Know What? Unless 
I Love You is among his 
works. 
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اندرحایت بلدیه اصفهان

رئي��س بلدی��ه اصفه��ان آرد را 
احتار م��ی کند و به مردم ش��هر نمی 
دهد. زن ه��ا به رهبری بی بی 
عصمت که از ایل بختياری اس��ت 
و از روزنام��ه » زبان زنان«روزنامه 
ای که ویژه زنان چاپ می شود، 

اعتراض خود را اغاز می کنند...

متولد1338فيروزكوه، ف��ارغ التحصيل 
بازيگ��ری وكارگردان��ی مرك��ز آموزش 
هنر وابس��ته به وزارت ارش��اد است. وی از 
س��ال1354با بازيگری فالي��ت خود را در 
عرصه تئاترش��د. كارگردانی دير مكافات، 
خروج مختار، سياست خواجه، خواستگاری 
و... همچنين نگارش نمايشنامه های اكبر 
آقا آكتورتئاتر، س��رزمين هشتم، يحيی، 
تخت الماس، مالصدرا، خواس��تگاری و... 
را در پرون��ده كاری خ��ود دارد. وی بيش 
از250مجل��س تعزيه در اي��ران و خارج از 
كش��ورها و110نمايش آييني سنتی در 
ايران و چين اجرا كرده اس��ت. او مس��ئول 
پرونده ثبت جهانی تعزيه درسازمان بين 
المللی يونسكو، عضو ستاد اولين و دومين 
جشنواره تئاتر فجر كشور و عضو ستاد سه 

دوره جشنواره ائينی سنتی بوده است. 

نويسنده: اردشيرصالحپور
بازنويسی متن، طراح و كارگردان: سيدعظيم 

موسوی
بازيگران: گيتی قاسمی، عصمت رضاپور، 

پريناز لطف اللهی، ژاكلين آواره، باران ستوده، 
شهره اشتری، فاطمه حيدری فر، فيروزه 

جعفر زاده
طراح لباس: سارا قلی زاده

نوازنده: سونيا نكونام)كمانچه(، آنالی وكيلی 
)تمبک(

منشی صحنه: آهو كاظمی
مدت زمان: 60 دقيقه

سيد عظيم موسوی

The head of Isfahan 
Municipality is 

hoarding flour. Women 
begin protestswith the 
support of BibiEsmat, 
a woman from the 
Bakhtiari Tribe…

Playwright: ArdeshirSaleh-
pour
Director: SeyyedAzim-
Mousavi
Cast: GitiQasemi, EsmatR-
ezapour, ParinazLotfollahi, 
JaklinAvareh, BaranSotou-
deh
Costume Designer: Sara 
Qolizadeh
Duration: 60 min

SeyyedAzim

Mousavi

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) perfor-
mances in Iran and 
abroad. He was in 
charge of the dossier 
for Ta’zieh registration 
on UNESCO’s intan-
gible heritage list.

T h e  S t o r y  o f  T e h r a n  M u n i c i p a l i t y
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 بانو گشسب

متولد1334ش��هرتهران، دارای كارشناسی 
ارشد تئاتر از فرانسه است. وی بيش از30سال 
اس��ت كه درعرصه بازيگری،تئاتر، تلوزيون، 
بازيگ��ری رادي��و فعالي��ت دارد. كارگردان 
فرود سياوش��ان، مادر همه آن اسفندياران، 
شب آهوان و آدم ها، گوش��ه نشينان آلتونا، 
ديوارچين، شهسوار و ش��اهزاده، قصه های 

من و تو و رستم و شاهنامه و.... بوده است.

مريم معترف

تنظيم و نگارش: اردشير صالحپور
بازنويسی: مريم معترف

طراح و كارگردان: مريم معترف
بازيگران: منيژه داوری، ابوالفضلحاج 

عليخانی، علی يداللهی، شيرين امامی، 
حميد حبيبی، كامبيز طاليی، رضا 

علوی، شهرام خانپور، مرتضی خالقی، 
سهراب اصفهانی، غزل شجاعی، شيوا 

آشور، سلما دانا، نويد رضوی، پوريا 
سلطان زاده

طراح صحنه و لباس: مريم معترف
طراحی و ساخت عرويک: فائزه فيض

طراحی و ساخت آكسسوار: علی يداللهی 
موسيقی: سجاد كيانی

طراح پوسترو بروشور: سعيد شاكرنيا
عكاس: اختر تاجيک، مريم عيدی

مدت زمان: 75دقيقه

Playwright: ArdeshirSaleh-
pour
Director: Maryam Motaref
Cast: ManijehDavari, Abolfa-
zl Haj Alikhani, Ali Yadol-
lahi, ShirinEmami, Hamid 
Habibi, KambizTalaei
Stage and Costume Designer: 
Maryam Motaref
Music: SajjadKiani
Duration: 75 min

Maryam

Motaref

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 Shah-
nameh.

Lady Goshasb

40 ت��ن از س��رداران و پهلوان 
های ایران به خواستاگری دختر 

رستم دستان می روند...

Forty Iranian champions 
go for suiting the daugh-

ter ofRostam. 43



بازیچه اگن

مرش��د روایت دیرینه عروسک ها را 
آغاز می کند. دیو و پهلوان کينه 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 

اختاف دیرینه پدران خود و...

متول��د 1345آب��ادان، كارگ��ردان، 
پژوهشگر، مدرس و بازيگر تئاتر، دارای 
كارشناسی ارشدكارگردانی بازيگری 
وكارگردانی از دانشگاه تربيت مدرس 
است. وی از س��ال1356فعاليت خود 
را در عرصه تئاترآغاز كرد. كارگردانی 
چهارمين نامه، اس��ماعيل، اسماعيل، 
درون پيرهن يحيی، زره زمان، طوق، 
بوی خون معطر و...همچنين پژوهش 
نماي��ش موس��يقيايی در هرمزگان، 
كش��ف حجاب، بررس��ی آيي��ن های 
نمايشی در هرمزگان و.... را در پرونده 

خود  دارد.

نويسنده: گوان مهر اسماعيل پور
كارگردان: حسن رونده

دراماتورژ: محسن سراجی
بازيگران: علی رضا حنيفی، حسين نصر، ليلی 
حسينی، خسرو مهدوی، حميدرضا شجاعی، 

حميدرضا زندی، مهال دريايی، ياسمن 
سليمی

موسيقی: مجتبی يادگاری 
دهكردی)كمانچه(، شيرين مرزبان)تنبک(، 
محسن ميكائيلی)دف(، شمسی روحی)تار(

طراح صحنه: سميه يعقوبی
طراح عروسک و بروشور: فهيمه آصفری

دستياركارگردان: ميالد حاجی زاده
دستيار صحنه: پوريا كاوه، مانی كوچک پور

منشی صحنه: ياسمن سليمی
طراح نور:حاج محمد صادقی

روابط عمومی: محمد امين احمدوند
مدت زمان: 55دقيقه

حسن رونده

Morshed (Nar-
rated) begins 

telling the story of 
puppets…

Playwright: GovanMehrEs-
maeilpour
Director: Hassan Ravandeh
Cast: AlirezaHanifi, Hossein 
Nasr, LeiliHosseini, Khosr
oMahdavi,HamidrezaShoja
ei,HamidrezaZandi, Mahl-
aDaryaei, YasamanSalimi
Puppet Designer: Fahimeh 
Safari
Duration: 55 min

Hassan

Ravandeh

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

P u p p e t s
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رضا رادبخت

نخ های عروس��ک مبارک پاره شده 
وحاال مرش��د مان��ده ک��ه چطورنمایش خيمه 
ش��ب بازی را اجرا کند که آق حسين 
اکشی به دادش می رسد و قرار می شود 

تا به جای مبارک بازی کند....

متولد1364كاش��ان، بازيگ��ر نماي��ش 
های نقل س��رخ، نوبت آينه ها، پرمته در 
زنجير، سرگيجه، مادام كاميون، دويدن 
درمي��دان تاريک مين، يادداش��ت های 
روزان��ه يک ديوانه، هم��ه چيزمی گذرد 
تو نمی گذری، مجلس س��ياه بازی امير 
ارس��الن نام دار و... را در پرونده بازيگری 

خود دارد. 

بر اساس خيمه شب بازي مروت خواني 
نوشته: مهدی صفاری نژاد

كارگردان: رضا راد بخت
بازيگران:حسين حدادكاشانی، 

مهدی رضايی، وحيدرضا صادقپور، 
رضارادبخت، مريم برخوردار، مريم 

صحافی، حسن عظيمی تبريزی
دستياركارگردان: حسن عظيمی 

تبريزی
مشاوركارگردان: محسن خسروی 

منشی صحنه:حسن عظيمی تبريزی
مديرتوليد: مسعود نوری فرد

گريم: سعيدخسروی، فرزانه ردكا
آفيش و بروشور: مصطفی توفيقی

موسيقی:سعيد خسروی، علی طليعی
عكاس: عباس شافعی 

صحنه ولباس: رضا رادبخت
نور و صدا: علی حجازی، حسن 

غالمعلی زاده
مدت زمان: 50 دقيقه

استان: اصفهان
شهر: كاشان

Do Not Worry, Aq-Hossein Is Here!

Strings of a puppet 
named Mobarakare 

loose, and Morshed (pup-
peteer) wonders how to 
perform the show…

Playwright: Mehdi 
Saffarinejad
Director: Reza Rad-
bakht
Cast: Hossein Hadd-
ad Kashani, Mehdi 
Rezaei, VahidrezaSa-
deqpour, Reza Rad-
bakht, Maryam Bark-
hordar
Duration: 50 min
City: Kashan

Reza

Radbakht

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

تا آق حسين  اکشی رو داری  غم نداری
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عروسی شهرفسا)محله پائين محله باال(

برگرفته از آیين ها و سنت های 
شهرس��تان  گذش��ته  80س��ال 
فس��ا اس��ت که هم��راه با موس��يقی 
محلی،گویشهای محلی، واسونک 

وبازی ها اجرا می شود...

متولد1356فسا، دارای مدرک ديپلم 
اس��ت. وی از س��ال  1369وارد حوزه 
تئات��ر ش��د. او كارگردان��ی آثارآييني 
س��نتی همچون نون وكماج، عش��ق 
گمشده خليلو، عش��ق و كفتر، آخ اگه 
مهتاب بياد و.. را درپرونده كاری خود 

دارد.

نام گروه: پيام
نويسنده: منوچهر محسنی

كارگردان: احمد وامق
بازيگران: جالل الدين نصری، يوس��ف ش��كوهی، احمد وامق، هادی نوروزی، رضا كوهی، 
بنيامين خيری، كريم اوالد حس��ينی، ابوالفضل اميرزاده، س��عيد رجبيان، وحيد رجبيان، 
ميالد امراللهی، محمدحسين باقری، محمد بيژنی نسب، افشين گل واله، عليرضا نارنجی، 
زهراكارگر، راضيه رنجبر، مژده كريميان، س��پيده صادقيان، زهراكريميان، مريم رحيمی 
خيرآبادی، س��اغر كاوه، طاهره اميرزاده، فاطمه شاكری، مرضيه السادات پورمند، پارميدا 

گل واله
 طراح صحنه: احمد وامق، الهه الهی

طراح لباس:حميده آزادی
موسيقی: حسن رشيديان، محمد قنبرزاده، علی زارع، علی اينالو

مدت زمان:60دقيقه
استان: فارس

شهر: فسا

احمدوامق

This is a folkloric 
play adapted from 

the 80-year-old rituals 
in Fasa, Fars province.

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.

W e d d i n g  i n  F a s a
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سيدعلی شيدايی فر

زمين کش��اورزی س��ياه توسط حاکم 
غصب می شود. سياه با ترفندی برای 

دادخواهی به قصر شاه می رود و...

م��درک  دارای  متولد1346س��اری، 
كاردانی اس��ت. وی بالغ بر20 اثر صحنه 
ای و20 اثر خيابان��ی را كارگردانی كرده 
است. اوكارگردانی نمايش های رام كردن 
زن سركش، مهمان سرزمين خواب، گم 
ش��ده، ايمان، انصاف، خانمچه و مهتابی 

و.. را در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: شيدا
نويسنده: داوود فتحعلی بيگی

كارگردان: سيدعلی شيدايی فر
بازيگران: سيدعلی شيدايی فر، مهدی 

خادمی، پرهام اخالقی، نصيرخانی، 
منصور علی اصغری، سيدكميل افدرزا، 
مجتبی فالح نژاد، رضاگلی گرمستانی، 
حميدصالحی، ميثم فاميلی، عسگری 

وفايی نژاد، الهام ابراهيمی، طاهره 
رستميان مقدم، طيبه رستميان مقدم، 

رهارمضانی، سيده زهراشيدايی فر، 
مريم آقاجانی، سيده فاطمه شيدايی 

فر، نرگس موسی پور، محرم حق پناه، 
سحرمحسنی، معصومه شمس علی 

نژاد، سينا رحيمی
موسيقی: 

سعيدسمبليان)آهنگساز،كيبورد(، 
اكبر عظيمی)كمانچه(، مجتبی 

خوارزمی)دف و ضرب(
طراح لباس: بهناز برومند

طراح پوسترو بروشور: ميثم فاميلی
مدت زمان: دقيقه100

استان: مازندران
شهر: ساری

Story of the Hawthorn Garden

Siah’s farmland is confis-
cated by the ruler. Siah 

asks the king to help him…

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

Seyyed Ali

Sheydaifar

Born in 1967 in Saari, Ma-
zandaran province, Sheydai-
far has so far directed over 
40 stage and street plays.

قصه باغ زالزالک
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کمندگيسو

پيش از اینکه رجب عاشق کمند 
بشود او را به خاطر قد بلندش و دست پا 
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 
به خواستاگری رجب، جواب رد داده 
بود. همه ب��ه او مضنون می ش��وند. 

ماجرا به داداگه کشيده می شود و....

متولد 1338هم��دان، دارای مدرک 
كارشناسی ارش��دكارگردانی است. از 
س��ال1350فعاليت خود را در عرصه 
تئات��ر آغازك��رد. وی بالغ ب��ر 30 اثر 
نمايش��ی را كارگردانی و كتاب هايی 
همچ��ون تعامل بازيگر وتماش��اگر در 
تئات��ر، تاريخچه نماي��ش در همدان، 
بازيگردان��ی در تئاتر و.. را تاليف كرده 
اس��ت. همچنين كارگردان��ی آثاری 
همچون آی كچال، پيک نيک درميدان 
جنگ، پل، آنتيگون، سلطان و سياه و.. 

را در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: بوعلی
نويسنده: محسن پورقاسمی

كارگردان: سيد محمد جوادكبودرآهنگی
بازيگران:بهدادبليغ فر، ليالكاظم��ی، كيانوش بهروزپور، حميدرضاكاظمی، ميثم عزيزی، 
ندا هاديان، س��يدمهرداد كاووس حسينی، اميربابا شهابی، سيد محمدجواد كبودرآهنگی، 
ميترا مواليی، نس��اء بخشی، س��ارا خانی، زهرا بختياری، ويدا عظيمی نگار، محمد طالبی، 

اكبر اسالمی، عزيز مباركی، عباس اكبری،  مجتبی اكرم پور و رضا افشار
موسيقی: مصطفی فراهانی)تمبک(، شاهين تركمان)كمانچه(، ميالد گل محمدی)سنتور(، 

فردين قاسمی)سه تار(، مهران ورمزيار)بربط(
سرپرست گروه موسيقی: رها شاهين تركمان

مدير صحنه و آكسسوار: سيدمهرداد كاووس حسينی
 دستياركارگردان: رامين ارجمندی

مدت زمان: 70دقيقه
استان: همدان
شهر: همدان

سيد محمدجوادکبودرآهنگی

Before Rajab would 
fell in love with 

Kamand, people used 
to poke fun at him as 
he was clumsy…

 
Troupe: Bouali
Playwright: Mohsen 
Pourqasemi
Director: Seyyed Moham-
mad Javad Kaboudar-Ahangi 
Cast: Behdad Balighfar, 
Leila Kazemi, Kianoush 
Behrouzpour, Hamidreza 
Kazemi
Duration: 70 min
City: Hamedan

Seyyed Mohammad 

Javad Kaboudar-
Ahangi 

Born in 1959, he 
holds an MA in 
directing. Bridge, 
Antigone are 
among his works.

K a m a n d - G i s o u
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حسينعلی عمادی

هادی کيانی

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... 

متولد1347خمينی شهر، دارای مدرک 
فوق ديپلم است. وی ازسال1364فعاليت 
خود را درعرصه تئاتر آغاز كرد. اوتاكنون 
در 50 اثر نمايش��ی بازی داش��ته است. 
عمادی ب��ازی و كارگردانی نمايش های 
آخرش كه چی، گل به گلس��تونه، افسانه 
شهربانو و... را در پرونده كاری خود دارد. 

متولد 1369خمينی ش��هر، دانشجوی 
كارشناسی س��ينما است. وی حدود10 
س��ال اس��ت كه درعرصه تئات��ر فعاليت 
دارد و كارگردانی نمايش های آخرش كه 
چی، گل به گلستونه، افسانه شهربانو و... 
را به طور مشترک با حسينعلی عمادی به 

روی صحنه برده است.
 نام گروه: آيينه خمينی شهر

نويسنده: دكتريداهلل آقا عباسی
طراح وكارگردان: حس��ينعلی عمادی ، هادی 

كيانی
بازيگران: حس��ينعلی عمادی، هادی كيانی، 
حسينعلی كريمی، س��عيد الهياری، سياوش 
رحمتی، مصطفی بهش��تی، مه��ران مرادی، 

مسعود احسن فر 
طراح صحنه: حسينعلی عمادی، هادی كيانی

طراح دكور: رسول احمدی
طراح لب��اس: مرضيه حاجيان، حس��ينعلی 

عمادی، هادی كيانی
موسيقی: نيماجاويدی، محمدباقر صاد

نوازنده: حميدباقری، مرتضی خاكی
طراح حركت: اصغر فريدی ماسوله 

گروه فرم: ايمان يزدانی، فريد قديری، مسعود 
احس��ن فر، س��عيد براتی، مجيد براتی، علی 
مردانمرد، امين سليمانی، محسن گل رضايی، 
علی دهقان، س��يروس محمدی، محمدجواد 
باقريان، مهدی ثابت پ��ی، بهنام بالل، محمد 
عابدی، پوريا فرهن��گ، محمد نظری، محمد 

امين حاج هاشمی، مهران مرادی، 
مشاوركارگردان: زاون قوكاسيان، رضا مهدوی 

مدت زمان: 120دقيقه
استان: اصفهان

شهر: خمينی شهر

Who Is Who?

A boy, upon his mother’s 
advice, heads to Bazaar 

to sell their only cow…

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

Hosseinali

Emadi

Hadi

Kiani

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

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

کی به کيه
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مشق عشق

آق��ای اکرگردان نمایش��ی را 
خلق می کند. اما شخصيت های 
نمای��ش، غاف��ل از وج��ود ای��ن 
اکرگ��ردان و نویس��نده، نمایش را 

پاک به هم می ریزند و...

دانش��جوی  متولد1371ش��ميران، 
كارشناس��ی ادبيات فارسی است. وی 
از س��ال1376فعاليت خود را درحوزه 
تئاترش��د. كارگردانی عش��ق ممنوع، 
حس��نی و مب��ارک، خواس��تگاران، 
اج��الس ب��زرگ و.. را در پرونده كاری 

خود دارد. 

نام گروه: فرهنگ
نويسنده: اميرحسين انصافی

كارگردان: اميرحسين انصافی
بازيگران: اميرحس��ين انصاف��ی، اميرمحمد انصافی، محمدرضا لوانی، ابوالفضل عش��رب، 

مجتبی خمسه، نيلوفرسياری، حميد رئوف تبار
 طراح صحنه: ساسان فرهادپور، ليلی گل افشار

طراح لباس: فروغ يزدان عاشوری، نغمه انصافی 
موسيقی: حسن مصطفی پور، شاهين تركی

مدت زمان: 90 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

اميرحسين انصافی

A director creates 
a play, but the 

characters change the 
script…

Troupe: Farhang
Director and Playwright: 
Amir Hossein Ensafi
Cast: Amir Hossein Ensafi, 
Amir Mohammad Ensafi, 
Mohammad Reza Lavani
Duration: 90 min
City: Tehran

Amir Hossein

Ensafi

Born in 1992, he 
began his theatrical 
activities in 1997. 
Forbidden Love is 
among his works. 

L o v e  D r i l l
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مافات

كارشناس��ی  دارای  متولد1360ته��ران، 
وی  اس��ت.  تئات��ر  ارش��دكارگردانی 
ازسال1380به طورحرفه ای فعاليت خود را 
درعرص��ه تئاتر آغاز می كن��د. او كارگردانی 
اين س��وی پل پش��ت پنجره، جان  گابريل 
بورگمن، دس��تمال من كجاس��ت دزدمونا، 
مرغ دريايی و.. را در پرونده كاری خود دارد. 

برکه فروتن

نام گروه: رشد 
نويسنده: آرمان طيران
كارگردان: بركه فروتن

بازيگران:وحي��د نف��ر، رويا ش��جاعی، 
سيدآرش هوشيار

 طراح لباس: سارا يحيی 
موس��يقی: تهم��ورث امي��ری، به��زاد 

بختياری 
دس��تياراول و برنامه ري��ز: محمدرضا 

زمانی
دس��تياردوم و مديرصحنه: سيدآرش 

هوشيار
مدت زمان: 45 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

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

Berkeh

Foroutan

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

Punishment

در زمان مهدی مصری-سياه 
باز معروف- فردی به نام سعدی 
که عاشق سياه 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…
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َملی

درعمارت اعيانی مجلس عروسی 
برپاس��ت.گروهی مطرب به جشن 
عروسی دعوت ش��ده اند. ملی یکی 
از اعضای گروه عاشق شده است 

و...

متولد1350تهران، دارای كارشناسی 
وی  هنراس��ت.  پژوه��ش  ارش��د 
ازس��ال1373 فعاليت خودرادرعرصه 
تئاترآغاز كرد.كارگردانی نمايش های 
دخت��ران باغهای قال��ی، وقتی نخدی 
غول می شود، مضرات دخانيات، چاله، 
تنهايی و.. را در پرونده كاری خود دارد. 
برنده جايزه جهانی مي��راث يونيما به 
خاط��ر معرفی يك��ی از الگوها و انگاره 
های فرهنگی تم��دن ايرانی با نمايش 

دختران باغ های قالی شده است. 

نام گروه: آرين
نويسنده: هنگامه مفيد
كارگردان: افسانه زمانی

بازيگ��ران: وحيد آقاپور، گلبرگ ابوترابيان، معصومه كاظم��ی، پريناز لطف اللهی، فرزين محدث، 
مهشاد مخبری، مريم معينی، غزاله مراديان

 طراح صحنه: رضا مهدی زاده
طراح لباس: افسانه زمانی
موسيقي: عبداهلل آتشاني

نوازندگان: مجيدخياطی)تار(، امير نعمت اللهی)كمانچه و تنبک(، مريم آشوری)دف و دايره(
خواننده: علی فتحعلی، عبداهلل آتشانی

انتخاب ملودی های محلی: هنگامه مفيد
طراح و ساخت عروسک: محسن ايمانخانی، اكرم اصغری

طراح گريم: مارياحاجيها
مديرتوليد: پيمان شريعتی

دستياركارگردان: امين ساالری
مدت زمان: 65دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

افسانه زمانی 

There is a wedding 
underway in a 

mansion. Mali, a mem-
ber of the music band, 
is so preoccupied with 
one of the housemaids. 

Troupe: Ariyan 
Playwright: Hengameh 
Mofid
Director: Afsaneh Zamani
Cast: Vahid Aqapour, 
Golbarg  Aboutorabian, 
Masoumeh Kazemi, Parinaz 
Lotfollahi
Duration: 65 min
City: Tehran

Afsaneh

Zamani

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

M a l i

54



روح اله ايرجی

بازگوی��ی قصه زال و س��يمرغ اس��ت. 
اما این بار س��ه نفر از اهالی مطبخ س��ام 
پهلوان)پ��درزال( ب��ا تکي��ه برخيال 
و براس��اس خاط��ره ها و ش��نيده 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 آشيانه سيمرغ را بازسازی 

می کنند. 

متولد1357نائي��ن، دارای كارشناس��ی 
از دانش��كده  تئات��ر  ارش��دكارگردانی 
س��ينما تئاتر اس��ت. وی از سال1375با 
بازيگری وارد عرصه تئاتر ش��د. او دانش 
آموخته مدرسه نقش و از شاگردان زنده 
ياداستادس��مندريان است. ايرجی بازی 
درنمايش های نيلوفر آبی، پس��توخانه، 
زائر، ش��ب سيزدهم، دوش��يزه جوليا و.. 
همچنين مترجمی بابابزرگ و مجس��مه 
اث��ر ميلر،چهاركتاب درح��وزه كودک و 

نوجوان را در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: نقاشی- تئاتر
نويس��نده: اميرحس��ين نجفی، روح اله 

ايرجی
كارگردان: روح اله ايرجی

بازيگران:سعيد ابک، شقايق عرفی نژاد، 
فرشته شيرآقايی

 طراح صحنه: روح اله ايرجی
طراح لباس: شبنم روزبهانه

موس��يقی: نغمه مرادآبادی)س��ه تار(، 
حس��ين  حميدرضاصافی)كمانچ��ه(، 

كمال)سازهای كوبه ای(
مدت زمان: 60دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

Zal's Wing

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

rgh.

Troupe: Painting-The-
ater
Playwright: Amir Hos-
sein Najafi, Rouhollah 
Iraji
Director: Rouhollah Iraji
Cast: Saeid Abak, 
Shaqayeq Orfinejad, 
Fereshteh Shiraqaei
Duration: 60 min
City: Tehran

Rouhollah

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

یال بال زال 
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وهم سرخ

دختردانش��جو ب��رای تحقي��ق 
درباره مراسم زار به جنوب می رود. اما 

درگير زار می شود و...

متولد1352مين��اب، دارای كاردانی 
كارگردانی تئاتراس��ت. وی 17س��ال 
اس��ت كه درحوزه تئاتر فعاليت دارد.
كارگردانی نمايش های مرگ ناصری، 
چهارمين نامه، حجوم، درون پيراهن، 
يحي��ی و.... را در پرون��ده كاری خود 

دارد. 

نويسنده: حسين احمدی نسب
كارگردان: حسن سبحانی مينابی

بازيگران: احمدرنجبرنيا، حس��ين اصيلی، ماهان صابری، طاهره آزادی، عاطفه رئيس��ی، 
سكينه باشنده، مانازمانی، جواد كمالی

طراح صحنه: موسی عامری
طراح لباس: موسی عامری

موسيقی: عبدالرضا سهرابی
نوازندگان: علی اسدی، علی پيل آرام، نيما شعبانی، علی كريمی

منشی صحنه: عزت ايمانی
طراح نور: عبدالكريم حمزه ای 

مشاور كارگردان: داريوش اميدوار
روابط عمومی: مريم حيدری نسب

مدت زمان:55دقيقه
استان: هرمزگان

شهر: ميناب

 حسن سبحانی مينابي

A university stu-
dent is heading 

to the South to inves-
tigate about the Zaar 
ceremony. 

Playwright: Hossein Ahma-
di-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

Hassan Sobhani

Minabi

Born in 1973, he 
has been perform-
ing theater for 17 
years. Nasseri’s 
Death, The Fourth 
Letter, Invasion are 
among his works. 

R e d  I l l u s i o n
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Origami

 اوريگامی 

سيب هاِی سفيد

Observing cows, one can 
see movements that are 
completely understand-
able: 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 lon-
gest time suddenly makes 
a step forward, without a 
reason that is understand-
able or comprehensible for 
us.For the cow this move-
ment 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.

گروه آلمانی-ایرانی

German-Iranian Troupe

White Apples

که  دید  را  جنبش هایی  می توان  اگوها،  مشاهده ِی  با 
براِی مان فهم پذیر اند؛ خرمگسی روِی شکِم اگو می نشيند 
و اگو در پاسخ دُ م اش را به سوِی خرمگس می اندازد. اّما 
اگو،  اند؛  دیگر  نوعی  از  سراسر  که  هستند  هم  جنبش هایی 
پس از این که براِی مّدتی دراز بی جنبش و تغییر ایستاده 
است، ناگهان اگمی به پيش برمی دارد - بی هيچ دليلی 
جنبش  این  اگو  خودِ  براِی  باشد.  فهميدنی  ما  براِی  که 
نخستين  نمونه ِی  اندازه ِی  به  و  باشد  داشته  توجيهی  باید 
اش.  نمی فهميم  ما  اّما  باشد،  منطقی  )خرمگس-ُدم( 
پس الیه ای از منطق هست که براِی ما نافهميدنی ست 

)اّما شاید براِی اگو چنين نباشد(. 
با این همه، واقعيّتی بسيار شگفت انگيز و بی نهایت رازناک بر 
جا می ماند که: با این که غذاِی اگو هميشه سبز رنگ است، 

شيری که می دهد سفيد است.

فيلسوِف انگليسی، جان 
الک، ذهِن انسان را به 

ساِن »لوِح سفيد« می ديد؛ 
صفحه ای سفيد و خالی 

كه دريافت هاِی حسیِ مان 
كم-كم روی اش اثر 

می گذارند. اگر اين »لوح« 
صفحه ِی كاغذی باشد كه با 
هر دريافت يک تا-خوردگی 
پيدا می كند، ذهِن انسان در 
برابِر واقعّيت چيزی نيست 
جز برگه كاغذی كه بارها تا 
خورده است؛ برخی بر اين 

باور اند كه اين كاغذ درست 
سه تا خورده است.

Lang کالوس النگ

Klaus

The English phi-
losopher John 
Locke saw that hu-
man mind as a “ta-
bula rasa”--a white 
blank board on 
which our sensual 
impressions are 
impressed. Were 
this board a piece 
of paper impres-
sions 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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لگيساندوِی حلزونِی گوش

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.

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 compo-
nents, 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.

Cochlea Glissando

وانهاده )16926797472 قطعه براِی 2 تا 13 صداِی ماندگار(
صداها، آن گاه كه در دسته ها و خوشه ها جای می گيرند و گروهی را شكل 
می دهند، ش��ايد ديگر به تنهايی باز شناخته نشوند. اّما، همين كه يكی از اين 

تک-صداهاِی سازنده ِی اين كل را وا می نهيم، نبودن اش را می شنويم.

ش��اعرانگِی طبيعت بس��نده اس��ت، نيازی به دخالِت ش��اعران نيس��ت. 
موضوع دريافت و مش��اهده ِی اين شاعرانگی س��ت. در اين رويكرد، سراسِر 
طبيعت با موقعّيت هاِی گوناگون اش و فرق هاِی كوچک اش، بی هيچ ش��رِح 
انديشه ورزانه، پُرمعنا ست. بودِن هر چه هست، به خودِی خود، شاعرانه است، 
و نيز پيوند و رابطه ِی همه ِی پيكرپارهاِی اين هستی، در همه ِی سطح ها. اّما، 
اين تنها فرم ها و ميانكنش هاِی  ش��یءهاِی بيرونی نيستند كه موقعّيت ها را 

می سازند، چرا كه فرِم ذهِن دريافتگر نيز در كار است.

مهدی بهبودی  

Mehdi

Behbudi
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Eulogy of Shadows
در مدح سایه ها

Eulogy of 
Shadows
(Sombrous 
Melodies for 
solo saxo-
phone)
By Renald 
Deppe
Duration: 30 
min

اتریش
Austria

عنوان كار: در مدح سايه ها
 ) صداه��ای ح��زن انگيزو نته��ای ابری برای س��ولوی 

ساكسفون(
كار: پروفسور رنالد دپه

مدت:30 دقيقه

دپه س��ال 1955 در بوخوم، 
آلمان متولد ش��د. مطالعات 
موس��يقی را دردانشگاه هنر 
فولک وانگ در اسن به پايان 
رسانيد. وی درحال حاضر در 

وين زندگی و كار می كند. 

Renaldرنالد دپه

Deppe 

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

Novoselova is a researcher of the 
‘World Music Cultures’ at the 
Scientific and Creative Center of 
the Tchaikovsky Moscow con-
servatory. 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. 

Value_Parameter Unknown

نووسيولووا سال 1985 متولد شد. وی دارای تحصيالت 
موس��يقی ازكالج موسيقی چليابينس��ک است . در سال 
2010، از دانش��كده تاريخی نظری كنس��رواتوار مسكو 
ف��ارغ التحصيل ش��د. نووس��يولووا  پژوهش��گر فرهنگ 
موس��يقی جهان در مركز علمی و خالقيت  كنس��رواتوار 
چايكوفسكی مس��كو است. وی از س��ال 2004 تاكنون  

درحال مطالعه فرهنگ عامه روسيه است. 

آناستاسيا نووسيولووا
Anastasia

Novoselova

Russia    روسیه

افسانه قهرمانان آلتایی

Heroic Epos (kai-chyorchyok) takes a special 
place in the culture of the Altai people. It in-

corporates the subjects of myths and legends about 
heroes, saviors of their native land, fairy tales and 
stories, songs and ritual poetry. 

An integral feature of the Altai legends is the us-
ing of different types of so-called throat sing-

ing. 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. 

Altai Heroic Legends

آلتایی  مردم  فرهنگ  در  ای  ویژه  جایاگه  از  قهرمانان  اشعاررزمی 
برخوردارست و در این اسطوره ها و افسانه ها به موضوعاتی همچون 
قهرمانان، ناجی سرزمين مادری خود، افسانه ها و داستان ها، 

آهنگ ها و شعر آیينی  می پردازد. 
از ویژگی های مهم افسانه های آلتایی استفاده از انواع مختلف 
به اصطاح آواز لگو است. که همه از حيات وحش گرفته شده، آنها تقليد 
صدای پرنداگن و حيوانات، صدای سم اسب و صدای چشمه، 

خش خش چمن ها و زمزمه رودخانه است.

ليروف برنده جايزه ازچندين 
بي��ن  و  داخل��ی  مس��ابقه 
الملل��ی نوازندگان س��نتی و 
قصه گويان اس��ت. وی  فارغ 
التحصيل از اس��توديو آلتايی 
پسران، تحت وزارت فرهنگ 
جمهوری آلتايی است، جايی 
كه با اس��تادان برجسته آواز 
كای-چيورچيوک آشنا شد. 
او در حال حاضر دانش��جوی 
ام.  ام.  موسس��ه موس��يقی 
مس��كو  اپوليتوف-ايوان��ف 

است.

راويل ليروف

Ravil

Lirov

Lirov is a laureate of several domestic 
and international competitions of tradi-
tional musicians and story-tellers. 
He was graduated from the Altai Stu-
dio of Boys under the Ministry of 
Culture of Altai Republic, where he 
studied with outstanding masters of 
kai-chyorchyok singing. He is cur-
rently a student of the Moscow M.M. 
Ippolitov-Ivanov Musical Institute.
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توطئه)پيان(

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

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

کردستان عراق

Iraq Kurdistan
Conspiracy

دارند.  وجود  بزرگ  های  ازخان  بزرگ  دوخاواده  درقدیم 
عاشق  راکه  دخترشان  خواهند  می  ارباب   همسر  دسيسه  با 

شخصی شده، به قتل برسانند و...

گروه: اداره تئاتر سليمانيه
نويسنده: مجيد محمود
كارگردان: ئاشتی كمال

بازيگران: عيدالكريم محمد توفيق، غفور عبداهلل رحيم، 
نوشيروان غريب، شاناز محمد كريم 

مدت زمان: 55دقيقه

متولد1962سليمانيه،بيش 
از25س��ال است كه درعرصه 
تئاتر فعاليت مس��تمر دارد. 
وی دارای كاردانی تئاتر است 
و كارگردان��ی نماي��ش های 
خواس��تگاری چخوف، روبار، 
چوارينه، گش��ت، س��يلی در 
بهشت، س��ارا و درنده، خواب 
ه��ای دوزخي��ان و... را در 

پرونده كاری خود دارد. 

Ashtiئاشتی کمال

Kamal 

Born in 1962 in 
Sulaymaniyah, 
he has been per-
forming theater 
for 25 years. He 
has staged Anton 
Chekhov’s Mar-
riage Proposal.
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برایموک

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

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

کار مشترک ایران و عراق
Iran-Iraq

Braiymuk

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

نويسنده: رحمان هوشياری
طراح و كارگردان: رحمان هوشياری

 بازيگران: الوک ابراهي��م، بختيارصالح، بختيارعبداهلل، 
اميدس��عداهلل، ص��الح داود، آزادص��الح، عبدالعزي��ز 

مولود،آزاد عبدالمجيد
طراح صحنه و لباس: نيره مروی

موسيقی: صالح مجيد
مدت زمان:38 دقيقه

كشور: ايران- عراق
شهر:كرمانشاه- سليمانيه

 متولد1353مري��وان، دارای 
كارشناسی مهندسی صنايع  
اس��ت. وی حدود22 س��ال 
اس��ت ك��ه درعرص��ه تئاتر 
فعالي��ت دارد. او كارگردانی 
آثاری همچون ضيافت، زنی 
نو، خرگوش سفيد با چشمان 
قرمز، كابوس های مرد آهنگر 
و.... را در پرون��ده كاری خود 

دارد. 

 رحمان هوشياری

Rahman

Houshyari

Born in 1974 in 
Marivan, he has 
been perform-
ing theater for 22 
years. Feast, New 
Woman, White 
Rabbit with Red 
Eyes, are among 
his works. 
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Tribe Songs--Rituals of Bakhtiari Danceآهنگ ایل- آیين های محلی بختياری

The play depicts  
celebrations in Bakhtiari Tribe.

Troupe: Hey Leko
Director and Playwright: Alireza Nematollahi
Cast: Leila Pourbakhtiari, Hadi Azarfar, Samad Sarlak, Abouzar Sarlak
Duration: 45 min
City: Aligoudarz

Alireza Nematollahi
Born in 1973, he began 
his theatrical activities in 
1991. Women’s Wheel Un-
til the Heavens, The Myth 
of Fairy and Shepard, are 
among his works. 

مراسم شادی در ایل بختياری

دارای  اليگ��ودرز،   1352 متول��د 
كارشناسی كارگردانی نمايش است. وی 
ازس��ال1370 فعاليت خ��ود را در عرصه 
تئاترآغازكرد. وی كارگردانی چرخ زنان 
تا به عرش، غريبان اش��تران كوه، افسانه 
پ��ری و چوپان، نيرن��گ ب��ازان و.. را در 

پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: هی لكو
نويسنده: علی رضا نعمت اللهی
كارگردان: علی رضا نعمت الهی

بازيگران: ليال پوربختياری، هادی آذرفر، صمد س��رلک، ابوذر سرلک، سپيده شاه منصوری، 
حميد مشايخی، زهرا اخوان، نسرين س��رداری، نرگس موسويان، رضا حقوقی، ليليا نعمت 

اللهی، فيروزه مرادی
طراح لباس وصحنه: ليال پوربختياری

طراح بروشور: علی رضا نعمت اللهی، مرتضی آذرفر
موسيقی: محمود افرازه)سرنا(، علی نوايی)دهل(

خواننده: بيژن پارسه، علی حيدری
مدت زمان: 45 دقيقه

سرپرست گروه: حبيب جمشيد
استان: لرستان
شهر: اليگودرز

علی رضا نعمت اللهی

66



رزم و بزرم 
برگزیده جشنواره آیيني )کرمانشاه(

A group of 
tribal people 

face a disaster…

Troupe: Karmisen
Director and Playwright: Mojtaba Moradi 
Cast: Mojtaba Moradi, Vahid Pouladi, Daniar 
Abbasi, Hamid Parvazeh, Sepas Tabatabaei
Duration: 28 min
City: Kermanshah

Mojtaba Moradi

Born in 1986
he began his  
theatrical activities 
in 2003.

ک��وچ  ای  برس��رعده 
نش��ين بایایی ن��ازل می 
ش��ود. به واس��طه ای��ن بایا، 
آیي��ن عروس��ی، ب��اران، 
عزاداری، بازی های 
محلی و... نش��ان داده می 

شود. 

م��درک  دارای  متولد1365كرمانش��اه، 
كارشناس��ی مديري��ت فرهنگ��ی اس��ت. وی 
ازس��ال1382 فعاليت خ��ود را در عرصه تئاتر 
آغاز كرد. كارگردان��ی نمايش های غول زنگی 
قلعه سنگ باران، س��عادت لرزان مردمان تيره 
روز، كنسرت دس��ت و پا و... را در پرونده كاری 

خود دارد. 

نام گروه: كارميسن
نويسنده: مجتبی مرادی

كارگردان: مجتبی مرادی
بازيگران: مجتبی مرادی، وحيد پوالدی، دانيارعباسی، حميد پروازه، سپاس طباطبايی، 
حامد رحمانپور، سميه رضايی، سارا قنبری راد، زينب سليمی، ندا صادقيان، ندا قاسمی، 

سارا ميری
دستياركارگردان: بهزاد اسكندری

مديرصحنه: مريم برهانی
طراح پوستر و بروشور: هادی بلندبخت

 طراح صحنه: سپاس طباطبايی
طراح لباس: مجتبی مرادی

موسيقی: نصور شوكتی)دهل(، داوود يوسفی)سرنا(، سامان يزدانی)تنبور(، ساسان 
يزدانی)تنبور( 

مدت زمان: 28دقيقه
استان:كرمانشاه
شهر:كرمانشاه

مجتبی مرادی

Bezarm and Combat
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 Takamتکم)آیين های ميدانی(

The play depicts the ritual of 
Norouzkhani in Azarbaijan 

province. 

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

Mohammad 

Yousefizadeh

Born in 1984, he began his theat-
rical activities in 1994. Steak and 
When the Sound of Whistle Is 
Heard are among his works.

ای��ن نمایش ناگهی 
به آیين نوروزخوانی تکم 
در مناط��ق آذربایج��ان 

دارد.

وی  اس��ت.  غذاي��ی  صناي��ع  كارشناس��ی  متولد1363مرن��د،دارای 
ازسال1373فعاليت خود را درعرصه تئاتر آغاز كرد. كارگردانی نمايش های 
وقتی صدای سوت می آيد، جدا مانده، استيک، تله ويزيون، خانه بدون سقف 

و.. را در پرونده كاری خود دارد. 

نويسنده: محمديوسفی زاده
كارگردان: محمديوسفی زاده

بازيگران: علی پاشا زاده، بابک پناهی، محمدحاج احمدلويی
موسيقی: حامدكوه كمری، هادی جداری، نسيب نقی زاده

 طراح لباس: پوران باباپور
دستياركارگردان: رامين اسكندری

مدت زمان: 15دقيقه
استان: آذرباييجان شرقی

شهر: مرند

محمد يوسفی زاده
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خون شير

The play narrates the 
ritual of Praying for 

Rain in Songhor, Kerman-
shah province. 

Troupe: Sheyda 
Director and Playwright: Jamal 
Barfi
Cast: Sadeq Zarei, Qodratollah 
Salari, Jafar Qorbani, Mohammad 
Rostami, Mohsen Heidari
Duration: 23 min
City: Songhor

Jamal Barfi

Born in 1974, he began his the-
atrical activities in 1986.  Station,  
Imagination on Parallel Lines are 
among his works.

آیين ب��اران خواهی درمنطقه 
سنقراس��ت. درس��الهای ب��ی 
روس��تای  از  م��ردان  باران��ی 
کناری، گوسفندی می دزدندو 
پس از7روز یکی از گوس��فندان 
را قربان��ی می کنند و ش��ير گوس��فند 
دیگری را می دوش��ند. شير این 
گوس��فند و خ��ون آن گوس��فند را 
با ه��م آميخته می کنن��د و در زمين 

کشاورزی می پاشند و....

متولد1353شهرس��نقر، دارای مدرک 
ازس��ال1365  وی  اس��ت.  كاردان��ی 
فعاليت خ��ود را درعرصه تئاتر آغاز كرد. 
كارگردانی آثاری همچون تلخ بازی قمر 
درعقرب، ايس��تگاه، خيال روی خطوط 
موازی، معرك��ه عش��ق و... را د رپرونده 

كاری خود دارد. 

نام گروه: شيدا
نويسنده: جمال برفی

كارگردان: جمال برفی
بازيگران: صادق زارعی، قدرت اهلل ساالری، جعفر قربانی، محمد رستمی، 
محسن حيدری، مرتضی حشمتی منش، سجاد پور رستگار، محمدرضا 

مظفری، جالل برفی
 موس��يقی: س��عيدتركمنی)دف(، ه��ادی وكيلي��ان)دف(، احس��ان 

جهانگيری) دف(، رضا صحرايی)سرنا(، رضا صفری) دهل(
مدت: 23دقيقه
استان:كرمانشاه

شهر: سنقر
جمال برفی

Blood-Milk
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Dagger Recitationذکر خنجر

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

Supervisor: Mohammad Mottaqi
Director: Bita Afshar Moqaddam
Cast: Hamed Vojdani, Mansour 
Onaq, Esmaeil Sabouhi  
Duration: 10 min
City: Gonbad Kavous

Bita Afshar 

Moqaddam

Born in 1989, she began her the-
atrical activities in 2006.

خشکس��الی،  زمانه��ای  در   
بای��ای طبيعی، جن��گ و اعياد و 
... ای��ن آیين اجرا می ش��د تا 
اتحاد قبيله 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��يدند و ذاکر در سوی دیگر می 
ایستد. دیگر افراد دو به دو رو به روی 
ذاکر قرار می گيرند. ذاکر با صدای 
بلن��د ازخدای آس��مان)گوگ 
تانگری( خواس��ته مردم را طلب 
می کند وغ��زل ویژه ای خوانده 

می شود.

متولد1367تهران، دارای كارشناس��ی تربيت بدنی اس��ت. وی ازسال 1385فعاليت خود را 
درعرص��ه تئاترآغاز می كند. اين نمايش اولين تجربه كارگردانی اوس��ت و پيش از اين طراح 
حركات موزون نمايش های آييني سنتی بود. وی پيش از اين كروئوگراف نمايش های آييني  

بوده و بازی درنمايش های اپرای زمين، چهارصندوق و... را در پرونده كاری خود دارد. 

سرپرست گروه: حاجی محمد متقی
بازيگران: حامد وجدانی، منصور اونق، اسماعيل صبوحی

ذاكر: محمد قربان نيازی
موسيقی: بهروز سقلی

كارشناس فرهنگی گروه: بهروز سقلی
مدت زمان: 10دقيقه

استان:گلستان
شهر:گنبدكاووس

 بيتا افشارمقدم
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رزم چوب

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

Troupe: Shahed Director and 
Playwright: Mohammad Bahagir
Cast: Ebrahim Foroudi, Yasin 
Golmohammadi, Naser Alizadeh, 
Mohammad Ali Abedi, Shahram 
Moinikia  
Duration: 23 min
City: Qouchan

Mohammad 

Bahagir

Born in 1983, he began his the-
atrical activities in 1993.

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

متولد1362قوچان، دارای كارشناس��ی 
س��ال1372  از  وی  اس��ت.  نماي��ش 
فعاليت خ��ود را در عرصه تئاتر آغاز كرد. 
كارگردانی آثاری همچون نقل س��كوت، 
ابهري��ا، پريش��ان خي��ال و.. را در پرونده 

كاری خود دارد. 

سرپرست گروه: حاجی محمد متقی
بازيگران: حامد وجدانی، منصور اونق، اسماعيل صبوحی

ذاكر: محمد قربان نيازی
موسيقی: بهروز سقلی

كارشناس فرهنگی گروه: بهروز سقلی
مدت زمان: 10دقيقه

استان:گلستان
شهر:گنبدكاووس

نام گروه: شاهد
نويسنده: محمدبهاگير

كارگردان: محمدبهاگير
بازيگران: ابراهيم فرودی، ياسين گل محمدی، ناصرعليزاده، محمدعلی 
عابدی، ش��هرام معينی كيا، علی ش��ادمان، مرتضی س��ليمانی، احسان 
رحيمي��ان، ميترا باباي��ی، الهام رضوان، عاطفه س��لطانی و اس��تادرضا 

بيابانی
طراح لباس: قاسم تقديسی

نوازندگان: استاد ايرج دستيار، محمد عشقی
اصغر يوسفخانی، محسن يوسفخانی

سرپرست گروه: حميد ضيايی
مشاوركارگردان: سيدمهدی سجادپور

مدت زمان: 23دقيقه
استان: خراسان رضوی

شهر: قوچان

 محمد بهاگير

Wood Battle
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Safinat al-Najahسفينه النجاه

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

Troupe: Alghadir-e Khorramshahr
Director: Abdollah Haliat
Playwright: Abdolhalim Taqallobi
Cast: Abdollah Haliat, Abdolhalim 
Taqallobi, Mahmoud Raeisipour, 
Pejman Mehrabpour
Duration: 25 min
City: Khorramshahr

Abdollah 

Haliat

Born in 1972, he has so far di-
rected plays such as The Qajarid 
Tea, Anger and Hubbub.

 ب��ه دنيا آمدن امام حس��ين )ع( 
روایت می شود.

متولد1351خرمش��هر، دارای مدرک كاردانی اس��ت. وی از س��ال1367 فعاليت خود را در 
عرصه تئاتر آغاز كرد. كارگردانی قهوه قجری، خشم و هياهو، طبال كور، سياهی های دشت 

تاريک و.. را در پرونده كاری خود دارد.

نام گروه: الغديرخرمشهر
نويسنده: عبدالحليم تقلبی

كارگردان: عبداهلل حليات
بازيگ��ران: عبداهلل حليات، عبدالحليم تقلبی، محمود عيس��ی پور، 
پژمان مهراب پور، حس��ين پوريده، علی يالی زاده، س��يد جاس��م 

كاظمی مفرط
طراح لباس: عبداهلل حليات

موسيقی: كريم عس��اكره)دمام(، پژمان محراب پور)دايره زنگی(، 
عبدالحليم تقلبی)دف(
مدت زمان: 25 دقيقه

استان:خوزستان
شهر: خرمشهر

 عبداهلل حليات

..
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عروس باران

The play is about the rain 
ritual in North Khorasan 

province.

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

Seyyed Mehdi 

Keshmiri

Born in 1981, he began his the-
atrical activities in 1993. 

آیين باران خواهی و عروسی 
ش��مالی  خراس��ان  کرمانج��ی 

است.

متولد1360بجن��ورد، وی دانش��جوی 
كارشناسی تئاتر است. 

او ازس��ال1372فعاليت خود را درعرصه 
تئاترآغ��از كرد. كارگردان اس��تخوان ها 
صدا كند تاخ تاخ، ش��اخ تو شاخ، آژيراک  

و.. را در پرونده كاری خود دارد.

نام گروه: رهی 
نويسنده: سيد مهدی كشميری

كارگردان: سيد مهدی كشميری
 بازيگران: مهتاب احتش��ام، فاطمه خس��روی راد، الهام هاش��می، امين 
نوری، سيدمحسن كشميری، محمدرضا ساجدی، دانيال قاسمی، جواد 

ربّانی، حسين رحيمی
 موس��يقی: قدرت قدرتی)الدفی(، بهمن رس��تمی) قوش��مه(، سلمان 

تقديسی)دوتار(
طراح صحنه: سيدمهدی كشميری
طراح لباس: سيد مهدی كشميری

مدت:25 دقيقه 
استان:خراسان شمالی

شهر: بجنورد
 سيدمهدی کشميری

Rain Bride
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Wedding of the Sour Orange Treeعروسی درخت نارنج

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

Troupe: Baran
Director and Playwright: Alireza 
Heidarpour Fard
Cast: Alireza Heidarpour Fard, Ab-
bas Heidarpour Fard, Mokhtar Ah-
madi, Mohammad Hossein Haqiqi 
Fard  
Duration: 40 min
City: Shiraz

Alireza 

Heidarpour Fard

Born in 1954, he has been ac-
tive in the performing arts for 25 
years. He was commemorated 
in the 13th International Puppet 
Theater Festival.

 یک��ی از آیين های گذش��ته 
ش��يراز اس��ت. اگ��ر درخ��ت نارنج 
مي��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 
ميوه خواهد داد و به درخت شرط می 
کردند که اگر ميوه نکند، درخت را می 

برند و می سوزانند.
متولد1333شيراز، دارای مدرک ديپلم است. وی از سال 1335 فعاليت خود را آغاز كرد. وی 
حدود 25 س��ال اس��ت كه با مركز فعاليت های هنرهای نمايشی فعاليت دارد. بييش از400 
لوح تقدير، تنديس و لوح يادمان از جش��نواره های مختلف كشور دارد. وی همچنين موفق 
به دريافت ديپلم افتخار از ش��هردار پاريس شدو بزرگداشت او در سيزدهمين جشنواره بين 

المللی تئاتر عروسكی برگزار شده است. 

نويسنده: عليرضا حيدرپور فرد
كارگردان: عليرضا حيدرپور فرد

 بازيگران:عليرض��ا حيدرپ��ور فرد، محم��د جواد حيدرپ��ور فرد، 
عباس حيدرپور فرد، مختار احمدی، محمد حس��ين حقيقی فرد، 
عبدالكريم محمدی، صغری حيدرپور فرد، س��ميرا مولوی ذرنقی، 

محمدرضا بيات 
طراح لباس: محمدحيدرپور

موس��يقی: عبدالكريم محمدی، مخت��ار احمدی)ويولون(، محمد 
حسين حقيقی فرد)تمبک(

مدت زمان:40 دقيقه
استان: فارس
 شهر: شيراز

عليرضا حيدرپور فرد
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غول غوالنکی

Famine prevails over a 
land…

Troupe: Baran
Director: Saeid Zabihi 
Playwright: Hawas Polouk
Cast: Saeid Zabihi, Fatemeh Me-
hdiabadi, Saeideh Zabihi, Leili 
Tahmouri 
Duration: 20 min
City: Kermanshah

Saeid 

Zabihi

Born in 1971, Zabihibegan his 
theatrical activities in 1991. 

در س��رزمينی خشکسالی رخ می 
ده��د. م��ردم آن س��رزمين ب��ا 
اج��رای آیين غ��ول غوالتکی 

باران را به ارمغان می آورند. 

متولد1350كرمانش��اه، دارای م��درک 
كارشناسی است.

 وی ازسال1370فعاليت خود را در عرصه 
تئاتر آغاز ك��رد. كارگردانی نمايش های 
پرده برداری، داول كشی، كوسه مرنجانه 

و... در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: باران
نويسنده: هواس پلوک

كارگردان: سعيد ذبيحی
بازيگران:س��عيد ذبيحی، فاطمه مهدی آب��ادی،  ليلی طهموری، عباس 
دركه، مهران احمدی، محس��ن زارعی، فريبرز س��ياح، مرتضی اس��دی 

مرام 
طراح صحنه: مهدی آبادی
طراح لباس: سعيدذبيحی

موسيقی: علی دوست فالحتی، ميالد ويسی
مدت زمان: 20دقيقه

استا:كرمانشاه
شهر: كرمانشاه

سعيد ذبيحی

Ghoul Ghoulanaki
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Traditional Acrobatics in Gilanالفند بازی گيان

An acrobat is performing a show…

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

Jamshid 

Hossseinzadeh

Born in 19766, he has directed 
plays such as White Line, Band, 
Broken-Winged Birds.

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

کند.

متولد1355رش��ت، دارای مدرک ديپلم اس��ت. وی حدود17س��ال اس��ت ك��ه درعرصه 
تئاترفعاليت می كند. كارگردانی بند،خط يازده، كبوتران پرشكسته، الفند بازی گيالن، خط 

سفيد و.. را در پرونده كاری خود دارد.

سرپرست: جمشيد حسين زاده
بازيگران: جمشيد حسين زاده، علی يكتا، حسين دسترس، حسن 

نيک نفس
طراح لباس: جمشيد حسين زاده

موسيقی: حسين دسترس
مدت زمان: 30دقيقه

استان: گيالن
شهر: رشت

جمشيد حسين زاده
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یزله

The play narrates social is-
sues in Bushehr province.

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

Mohammad 

Mozaffari 

یزل��ه روایتگ��ر مس��ائل اجتماعی 
بوش��هر اس��ت. یزله گری آیيني 
درموقعي��ت ه��ای  ک��ه  اس��ت 
مختلف ع��زاداری، ش��ادی، 
اکر و....برگ��زار می ش��ود. این 
آیين با استفاده از همان ویژگی 

های نمایشی اجرا می شود. 

متولد1353بندرگن��اوه، دارای مدرک 
نمايش��ی  ارش��دادبيات  كارشناس��ی 
است. وی ازس��ال 1364 فعاليت خود را 
درعرصه تئات��ر آغاز كرد. كارگردانی دی 
زنگرو، گلگلينو، يوس��ف و.. را در پرونده 

كاری خود دارد. 

نام گروه: ايليا
نويسنده: محمد مظفری

كارگردان: محمد مظفری
بازيگ��ران: مه��رداد محس��نی، عليرضاش��ريف، روح اهلل پ��ور قصاب، 
رضارحمانی، صادق رجبی، عبدالرضا محمدی نژاد، ش��هرام استواريان، 

عبدالصمدسراجی، رضا رحمانی
طراح لباس: محمد مظفری

مدت: 25 دقيقه 
موسيقی: حسين رئيسی) نی انبان(، ايمان كشت ورز)دمام(

دستياركارگردان: صادق نيک پرست

محمد مظفری

Yazleh
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 Groom Succeeds to the Throneبر تخت نشستن داماد

The 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… 

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

Yousef

ShahHosseini

Born in 1969, he has been perform-
ing ritual plays for 20 years. The 
Harvest Ritual is among his works.  

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 
ورود داماد به حمام ،گروه نوازنداگن 
ساز ودهل به ميانه می آیند. پس 
از حم��ام پدر ی��ا یکی از بس��تاگن 
 داماد یک س��ينی اسفند دود پيش 
م��ی آورد. یکی از ب��زراگن اجازه 
می گيرد ت��ا داماد ازحم��ام بيرون 

بياید و....
متولد1348تفرش، دارای ديپلم اس��ت. وی بيش از20 سال است كه درعرصه نمايش های 
آيينی سنتی فعاليت دارد. او تا كنون كارگردان آيين كوسه گردی، آيين جمع آوری خرمن، 
آيين ها و آواهای هنگام كار)كارآوا( و... را در پرونده كاری خود دارد. همچنين طی چند سال 

گذشته پژوهشی درباره آواها و آيين های موسيقيايی كار انجام داده كه آماه چاپ است. 

نويسنده: يوسف شاه حسينی
كارگردان: يوسف شاه حسينی

نمايش��گران آئين��ی: مصطفی رضاي��ی، ابوالفض��ل رضايی، حمزه 
رضاي��ی، اصغ��ر مهديلی، حس��ن درويش��ی، ابراهيم موس��ايی، 
محمدخدابخش��ی، مجتبی رضايی، حس��ين رضايی، نصراهلل شاه 
حسينی، محمد افشاری، مسعود درويشی، علی خدا بخشی، مجيد 

خدا بخشی، فرهاد محمد موسايی، ابوالفضل موسايی
موسيقی: ابراهيم محمد موسايی)سرنا(، علی خدابخشی)دهل(

مدت زمان: 35دقيقه
استان: مركزی

شهر: تفرش

يوسف شاه حسينی

Guest-Ritual
مهمان-آيينی
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Born in 1976, she has directed plays 
such as The Golden-Egg Goose.

رقص زمستان 
خنده بهار

This year, winter is lon-
ger than previous years 

challenging the lives of 
rural people…

Troupe: Magic Dolls
Director: Zahra Moridi
Playwright: Sajjad Bahremand
Cast: Fatemeh Khodabandehlou, 
Zohreh Qasemi, Narges Safa-
manesh  
Duration: 20 min
City: Tehran

Zahra 

Moridi

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

لحظه شماری می کنند و....

متولد1355خراس��ان، دارای م��درک 
كارشناسی نمايش عروسكی از هنرهای 
زيبا است. وی ازسال1374 فعاليت خود 
را در عرص��ه تئاتر آغاز كرد. اوكارگردانی 
نمايش های غاز تخم طال، مش��ک های 
خالی، ي��ک گله يک ماج��را، زندگی در 
اعماق اقيان��وس و...همچنين جايزه اول 
طراحی وس��اخت عروس��ک ازجشنواره 
خيابان��ی مريوان درس��ال1391، جايزه 
اول كارگردان��ی از جش��نواره ك��ودک و 
نوجوان همدان درس��ال1391 و... را در 

پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: عروسک های جادويی
نويسنده: سجاد بهره مند

كارگردان: زهرا مريدی
بازيگران: فاطمه خدابنده لو، زهر قاس��می، نرگس صفا منش، س��ارا تن 

ساز، حسين پازوكی، سهيل پناهی
طراح لباس: سارا تن ساز

آهنگساز و نوازنده: محمد باقر زينالی 
مدت زمان: 20دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

زهرا مريدی

Winter Dance, Spring Laughter
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The Fortress Objectsاجرام قلعه دار

Rostam decides to marry Tah-
mineh on the condition that…

Narrator: Mohammad 
Reza Qasemi
Duration: 30 min
City:  Tehran

Mohammad Reza 

Qasemi

Born in 1989, Qasemi is a graduate of archi-
tecture. He began Ta’zieh (Ashura Passion 
Play) since he was 5. رستم برای ازدواج با 

تهمينه شرطی می گذارد و 
سپس به سوی ميدان 

رزم می شتابد...
بر اساس طومار کهن 

شاهنامه

متولد 1368تهران، دارای كاردانی معماری است. وی از 5 سالگی همراه پدرش، عالالدين 
قاس��می تعزيه خوانی را تجربه كرده است. او در بسياری از فستيوال های بين بين المللی 
از جمله فس��تيوال آلمان، ايتاليا، فرانس��ه، آمريكا و... تعزيه اجرا كرده؛ همچنين بازی در 
سريال شب دهم، تله فيلم يک روز معمولی، تعزيه حر، آنک وصال و.. را در پرونده بازيگری 

خود دارد. 

نقال: محمد رضا قاسمی
مدت زمان:30 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

محمد رضا قاسمی
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بانوُگشسب

Lady Goshasb be-
comes a champion… 

Narrator: Shirin Emami
Costume Designer: Shirin Emami
Counselor: Davoud Fathalibeigi
Duration: 30 min
City: Tehran

Shirin Emami

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. 

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

متولد1362ته��ران، دارای مدرک كارشناس��ی 
بازيگ��ری اس��ت. ازس��ال1378 فعالي��ت خود 
را درعرص��ه تئات��ر آغازكرد. نق��ال نمايش های 
گردآفريد، هفت خوان رس��تم، ازدواج گل اندام، 

كشته شدن اسفنديار و.. بوده است. 

نقال: شيرين امامی 
طراح لباس: شيرين امامی

دوخت لباس: مريم جعفری
مشاور: داود فتحعلی بيگی

مدت زمان: 30 دقيقه
استان: تهران 

شهر: تهران

شيرين امامی

Lady Goshasb
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Pardeh-Khani (Narration) of Hurr’s Martyrdomپرده خوانی شهادت حر و شاه صفوی

Hurr Ibn-Yazid regrets what he 
did, and decides to join the com-

panions of Imam Hussein (AS)…

Troupe: Yasna
Narrator: Mojtaba Has-
sanbeigi
Duration: 25 min
City: Qazvin

Mojtaba 

Hassanbeigi

Born in 1984, Hassanbeigi began his theatri-
cal activities from an early age. He has been 
performing Naqqali (oral storytelling) for ten 
years.

ح��ر بن یزی��د ریاحی از 
ک��ردار خود پش��يمان می 
ش��ود و ب��ه ی��اران ام��ام 

متولد1363قزوين، دارای ديپلم انس��انی است. از6 سالگی وارد حوزه نمايش های آييني حسين می پيوندد... 
سنتی شد. اما10سال اس��ت كه به طور جدی به نقالی پرداخته است. كارگردانی رستم و 
حمزه، دوپشته نيزه، معركه درمعركه و.. همچنين بازی در زيرگذر سقاخانه، شهرزاد، تخم 

مرغ ها، بازار شام و... را در پرونده كای خود دارد.

نام گروه: يسنا
نقال وپرده خوان: مجتبی حسن بيگی

دستيار: وحيد عبداهلل بيگلو
نوازنده نی: رضا بابايی
مدت زمان: 25 دقيقه

استان: قزوين
شهر: قزوين

مجتبی حسن بيگی
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تازیانه بهرام

Bahram, the son of 
Goudarz, returns to 

Turan in search of his 
whip…

Narrator: Parisa Simin-Mehr
Duration: 30 min
City: Boroujerd, Lorestan

Parisa 

Simin-Mehr

Born in 1979, she began her theatrical 

activities in 1996. Bijan and Manijeh, 

Rostam and Ashkbous are among her 

better-known works.

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

و...

متولد 1358بروجرد است. وی ازسال1375 
با بازيگری فعاليت خود را در عرصه تئاتر آغاز 
كرد. او نقالی بيژن و منيژه، رستم و اشكبوس، 
رستم و كاموس، سهراب و گردآفريد و... را در 

پرونده كاری خود دارد.

نقال: پريسا سيمين مهر
مشاور: آرش روزبه

مدت زمان: 30 دقيقه
استان: لرستان
 شهر: بروجرد

پريسا سيمين مهر

Bahram’s Whip
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Rostam Is Woundedتيرخوردن رستم

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

Troupe: Yasna
Narrator: Mojtaba Has-
sanbeigi
Duration: 25 min
City: Qazvin

Mojtaba 

Hassanbeigi

Born in 1984, Hassanbeigi began his theatri-
cal activities from an early age. He has been 
performing Naqqali (oral storytelling ) for ten 
years.

و  ایراني��ان  جن��گ 
تورانيان است و  تيری 
به پای رس��تم می خورد 

متولد1363قزوين، دارای ديپلم انس��انی است. از6 سالگی وارد حوزه نمايش های آييني و..
سنتی ش��د. اما10سال اس��ت كه به طور جدی به نقالی پرداخته است. كارگردانی رستم 
وحمزه دوپش��ته نيزه، معركه درمعركه و..همچنين بازی در زيرگذر س��قاخانه، شهرزاد، 

تخم مرغ ها، بازار شام و... را در پرونده كای خود دارد. 

نام گروه: يسنا 
بر اساس طومار مرشد سعيدی

نقال: مجتبی حسن بيگی
مدت زمان: 25دقيقه

استان: قزوين
شهر: قزوين

مجتبی حسن بيگی
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رستم و اسفندیار

Rostam is impris-
oned by Esfan-

diar, but… 

Narrator: Dariush Nassiri
Photographer: Amin Sarvari, Melika Qasem-
khani
Duration: 30 min
City: Tehran

Dariush 

Nassiri

Born in 1980, Nassiri has won numer-

ous awards as an actor, director and 

playwright.

اس��فندیار  توس��ط  رس��تم 
ب��ه بندکش��يده می ش��ود. اما 
پهل��وان  اسفندیارتوس��ط 
ایرانی)رستم( از پا درمی 

آید....
براس��اس طومار رس��تم و 
اس��فندیار ک��ه در بزرگداش��ت 

استاد مرشد ترابی اجرا شد.

نويسنده،كارگردان،  متولد1359تهران، 
بازيگردارای كاردانی س��ينما وكارشناس��ی 
ارتباطات)گرايش روابط عمومی( است. وی 
از س��ال1377با بازيگری فعاليت خود را در 
عرصه تئاتر آغ��از كرد. او نويس��نده، طراح، 
كارگ��ردان، بازيگر، نماي��ش هايی همچون 
موس��يقی نمايش رس��تم و س��هراب، قطعه 
اركس��ترال فتح، قطع��ه اركس��ترال ظهور، 
قواني��ن ش��هروندی و... اس��ت. همچني��ن 
او موف��ق به درياف��ت لوح تقدير از رياس��ت 
جمهوری  به عنوان دانشجوی نمونه كشوری 
در بخ��ش فرهن��گ و هن��ر در س��ال1388 
ش��ده اس��ت. نصيری عضو ش��ورای مركزی 
سياس��تگذاری فرهنگی اجتماعی دانشگاه 
جامع علمی كاربردی اس��تان تهران است. تا 
كنون بارها موفق به كسب جوايز مختلف در 
زمينه بازيگری، نمايشنامه نويسی، فيلمنامه 

نويسی و.. شده است.

نقال: داريوش نصيری
مدت زمان:30دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

مشاور: الهام نوبهار
دستيار: عاطفه قلی بيگيان

عكاس: امين سروری، مليكا قاسم خانی

داريوش نصيری

Rostam and Esfandiar
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Rostam and Golandamرستم و لگندام

Golandam is kidnapped by Esfan-
diar. Rostam's efforts to rescue 

her lead to the marriage of the two.

 Adapted from Valiollah Torabi's 
Rostam and Golandam Text

Narrator: Davoud Zare
Duration: 20 min
City: Tehran

Davoud 

Zare

Born in 1968, Zare holds an MA in theater 
directing. He has so far directed plays such as 
Zahra’s Night, Toka and Cage.

لگندام توسط افراسياب  
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 

متولد1347شيراز، دارای كارشناسی ارشدكارگردانی تئاتر است. او از سال 1369 فعاليت 
خود را در عرصه تئاتر آغاز     می كند. كارگردانی نمايش های شب زهرا، از نو شكفتن، توكا 

و قفس و.. را در پرونده كاری خود دارد.

نقال: داود زارع
مدت زمان:20 دقيقه

داود زارع
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رستم و اشکبوس

Rostam is in Zabolestan, 
while Ashkbous with 

his 10,000-strong army 
invades Iran…

Adapted from Shah-
nameh stories

Narrator: Hossein Zaheri
Duration: 20 min
City: Tehran

Hossein 

Zaheri

Born in 1976, Zaheri began his the-

atrical activities 15 years ago. Life’s 

Game, Naqqali of Rostam and Golan-

dam are among his works.

رس��تم در زابلستان است 
و اش��کبوس با ده هزار س��پاه 
تص��رف  ب��رای  توران��ی 
ایران به بلن��دای البرز کوه 
می رس��ند. خبر به رستم می 
رسد که اش��کبوس به ایران 

حمله کرده است... 
قص��ه ه��ای  از  برگرفت��ه 

شاهنامه 

متولد1355 اهواز، دارای كارشناسی روابط 
عمومی اس��ت. وی 15 س��ال مداوم است كه 
درعرص��ه تئاتر فعالي��ت دارد و در 5  س��ال 
گذشته به طور جدی به مقوله نقالی پرداخته 
اس��ت. كارگردانی بازی روزگار، نقل س��رخ، 
مرده بازی وهمچنين نقالی رستم و گلندام، 
قصه فضل و فتاح، غزه خندق و.. را در پرونده 
كاری خود دارد. همچني��ن حدود100اجرا 
برای نقالی عمليات های دفاع مقدس داشته 

است.

نقال: حسين ظاهری
مدت زمان:20 دقيقه

استان: تهران
 شهر: تهران

حسين ظاهری

Rostam and Ashkbous
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Saam and Narimanسام و نریمان

Saam is in search of Paridokht…

Narrator: Davoud Moini-
kia
Duration: 30 min
City: Tehran

Davoud 

Moinikia

Born in 1989, Moinikia began his theatrical 
activities in 2001. 

سام به دنبال پریدخت 
می رود و در راه رضوانه جادو 
را می بيند . عاشق او می 

شود و...
برگرفته از طومار مشکين 

نامه 

متولد 1368 كاشان، دانش��جوی كارشناسی بازيگری است. از سال1380فعاليت خود را 
درعرصه تئاتر آغاز كرد. نقالی نمايش های 9 سالگی رستم، بيژن و منيژه، هفت خوان، زال 

و رودابه، سهراب و گردآفريد و.. را در پرونده كاری خود دارد.

نقال: داوود معينی كيا )فرامرز(
مدت زمان: 30 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

داود معينی کيا
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سهراب کشی

Rostam and Sohrab 
confront each other in 

battle…

Narrator: Abolfazl Emamizadeh
Duration: 35 min
City: Tehran

Abolfazl 

Emamizadeh

Born in 1992, he began his theatrical 

activities in 2009.

رس��تم و سهراب در ميدان 
رزم رو در روی همدیگ��ر قرار 

می گيرند...

رش��ته  دانش��جوی  متولد1371ته��ران، 
معماری اس��ت. وی ازس��ال1387 فعاليت 
خ��ود را درعرصه تئاتر آغاز ك��رد. او بازی در 
ساقی، خانچه و مهتابی، حماسه ايثار، سريال 
معمای شاه و.. را در پرونده كاری خود دارد. 

 نقال: ابوالفضل امامی زاده 
مدت زمان: 35 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

ابوالفضل امامی زاده

Killing Sohrab
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 Bravery of Hazrat Umol Baninشجاعت حضرت ام البنين

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

Director: Khadijeh Mah-
davi
Narrator: Khadijeh Mah-
davi
Duration: 30 min
City: Tehran

Khadijeh 

Mahdavi

Born in 1973, she is teaching creative the-
atrical performance to children and young 
adults.

برخ��ی از زن��ان قبيله 
دی��دار  ب��رای  الکبي��ه 
نوع��روس حض��رت ام 
البنين به ن��ام لبابه می 
رون��د. در ای��ن دی��دار 
داستان شمش��ير زنی و 
اسب دوانی حضرت ام 
البني��ن نقل می ش��ود 

متولد1352تهران، دانش��جوی رشته هنرهای اسالمی اس��ت. وی مدرس نمايش خالق و...
درحوزه تئاتر كودک و نوجوان است. كارگردانی شيرين تر از عسل، ميم مرد مهربان، قصه 

پله به پله  و.. را در پرونده كاری خود دارد. 

نقال: خديجه مهدوی
مدت زمان: 30 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

خديجه مهدوی
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اکوک و بهرام

Adapted from Meshkin-
Nameh script

Narrator: Mohammad Reza Mokhtari Azad-
fard
Duration; 20 min
City: Tehran

Mo h a m m a d 
Reza 

Mokhtari Azad-
fard

Born in 1981, he began his theatrical 

activities in 2001.

بر اس��اس طومار مشکين 
نامه

متولد1360تهران، دارای كارشناسی ارشد 
ادبيات نمايش��ی است. از س��ال1380 وارد 
حوزه تئاتر ش��د. كارگردانی جلسه، سرايدار، 
خواستگارسمج، فالگير، سيندرال، دار و دسته 

ميكروب و.. را درپرونده كاری خود دارد. 

نقال: محمد رضا مختاری آزاد فرد

مدت زمان:20 دقيقه

 استان: تهران

شهر: تهران

محمدرضامختاری آزاد فرد

Kavak and Bahram
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Kok and Roudabehُکک و رودابه

When Kok learns that Roud-
abeh is married, he regrets and 

sends a troop to catch her…

Narrator: Zahra Gholami
City: Tehran

Zahra 

Gholami

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.

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

متولد1354س��بزوار، دارای كارشناسی نمايش اس��ت. وی از سال1375 فعاليت خود را به ميدان  می آید و... 
در عرصه تئاترآغاز می كند و درچند  س��ال گذش��ته در حوزه نقالی به طور جدی فعاليت 
می كند. وی بازی در اطلس��ی نو برشندره كهنه شهرزاد قصه گو، پرواز چكاوک ها، مردی 
كه دريا ش��د و  نقالی بيژن و منيژه، رستم و سهراب، سهراب و رستم و.. را در پرونده كاری 

خود دارد. 

نقال: زهرا غالمی
مدت زمان:20 دقيقه

استان: تهران
استان: تهران

زهرا غالمی
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الکهور پنجه تاب

Keykavoos succeeds to 
the throne in Mazan-

daran and dispatch a mes-
senger to Arvand...

Narrator: Shiva Torabi
Duration: 15 min
City: Tehran

Shiva 

Torabi

Born in 1975, she holds a BA in visual 

arts. She began her theatrical activi-

ties in 2012.

تخ��ت  ب��ه  کي��اوس 
مازندران می نش��يند و پيکی 
را به س��مت اروند روانه می کند 
تا به اروند باج و خراج بپردازند. 
اروندیان آن پيک را زخمی 
م��ی کنن��د و رس��تم ب��رای 
انتقام به س��مت دیوساران 

می رود و....

كارشناس��ی  دارای  متولد1354ته��ران، 
هنره��ای تجس��می اس��ت. از س��ال1391 
فعالي��ت خود را در عرص��ه تئاترآغاز كرد. اما 
پيش از آن در سال 1388 فعاليت خود را در 
عرصه تئاتر آغاز كرده ب��ود. بازی در نمايش 
های آی كچال، ساقی، چش��م ها، سياهه ای 

برای سياه و.. را در پرونده كاری خود دارد.

نقال: شيوا ترابی
مدت زمان: 15 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

شيوا ترابی

Kolhvar Panjehtab
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Gordafaridگردآفرید

Sohrab, accompanied by his 
troops, is heading to Tehran in 

search of his father Rostam.

Narrator: Fatemeh Hei-
dari
Duration: 20 min
City: Tehran

Fatemeh 

Heidari

Born in 1973, she began her theatrical activi-
ties in 2001. Ta’zieh of Abolfazl is among her 
works.

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

به مبارزه می پردازد و...

متولد1352زنجان، دارای مدرک كارشناس��ی است. وی از سال1380فعاليت خود را در 
عرص��ه تئاتر آغاز ك��رد. وی كارگردانی آثاری همچون هفت خواب، مجلس برادركش��ی، 

تعزيه ابوفاضل و.. را در پرونده كاری خود دارد. 

نقال: فاطمه حيدری
 مدت زمان: 20 دقيقه

استان: تهران
 شهر: تهران

فاطمه حيدری فر
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 نبرد هفت پهلوان

Seven Iranian champions 
are in a hunting ground 

on Iran-Turan boarder…

Adapted from Ferey-
doun Joneidi’s book

Narrator: Sara Abbbaspour
Duration: 20 min
City: Karaj

Sara 

Abbbaspour

Born in 1983, she began her theatri-

cal activities in 2000. She has played 

a role in Bijan and Manijeh perfor-

mance. 

هفت پهل��وان ایرانی در 
ش��اراگهی در م��رز ای��ران 
س��پاه  هس��تندکه  ت��وران  و 
افراس��ياب به آنه��ا حمله می 
کن��د. آنه��ا در مقاب��ل س��پاه 

ایستادگی می کنند و...
استخراج طومار: بر اساس 

کتاب فریدون جنيدی

دانش��جوی  1362ته��ران،  متول��د 
تدوين)سينما( است.

 از س��ال 1379فعاليت خود را آغ��از كرد. او 
نزد اساتيد نمايش های سنتی همچون استاد 
فتحعلی بيگی آموزش ديده است. او بازی در 
نمايش نبرد مده آ، بيژن ومنيژه، كريس��تال 
ت��اور و...همچني��ن نقال��ی گردآفريد،نق��ل 
اس��فنديار، رس��تم و س��هراب، هفت خوان 
رستم، امير ارس��الن نامدار و..را تجربه كرده 

است. 

نقال: سارا عباس پور
مدت زمان:20 دقيقه

استان: البرز
شهر: كرج

سارا عباس پور

Battle of Seven Champions
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 Narrating Shahnameh Storiesکشته شدن سياوش

This narrates the killing of Siavash 
in Turan…

Narrator: Mehdi Chayani
Duration: 20 min
City: Hamedan

Mehdi 

Chayani

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

کشته شدن سياوش 
در ت��وران نق��ل م��ی 

شود... 

متولد1333همدان، فارغ التحصيل مركز آموزش تئاتر در فرهنگ و هنرس��ابق اس��ت. او 
از س��ال 1349 فعاليت خود را در حوزه هنر تئاتر آغ��از كرد.  بارها موفق به دريافت ديپلم 
افتخار درجش��نواره های بين المللی، كش��وری، منطقه ای، استانی و... شده و در بسياری 
از كش��ورهای خارجی همچون مالزی، تاجيكس��تان و.. اجرای نقالی داشته است. تجليل 
به عنوان نقال برجسته كش��ور دركاخ گلستان در سال1390، برج ميالد در سال1390و 
همايش هنری نخبگان هنری استانداری همدان در سال1390 و..... همچنين كارگردانی 
نمايش های نذر، تله تئاترنذر، جنگل سرس��بز، پروانه ها و...  از جمله برگ های قابل تورق 

در زندگی مرشد چايانی است.

نقال: مهدی چايانی
مدت زمان: 25 دقيقه

استان: همدان
شهر: همدان

مرشد مهدی چايانی

98



سهراب و گردآفرید

Sohrab is heading to the 
White Fortress…

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

Ahmad 

Ma r d a n i 
Boroujeni

Born in 1975, he began his theatrical 

activities in 1989.

سهراب به دژ سفيد می رود. 
هژیرمرزبان را اسيرمی کند. 
گردآفرید دخت ایران زمين 
رو درروی س��هراب قرار می 

گيرد و نبرد آغاز می شود... 

متولد1354بروجن، دارای كارشناسی علوم 
اجتماعی اس��ت. وی از س��ال 1368فعاليت 
خ��ود را در عرص��ه تئاترآغ��از م��ی كن��د. 
كارگردانی مهره س��رخ، رس��تم و س��هراب، 
سنگ روی سنگ، سوار سفيد پوش، هی جار 

و.. را در پرونده كاری خود دارد.

نقال: احمد مردانی بروجنی
مدت زمان: 15دقيقه 

استان: چهارمحال بختياری
شهر: بروجن

احمد مردانی بروجنی

Narration of Sohrab and Gordafarid
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Narration of the Story of Jamshidakiداستان جمشيدکی

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

Troupe: Gouya
Narrator: Abolfazl 
Varmazyar
Duration: 30 min
City: Tehran

Abolfazl

Varmazyar

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

جمش��يدکی چهارمين 
پادش��اه پيش��دادیان ، 
پ��س از مرگ پدرش- 
تهمورث- ب��ه قدرت می 
رس��د و با خدمت به مردم 
و  ش��گرف  اکره��ای 
بزرگی انجام می دهد و 
حتی نوروز را نيز پدید می 

آورد و...
داس��تان  از  برگرفت��ه 

های شاهنامه 

متولد1346 تهران، نقال، پرده خوان، وپژوهش��گر شاهنامه از پيشكسوتان عرصه نمايش 
های آييني س��نتی و تنها نقالی اس��ت كه به دوزبان فارس��ی و انگليس��ی نقالی می كند. 
همچنين نويس��نده، طراح هنری، كارگردان پرده خوانی، عل��ی نامه خوانی، نقالی هايی 
بود كه در12كش��ور خارجی  اجرا شده است. از جمله كارهای وی شاهنامه خوانی و نقالی 
در وي��ن و گراتس اتريش، علی نام��ه خوانی درنجف اش��رف،كربالی معلی، نوروزخواني 

وشاهنامه خواني دركشور تاجيكستان و...می توان نام برد.

نام گروه: گويا
نقال: ابوالفضل ورمزيار
مدت زمان:30 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

ابوالفضل ورمزيار
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هفت خوان رستم

Rostam confronts the 
White Evil…

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

Marjan

Sadeqi-Naeini

Born in 1973 in Tehran, she began 

her theatrical activities in 1992.

رستم در هفتخوان برای 
و  ش��اه  اکووس  آزادی 
زمي��ن  ای��ران  پهل��وان 
درچن��اگل دیو س��پيد به جنگ 

می رود... 

كارشناس��ی  دارای  متولد1352ته��ران، 
روانشناسی اس��ت. وی ازسال1371فعاليت 
خود را در عرصه تئاتر آغاز كرد. او نويسندگی 
و كارگردان��ی مرگ س��ياوش، تولد زال، رزم 
س��هراب و گردآفري��د و...را در پرونده كاری 

خود دارد. 

نقال: مرجان صادقی نائينی
مشاور: استاد فريدون جنيدی

مدت زمان:30 دقيقه
 استان: تهران

شهر: تهران

مرجان صادقی نائينی

Rostam’s Seven Labors
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Seven Labors of Esfandiarهفت خوان اسفندیار

Arjasb, the king of Turan 
 invades Iran…

Narrator: Negar Boqrati
Duration: 35 min
City: Tehran

Negar

Boqrati

Born in 1983, she began her theatrical activi-
ties in 2002. Narration of Bijan and Manijeh 
is among her works.

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

متولد1362تبريز، دارای كاردانی هنری اس��ت. وی از سال 1381درعرصه تئاتر فعاليت برد... 
خ��ود را آغاز می كند. او نقالی بي��ژن و منيژه، داس��تان آزادی و.. را در پرونده كاری خود 

دارد. 

نقال: نگار بقراطی
مدت زمان: 35 دقيقه

 استان: تهران 
 شهر: تهران 

نگار بقراطی
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Rostam and Sohrabرستم و سهراب

Alaeddin

Qasemi

Born in 1953, 
Qasemi began his 
theatrical activi-
ties with performing 
Ta’zieh (Ashura Pas-
sion Play). 

مذهب��ی-  روایت��ی 
حماس��ی از بزرگ ترین 

واقعه...
برگرفته از نس��خه های 

ميراعزا 

متولد1332طالقان، اس��ت. از آنجا كه خانواده اش تعزيه خوان بود، از7س��الگی تعزيه می خواند. وی در اولين اثر تلفيقی 
تئاتر وتعزيه به نام تعزيه»منطقه الطير، ش��يخ صنعان ودختر ترس��ا« در نقش اول )شيخ صنعان( ايفای نقش كرد. عالوه 
برآن، معين البكا نمايش های ش��ب دهم، ش��هادت حضرت ابوالفضل)ع(، شهادت علی اكبر)ع(، شهادت مسلم، شهادت 

امام حسين)ع( و... بوده است.

عالءالدين قاسمی
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This is a religious narration of the Rostam and 
Sohrab story in the epic Shahnameh.

Director: Alaeddin Qasemi 
Cast: Hassan Barekati, Moham-
mad Reza Amini, Hossein Hei-
dari, Mehdi Qasemi,, Abolfazl 
Kababian
Music: Saeid Nabai
Duration: 90 min
City: Tehran

شبيه گردان: عالءالدين قاسمی
نقش خوانها: حس��ن بركتی، محمد رضا امينی، 
حس��ين حيدری، مه��دی قاس��می، ابوالفضل 

كبابيان
جامه دار: سيد محمود ميرنقی، علی شمر

موسيقی: سعيدنبئی
مدت زمان: 90 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

105



Solomon and Bilqisسليمان و بلقيس

Qavameddin

Qasemi

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

پي��دا  ب��رای  هده��د 
ک��ردن چش��مه ب��ه ش��هر 
صب��ا م��ی رود و در آنج��ا ب��ا 
بلقيس آش��نا می ش��ود. 
هده��د در وص��ف حضرت 
سليمان)ع( برایش 

می گوید. و... 
بر اس��اس نسخه ای 
از ميرانجم وروایت های 

قرآنی 

متولد1338قزوين، دارای مدرک ديپلم اس��ت. وی حدود 45 سال است كه درعرصه هنرهای نمايشی 
و به خصوص هنر آييني س��نتی فعاليت دارد. اومعين البكا تعزيه های فتح خيبر، جنگ احد، ش��هادت 
حضرت علی اكبر)ع(، شهادت امام حسين)ع(، شهادت حضرت ابوالفضل )ع(، شهادت حضرت مسلم)ع( 

و.. بوده است.

قوام الدين قاسمی
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This is a religious narration of the Rostam and 
Sohrab story in the epic Shahnameh.

Director: Qavameddin Qasemi

Cast: Hassan Khesali, Abol-
fazl Qasemi, Milad Zohdi-Nour, 
Arash Nik-Khah, Hossein Arab-
Niasari
Music: Arash Nik-Khah
Duration: 120 min
City: Tehran

شبيه گردان: قوام الدين قاسمی 
نقش خوانها: حس��ن خصالی، ابوالفضل قاسمی، 
مي��الد زهدی نور، آرش نيكخواه، حس��ين عرب 

نياسری
جامه دار: سيد محمودمير نقی

موسيقی: آرش نيكخواه
مدت زمان: 120دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

107



Prophet Solomonسليمان نبی)قضاوت سليمان(

Ahmad

Azizi

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 
دادن  هدی��ه  حای��ت 
ی��ک مورچ��ه ب��ه حض��رت 
است.  س��ليمان)ع( 
حای��ت  دوم  بخ��ش 
موش��ی اس��ت که همسر و 
فرزندانش به دست گربه 
ای خورده ش��ده است 

و..

متولد1336،دارای ديپلم اقتصاد و نش��ان درجه2هنری در رش��ته موس��يقی)معادل فوق 
ليسانس( است. وی از اوان كودكی با تعزيه خوان های حرفه ای مشغول به كارتعزيه خوانی 
ش��د و  22 سال گذش��ته تا كنون گروه تعزيه حضرت سيدالشهدا راسرپرستی و هدايت می 
كند. وی با بسياری ازتكايا، فرهنگس��راها، جشنواره های نمايشی و آييني سنتی در زمينه 

تعزيه خوانی همكاری داشته است. 

احمد عزيزی
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This is a Ta'zieh (Ashura Passion Play) perfor-
mance in two parts.

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

بر اساس نسخه تعزيه سليمان نبی
شبيه گردان: احمدعزيزی

نق��ش خوانها: احمدعزيزی، قاس��م تس��بيحی، 
محمود معين��ی، عقيل صدقی، حس��ن عقيقی، 
اميرعلی حيدری، محمدحس��ين محّبی، فاطمه 
محّبی، اميرمحّبی، حس��ين حيدری، ابوالفضل 
احم��دی، حميدحي��دری، مس��عود اهلل دادی، 

يوسف عزيزی، كريم خانی
جامه دار: استادتقی عزيزی
دستيارلباس: محمدعزيزی

سرپرست گروه: احمدعزيزی
موس��يقی: عل��ی صديقيان)ش��يپور(، محس��ن 
طبل  ( ی يز عز د مس��عو ، ) ر شيپو ( ن عليا با با
ري��ز(، ميالدعزي��زی) طب��ل ب��زرگ(، ج��واد 

چراغعلی)سنج(
مدت زمان: 60دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران
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Shirdelشيردل

Enayatollah

Qasemi

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

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

و..

متولد1341قزوين، دارای مدرک ديپلم رياضی است. وی حدود40 سال است كه در حوزه 
نماي��ش و به خصوص تعزيه فعالي��ت دارد. او بالغ بر 100 اثرنمايش��ی را كارگردانی و365 
نس��خه تعزيه را جمع آوری كرده است معين البكا تعزيه های محمدحنيفه، جنگ نهروان، 

جنگ صفين و.. بوده است. 

عنايت اهلل قاسمی
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A king's daughter has been kidnapped and 
imprisoned. The king asks Shirdel to help 

her escape…

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

نويسنده طومار: عنايت اهلل قاسمی
شبيه گردان: عنايت اهلل قاسمی

نقش خوانها: مظفرقربان نژاد، حس��ين حيدری، 
خليل پيرآيی، علی س��عيدی، عب��داهلل بديهی، 

حبيب ماهری، نور علی ی
موسيقی: مجيد ربانی، جواد چراغعلی

مدت زمان: 90 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران
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Zahhk and Snakesمجلس شبيه خوانی ضحاک ماردوش

Ali 

Azizi

Born in 1979, Azizi 
holds a BA in anima-
tion directing. He be-
gan his theatrical ac-
tivities in 1991.

ش��يطان بوس��ه ای 
برش��انه ه��ای ضحاک 
م��ی زند و ازجای بوس��ه 
های ش��يطان، دو مار 
برش��انه ه��ای ضحاک 

می روید و...

متولد1358آبادان، دارای كارشناسی تئاتر وكارشناسی ارشدكارگردانی انيميشن است.از 
س��ال1370فعاليت خود را درعرصه تئاترآغاز كرد. وی معين البكا تعزيه پادشاهی يوسف، 

خروج مختار، به چاه انداختن حضرت يوسف)ع(، رزم تبوک و... بوده است.

علی عزيزی
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Ahriman kisses Zahhk on his two shoulders. 
At once, two black snakes grow out of 

Zahhk's shoulders.

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

نام گروه: ش��بيه خوانی متوسلين به حضرت علی 
اكبر)ع(

نويسنده: علی عزيزی
شبيه گردان: علی عزيزی

نقش خوانها: علی عزيزی، حاج مرتضی صفاريان، 
علی سعيدی، اميرحسين اس��می، علی عامری، 
حسين سمنانی، عامر شوريابی، محمد اسماعيلی، 

مصطفی اسماعيلی، مرتضی درويشی 
مسئول صحنه: عباس عامری

جامه دار: علی عزيزی
موس��يقی: مجيد ربّانی، ميثم درويشی، مجتبی 

فيروز
مدت زمان: 120دقيقه

استان: سمنان
شهر:گرمسار

113



  Ta’zieh of Amir Kabirمجلس نامه شبيه اميرکبير

Mehdi

Daryaei

Born in 1979, Daryaei 
began Ta’zieh (Ashura 
Passion Play) perfor-
mance in childhood. 
He holds a collector of 
Ta’zieh instruments. 

زمين��ه  توطئ��ه  ی��ک 
قت��ل ميرزاتق��ی خ��ان 
)اميرکبير( را فراهم می 

آورد...

نام گروه: محبان اهل بيت )ع(
نويسنده: مهدی دريايی

شبيه گردان: مهدی دريايی
نقش خوانها: مه��دی دريايی، ابوالفضل برزآبادی، محمدصمديان، اميرحداديان، محمد زمانی نس��ب، 

عزيزاهلل ترابی، مجتبی تهرانی، اسماعيل موچانی، عباس فراهانی، عباس كاوسی، ابوالفضل نوروزی
جامه دار: اميد دريايی

موسيقی: فرامرز زمانی شب)شيپور(، فرهاد زمانی شب )طبل ريز(
مدت زمان: 90دقيقه

استان: مركزی
شهر: اراک

114



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

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

مهدی دريايی
متولد1358اراک، دارای كارشناسی حقوق 
است.وی تعزيه را ازدوران طفوليت دنبال می 
كند ودرسال1364فعاليت خودرادرعرصه 
تئاترآغازمی كند. اوتنهاموزه دارتخصصی 
تعزيه درايران اس��ت. م��وزه ای كه زره ها، 
شمش��يرها، كالهخوده��ا، نس��خ مجالس 
تعزيه از دوران صفويه تا پهلوی را شامل می 
شود. دريايی برگزيده مقاالت قرآنی كشور 
درس��ال1391، منتخب سوگواره كشوری 
در سال1391و برتر توليدات حوزه هنری 
كش��وربرای مجلس اميركبير ش��ده است. 
او همچنين معين البكاتعزيه های عاش��ق 
شدن انوشيروان، آزمون سياوش و.. است. 
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اجرا خوانی جيجک عليشاه

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

می شود....

متولد1350ورامين، نويس��نده، كارگردان، 
منتق��د و م��درس دانش��گاه دارای دكتری 
پژوه��ش هنر از دانش��گاه تهران اس��ت. وی 
مديرمركز هنرهای نمايشی حوزه هنری در 
سال92،دبيرسی امين جشنواره بين المللی 
تئاترفجر، دبير ش��ورای تئاتر دانش��گاهيان 
كشور، عضو ش��ورای طرح و برنامه نمايشی 
گ��روه خانواده ش��بكه اول س��يما، مش��اور 
وس��ردبير ماهنامه تخصصی صحنه و... بوده 
اس��ت. همچنين كارگردان��ی نمايش های 
شناسايی، مجلس غريب تنهايی، گمشدگان 
دري��ا، آهو ب��ه وق��ت انفج��ارو ... همچنين 
نويسندگی داستان باور نكردنی يک زن، مچ 
گيری، تصويرماه درقهوه تلخ، همسرچينی 

و....را در پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: هيوا هنر)نيايش(
نويسنده: ذبيح بهروز

كارگردان: رحمت امينی
بازيگ��ران: آرزوافش��ار، اميركربالي��ی زاده، 
فرزين محدث، تينو صالحی، حميدرحيمی، 
ابوالفضل حاج��ی عليخانی، پوي��ان درزی، 
حامد پش��تيبان، س��عيد س��المی، س��جاد 

تاجيک، آرش غالم آزاد
دستيار كارگردان: مهدی ابراهيمی

 دستياردوم كارگردان: رامين يحی زاده
مشاورمتن: محمد زارعی

مشاورپژوهش: نيايش پورحسن
منشی صحنه: سحرمحمدی

موسيقی: احمدرضا محسنی، علی ابراهيمی
مدت زمان: 70دقيقه

رحمت امينی

The play de-
picts the 

chaos in Iran 
during the Qa-
jarid dynasty… 

Troupe: Hiva Honar
Playwright: Zabih Behrouz
Director: Rahmat Amini
Cast: Arezou Afshar, Amir 
Karbalaizadeh, Farzin Mo-
haddes, Tino Salehi, Hamid 
Rahimi, Abolfazl Hajialikhani, 
Pouyan Darzi
Duration: 70 min
City: Tehran

Rahmat Amini

Born in 1971, 
Amini is a writer, 
director, critic and 
university instruc-
tor. 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 In-
ternational Theater 
Festival. Amini has 
directed plays such 
as Identification, 
Loneliness Cer-
emony, Lost in the 
Sea, Dear in Time 
of Explosion.

Jijak Ali Shah's Performance
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حامد غميلويی

آدم از بهشت رانده می شود....

متولد1367تهران، دارای كارشناس��ی 
بازيگری است. وی از سال 1385فعاليت 
خ��ود را در عرص��ه تئاترآغازم��ی كند. 
كارگردانی نمايش های ما اينجا خوبيم، 
روز اجرا، سرو مثل قطار جنوب، عاشقانه 
مث��ل قطارهای ش��مالی  و.. را در پرونده 

كاری خود دارد. 

نويسنده: حامدغميلويی
كارگردان: حامدغميلويی

بازيگ��ران: جم��ال رنجب��رزاده، ن��گار 
بهشتي، اكرم جليلوند، پري رستميان، 

عطيه فرزانه، محمد رخشنده پي
طراح صحنه: حامدغميلويی

طراح لباس: نگاربهشتی
 موسيقی: مهدی نادری

مدت زمان: 35 دقيقه
استان: البرز

شهر:كرج

Fire Ballet

Adam, who is driven 
away from the 

Heaven, brings fire to the 
Earth… 

Director and Play-
wright: Hamed 
Ghamiloui
Stage Designer: 
Hamed Ghamiloui
Costume Designer: 
Negar Beheshti
Duration: 35 min
City: KarajHamed

Ghamiloui

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

 باله آتش
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بانو بلورالسلطنه و طاس الدوله

دو نهال بر سر روایت داستان 
حسن کچل و س��فيد برفی با هم  
به مش��ل برخورد می کنن��د. تمام 
داس��تان ها ب��ه هم     م��ی پيچد و 
س��فيد برفی و حسن کچل تصميم 
می گيرند تا این داستان های 
جدی��د  باق��ی بمانند و به داس��تان 

های پيشين خود باز نگردند.

متولد1366تهران، دارای كارشناسی 
تئاتراس��ت. كارگردانی  كارگردان��ی 
نماي��ش هايی همچ��ون آرش، نحس 
تري��ن آدم روی ك��ره زمين، پزش��ک 
نازني��ن و... را در پرون��ده كاری خ��ود 
دارد. وی تاكن��ون موفق ب��ه دريافت 
جاي��زه اول كارگردانی بخش خيابانی 
در پنجمي��ن دوره جش��نواره م��اه و 
دهمين دوره جش��نواره بي��ن المللی 

دانشجويی و.. شده است.

نويسنده: مسعود جعفري
كارگردان: محمد عبدي جمالي

 بازيگران: احمد نگهبان، ش��يرين كاش��فی، 
محمدعب��دی، حس��ين حس��ينيان، روزبه 

خوشنودی، مسعودجعفری
 طراح صحنه: محمد عبدی جمالی

طراح لباس:كتايون سبحانی
مدت زمان:40دقيقه

محمد عبدی جمالی

Two sap-
lings have 

trouble narrat-
ing the stories of 
Hassan Kachal 
(Hassan the 
Bald) and the 
Snow-white. 

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

Mo h a m m a d 
Abdi

Jamali

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

Lady Bolour al-Saltaneh & Hassan the Bald
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مبارک از فرنگ برگشته

 متولد1359تهران، دانش��جوی كارشناسی نمايش عروسكی دانشگاه تهران است. وی 
ازسال1384 فعاليت خود را در عرصه تئاترآغازكرد. كارگردانی نمايش های شايد نجات 
يابيم، من يک مجرم هس��تم، هملت به روايت مردم كوچه و بازار و... را در پرونده حرفه 

ای خود دارد.

 اکرم موسوی

نويسنده: احسان عبدی
كارگردان: اكرم موسوی

نمايشگران عروسكی: متين گودرزی، 
سپيده داداش��پور، نيلوفركمپانی، اكرم 

موسوی
نوازنده كمانچه: علی جباری

نوانده تنبک و خواننده: فرهاد اسدی
ط��راح و س��ازنده عروس��ک: س��پيده 

داداشپور
 طراح پوستر: آيداعباسی

 مدت زمان: 35 دقيقه
استان: تهران
 شهر: تهران

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

Akram

Mousavi

Born in 1980, she 
began her theatri-
cal activities in 
2005. Maybe I Will 
Survive is among 
her works.

Mobarak Returns Back Home

مبارک به دليل 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... 

This is the story of Moba-
rak who travels to abroad 

to find job. Now, he has 
come back home…
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 بخش نقالی
شكيبا ابوالخيريان14 ساله)نقل رستم و اشكبوس(

آرين شريعتی:10 ساله) نقل آرش(
زهرا صفری: 8 ساله)نقل رستم و سهراب(

دانيال نوری مقدم: 14ساله )نقل رستم و اشكبوس(
 سياوش صالحپور: 10ساله) نقل رستم و اكوان ديو(

  بخش خيمه شب بازی
خيمه شب بازی بارگاه سليم خان)تهران(

مرشد: مرتضی خمسه ای
بازی دهنده عروسک: رسول خمسه ای 

نوازنده: مهدی خمسه ای، منوچهر شيرازی
 جی جی ويجی

 كی حال داره ديو بكشه
گروه تئاتر جزيره

نويسنده وكارگردان: عباس نجاری
بازی دهندگان عروس��ک: رامين ش��ه منش، غزل ملک حسينی، 

مسعود قاشيه، مرتضی صفياری
مرشد و نوازنده: رحمان حقيقی

نوازنده: محسن ناقوسی
طراح لباس: ليال نمازی

 خيمه شب بازی ازدواج آسان
 بازی دهنده عروسک: حسين ربيعی

مرشد: حسن ربيعی
نوازنده: علی مردانی

خيمه شب بازی قصه های مبارک
نويسنده و كارگردان: نسيم ياقوتی

بازی دهنده: مريم افروز
مرشد و نوازنده: همايون بهمنی

نوازنده: دامون قاسمی
 آيين های محلی

آئين آذری لزگی- آئين بجنوردی- آئين گايتاقی، آئين ش��اقانی، 
آئين ياللّی

طراح: عليرضا غفارنژاد
آئين چوپان لر
عوامل توليد:

طراح: مهدی صالحيار
گ��روه حركات: جوادحاتمی، اصغر علی زاده، محمد حس��ن زاده، 

ساالر عابدينی، سارا عابدينی، پريا احمدزاده، امير رضا بخشی
 غرفه ها

غرفه شهرفرنگ: علی قبول الخيريان
سفالگری: حاجر خانی

صورتگری: معصومه كاظمی نژاد
كارگاه ساخت عروسک های سنتی: نسيم ياقوتی

اجرای بازی های محلی: اميرحسين انصافی، مهدی داودی
طراحی و ساخت تن پوش: بنفشه بديعی، سلما محسنی اردهالی

طراحی لباس كودكان: افسانه زمانی
غرفه نقاشی سنتی: الهام زمانی

مدیر بخش پاتوق کودک: افسانه زمانی
Director of Children’s Corner: 
Afsaneh Zamani
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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
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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, 

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 Hos-
sein Ensafi, Mehdi Davoudi 
Costume Designer: Banafsheh Badi, Salma 
Mohseni Ardehali
Children's Costume Designer: Afsaneh 
Zamani
Traditional Painting: Elham Zamani
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گروه فرهنگی هنری تبريز با هدف زنده نگه داشتن فولكلور اين سرزمين 
باستانی و اش��اعه ی آن در ميان  نوجوانان و كودكان در سال 1380 فعاليت 

هنری خود را با سرپرستی و مربی گری عليرضا غفارنژاد آغاز كرده است. 
در طی اين س��الها با كس��ب تجربيات زياد و فعاليته��ای هنری گوناگون 
هنرجوي��ان فراوانی را جذب و هنرمندان زيادی را در اين عرصه پرورش داده 
اس��ت. نتيجه ی تالشهای بی شمار اين گروه شركت در 16 جشنواره داخلی 
و بين المللی اس��ت كه با حضور خود نام اين س��رزمين را هر چه بيشتر بر سر 
زبانه��ا آورده ك��ه از افتخارات اين گروه محس��وب می ش��ود. تعدادی از اين 

جشنواره ها عبارتند از:
 نماينده ايران در جشنواره بين المللی آنكارا سال 2009

 جشنواره بين المللی كودک استانبول از سال 2013-2008
 نماينده ايران در جشنواره بين المللی تاجيكستان سال2012

  اختتاميه  سی امين جشنواره فجر 
 جشنواره نمايشهای آيينی سنتی تهران  سال 1390

 گروه برتر جشنواره اقوام ايران زمين شيراز1392
 گروه برتر جشنواره ايران زمين گرگان1390 ...
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محمود استاد محمد
محمود اس��تادمحمد به حق استاد بود، 
اس��تاد نوش��تن. متولد س��ال 1329 بود و 
خود اولين آشنايی اش با دنيای نويسندگی 
را خوان��دن  كتاب های ص��ادق هدايت می 
دانس��ت. بعدها با بي��ژن مفي��د، جالل آل 
احمد، حس��ين قائمي��ان، اكبر مش��كين، 
محمد آس��تيم، عباس نعلبنديان و..آش��نا 
ش��د وبه جمع هنرمن��دان تئاتر پيوس��ت. 
تاآنك��ه در بندرعب��اس گ��روه »پتروک« را 

درسال1350تشكيل داد. 

Born in 1950 in 
Tehran, Ostad Mo-
hammad started 
his stage career as 
an actor and coop-
erated with artists 
such as Bijan Mo-
fid, Akbar Mosh-
kin and Abbas 
Naelbandian.

Mahmoud

Os t a d 
Mohammad

»گل ي��اس«، »خان��ه س��المندان«،»وهم 
عكس«، » تيغ ترنا«، »قصص القصر«، »آنها مامور 
اعدام خود هس��تند«، س��ريال» سايه همسايه« 
همه را نوشت و بعد دلش درايران بند نشد و رفت. 
رفت و درآمريكا نمايش»آخرين بازی« را نوشت 
و كارگردانی ك��رد. تا اينكه در1377 دوباره دلش 

برای وطن تنگ شد و برگشت.
ي��ک س��ال بع��د نمايش»آخرين ب��ازی« را 
درفرهنگس��رای نياوران و س��پس درسالن سايه 
مجموعه تئاترشهر اجرا كرد. درسال1379»ديوان 
تئاترال«را نوشت و سال بعد درسالن قشقايی اجرا 
كرد. در سال1381نمايشنامه»عكس خانوادگی« 
و درسال1383»سپنج رنج و شكنج« را نوشت و 
دوباره هوای كارگردانی اثرش به س��رش زد. اين 
بود كه در س��ال1386»تهرن« و در1389»كافه 
مک ادم« را نوش��ته و در مجموعه تئاتر شهر اجرا 
كرد. تا اينكه درسال1392 پس از گذشت63 سال 
قلم زنی درعرصه تئاتر، قلم از دستش افتاد و ديگر 

ننوشت. افسوس.... كه ديگر ننوشت.

اول از آثار بزرگان شروع كرد. به سراغ »پل« اثرمحمود دولت آبادی رفت و آن را اجرا كرد و سپس 
قلم به دس��ت گرفت و نوشت. » ديوار«، » آسيدكاظم«، »پژواک« ، » گذرخليل ده مرده« را نوشت و 

كارگردانی كرد. گاهی هم بر اساس نوشته های ديگران می نوشت. 
»رس��م زمانه« را بر اساس داس��تانی از جمال مير صادقی نوش��ت و ضبط تلويزيونی كرد. همين 
روش تازه بود كه او را برآن داش��ت تا فيلم نامه »جنگ اطهر« ونمايش��نامه»دقيانوس امپراطورشهر 
افس��وس« را ازقصه های قرآنی اقتباس و اجرا كند. ديگر دست خودش نبود، قلم او را فرا می خواند و 

او هم می نوشت. 

Ostad Mohammad 
died in Tehran in July 
2013.

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 iso-
lated from society. 
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رحمت اسکندری
آخ��ر ب��ه آرزوی دل��ش رس��يد. رحمت 
اسكندری شمرخوان تعزيه ای كه در محرم 
به دنيا آمده بود و آرزو داشت درمحرم ازدنيا 
برود و رفت. اس��تاد حاج رحمت اسكندری 
درتيرماه س��ال1308دريكی از ش��ب های 
ماه محرم چش��م به جهان گش��وده بود و از 
7س��الگی پای عش��ق به مواليش درتعزيه 
ايس��تاده بود. همين بود كه در كودكی، بچه 
خوان بود و درجوانی، »جوان خوان«. تا آنكه 

در20سالگی يک مخالف خوان خبره شد. 

 هنوز صدای گرم مخالف خوان خبره از ذهن ساكنان وكوچه های شهر 
به شهر استان های ايران پاک نش��ده بود كه درسال1391 شب تاسوعای 
حسينی رفت تا برای هميشه درجمع ياران راستين امام حسين)ع( باشد.

Rahmat

Eskandari

Born in 1929, 
Eskandari began 
Ta’zieh (Ashura 
Passion Play) per-
formance at the 
age of 7.

 آنقدر با اس��تعداد بود كه به همه نس��خ 
يعنی انجم، ميرعزا، ميرغم تس��لط كافی 
داش��ت. ه��م نس��ل وه��م دوران مرحوم 
سليمانی، مرحوم حجازی، مرحوم نورانی، 
مرحوم خ��وش خيم��ه، مرح��وم ترابی، 
مرحوم مش��ايخی، اس��تاد رضا حيدری، 
اس��تاد مرتضی صفاريان، استاد لنكرانی و 

بسياری از اساتيد ديگر بود.

ش��بيه خوانی شمر ، ابن س��عد و ديگر مخالفان امام 
حسين)ع(  كارسختی است. دل شير می خواست و مرد 
ميدان و او مرد ميدان مخالف خوانی بود. مخالف خوان 
بود؛ اما به تمام رديف های آواز موسيقی سنتی درتعزيه 
آشنا بود. به عتبات عاليه رفته و به زبان عربی هم مسلط 

شده بود از اين زبان هم در تعزيه ها استفاده می كرد.

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

 His contemporaries in-
clude Master Reza Hei-
dari and Master Morteza 
Saffarian.
Eskandari died in 2012.
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سعدی افشار
س��عد اهلل زحمت خواه )ملقب به سعدی 
افش��ار( آخرين بازمانده نس��ل قديم س��ياه 
ب��ازی ايرانی، دلش به خن��ده معنادار مردم 
خوش بود. هر كس��ی جرات خندادن ندارد. 
درسال1313 پا به جهان گذاشت و تا ششم 
ابتدايی هم بيشتر نخواند. اولين تجربه سياه 
بازی اش را در 13 سالگی در جشن نيمه ی 
شعبان داش��ت. خودش با دوده لوله بخاری 
چهره اش را س��ياه ك��رد وم��ردم را بخنده 

واداشت. 

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

Sa'di

Afshar

بعده��ا درتئاتر مهرتاش نق��ش كوچكی 
می گيرد و وارد دنيای حرفه ای س��ياه بازی 
می شود. راهش را انتخاب می كند. با مهدی 
مصری، س��يد حس��ين يوس��فی، ذبيح اهلل 
ماهری، رضا عرب��زاده و.. همكاری می كند و 
بعدها خودش يک گروه تئاتری راه می اندازد. 
كوله پش��تی سياه بودن را به دوش گرفت و با 
بازی در ديوانه اجتماع، هزار و يک شب، اياز، 
حاجی گلگون، بهلول، ب��ه خاطر يک دروغ، 
خوش باور، الش خورها، دست باالی دست، 
رقبای عابد، شمسه و قهقهه، صادفی و صوفی 
و... س��ياه باز معروف و پيشكسوت ايران شدو 
در دهه70 به س��راغ كارگردانی نمايش های 
روحوضی رف��ت و بايد به س��راغ كارگردانی 
می رفت. چون ديگر هم نس��النش نبودند و 

خودش كارگردانی را به عهده گرفته بود. 

اين ب��ود كه نمايش های پري��زاد، خليفه صياد، 
آخرين معما، تئاتر درتئات��ر، مبارک در ژاپن، قضا 
و ق��در را كارگردانی كرد.حاال تنه��ا پدربزرگ ها و 
مادر بزرگ ها »حاجی گلگون«، »واس��ه مرد« در 
ده��ه20 را به ياد م��ی آورند. اما ن��ه »پيتربروک« 
هم در س��ال1371 درجش��نواره پائي��زه پاريس 
س��لطان س��ياه بازی را كه اول بار در جش��ن هنر 
ش��يراز ديده بود؛ به خاطر داش��ت. يادمان نرودكه 
از دهه30 تا نمايش»س��عدی هملت می شود« به 
كارگردانی محمودعزيزی در اوايل دهه80 سعدی 
افشار،سلطان س��ياه بازی ايران بود وماند.در سال 
های اخير در نمايش قولنج در تماش��اخانه سنگلج 
به روی صحنه رفت وآخرين حضورش روی صحنه 

نمايش “ سعدی با نامادريش “ بود... 
رفتنش هم درش��ادی بود، دربهار. نمی خواست 
كه مردم غمگين باش��ند و او ب��رود... همين بود كه 
در30 فروردين ماه سال92 و در79 سالگی درميان 
ش��ادی مردم شهر، پايش را ازخط زندگی به خنده 
بيرون گذاش��ت و ما را با ياد خنده های از ته دلمان 

درسياه بازی هايش تنها گذاشت. 

In 1990’s, he began 
directing Rouhowsi-
-a traditional Iranian 
performance.  

Fairy and The Last Puzzle are 
among his works. His last work 
was Sa’di With His Step-Mother.

132



مرشد ولی اهلل ترابی
فراز و ف��رود صداي��ش در1315با اولين 
اشكی كه چشم او را به جهان گشود، شنيده 
شد و تاهمين س��ال1392طنين صدايش 
دركنار پرده های نقالی گوشه دلهايمان را به 
داستان های ش��اهنامه پيوند می زد. مرشد 
ولی اهلل ترابی داس��تان نويس، طومارنويس، 
نقال پرآوازه پنج دهه اخير هنرهای نمايشی 
اي��ران را می گويم. همان ك��ه پدرش تعزيه 
خوان بود. اول بارش��بيه يك��ی از دو طفالن 

مسلم را بازی كرد.

 از ورزش ه��ای رزم��ی وقديمی خصلت جوانمردی آموخت. س��پس با 
كس��ب اجازه از پدر به سراغ مرشدروح اهلل ش��وقی نقال رفت و روايت های 
س��ينه به سينه نقالی را ازايشان آموخت. درسال1353 عطااهلل بهمنش)از 
مفس��ران معتبر ورزشی( او را به عنوان نقال افتتاحيه جشن طوس انتخاب 

كرد. 

Master

Va l i o l l a h 
Torabi

Born in 1936, 
Torabi was an au-
thor and narrator. 
Ta’zieh (Ashura 
Passion Play) of 
Hazrat Qasem and 
Hazrat Ali Akbar 
are among his 
early works. 
 بعدها شبيه حضرت قاسم)ع(، حضرت 
علی اكبر)ع( و حضرت يوسف)ع( را خواند. 
تا آنكه در20س��الگی تعزي��ه را رها كرد و 
به س��راغ آموختن فنون ورزش های رزمی 
قديم همچون چوب بازی، شمش��يرزنی، 

پرتاب نيزه و... رفت.

بعد از آن بودكه درجش��نواره های ش��يراز و اصفهان 
و بس��ياری ديگر، مقام اول نقالی را كسب كرد. بعد هم 
آنقدر تمرين و ممارس��ت كرد تا شد»مرش��د ترابی«. 
مرش��د ش��ده بود و حاال بايد راه را نش��ان می داد. پس 
ش��روع كرد به تحقيق و چندين طومار نقالی و داستان 
های ش��اهنامه را گردآوری كرد. تا اينكه يک جلدآن به 
نام »مشكين نامه« به چاپ رس��يد و بعد هم اين جاده 
را رفت و كه در س��ال1392به آخر رسيد. حاالكه حتی 

فراز و فرود صدايش هم نيست، باز هم مرشد ماست. 

Torabi learned 
Naqqali (oral story-
telling) under Master 
Rouhollah Shoqi. 

Later he became expert 
in the field and per-
formed Naqqali in nu-
merous festivals.
Torabi passed away in 
2013.
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مجيد فروغی
مجيدفروغی در1340درتهران چش��م به 
جهان گشود. بديهه پرداز برجسته سياه بازی 
بود. او كه درنمايش های شبديز، دايره گچی، 
عقابی با دو سر، بلبل سرگشته، شب بيست و 
يكم، آس��يدكاظم، حاكم يه شبه، گذرلوطی 
صالح، پرنده س��بز، نوكر حقه ب��از، باجناق ها، 
پرس��توها، ش��ازده خانوم، قصه باغ زالزالک، 
انگشتری ژنرال ماسياس، نادرشاه آكتور تئاتر، 
پورژوا ژانتيوم، سی و هفت شاهی ميرزا، حسن 
سنتوری، هتل ايران، سعدی هملت می شود، 
پينه دوز ش��هر، زكريای رازی، دروازه ساعات، 
نغمه س��اقی، زخم مدينه، مب��ارک و خاتون 
پرده نشين، سايه تو سايه، قولنج، پدر عدالت، 
عفريته ماچين،مجلس سياه بازی بيژن و منيژه  
و... قدرت خود را در بديهه س��ازی و بازيگری 

نشان داد. 

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

Majid

Forouqi

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

بعدها جايزه دوم بازيگ��ری مرد را برای نمايش 
مبارک و خاتون پرده نشين و جايزه سوم بازيگری 
را در جش��نواره پلي��س از آن خود ك��رد. در ميانه 
دهه70 دونمايش »بر بادرفته«و »قهرمان كيه« را 
با همكاری تئاترگلريز و تماشاخانه نصر اجرا كرد. تا 
آنكه در سال1390ديده از جهان فرو بست. اما مگر 
می ش��ود فروغی روی صحنه تخت��ه حوضی ديگر 
نديد. باور داريم هيچگاه تاريخ نمايش های ايرانی 

وزير پوشی مجيد فروغی را از ياد نخواهد برد. 

In 1990’s, he began 
directing Rouhowsi-
-a traditional Iranian 
performance.  

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.
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صادق همايونی
حري��ق م��رگ درتابس��تان امس��ال به 
ارتفاعات جنگل زده است و بزرگان بسياری 
را از دني��ای نماي��ش ايرانی به كام نيس��تی 
كشانده اس��ت. سعدی افشار، محمود استاد 
محمد، مرش��د و ل��ی اهلل ترابی و حاالصادق 
همايونی پژوهشگرفقيد و وارسته ای كه دور 
از غوغای تهران زيست و همواره قلبش برای 

فرهنگ اين سرزمين تپيد. 

اما تعزيه و تعزيه خوانی وامدار استاد صادق همايونی است. انتشاركتب 
ارزش��مند تعزيه و تعزيه خوانی ك��ه حاوی پژوهش و بررس��ی تعزيه اين 
هنرمل��ی بود، او راس��ر زبانها انداخت و راه و منزلت ت��ازه ای را ايجاد كرد و 
س��پس حسينيه مشير و شيراز خاستگاه تعزيه چراغهای تازه ای را دربرابر 
تاريكی های اين نمايش مذهبی فروزان س��اخت كه اين دلبس��تگی ها با 
گفتاره��ا و گفت و گوهايی درباره تعزيه ك��ه حاوی مقاالت و گفت وگو يی 

درباره تعزيه و شبيه خوانی بود پژوهش های او را به اوج خود رساند.
ش��وكت وس��خنرانی های جالب توجه و ارائه مقاالت دركنفرانس های 
علمی پژوهش��ی آخرين تالش های زنده يادصادق همايونی بود كه هماره 
ماي��ه اغتنام فرصت ب��وده و همين تالش های صميمان��ه و پژوهش های 
گرانس��نگ بود كه از او چهره ای ماندگار به جای گذاشت و ما را درحسرت 

سوگش داغدار ساخت....يادش گرامی و راهش پر رهرو..... 

Sadeq

Homayouni

اين مرگ ها را چه آسان می تواند شنيد 
و چه دوار آنها را بايد باور كرد. انس��انهايی 
هس��تندكه تنها وتنها زندگی می كنند و 
آدم هايی هس��تند كه به زندگی معنا می 
بخش��ند. صادق همايونی يكی از آن شمار 
بود ك��ه هرگزدس��ت از پژوهش و تحقيق 
نكش��يد و همواره حضور و محفلش گرم  از 
روش��نفكران و انديشمندان بود. نسلی كه 
آموخته بود مهر بوزد، مطالعه كند، كشف 
كن��د و با عزت نفس و ايم��ان و تعهد دين 
خود را به اين كهن بوم وبر ادا كند و كرد. 

عم��ری79 س��اله و آث��اری ب��ه حد و 
شمار70جلد در زمينه های مختلف شعر، 
موس��يقی، تعزيه، نق��د و پژوهش رمان و 
داس��تان، ادبيات، مردم شناسی، فولكلور، 
نخس��ت با سنت همه مردم ش��يرازی ها، 
س��رزمين حافظ و س��عدی، با شعرشروع 
كرد و اولين مجموع ش��عر خ��ود را تحت 
عنوان بن بست منتش��ر كرد. به دنبال آن 

داستان های كوتاه. 

ام��ا خيلی زود رخت به ديار پژوهش كش��يد و ترانه 
هايی از دي��ار جنوب را كه حاوی فرهن��گ و مردم بود 
منتش��ر ساخت و س��رانجام ترانه های محلی ديار خود 
را در يكه��زار و چهارصدترانه محلی جمع آوری كردكه 
طبع ونش��ر آن افق وعنايت ت��ازه ای رانوي��د داد. اين 
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 بيتی های 
الرستانی، سروستانی، جهرمی، هر آنچه كه به فرهنگ 
توده های مردمی تعلق داش��ت در دس��تور كار او قرار 

گرفت و نيز سروده هايشان رمان بر فراز قله دنا و...

Homayouni was a research-
er and literary expert. He 
produced over 70 titles of 
books centered on poetry, 
music, literature and folk-
lore culture. 

But what distinguished 
him as a researcher was 
his studies on Ta’zieh 
(Ashura Passion Play). 
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خليل رضايی
در س��ال1319درفراهان استان مركزی 
چش��م به جهان گش��ود. او كه پدرش تعزيه 
خوان بود. دركنار پدر بر اين هنر مسلط شد. 
او در3 س��الگی درنقش طفل خوان و تا علی 
اكبرخوانی، زنانه پوش��ی و ش��هادت خوانی 

پيش رفت. 

Born in 1940, Rezaei learned 
storytelling under his fa-
ther, who performed Ta’zieh 
(Ashura Passion Play).

Khalil

Rezaei

او در دوران پهلوی از روستايی به روستای 
ديگر رفته و تعزيه می خواند. رضايی دركنار 
اساتيدی همچون هاشم فياض، محمدحجاز 
مهر، مرتضی سليمانی و.. تعزيه را آموخت. او 
را به عنوان حافظ تعزيه های غريب شناخته 
شده بود. زيراحافظه درخشانی داشت و همه 

را بخاطر می سپارد. 

پس از انقالب درجشنواره های مختلف شركت 
داش��ت و حتی اجراهای برون م��رزی مختلفی نيز 
داش��ت. اوحدود 1347س��ال تعزيه خوان آقا امام 
حس��ين )ع( ويكی از هنرمندان و تعزيه خوان های 
پيشكس��وت تكيه قووجان خوانسار- مركز تعزيه- 
بود. وی در ارديبهش��ت ماه1392 دار فانی را وداع 

گفت.

  Rezaei participated 
in several domestic 
and foreign festivals.
He died in 2013.
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مجيد افشار
روز سرد 23دی ماه1330مصادف با 

تولدمجيد افشار است. يكی از بزرگان 
عرصه تئاتر آييني سنتی كه نمايش را به 

عنوان دل مشغولی شخصی اش درجوانی 
دنبال می كند. بعدها به سراغ اساتيدی 

همچون مهدی مصری، سيدحسين 
يوسفی، سعدی افشار و....می رود ودر كنار 

آنها مشق سياه بازی می كند.

Born in 1951, Afshar is one of 
the masters of ritual-tradition-
al theater.

Majid

Afshar

Some experts be-
lieve that after 
Sa’di, he is the 
only remaining art-
ist in the genre of 
Siah-Bazi, a type 
of folk play featur-
ing a black-faced 
harlequin who 
stirs the audience 
to laughter with 
amusing improvi-
sations.

 اوبالغ بر50 اثر نمايشی را نويسندگی،كارگردانی 
وبازی كرده. برخی معتقدند پس ازسعدی 
افشارتنها بازمانده سياه بازی اوست. افشار 

ازسال1342تا1350درنمايش های كمدی وتيپ های 
مختلف بازی داشته و ازسال1350به بعد به كارهای 

نمايشی آييني سنتی روی آورد. 

ازآثاری كه به عنوان سياه حضورداشته 
می توان به سلطان وسياه، يک مضحكه، بنگاه 

تئاترال،باغ شكرپاره و.. را نام برد. او همچنين در 
بسياری از سريال ها از جمله جدی نگيريد، قندو 

پند، شمايل، بعد از خبر و.. نيز حضور جدی داشته 
. وی يكی از فعاالن عرصه هنرهای آييني سنتی 

است و درتمام جشنواره های آييني و سنتی و 
برخی جشنواره های بين المللی و استانی شركت 

داشته است. 

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

Majid Afshar 
has so far au-
thored and 
directed over 
50 plays.
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جواد انصافی
اگرب��ا انص��اف ب��ه دفتر فعالي��ت هايش 
نظركن��ی، متوجه می ش��وی يك��ی ازفعال 
ترين و ب��ا اخالق ترين هنرمن��دان نمايش 
های آييني وس��نتی اس��ت. از اين گذشته 
پژوهشگری است كه تحقيقات ميدانی خود 
را دراجراهايش نيزبكار می گيرد و ماحصل 
تحقيقات نمايش هايی هس��تندكه بارها به 

كارگردانی او به روی صحنه رفته است.

 ازجمله »سياه بازی از نگاه يک سياه«، »نمايش های زنانه ايران «و....را 
می توان نام برد. اما مردم او را به عنوان بازيگر نام آشنا وخوش اخالق سياه 

بازی ايران می شناسند و اوكسی نيست جزجواد انصافی.

Javad

Ensafi 

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

نويس��نده،كارگردان  جوادانصاف��ی 
وبازيگر پرتالشی درسال1330درشميران 
متولد ش��د. او دركنار اس��اتيدی همچون 
اس��ماعيل مهرتاش، پرويز فنی زاده، ايرج 
جنتی عطايی، استاد خجسته كيا و... هنر 
نمايش سنتی ايرانی را آموخت وتا پيش از 
پيروزی انقالب اس��المی20 اثرنمايشی را 

نويسندگی، كارگردانی و بازی كرد.

 اما ازس��ال 1358فعاليت خود را به صورت حرفه ای 
با صدا و س��يما و وزارت  فرهنگ و ارش��اد اسالمی آغاز 
ك��رد. از آن زمان تا به امروز س��ريال ه��ا، فيلم ها و آثار 
نمايشی بس��ياری توليد ش��ده كه به نام جواد انصافی 
مزين شده اس��ت.او در س��ريالهايی همچون مجموعه 
زيرذره بين، كج خيال، حس��ام الدوله، با زبان بی زبانی، 
عبدالی و اوستا، مجموعه شبكه خنده،مجموعه لطايف 
الحكايات، ميوه ممنوعه، اش��كها و لبخندها، شهر باران 
و... همچني��ن نمايش هاي��ی همچون ن��وروزو پيروز، 
جوحی و قاضی، انس��ان يا ديو، شهر وارونه، دق مرگ، 
وجدان بيدار، فندوق و...به عنوان نويسندهفكارگردان 

و باالخره بازيگر حضور داشته است. 

He ha so far directed and 
acted in over 20 plays. 
Under the Magnet, For-
bidden Fruit, Rain City, 
Vigilant Conscience are 
among his works.
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حاج عبداهلل بابا مرادی
 صدای خوش و دلنشينی داشت و همين 
باعث ش��د خانواده مذهبی اش او را  به ذكر 
مصائب اباعبداهلل الحس��ين تشويق كنند. او 
در كودكی طفل خوان ،در نوجوانی ش��بيه 
طفالن مس��لم،حضرت قاس��م)ع(، حضرت 
عل��ی اكبر)ع( و... بود ت��ا اينكه به يک چهره 

شاخص بدل شد. 

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

Abdollah

Babamoradi

His horse riding 
skills as well as 
other abilities has 
made him a dis-
tinguished Ta’zieh 
narrator.

 وی دركنار اساتيد برجسته ای همچون 
شمس علی فتحعلی بيگی، مرحوم احمد 
بخشايشی، مرحوم سيد محمدآقا ميری 
و... تعزي��ه را آموخ��ت وح��اال تنهاچراغ 
روشن تعزيه زنجان است. او درتعزيه 72 
تن كه همه س��اله درشهرستان سلطانيه 
اجرا می ش��ود،حدود6 س��اعت در نقش 

شبيه امام حسين)ع( اجرا داشت. 

 مه��ارت در اس��ب دوان��ی  و ديگر مه��ارت هايی ك��ه از اوان كودكی 
آموخت��ه او را به يكی ازبرجس��ته ترين تعزيه خوانها تبديل كرده اس��ت. 
او درسن20س��الگی به صورت حرفه ای ش��بيه امام حس��ين)ع( شد و تا 
امروز62 س��ال تمام فعاليت مستمردرتعزيه خوانی دارد.ازديگر تخصص 

هايش اجرا درنقش حضرت ابوالفضل)ع(، مسلم و.... است.

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

One of his fa-
mous works is 
the Ta’zieh of 
72 Bodies.
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محمدرضا رجب زاده
ش��بيه گردانی كارهر كس��ی نيست. اما 
رجب زاده به خوب��ی از پس آن برمی آيد. او 
كه دركودكی طفل خوان و در جوانی مخالف 
خوان می شود.بعدها نس��خه تعزيه هم می 

می نويسد.

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

Mohammad Reza 

Rajabzadeh

The artist has re-
ceived numerous 
domestic and inter-
national awards.
او تعزي��ه هايی همچ��ون نارنمرودی، 
قلم��دان مرص��ع، جرجيس، ام��ام علی، 
ماردبن صديف، عابس و شوذب، و... را اجرا 

می كند.

قلم��دان مرص��ع، خلد برين، س��قاخانه اس��ماعيل 
طالئ��ی، داود نبئی،  بخت النصر، بلع��م باعورا به قلم او 
نوش��ته ش��ده. همچنين بارها موفق به كسب جوايز و 
ديپلم افتخار در سوگواره های استانی و جشنواره های 

بين الملی و آييني سنتی شده.

He authored works such 
as The Saqqakhaneh 
of Esmaeil Talaei and 
Prophet David. 
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سيد علی اکبر رزم آرا
او در1308 در قزوين به دنيا آمد. رزم آرا 
از اوان كودكی با بچه خوانی تعزيه خوانی را 
آغاز كرد. ميرزا يوس��ف خالو، استادش بود. 
به جوانی كه رس��يد در نق��ش حضرت علی 
اكبر)ع(، حبيب ابن مظاهر و... ظاهرمی شد 
و غضنفرخان كاش��ی ميرزای تعزيه اش��ان 

بود. 

Born in 1929 in Qaz-
vin, he began Ta’zieh 
(Ashura Passion Play) 
since childhood.

Seyyed Ali Akbar 

Razmara

His horse riding 
skills as well as 
other abilities has 
made him a dis-
tinguished Ta’zieh 
narrator.

تا سال1332همينطور متفرقه خوانی، 
زنانه پوش و.. بود .اما در1332ش��هادت 
خوانی درنقش ه��ای حضرت عباس)ع(
و مس��لم را آغاز ك��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 تعزيه اجرا م��ی كرد. تا 
اينك��ه در1370درفس��تيوال هنره��ای 
نمايش��ی درفرانس��ه به همراه گروه زنده 
ياد هاش��م فياض حضور پي��دا كرد. نام او 
دركتاب »نقش پوش��ی درشبيه خوانی« 
نوش��ته محمد حس��ين ناصر بخت جزو 

شبيه خوانان شاخص تعزيه آمده است.

او ك��ه دارای درجه دو هن��ری از وزارت 
ارش��اد اس��ت، عضو انجمن تعزيه خوانان 
اي��ران وكان��ون نويس��ندگان وش��اعران، 
رئيس كميت��ه پيشكس��وتان ورزش های 
باستانی وكش��تی پهلوانی استان سمنان، 
عض��و كميته ارزش��يابی هيئ��ت پهلوانی 
و زورخانه ای  اس��تان س��منان  نيز هست. 
رزم آرا پيشكس��وت عرصه های موسيقی، 
آواز، رديف های موس��يقی ايرانی، كشتی 
پهلوانی و تعزيه خوانی اس��ت اين هنرمند 
فرزانه تمام تعزيه هايش را برپايه موسيقی 
 و آواز، ردي��ف خوان��ی ايران��ی، و س��نتی

 می خواند. 

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

Mohammad Hossein 
Nasserbakht, in his 
book on Ta’zieh, men-
tioned Razmara as an 
eminent narrator.
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نويسنده: علی شمس
متولد1364اراک، نويسنده، كارگردان و منتقد تئاتراست. 
وی نويسندگی ابوالهول، امينه و... همچنين بازيگر نمايش 

های سه روز ابدی، حقه های مبارک، زيارت اهل قبور، 
يادگار يار، شغال خرسوار و.... را در پرونده كاری خود دارد.  

نويسنده: ابوالفضل حاجی علی خانی
متولد1357اراک، وی دارای كارشناس��ی بازيگری نمايش 
است. او از سال1377فعاليت خود را در عرصه تئاترآغازكرد. 
نمايش��نامه های معاش��قه حنجر و خنجر، س��رخ و س��ياه، 
خاكستر سبز، پايان بزرگراه، خسوف، تلفن، مجلس مناظره 
حكيم ابوالقاس��م خان فردوسی با فيلس��وف روشنفكر ماب 

غرب هگل و... را در پرونده كاری خود دارد. 

اگر شبی از شبهای تهران مسافری

سياه و غزال

و  اجتماع��ی  درام��ی  روای��ت 
رانشناختی اس��ت. دو روایت را پشت 
سر مي گذارد، نخست مقوله ترور”هرکي 
باش خان”اس��ت و در م��وازات با 
این ت��رور مرگ “س��ياه”روایت مي 
ش��ود و این دو اتفاق بس��تر موقعيت 
هاي مختلف را در نمایش شل 

مي دهد....  

س��ياه 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��ياه پيشنهاد می 

کند و....

This is a 
social 

and psy-
chological 
drama.

Siah, leader 
of the group 

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

 Playwright: 

Ali 

Shams

 Playwright: 

Abolfazl

Haji Alikhani

If You Are a Passenger at One 
Night in Tehran

Siah and Ghazaal

Born in 1985, Shams is a writer, di-
rector and critic. Sphinx, Aminehare 
among his works.

Playwright: Born in 1978, he began 
his theatrical activities in 1998. Red 
and Black, Lunar Eclipse, Tele-
phone areamong is works.

)رتبه اول(

)رتبه دوم مشترک(
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نويسنده: خسرو اميری
متولد1353كرمانش��اه، دارای كارشناسی ادبيات نمايشی 
اس��ت. وی نويس��نده نمايش��نامه هايی همچون مس��لخ، 
پسری كه نمی خواس��ت فرمانروا باشد، من با دل سباستين 
ناوروتسكی، مردی با چشمان آبی، شامگاه غريبان و..است.   

نويسنده: سيد محمد مساوات
متولد1362تهران، دارای كارشناس��ی ارشد تئاتر است. وی 
از سال 1386 وارد حوزه نويسندگی شده است. وی نويسنده 
نمايش��نامه های ب��ازی آی، خانه قياس الدي��ن مع الفارق، 

ارتش ميرزا ملكم خان خانبلوكی و..... است.

آن سم ها 
سرگذشتمان نبشت 

راست پنجاگه

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.

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

و....

Once 
again in 

a narration, 
mythical fig-
ures Rostam 
and Sohrab 
become 
alive…

Pir-Ata is the 
custodian of 

Imamzadeh Haz-
rat Ali Akbar 
(AS)…

 Playwright: 

Khosro 

Amiri

 Playwright: 

Seyyed Mohammad 

Mosavat

Those Hooves Wrote Our Destiny

Rast Panjgah

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

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

)رتبه دوم مشترک(

)رتبه سوم مشترک(
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نويسنده: محمد رضا مختاری آزاد فرد
متولد1360تهران، دارای كارشناسی ارشدادبيات نمايشی 
است. ازس��ال1380واردحوزه تئاتر شد. كارگردانی جلسه، 
س��رايدار، خواستگارس��مج، فالگير، س��يندرال، دارو دسته 

ميكروب و.. را درپرونده كاری خود دارد. 

نويسنده: ناصر حبيبيان
متولد1359نهاوند، دارای كارشناسی ارشدكارگردانی تئاتر 
است. وی از سال1376فعاليت خود را درعرصه نويسندگی 
آغاز كرد. او نويس��ندگی نمايشنامه های بلوط برشته، زمين 
قطب��ی، تيتر يک، تيتر2، يک قاچ ي��ک تولد و... را در پرونده 

كاری خود دارد. 

ناز کنيز

هزار شاق

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

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

Houri is 
wonder-

ing which 
one to 
choose, the 
son or the 
father…

The horse of 
Lotf Ali Khan 

Zand narrates the 
whole history of 
the Qajarid Dy-
nasty.

 Playwright: 

Mohammad Reza 

Mokhtari Azad-
fard

 Playwright: 

Nasser

Habib-
ian

Sweet Bondwoman 

1,000 Whips

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

Born in 1980, he holds an MA in 
theater directing. Habibian began 
his theatrical activities in 1997.

)رتبه سوم مشترک(

)رتبه سوم مشترک(
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همزمان با ش��روع ش��انزدهمين  جش��نواره نمايش های آيينی 
س��نتی، مجموعه مقاالت سومين س��مينار و چكيده مقاالت اين 

دوره)چهارم( توسط انتشارات نمايش به چاپ رسيد. 
مجموعه مقاالت س��ومين دوره به كوشش حميدرضا اردالن در 
375 صفحه  به موضوعاتی چون حكمت زبان و آيين، نمايش های 
آيينی ملل، مقايس��ه تطبيقی نمايش ه��ای آيينی ملل، آيين های 
سرس��پاری و تجسد، تعزيه، پرده خوانی و نقالی، نمايش عروسكی،  
نمايش های شادی آور، نمايش های آيينی و سنتی تا نمايش معاصر 
و موس��يقی و درام به قلم پژوهشگرانی چون دكتر حجت اسديان، 
دكتر حميدرضا اردالن، پروفس��ور متی يو آيساک كوهن، دكتر ليا 
زوال،  ش��اما زيدی، دكتر مژگان جهان آرا، توماسو مينيتی، چنگيز 

توزک، امی ترومپتر، پروفسور كاكوپاردو، و ... می پردازد. 
همچنين كتاب چكيده مقاالت چهارمين س��مينار بين المللی 
نمايش ه��ای آيينی س��نتی با مقاالت��ی از دكتر محم��ود عزيزی 
درخص��وص "خاس��تگاه آيين نمايش��ی و جامعه م��درن"،  دكتر 
بهم��ن نامورمطلق ب��ا مقال "اس��طوره ها و آيين های تش��رف در 
جهان تش��رف زدا" ، س��ودابه فضايلی با مقاله "آيين های ور"  دكتر 
محمدحس��ين ناصربخت ب��ا مقاله "س��پيدبازی" دكت��ر مژگان 
جه��ان آرا با مقاله ای با عن��وان "مقدمه ای بر بوگاك��و" و ....  در 64 

صفحه به چاپ رسيده است. 

همچنين كت��اب های دفتر تعزيه12به كوش��ش داود فتحعلی 
بيگی، مهدی دريايی، س��عدی افش��ار س��بک و بازيگری و زندگی 
هنری نوش��ته محمدرضاخزائ��ی، بازی نامه )1(، نوش��ته هنگامه 
مفيد ومحمدچرمش��ير، دفتر پژوهش)1(، كار كانون نمايشگران 
آئينی سنتی و بازی نامه)2(، نوش��ته خسرو اميری، علی شمسی، 
س��يدمحمد مس��اوات، ابوالفض��ل ح��اج علی خان��ی، محمد رضا 
مختاری آزاد فرد، ناصرحبيبيان از ديگركتاب های چاپ ش��ده در 

شانزدهمين جشنواره آئينی سنتی هستند. 

انتشار 7 کتاب در جشنواره شانزدهم
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س��ر زدن به خاطره ها هميشه جای تامل دارد. نمايش آئينی و سنتی 
در ط��ی نيم قرن اخير راهی پر فراز و فرود را طی كرده اس��ت. س��عدی 
افش��ار، مجيد افشار، حس��ن عظيمی و ديگر پيشكسوتان نمايش های 
آئينی و س��نتی در اين عكس ها احس��ا س ها و حرف های فراوانی برای 

گفتن دارند. 
عکس ها از آرشيو حسن عظيمی

خاطره ها زنده اند
Memories Do Not Die
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