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فصل دوباره هنر تئاتر با آغاز جشنواره بین المللی تئاتر فجر و گردهمایی بزرگ هنرمندان آغاز می شود. برگزاری جشنواره به عنوان یک 
میراث باشکوه همواره با حس و حال و هوای پرشور و زیبا همراه است که شکوه و بزرگی هنر تئاتر را به رخ می کشد. تئاتر هنری بزرگ 
و ارزشمند است چون از انسان و حیات و راز و رمز هستی، درددها و غم ها،  شادی و امید و خواسته ها و آرزو، و رویاهای بی انتهای بشر 
حرف می زند. تئاتر یک ضرورت است چون یک هنر واال و فاخر بوده و  انسان را در عالم رویا به جهان خواسته ها هدایت می کند. آنچه 

هست و آنچه باید باشد. 
صحنه و عالم نمایش جایی برای ظهور انســان به عنوان برترین آفریده الهی اســت. روزگار و تاریخ طوالنی این هنر با آغاز کنش و 
اندیشه ای بوده که صفت جمال را در وجوه مختلف نمایش زندگی جاری کرده است. این صحنه مقدس است و ما از قداست این عالم با 
افتخار حرف می زنیم. الزمه کمال و تعالی و رشد انسان در این جهان خاکی توجه به غرایز و صفات او خواهد بود. جهان هنر بستری برای 
نشان دادن این امیال و سرشت انسانی خواهد بود. بشر خاکی با عقل و دانش خود بر سایر موجودات زمینی برتری دارد و هنر تئاتر متکی 
بر اندیشه و دانش، راهی برای آگاهی بخشی و درک هستی و جهان خواهد بود. تاکنون هرآنچه شنیده و یا می شنویم ستایش این هنر 
یعنی موهبت بزرگ خداوند  است. عظمت این هنر را در پس کلمه های پرمعنا یعنی نمایش و تئاتر از طرف فیلسوفان و نویسندگان و 
هنرمندان و اهل فضل و دانش بارها شنیده ایم و اکنون عظمت و بزرگی این هنر برای همه ما هویدا و آشکار است. هویت تئاتر یک حس 
و معنای بسیار بزرگ است که ضرورت آن در زندگی دیروز و امروز و فردا خواهد بود. خاستگاه تئاتر در ظهور فلسفه و ادبیات از گذشته 

تاکنون ما را از سطح تجربی زندگی به سوی حقیقت متعالی زندگی رهنمون می سازد. 
در این قافله تئاتر و مجمع خالقان و آفرینشگران دنیای رویا و خیال برای  نیل به جهان واقعی و در این صحنه آگاهی و تالش و ریاضت، 
جامعه هنرمندان مهم ترین سرمایه این هنر بوده اند. آغاز این جشنواره در سال های اولیه پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی که 
ملت ما با جفای نااهالن و دشمنان آزادی و استقالل روبرو شد، برای نیل به آرمان های بزرگ بود. در همه این سال ها برگزاری این رویداد 
نمایشی فرصتی بود تا دغدغه ها و حرف های مردمان این سرزمین با آثار ماندگار در صحنه و فضای تئاتر جاری شود. آنچه اهمیت دارد 
این است که هنرمندان تئاتر همواره و در کنار هم برای شکوفا شدن این درخت تنومند تالش کرده اند. جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
فرصت بزرگی برای معرفی و یا خلق آثار ماندگار و هنرمندان پرافتخاری شده که اینک باید قدردان این حضور و میراث باشکوه باشیم. 

در دهه مبارک فجر انقالب اسالمی و برگزاری »سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر« جامعه هنرمندان پرتالش تئاتر فصل 
دیگری را از این رویداد رقم خواهند زد. برای برگزاری این جشنواره همه جامعه هنرمندان و گروه های هنری و خانواده بزرگ تئاتر در 
سراسر کشور قریب یک سال تالش بسیارکر ده اند. با برگزاری این رویداد برگ دیگری از این صفحه هنری ورق خواهد خورد و بیشتر از 
هر زمان دیگر به همدلی و همراهی و مشارکت این خانواده نیاز است تا در این صحنه و در کنار هم باشیم. اینک که به استقبال روزهای 
باشــکوه این رویداد خواهیم رفت وظیفه دارم از کوشــش و حضور همه خانواده هنرمندان و گروه های نمایشی و دبیر هنرمند و عوامل 
ستادی و حمایت همه مسئوالن و متولیان فرهنگی و هنری برای برگزاری این جشنواره سپاسگزاری نمایم. »سی و هشتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر« با مشــارکت و حمایت و حضور همه هنرمندان این عرصه به مانند یک سرو ایستاده نشان آزادگی و استقالل و 

اندیشه های بزرگ مردمان این سرزمین مهر خواهد بود.  
شهرام کرمی
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 هنر تئاتر، برآمده از بن اندیشه مردمانی است که این هنر واال را در جان خود می پرورند. فرهنگ ایرانی- اسالمی با منش درخشان 
جوانمردی و مقاومت در ساحت زیبایی شناختی تئاتر ایران می درخشد و هربار بیش از پیش جلوه گر می شود. گفتمانی که از رهگذر 
تئاتر جریان می یابد، انگاره ای عمیق است که جان ایرانی را در جهان نجوا می کند و هر اثر نمایشی چونان سفیری است که فرهنگ 

این سامان را به بایسته ترین شکل در رگ های جهان امروز نشر می دهد.
جشنواره تئاتر فجر مجالی است درخشان و غنیمتی است کم یاب برای آن که قدرت روشنگری و گفتمان درخشان هنر اسالمی- 
ایرانی جلوه ای عینی یافته و در تعامل با تئاتر دیگر ملت ها سرافراز و استوار، جذابیت شرقی درخشان خود را بنمایاند. این مواجهه 
فرصتی است تا میدان فرهنگ مقاومت و جوانمردی، که مشخصه های اصلی منش ایرانی اند، در میان فرهنگ ها بازنمایی شده و در 
جهان رســانه زده ای که با تمام توان تالش  می کند تا صدای ســرافراز شرق را نشنیده بینگارد، فریادی از جنس فرهنگ درخشان و 
خوش نگار ایرانی سردهد. پژواک این فریاد در رنگ شهیدان این مرز و بوم و پاسداران بی بدیل این هویت سربلند تنیده است و در 

میان گفت و گوهای تئاتری، شکلی معاصر و امروزین خواهد یافت.
پس با چشمانی منتظر به استقبال درخشش باشکوه این فرهنگ می رویم و تماشاگر ظرافت خوش تراش اندیشه ایرانی خواهیم بود.
سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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اینک این ســی و هشــتمین دوره از جشــنواره  تئاتر فجر است که در آستانه  آن ایســتاده ایم، رویدادی که هم می توان آن را به 
سادگی یکی از جشنواره های تئاتر دانست و هم می توان صعوبت شکل گیری اش را در میانه  پر پیچ و تاب زمانه ای این چنین دید! 
خانم ها، آقایان، اهالی محترم تئاتر، نویســنده  این ســطور اعتراف می کند که در ســالیان نه چندان دور، روزگاری که خود یکی از 
شــرکت کنندگان این رویداد بی بدیل تئاتر ایران بود، چه بسیار نامالیمات که گریبانش را نگرفت و چه مایه دلتنگی که نداشت از 
برگزارکنندگان این جشنواره. اعتراف می کند که هرگز در خیالش نمی گشت آن سال ها، که روزی روزگاری قرعه  میزبانِی خانواده  
بزرگ تئاتر ایران به نام او افتد. اعتراف می کند که وقتی پا به میدان گذاشــت، تازه دید این ضیافت عجب کارســتانی است و کار از 
لونی است دیگر...! من در برابر شما نه به عنواِن دبیر که به عنواِن یکی از اعضای این خانواده شهادت می دهم، همه  برگزار کنندگان 
رویداد امسال عشق به تئاتر و تئاتری ها را با صداقت و راستی رعایت کرده اند. دوستان من، باور کنید در زمانه ای چونان زمانه  ما که 

گاهی اندوه با همه  توان معنای خود را در برابر چشم نمایش می دهد، ضیافتی هم از این دست عزمی راسخ می طلبد. 
بر آن بوده ایم تا درنگی باشــیم  بر هم نوایی صداهای متنوعی که در شــکل ها و شــیوه های مختلف، جلوه های هزار رنگ و هزار 
نقِش خود را بر پهنه  صحنه می گسترند. بر آن بوده ایم که این چند صدایی را ارج نهیم و در ساحت های مختلف ولو به بهای برخی 
بی مهری ها اختالف و تالقی سلیقه ها را به فال نیک بگیریم. باور داشته ایم که مرِز رونق بخشی به این رویداد نه از رهگذِر برگزیده 
شدن و صرف بودن در جشنواره، بلکه از اعالم آمادگی برای حضور در آن می گذرد. در برابر شما، هر آن کدامتان که برای این حضور 
اعالم آمادگی کردید، چه منتخب بوده باشــید و چه نه، از جا برمی خیزیم و به احترامتان کاله از ســر برمی داریم که رونق بخش و 

سلسله جنبان تئاتر ایران شمایید. 
اینک در آستانه  سی و هشتمین جشنواره  تئاتر فجر، صاحب این قلم اذعان می دارد که حساب همه چیز را کرده بود جز آن که 
ناگهان در پیچ و خم رویدادی هول و دلخراش، اهِل خانه از خانه  خود رو برگردانند! باور کنید دلم بود که در تک تِک آن لحظه های 
غریب چشم در چشم دوستانم شوم و بگویم: رفیق، هم رکاب، هم پیاله، می فهمم از چه رنجه ای، می فهمم چه می گویی اما ببین! 

این من و ماییم، رفیق و اهل خانه، این خانه بی هرکداممان غربت کده ای بیش نیست، تو بر ما...
همچنان بر این اعتقادم که هر فردی از خانواده  تئاتر از حِق طبیعی خود برای ماندن یا رفتن استفاده کرده است. من و همکارانم 
همه  نامالیمات را به جان خریدیم تا آنکه در صحنه مانده است لحظه ای درخشِش حضور انسان معاصر را جلوه گر شود و این همه  

امید من و ماست، همین.
عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده

سر فرو کردم در اینجا، تا کجا سر برکنم...
       نادر برهانی مرند
دبیر جشنواره

ُضوا لَُه لَعلَُّه أن یُِصیَبُکم نفحٌة ِمنها َفال تَشَقوَن بَعَدها أبدا ... ُِّکم فی أیّاِم َدهِرُکم نََفحاٍت، َفَتَعرَّ إِّن لِرب
همانا از سوی پروردگار شما در طول عمرتان نسیم هایی می وزد، پس خود را در معرض آنها قرار دهید، باشد که نسیمی از آن نفحات 

به شما بوزد و زان پس هرگز به شقاوت نیفتید. 
هنر، فضیلت انسان است که متولد می شود تا بار امانت را به درک و درد به جان بخرد و جویای گوهر گمشده باشد که آدمی اگر 
بخواهد سزاوار "فتبارک اهلل احسن الخالقین" باقی بماند، باید به تماشای خویش در آبگینه هنر، زالل تر شود. شادمانِی اندوهناکی است 

این تولد که تلخ تلخ، جان هنرمند می خراشد تا جهان هنر، نوشین و نازنین باشد. 
حماسه ی باشکوهی است "رنجی" که به "گنج" و "دردی" که به "درود" بینجامد. "جمال" و "جالل" آدمی است هنر، و بی دریغ در 
خوش حالی و بد احوالی مردمان دیروز و امروز، شریک بوده است که از جان برخاسته و بر جان ها نشسته است. شرح شریف هنر در 
شیدایی روزگار "انقالب" شنیدنی است. به یاد آوریم زمزمه  هایی که به لحن و لهجه  هنر "فریاد" شد و دستانی که به آرمان هنر، "داستان"

جشنواره های فجر، ستایش ستم ستیزانی است که به ِسالح هنر، َصالح سرزمین خویش را رقم زدند. این روزها نیز که ناگریزان از 
خشم، به ورطه  وطن می اندیشند، تن از هنر، رویینه باید کرد و به شوق صلح، به بردباری از هفت خوان بگذریم که جان هنرمندان به 

تمامی به وصل اندیشیده است و در دریای تالطم ها و تشویش ها به لنگر صبر، ساحل سامان بوده اند. 
رواست که خاصه بدین روزگار، ستایش گر همت و هوشیاری هنرمندانی باشیم که به هنگام سوگ و در هوای سور، مردم اندیشند. 
تئاتر، همه این ســال ها، قدم به قدم از "عزلت" به "صحبت" کوچیده و چنان شــبیه اســت به "مردم" که هر دو سوی صحنه تئاتر، 
می تواند "مردم"، نام بگیرد. این هم هوایی و هم احوالی اما به کیمیای گفتگو رونق گرفته و مقصدش فهم مخاطبان و نشاط شهروندان 
و توانش هنرمندان بوده است. جشنواره تئاتر فجر متولد چنین آرمانی است و آن به، که مصائب و مرارت های این ایام، پر سیمرغی 
گردید که اهریمن نومیدی را از کمان فرهیختگی و فرزانگی هنرمندان تئاتر به زانو درآورد. این رویداد، تعظیم فروتنانه هنرمندانی 
اســت که به مدد نور و نوا و نقش، مردم را به آبادی و آزادی فرا می خوانند چنان که رودکی چنگ برگرفت و در "پرده  عشــاق" بوی 

جوی مولیان  خواند و شعله شوق بخشید.
مدِح معرفِت هنرمندان و شرِح شفقت همکارانم در این روزگار از این قلم برنخواهد آمد و به ناگزیر، خداوندگار هنر را به سربلندی 

و رستگاری این مهربانان سوگند می دهم.  
سید محمدمجتبی حسینی
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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شهرام زرگر
متولد 1344- تهران. دانش آموخته کارشناسى 
نمایش گرایش بازیگرى از دانشــگاه تهران و 
کارشناسى ارشــد ادبیات نمایشى از دانشگاه 
هنر. عضــو هیأت علمى دانشــگاه هنر. عضو 
کانون نمایشنامه نویســان خانه تئاتر و هیأت 
واژه گزینى فرهنگســتان زبان و ادب فارسى. 
مترجــم 37 عنوان نمایشــنامه و فیلمنامه از 
جمله: «آه پدر! پدر بى چاره»، «عاقبت عشاق 
سینه چاك»، «پابرهنه در پارك»، «بازرس»، 
«هتــل پــالزا» و ... . تهیه کننــده برنامه هاى 
نمایشى شبکه 4 سیما. نویسنده و مدیر تولید 
چند اثر تلویزیونى شامل تله تئاتر هاى: «چند 
چرك نویس چروکیده»، «در پوســت شیر» و 

 . ...

پیام دهکردى
دانش آموختــه  –شــهرکرد.  متولــد 1356 
کارشناســى ادبیات نمایشــى از دانشگاه آزاد 
اســالمى اراك و کارشناسى ارشد کارگردانى 
از دانشــکده  ســینما و تئاتــر دانشــگاه هنر 
تهران. کارگــردان نمایش هــاى: «هیچکس 
نبود بیدارمــان کند»، «متولد 1361»، «براى 
تو محبــوس آن تنگ» و «زمســتان خوانى». 
بازیگــر نمایش هاى: «ابلوموف»، «تب ســرد 
روى پیشانى داغ»، «تکه هاى سنگین سرب»، 
«مرد بالشى»(برنده جایزه بهترین بازیگر مرد 
از سى و دومین جشنواره  بین المللى تئاتر فجر 
و بهترین بازیگر مرد سال تئاتر ایران از جشن 
بازیگــر خانه تئاتر، ســال 1393)، «جنوب از 

شمال غربى»، «سیمرغ» و ... . 

 رضا گوران
متولد 1358- بابل. نویسنده، کارگردان، طراح 
و مدرس دانشگاه. دانش آموخته کاردانى ژنتیک 
گیاهى از دانشــگاه آزاد ورامین و کارشناسى 
ادبیات نمایشــى از دانشــکده هنر و معمارى 
دانشــگاه آزاد اســالمى تهــران. نایب رییس 
کانون کارگردانان تئاتر. سرپرســت و مدرس 
کارگاه بیومکانیک میرهولــد با نگاهى به آثار 
لورکا در تهران(1384). نویسنده و کارگردان 
نمایش هاى: «مرداب روى بام»، «ابرهاى پشت 
حنجره»، «یک پلکان» و «مى خوام بخوابم». 
کارگردان نمایش هاى: «دست باالى دست»، 
«آرامش از نوعى دیگر»، «شــب آوازهایش را 
مى خواند»، «یرما»، «آدم آدم اســت»، «جاده 
طوالنــى مارپیــچ» و «هملــت». کارگردان 
و نویســنده فیلم نیمه بلنــد «راه طوالنى». 
نویسنده سریال هاى: «یادداشت هاى یک زن 
خانه دار» و «مردمان آفتاب خورده». نویسنده 

فیلم تلویزیونى «فیلم ساز کوچک».
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نویسنده سریال هاى: «یادداشت هاى یک زن 
خانه دار» و «مردمان آفتاب خورده». نویسنده 

فیلم تلویزیونى «فیلم ساز کوچک».
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افشین خورشیدباخترى
متولد 1345- کرمانشاه. پژوهشگر، نویسنده، 
بازیگــر، کارگردان و مدرس تئاتر، ســینما و 
تلویزیون. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى 
از دانشــگاه تهران و کارشناسى ارشد ادبیات 
نمایشى از دانشــگاه هنر. بازیگر نمایش هاى: 
«دام»، «روزى از روزهــا»، «در انتظار کســى 
که مثــل هیچکــس نیســت»، «شــبانه»، 
«آژاکــس»، «برخورد نزدیــک از نوع دیگر»، 
«خواســتگارى»، «خــواب آهســته مرگ»، 
«خســیس دهکده روگافورد»، «سمک» و ... 
. بازیگر فیلم هاى ســینمایى: «طعم گیالس» 
و «وقتى همه خوابیــم». بازیگر مجموعه هاى 
تلویزیونى: «چرخ و فلک»، «سال هاى ابرى»، 
«گاو صندوق» و ... . نویســنده مجموعه  هاى 
تلویزیونى: «مثل زندگى»، «از طلوع تا طلوع»، 

«نارنج و ترنج» و ... . 

على اصغر دشتى
متولــد 1355- یــزد. بازیگر، طــراح صحنه، 
کارگــردان و مــدرس تئاتــر. دانش آموخته 
کارشناســى طراحى صحنه از دانشکده هنر و 
معمارى دانشگاه آزاد اســالمى و کارشناسى 
 ارشد کارگردانى تئاتر از دانشکده هنر دانشگاه 
تربیت مــدرس. مــدرس کارگردانــى تئاتر 
در دانشــگاه هنر، دانشگاه ســوره و دانشگاه 
تهــران. کارگردان نمایش هاى: «متاســتاز»، 
«در انتظار گــودو»، «تــل/ ضحاك»(جایزه 
بهترین کارگردانی مســابقه بین الملل ســى  
و یکمین جشــنواره بین المللــى تئاتر فجر)، 
«مالنصرالدین»، «پینوکیو»، «دن کیشــوت»، 
«مجلس شبیه خوانى شــازده کوچولو»(برنده 
جایزه بهترین طراحى صحنه و دوم کارگردانى 
از دوازدهمیــن جشــنواره بین المللــى تئاتر 
آیینى- ســنتى)، «نام بــرده»، «زن»، «کافى 
شــاپ، داخلى، شــب» و ... . کارگردان بخش 
نمایشــى کنسرت نمایش «ســى». طراحی و 
اجراي پرفورمنس هاي: «الف، ب، پ، ت.، ث، 
جیم ...»، «شال با مو...تاستاز» و «من اَلی اصغر 

دشتی چل سالمه».

على عابدى
متولد 1349ـ  بجنورد. نویســنده و کارگردان 
دانش آموختــه  فیلمنامه نویــس.  و  تئاتــر 
کارشناسى بازیگرى تئاتر از دانشکده هنرهاى 
زیباى دانشگاه تهران. نویســنده و کارگردان 
نمایش هــاى: «تیوال»، «خرمگــس»، «بچه 
آدم بدو»، «عروســى در ســایه»، «شیون»، 
«مرد حلبى»، «تــارا»، و «حیدر». کارگردان 
نمایش «نیم مرده»(محصول مشترك ایران و 

تاجیکستان). نویسنده فیلمنامه «نمک سود». 



هیأت انتخاب برگزیدگان جشنواره  هاى تئاتر استان ها

سعید اسدى 
متولــد 1352- کرمانشــاه. دانش آموختــه 
کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه تهران، 
کارشناسى ارشــد ســینما از دانشــگاه هنر و 
دکتــراى تئاتر از دانشــگاه تهــران. مدرس 
دانشــگاه. مدیــر مجموعه تئاتر شــهر. مدیر 
بین الملــل مرکز هنرهاى نمایشــى (1396-

97). دبیر ســى وچهارمین و ســى وپنجمین 
جشــنواره بین المللى تئاتر فجــر. مدیرگروه 
نمایش دانشگاه ســوره اصفهان (83-1382). 
مجرى و کارشــناس برنامه سینما چهار (سال 
«جزیره»،  نمایش هــاى:  کارگردانى   .(1384
«ســرود دوباره کالت»، «تکــرار یک پرده». 
نویســنده  نمایش هاى: «سرود دوباره کالت»، 
«تیره مثل ســوءتفاهم»، «بزرگــراه»، «تجیر 
بلور»، «لیبرو مى خشکد» و ... . تألیف مقاالت: 
«ونسان ونگوگ»، «آسیب شناسى تئاتر دفاع 
مقدس»، «بررســى نظــام تصویرى پرده هاى 
شاهنامه طهماسبى»، «نگاهى پسااستعمارى 

به سینماى دهه  هفتاد» و ... . 

مهرداد کوروش نیا
متولد 1353- تهران. نویســنده، کارگردان و 
مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى ارشــد 
ادبیات نمایشــى از دانشــکده هنر و معمارى. 
مدرس دانشــکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد 
اسالمى. نویسنده نمایشنامه هاى: «قرار»(برنده 
جایزه اول مســابقه نمایشنامه نویسى بیست و 
نهمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر و جایزه 
اول نمایشنامه نویسى جشنواره تئاتر مقاومت، 
ستاره ها»(نمایشــنامه  «آواز  ســال 1394)، 
برگزیــده جشــن نمایشنامه نویســان ایران، 
ســال 1388) و «آخریــن نامه»(رتبــه برتر 
نمایشنامه  نویســى  جشــنواره تئاتر مقاومت، 
ســال 1391). کارگردان نمایش هاى: «قرار»، 
«کابــوس یک رویــا ...»، «مونس» و «آخرین 
نامــه». نویســنده مجموعه هــاى تلویزیونى: 

«ممنوعه» و «کرگدن».

  رفیق نصرتى
متولد 1358- سقز. پژوهشگر، مدرس، مولف 
و مترجم تئاتر. دانش آموخته دکتراى تئاتر از 
دانشکده  هنرهاى زیباى دانشگاه تهران. مولف 
کتاب  «داللت فنجــان خالى». مولف مقاالت: 
«زمانمندى روایت در چهار نمایشــنامه نغمه 
ثمینــى»، «جامعه شناســى بازنمایى زنان در 
دو نمایشنامه نغمه ثمینى بر اساس نقش هاى 
جنســیتى در شــیوه تحلیل رفتار متقابل»، 
«جامعــه هنرى تئاتر در ایــران»، «بوطیقاى 
ســاختگراى تعزیه»، «نگاشــت استعارى دو 
قلمــرو مفهومى شــهر و تئاتــر»، «پ مثل 
پرونده، ف مثل فاســق»، «دراماتورژى روایت 
دراماتیک حالج»، «فمنیسم پنهان، مادرانگى 
آشــکار» و «ذهنیت زنانه، پسگفتار خواب در 
فنجان خالى». مترجم مقاالت: «میل هملت»، 
«زشتى و زیبایى درون و برون متن»، « تراژدي 
و روانکاوي»، «نشانه شناسى اجراى تئاترى» و 

«کاربرد تحلیل گفتمان در متون دراماتیک».
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هیأت داوران مسابقه

کیومرث مرادى
متولــد 1351- تهران. کارگــردان و مدرس 
تئاتــر. موســس مرکــز تخصصــى هنرهاى 
دراماتیــک ایران (پادمــآرت).  دانش آموخته 
کارشناســى ارشــد ادبیات نمایشى دانشکده 
هنر و معمارى دانشگاه آزاد تهران. برنده جایزه 
بهترین ایده پرداز و کارگردان از جشنواره تئاتر 
یونسکو در سال 2007. کارگردان نمایش هاى: 
«نامه هاى عاشــقانه از خاورمیانه»، «هملت، 
تهران 2017»، «تجربه هاى اخیر»، «سیمرغ»، 
«شهر بدون آســمان»، «خانه»، «رویاى نیمه 
شب پاییز»، «رومئو و ژولیت»، «الکترا»، «مرگ 
و شــاعر»، «ژولیوس سزار به روایت کابوس»، 
«شکلک»، «خواب در فنجان خالى»، «رازها و 
دروغ ها»، «افسون معبد سوخته»، «هشتمین 
سفر سندباد»، «مستخدم ماشینى»، «درس»، 

«صبح طلوع مى کند»، « جزیره» و ... .

مسعود دلخواه
و  کارگردان  بازیگر،  کازرون.   -1336 متولد 
از  تئاتر  دکتراى  دانش آموخته  تئاتر.  مدرس 
علمى  هیأت  عضو  آمریکا.  کانزاس  دانشگاه 
دانشگاه تربیت مدرس. کارگردان نمایش هاى: 
«زنان تروا»، «محاکمه ژاندارك»، «آوازه خوان 
سزار»،  «ژولیوس  وانیا»،  «دایــى  طــاس»، 
«خدا در آلتونا حرف مى زند»، «سوء تفاهم»، 
«لیرشاه»،  انسان»،  «زندگى  «ویتسک»، 
و  «خانمچه  «دژاوو»،  ــوم»،  س «ریــچــارد 
جایزه  «بیگانه»(برنده  «مفیستو»،  مهتابى»، 
بهترین کارگردانى از پانزدهمین جشن کانون 
ملى منتقدان تئاتر) و ... . بازیگر نمایش هاى: 
«پرتره»، «مرغ دریایى»، «بوى خواب»، «روال 
مرد  مسابقه  بازیگرى  برگزیده  عادى»(رتبه 
بین الملل بیست و نهمین جشنواره بین المللى 

تئاتر فجر)، «فاوست» و «دایى وانیا» و ... .

رضا مهدى زاده
متولــد 1357 ـ نظرآباد اســتان البرز. طراح 
صحنه و لبــاس، مترجم و مدرس دانشــگاه. 
صحنه  طراحى  کارشناســى  دانش آموختــه 
از دانشــکده ســینما و تئاتر دانشــگاه هنر، 
کارشناسى ارشــد کارگردانى تئاتر از دانشگاه 
تربیت مدرس و کارشناســى ارشد معمارى از 
دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى. 
عضو هیأت علمى دانشــگاه هنر و مدیر گروه 
کارشناسى ارشــد کارگردانى پردیس دانشگاه 
هنر تهــران. طــراح صحنه  بیــش از 70 اثر 
نمایشــى از جمله: «فاوســت»، «ترور»، «باغ 
دلگشا»، «ســقراط»، «دن کامیلو» و ... . طراح 
 صحنه اپراهاى: «فلوت سحرآمیز»، «هانسل و 
گرتل» و ... . طــراح صحنه و لباس فیلم هاى 
سینمایى: «محاکمه در خیابان»، «کارگر ساده 
نیازمندیم» و ... . مترجم کتاب هاى: «آشنایى 
با صنایع صحنه» و «هندســه صحنه، ماهیت 

طراحى صحنه چیست؟».
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طراحى صحنه چیست؟».



﹠﹥ ای - ﹝︧︀︋﹆﹥ ︩ ﹨︀ی︮  ︀﹝﹡ ️︨︣﹁
است  |  14

باق وحش  |  15
بیگانه در خانه  |  35 

تنها خرچنگ خانگى الى مالفه ها خانه مى کند اتللو  |  16
چند روایت نامعتبر از آنچه نمى دیدیم  |  17

در دهانم حرف بزن  |  18
دست هایم کو مم حسن  |  19

رسن هاى گور  |  20
ژنتیک  |  21 

شازده احتجاب  |  22
شاه ماهى  |  23

صدمین سالگرد فتح گریه  |  24
غمنومه وطن وتن  |  25

قزل حصار  |  26
کریم لوژى  |  27

ُکالغ ها  |  28
کمیته نان  |  29

مارلون براندو  |  30
متساوى الساقین  |  31 

مهندس واشینگ کلوز  |  32
ننه مده آ  |  33

همه فرزندان مکبث  |  34 



ی︮﹠﹥ ای︮﹠﹥ ای ︩ ﹨︮︀﹠﹥ ای︮﹠﹥ ای ︀﹝﹡︀ی﹨ ︩ ︀﹝﹡ی
﹤﹆︋︀︧﹞

ی︮﹠﹥ ای︮﹠﹥ ای ︩ ﹨︮︀﹠﹥ ای︮﹠﹥ ای ︀﹝﹡︀ی﹨ ︩ ︀﹝﹡یی ی



ماهور دخترى ســاکن شهرســتان، وارد مدرســه اى غیرانتفاعى در تهران مى شود. او با یکى از 
همکالسى هاى خود به اســم ترانه رابطه اى صمیمى شکل مى دهد، که این رابطه از سمت مدرسه 
و دیگر بچه ها به شــکل دیگرى برداشت شده که باعث ایجاد مشکالتى براى ماهور و ترانه و دیگر 

بچه ها مى شود.

نویسندگان: پرنیا شمس, امیر ابراهیم زاده
کارگردان: پرنیا شمس

تهیه کننده: نوید محمدزاده
بازیگران: پروانه ذابح، یاسمن رسولى، ترانه یوسفى، شادى صف شکن

مهتاب کریمى، صدف ملکى، ماهور میرزانژاد
دراماتورژ: شهاب رحمانى

مدیر پروژه: روح اله زندى فرد
طراح صحنه: پوریا اخوان

طراح نور: علیرضا میرانجم
طراح لباس: لیال طاهرى

دستیار کارگردان: على میرزایى
مدیر اجرا: مهتا کریمى

طراح تیزر: عمران هاشمى
طراح گرافیک و پوستر: سیدمحمدمهدى موسوى

ساخت دکور: محسن بنى هاشمى
دستیاران طراح صحنه: سارا اعظم پناه، محمدحسین خسروى

 دستیار تولید: بهزاد خلیلى
عکاس: مهدى آشنا

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: تهران
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درباره کارگردان
پرنیا شــمس، متولد 1375- نهاوند. دانشــجوى کارشناسى کارگردانى 
دانشــگاه ســوره تهران. بازیگر نمایش هاى: «آغاز یک ســمفونى»، «قرب 
آن گاه» و  «حرف بزن مده آ». نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «تطور» و 
«است»(رتبه برتر نویسندگى و تقدیر کارگردانى از جشنواره تئاتر دانشگاهى 

ایران، 1398).

️ ︨ا
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه



داستان حول یک خانواده  سه نفره  ایرانى (پدر، مادر، دختر) است. در طول نمایش رخدادهایى از 
دل یک شایعه باعث ایجاد بحران هاى مختلفى مى گردد. تصمیم هاى اعضاى این خانواده نسبت به 

یک دیگر باعث ایجاد لحظه هایى در امتداد هم و در زمان هاى مختلف مى شود.

گروه تئاتر  خورشید
نویسنده: فراز مهدیان دهکردى

کارگردان: امیربهاور اکبرپور دهکردى
بازیگران: سیدمهدى حسام الذاکرین، آرزو عبدالهى، مائده رفیعى

مجرى طرح و مدیر تولید: رها جهانشاهى 
طراح نور: عادل محمدیان

طراح صحنه: امیربهاور اکبرپوردهکردى
طراح ویدئو: هاجر صمدزاده، محمد فدایى

طراح ویدئو پروژکشن: عادل محمدیان
طراح لباس: آمنه عباسى 

انتخاب موسیقى و طراح آرایه هاى صوتى: مهرداد حبیبیان
دستیار کارگردان: على رضا مروى

مشاور رسانه اى: فریبرز دارابى
مدیر تبلیغات: امیر قالیچى
مدیر صحنه: صالح صمیمى
منشى صحنه: رضا حیدرى

پردازش نور: خدیجه احمدى
گرافیست: بابک آذرى دهکردى

تیزر: هاجر صمدزاده
مدت نمایش: 60دقیقه

15شهر: شهرکرد
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درباره کارگردان 
امیربهاور اکبرپوردهکــردى، متولد 1371- شــهرکرد. دانش آموخته  کارشناســى مکانیک 
ماشــین آالت کشــاورزى از دانشــگاه دولتى شــهرکرد. کارگردان و طراح صحنــه نمایش هاى: 
«حاشا»(جایزه  اول کارگر دانی و طراحى صحنه و نمایش برگزیده بیست و   هشتمین جشنواره  تئاتر 
استان چهارمحال  و بختیارى)، «یک بعالوه دو»(جایزه  اول کارگردانی و جایزه  برتر نویسندگى بیست 
و  نهمین جشنواره تئاتر اســتان چهارمحال و بختیاري)، «آنشرلى با موهاى خیلى قرمز»(نمایش 
برگزیده  و رتبه  برتر طراحى صحنه و کاندیداى کارگردانى بیست  و یکمین جشنواره  بین المللى تئاتر 

دانشگاهى ایران) و «باق وحش».

ْ︩︋︀قِ َو
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه



 داستان اتللو این بار در جنوب ایران اتفاق مى افتد.

︀﹡﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا︑﹙﹙﹢ ︀﹡﹍﹩ ﹐ی ﹝﹑﹁﹥ ﹨︀︠   ︠﹌﹠︣  ︠︀﹠︑
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

درباره کارگردان 
ابراهیم پشــت کوهى، متولــد 1355- بندرعبــاس. نویســنده و کارگردان 
نمایش هاى: «رساله گردش خون»، «حقیقت العشق فى برهوت معرفت»، «تنها 
ســگ اولى مى داند چرا پارس مى کند، مکبث»، «فروش یک روح سرکش با فن 
تف یا بوتیقاى خون»، «مکبث  زار»(اجرا در کشور ارمنستان و فستیوال بین المللى 
شکى آذربایجان)، «شــب هاى مسکو» و «مثل آب براى شــکالت». کارگردان 
نمایش «وقتى ما برگردیم دو پاى آویــزان مانده»(نمایش برگزیده و جایزه اول 
کارگردانى هجدهمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «مکبث»(اجرا در کشور 
آلمان)، «آخرین انار دنیا»، «از استخوان خال شدن»، «کمدى الهى» و ... . دستیار 

کارگردان و دستیار نویسنده نمایش «شکار روباه».

گروه تئاتر تى تووك 
نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهى

بازیگران: اصغر همت، ناهید مسلمى، غالم فرج زاده، ایمان اشراقى، 
مسیح کاظمى، گاتا عابدى، منصور صوفى

دستیار کارگردان و برنامه ریز: مجید مهرآبادى
مشاور شخصیت شناسى(بر اساس روانشناسى یونگ): گاتا عابدى

آهنگساز: بهرنگ عباسپور
نوازندگان: مرتضا اولى بندرى، امین باسره، مقداد اسفندى

مدیر صحنه: امیرحسین خلیل زاده
طراحان صحنه: ابراهیم پشت کوهى، على تهرانچى

طراح لباس: مقدى شامیران
طراح لباس بندرى: فاطیما پشت کوهى

طراح پوستر: حامد رسول آبادیان 
طراح نور: ابراهیم پشت کوهى

عکاس: مهدى آشنا
مدیر رسانه: فریبرز دارایى
مدت نمایش: 100 دقیقه 

شهر: تهران

 مرتضا اولى بندرى، امین باسره، مقداد اسفندى

 ابراهیم پشت کوهى، على تهرانچى ابراهیم پشت کوهى، على تهرانچى

 فاطیما پشت کوهى
درباره کارگردان  حامد رسول آبادیان 

ابراهیم پشــت کوهى، 
نمایش هاى: «رساله گردش خون»، «حقیقت العشق فى برهوت معرفت»، «تنها 
ســگ اولى مى داند چرا پارس مى کند، مکبث»، «فروش یک روح سرکش با فن 
تف یا بوتیقاى خون»، «مکبث  زار»(اجرا در کشور ارمنستان و فستیوال بین المللى 
شکى آذربایجان)، «شــب هاى مسکو» و «مثل آب براى شــکالت». کارگردان 
نمایش «وقتى ما برگردیم دو پاى آویــزان مانده»(نمایش برگزیده و جایزه اول 
کارگردانى هجدهمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «مکبث»(اجرا در کشور 
آلمان)، «آخرین انار دنیا»، «از استخوان خال شدن»، «کمدى الهى» و ... . دستیار 

کارگردان و دستیار نویسنده نمایش «شکار روباه».

 ابراهیم پشت کوهى، على تهرانچى
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گروه تئاتر اتود
نویسنده: رضا ُگشتاسپ

کارگردان: کریم على خواه
بازیگران : بهرام جاللى، اکبر سبیالن، ایلیا على خواه، الهام حیدریان

سعید عبدالهى، سعیده شکرى، بهارك پژمانفر، عطا رستم زاد 
دستیاران کارگردان: کریم زنده روح، سعید عبدالهى

طراح صحنه: مریم کالنترى
آهنگساز: حسین بهرنگ زاده  

نوازندگان: حسین بهرنگ زاده، داریوش سراج، رویا کالنترى
طراح نور: احسان طاهرى

طراح لباس: کریم على خواه
طراح گریم: مریم رخام

طراح پوستر و بروشور: حمید حمزه زاد
مدیر صحنه: ساالر اکبرى

اجراى دکور: ساالر اکبرى، داریوش سراج
ساخت تیزر: هادى حب   نقى
مدیر اجرا: حامد مهدى خانى

مدت نمایش: 70 دقیقه 
شهر: ارومیه

روایت سه گانه از آدم هاى یک روستا در برزخ که مکافات کرده هایشان را پس مى دهند. 
روایت اسد که به زن خود بد گمان شده و او را زنده بگور مى کند، روایت تیمور که بدنبال 
زیر خاکى مى رود و روایت عطا و پیرو که در گورستان بدنبال شیشه مشروب هاى یعقوب 

ارمنى اند. 

﹜︡﹝︺︐︊︣ از آ﹡︙﹥ ﹡﹞﹩ د︀﹡ ️روا ︡﹠
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

درباره کارگردان 
کریم على خواه ، متولد 1355- مرند. دانش آموخته کارشناســى ادبیات 
فارسى از دانشگاه پیام نور مرند و دانشجوى کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر 
دانشــگاه نبى اکرم تبریز. کارگردان نمایش هاى: «آرش»، «شاه و شبدیز»، 
«مســافران»، «اى ماه»، «ماه در محاق»، «ماه و مه»، «جن هایى که ســال 
اســب مى آیند»، «دایرگى»، «پنجره اى رو به روشنایى»، «اسب قاتلین»، 
«مرگ یزدگرد»، «مرگ روى شیروانى داغ»، «پل»، «گم  سوار»، «جنگنامه 

غالمان»، «کمدى اکتشافات»، «دزدان دریایى» و ... .

درباره کارگردان 
- مرند. دانش آموخته کارشناســى ادبیات 
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گروه شوالیه 79
نویسنده: سیدقاسم حسینى

کارگردان: عبدالزهرا محمودى
بازیگران: سعید فوالدى، میثم عابدى، محمد عمرانى، 

سحر حق شناس، حسن قانون، مهسا ضرغام دوست، 
احسان امیرى، رسول محمودى

طراح نور: ابراهیم حیدر نژاد 
طراح پوستر و بروشور: محمدرضا خیراندیش 

طراح صحنه: عباس قنبرى 
طراح لباس: صدیقه دوراهکى، جعفر احمدپور 

طراح صدا و آهنگساز: میثم عبدى 
طراح حرکت: محمدرضا فرجى 

طراح گریم: عباس قنبرى 
مشاور پروژه: محمدرضا ابراهیمى 
مهندسى اجرا: محمدرضا فرجى 

مدیر اجرایى: جعفر احمدپور 
دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمدرضا فرجى 

ساخت دکور: اسماعیل پوزش 
مجریان دکور: حسین عالى زاده، پژمان برزگر

حسین سلطان پور
 تمرین نگار و دستیار آهنگساز: طیبه ابراهیمى

میکس و مسترینگ صدا: آرش پندیدن 
قارى قرآن: سهیل سالمى

مدت نمایش: 90 دقیقه
شهر: بندر دیر

اهالى اینجــا پیشکش هایشــان را بــه امامزاده اى 
مى فرســتند. قبرستانى که قریب به آن امامزاده است، 
روزبه را هر روز به آنجا مى کشاند، به نظاره قبر پدرش. 

پدرى که توسط کد خدا کشته شده است و ... .

︤ن در د﹨︀﹡﹛ ︣ف︋ 
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

درباره کارگردان 
عبدالزهرا محمودى،  متولد 1361- بندر دیر. دانش آموخته کارشناسى روابط عمومى. کارگردان نمایش هاى: 
«آواز پر جبرئیل»، «شوالیه دریاى سرخ»، «روزى که شیطان گریست»، «فصل بیدارى»، «انتظار با بوى نرگس»، 
«تایتانیک لکنته»، «در دهانم حرف بزن» و «رکوئیم». بازیگر نمایش هاى: «کمدى استشــمامات»، «حسنى و 
دیو راه باریگ پشت کوه»، «پل نو»، «مجمع دیوانگان»، «نقشه هاى حسن کچل»، «کمدى ارتفاعات»، «نمکى 

و هماى سحرآمیز»، «کمدى اکتشافات» و «یک تخت حوضى فوق العاده بى مزه». 18
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نرگس گلى یک روز آمده آبادى، اژدها روى برکه نیشــش مى زند و مى میرد. صبح هم پدر و مادرش از آبادى 
مى روند. مم حســن همه چیز را فراموش مى کند. یک چیزهایى را باید بى بى یادش بیاورد، یک چیزهایى را 

على سینا، خمپارها و منورها را کاظم، یوسف هم که بچه هست. کاش کسى یادش بیاورد.

﹟︧ ﹜﹞ ﹢﹋ ﹜︀﹨ ️ د︨
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

گروه شادن
نویسنده: رضا ُگشتاسب

کارگردان: رضا کرمى زاده
بازیگران: اکبر آیین، نازنین نادرپور، مهرداد على پور، بهنام 

مهدى پور، پوریا نیک اقبالیان
طراح صحنه: رضا کرمى زاده

طراح موسیقى: حسین اصیلى
طراح نور: رضا کرمى زاده

طراح لباس: شهرام شیبانى
طراح گریم: مینا پناهپورى

طراح پوستر و بروشور: حمید جوکار
نوازندگان: طارق نیک پور، امیرحسین قوسى، ایمان زینى

اجراى دکور: عنایت صالح پور، مهدى کرمى زاده، على اکبر قاسمى، 
امیر توکلى

عکاس: اسحاق آقایى
مدت نمایش: 45 دقیقه

شهر: یاسوج

درباره کارگردان 
رضا کرمى زاده، متولد 1359 – یاسوج. دانش آموخته کارگردانى سینما. طراح صحنه نمایش هاى: «سه 
گانـه ســوء زن و سوسک»، «ســـه روایت از مردن در یک شب مه  آلود»، «خــواب برهنــه بــرف»، 
«هیچ»، «هملت»، «میر مهنا» و «اســب». کارگردان نمایش هاى: «کابوس هاى سرمه اى اسبى که آزار 
گرفتــــه بود»، «چـــاقوى دم کــــرده شب»، «یک هفتــه راه رفتــــن در بهشت»، «چنـد روایت 

نامعتبــر، ندیــدنى» و «آنتــولوژى صبح فــرحناك یک چــاقو».

 یاسوج. دانش آموخته کارگردانى سینما. طراح صحنه نمایش هاى: «سه 
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زمانه  جنگ است. دو گودال بزرگ در حیاط مدرسه اى کنده مى شود تا پناهگاه شود. با کنده شدن زمین و بیرون افتادن استخوان ها، دانش آموزان حاال فهمیده اند که مدرسه شان در 
گذشته قبرستان بوده است و ماجراى روح سرگردان زنى که شب ها توى کالس ها پرسه مى زند، تبدیل به کابوسى براى دانش آموزان شده است.

درباره کارگردان 
کـامـران جبـــارى، متولد 1360- تهران. دانش آموخته فیلم ســازى. 
کارگــردان و طــراح نمایش هاى: «رســن هاى گور»(برگزیده ســى امین 
جشــنواره تئاتر استان کردستان)، «اســترالیا»(رتبه اول طراحى صحنه و 
رتبه دوم کارگردانى بیســت و نهمین جشــنواره تئاتر استان کردستان) و 
«پَســتو»(رتبه اول کارگردانى، طراحى صحنه و بازیگرى بیست و هفتمین 
جشنواره تئاتر استان کردستان). بازیگر نمایش هاى: «پرونده ناتمام»(رتبه 
دوم بازیگرى بیســت و چهارمین جشنواره تئاتر استان کردستان)، «اُپراتور 
نوع چهارم»(رتبه ســوم بازیگرى بیســت و پنجمین جشنواره تئاتر استان 
کردســتان)، «بیدینجیلى»(رتبه اول بازیگرى  بیست و ششمین جشنواره 
تئاتر استان کردستان)، «شاره دوور»، «سوورانه»، «پَســتو» و «رسن هاى 

گور»(رتبه سوم بازیگرى  سى امین جشنواره تئاتر استان کردستان).

﹟ ﹨︀ِی ﹎ــ﹢ر َ︨ َر
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

گروه چرك نویس
نویسنده: باقــر سـروش
طراح و کارگردان: کـامـران جبـارى

بازیگران: شایسته فرمانى فرد، پیمان جبارى، محمد وطنخواه، آرین 
سجادى، حجت اله اسداللهى، علیرضا خضرى، کامران جبارى  
ساخت و اجراى دکور: محسن مراغه، پیمان جبارى، محمدرضا 
راستگو، مهدى سلطانى
دوخت لباس: على عبداللهى، مهوش برزگرزاده
مجرى نورپردازى: سیده فاطمه ابراهیمى
ساخت و گردآورى افکت ها: بهرام بهارى
انتخاب موسیقى: مهدى عابدى
مجرى پخش صدا: هوتن نادرى
طراحان پوستر و بروشور: شعیب مکتب دارى
علیرضا حاجى رحمانى
عکاس: على اصغر فیض اللهى

مجرى پخش زیرنویس: سیاوش داودپور 
مترجم: سمیرا شریف 
مشاوران کارگردان:
غالمرضا همتیان، حسین موسوى
سرپرست گروه: یاسر هاشم زاده
مدت نمایش: 60 دقیققه
شهر: بیجار

- تهران. دانش آموخته فیلم ســازى. 
کارگــردان و طــراح نمایش هاى: «رســن هاى گور»(برگزیده ســى امین 
جشــنواره تئاتر استان کردستان)، «اســترالیا»(رتبه اول طراحى صحنه و 
رتبه دوم کارگردانى بیســت و نهمین جشــنواره تئاتر استان کردستان) و 
«پَســتو»(رتبه اول کارگردانى، طراحى صحنه و بازیگرى بیست و هفتمین 
جشنواره تئاتر استان کردستان). بازیگر نمایش هاى: «پرونده ناتمام»(رتبه 
دوم بازیگرى بیســت و چهارمین جشنواره تئاتر استان کردستان)، «اُپراتور 
نوع چهارم»(رتبه ســوم بازیگرى بیســت و پنجمین جشنواره تئاتر استان 
کردســتان)، «بیدینجیلى»(رتبه اول بازیگرى  بیست و ششمین جشنواره 
تئاتر استان کردستان)، «شاره دوور»، «سوورانه»، «پَســتو» و «رسن هاى 

طراحان پوستر و بروشور:

مجرى پخش زیرنویس:
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امروز دانشجویان رشته  ژنتیک ســلولى- مولکولى، امتحان کتبى اخالق زیستى دارند. 
پیش از امتحان یکى از آنها چیزى از دهانش بیرون مى  پرد و به اســتاد مى گوید. حاال همه 
باید یکى پس از دیگرى پاسخگو باشند، شاید براى این که شفاهى امتحان اخالق زیستى 

بدهند!

درباره کارگردان 
مهساغفوریان، متولــد 1366- مشهد. دانش آموخته کارشناســى نقاشى از دانشگاه آزاد 
اسالمى تبریز. نویسنده نمایش نامه هاى: «کالس اول»، «گوشت قرمز»، «اکسیژن»(دیپلم 
افتخار نمایشنامه نویســى مسابقه جوان سى و پنجمین جشــنواره بین المللى تئاتر فجر)، 
«رومئــو و ژولیــت» و «منصور، حامد، بهروز بــدون پنیر». بازیگر، نویســنده و کارگردان 
نمایش هاى: «گربه قرمز»، «دو یک به نفع بارســلونا» و «قســمتى از بنفش سرخ است». 
کارگردان نمایش هاى: «پوچى پوچ خانــوم میرمازاد»، «یک خانه کوچک که زیاد قدیمى 
نیســت» و «کالس اول». بازیگر نمایش هاى: «حذفیات»، «پیانیستولوژى»(دیپلم افتخار 
بازیگرى سى و ششمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «آیراك»، «تب سرد روى پیشانى 

داغ»، «نمایشگاه لودلو» و «اقیانوس آرام»... .

ژ﹡︐﹫﹉ (علمى درباره زیست شناسى یا کشتن گرگ سفید در بیابان)
گروه تئاتر گیاه و شمایلنمایش هاى صحنه اى - مسابقه

نویسنده و کارگردان: مهسا غفوریان
بازیگران: آوا عباس آبادى، سارا پاکدل، شادى عمرانى
محمدحسین نیکروان، على  خشایى، مهال مطبوعى، فرتاش زرگرباشى، 
پرهام کچرانلویى، میعاد فوقانى، مسعود عسگرى، على شریف، محمد نادم، 
مهراد فالحى، هلیا کریمى، تارا تیمورى، سپیده عابدى، مژگان کرمانى نژاد، 
آیناز شیرازى زاده، ژاله رضایى، سمیرا روشن نژاد، بهزاد خیراندیش
مریم شاپورى، سمیه طهماسبى، على باغبان زاده، مهشید اردکانى
ندا حیدرى، بهمن مشکات،  میترا سلطانى
دستیاران کارگردان: کوروش دانشور، مسعود حسین پور
طراح صحنه، لباس، نور و گرافیک: مهسا غفوریان
طراح گریم: مهشید غفوریان
انتخاب موسیقى: مهسا غفوریان
مدیر صحنه: على مرادى
نورپرداز: ویدا ادبى
پخش صوت: محمد سجادى
پخش ویدئو: سروش ساعدى
عکاس: معین غضنفرى
ساخت تیزر: کسرا شادنژاد
روابط عمومى: على اصغر قوچانى
مدت نمایش: 100 دقیقه
شهر: مشهد

1366- مشهد. دانش آموخته کارشناســى نقاشى از دانشگاه آزاد 
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درباره کارگردان   
افشــین زمانــى، متولــد 1362- تهــران. دانش آموخته کارشناســى 
کارگردانى. کارگــردان نمایش هاى: «باالخره اتفاق مى افتــه»، «ننه دالور و 
فرزندانش»(تندیس بهترین کارگردانى جشنواره تئاتر استان تهران،1392)، 
«جایــى در میــان خوك ها»، «همه ایــن روزهــاى برفى»(تندیس بهترین 
کارگردانى جشــنواره تئاتر اســتان تهران،1391)، «آندورا»، «پایان بازى»، 
«خاطرات هنرپیشه نقش دوم»(تندیس بهترین کارگردانى مسابقه جوان  سى 

و ششمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر) و «شازده احتجاب».  

نویسنده، طراح و کارگردان: افشین زمانی
بازیگران: رها مقدم، علیرضا لبیبیان، شهاب عباسیان، على پویاقاسمى، فائزه 

حمیدى، نسترن پارساییان، مهسا ظهیرى، مرجان مومنى، رضا محمدى، 
نریمان عابدى، مهدیس هاشمى، افشین زمانى، سارینا لواسانى، آزاده جاوید

آهنگساز: بهزاد بختیارى 
دستیار اول و برنامه ریز: پگاه مهدوى زاده
مشاور طراح لباس: سمانه احمدى  مطلق

طراح پوستر و گرافیست: سحر نهاوندى نژاد
طراح نور: نریمان عابدى 

مشاور رسانه و روابط عمومى: مریم رودبارانى
عکاس: رضا جاویدى

مدت نمایش: 75 دقیقه
شهر: تهران

شازده خسرو، خمیده و خسته از تاریکى کوچه باریک عبور مى کند و به خانه مى رسد، در 
خانه با جسد خود رو به رو مى شود و ... .

︫︀زده ا︐︖︀ب (برداشتی آزاد از رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیري)
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

درباره کارگردان   
افشــین زمانــى، متولــد 1362- تهــران. دانش آموخته کارشناســى 
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 داستان شاه ماهى، داستان برگ زار است؛ جزیره اى مطرود در میان آب هاى آزاد جهان. در این 
سو یک پادشــاه دارد که صاحب تنها تفنگ جزیره است و در آن سو هشت جوان که از ماندن 

خسته اند. 

درباره کارگردان   
رضا بهارونــد، متولد 1371- خرم آباد. دانش آموخته کارشناســى ارشــد 
کارگردانى تئاتر. نویسنده نمایشنامه «زهرمارى». کارگردان نمایش «جن بچه 
در حجله عریان»(تندیس کارگردانى بخش رادیو-تئاتر سى و دومین جشنواره 
بینالمللى تئاتر فجر). نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «ســماعى زاده» و 
«شاه ماهى». کارگردان و طراح صحنه نمایش «وقت ناهار»(تقدیر کارگردانى و 

طراحى صحنه هجدهمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى  ایران).

 نویسندگان: احمد سلگى، رضا بهاروند
کارگردان: رضا بهاروند

تهیه کنندگان: محمد قدس، امیر جدیدى
بازیگران: امیر جدیدى، على شادمان

الناز حبیبى، فائزه یوسفى، کیوان محمدى، 
مهران میرى، سارینا ترقى، نصیر ساکى

پرستو معین الدین، نیما سکوت
طراح صحنه: روحان امامى

طراح لباس: شیما میرحمیدى
طراح گریم: لعیا خرامان
طراح نور: صبا کسمایى

طراح صدا: آرمین خیردان
طراح گرافیک: محمدصادق زرجویان

آهنگسازان: مبین بهاروند، شایان صفوى، 
محمد اصغرى  اصل

مشاور آواز گروهى: امیرحسین جم
مدیرتولید: سینا فراهانى

دستیارکارگردان و برنامه ریز:
حسین شاهیوند

منشى صحنه: مریم ضمیریان
مدیران صحنه: بهزاد اسحاقى، نیما سکوت، 

ماهان شهیدى زاده
دستیار صحنه: سجاد نجاتى

دستیاران لباس: مهرو صیاد، سحر آشتیانى
دستیار گریم: سامان مهآبادى

دستیار طراح صدا: حسین بهشتى پور
خیاط: زهرا بهرامى

عکاس: حسین حاجى بابایى
مربى والیبال: عباس مینویى

سرپرست ساخت و اجراى دکور:
محمدرضا پناهى

ساخت و اجراى دکور: علیرضا پناهى
وحید وطن دوست، رسول نبیى

شهریار پیرمحمدى، رمضان بخته اى
مدت نمایش: 110 دقیقه

شهر: تهران

︫︀ه ﹝︀﹨﹩
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

درباره کارگردان   
متولد رضا بهارونــد، متولد رضا بهارونــد، متولد 1371- خرم آباد. دانش آموخته کارشناســى ارشــد 
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درباره کارگردان 
مهرداد علی پور ، متولــد 1358-گچســاران. دانش آموخته 
کارشناسى ادبیات فارسى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد گچساران. 
کارگردان نمایش هاى: «ده هزار و یک شب»، «سرگذشت چند 
غریق به استشهاد دار و درخت»، «صدمین سالگرد فتح گریه» و 
«روایت رودخانه از زایش». نویسنده و کارگردان نمایش کودك 
«َملک محمد پادشاه». بازیگر نمایش هاى: «یک هفته راه رفتن 
در بهشــت»، «روایتى براى بهرام چوبین»(رتبه دوم بازیگرى 
جشنواره بین المللى تئاتر دانشــگاهى ایران، 1382) و «توك 

زدن مثل پرنده به سیب سرخ».

 قانون به زنان زور مى گوید. خانم معتقد است باید قانون را ریشه کن کرد نه خان ها را. از کوه هاى زاگرس،دنا، زردکوه و آسمارى، با شنیدن خبر شورش و لشکرکشی خانم به تهران، 
مردان جنگی سرازیر مى شوند و ... .

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

 گروه تئاتر رها
 نویسنده: صابر محمدى

 کارگردان: مهرداد علیپور
 بازیگران: بهناز مندنی زاده، محمدرضا انصارى

رضا علیپور، مجتبی برزى، مرتضی یزدانخواه
محمود دشتی، سپهر پورالحسینی، محمدرضا مبارکی، 

سامان مردانی، احمدرضا وفایی، مهرشاد علیپور
رضا سوسنی، محمدصالح کرمی، غزل دژدار  

دستیاران کارگردان: محمد پورفریحی
علی شفیعینژاد

 طراح صحنه: مهرداد علیپور
 طراح نور: محمدصالح کرمی

 طراح موسیقی: مهرداد علیپور
طراح بروشور و پوستر: غزل دژدار 

 طراح لباس : بهناز مندنى زاده
اجراى نور و صحنه: سارینا جعفرى، عیسی حیدرى

 موسیقی زنده: فرید برزى، میثم پورفریحی
امیر ویسی، افشین خدرى، دنا پیرسبزى، الهه عباسی 

 مدیر صحنه: میالد محمدى  

منشى صحنه: کمند شمس
ساخت آکسسوار: فرزانه آباد

 عکاس: امین کریمی
 طراحان گریم: مرضیه عبدىنسب، دنا پیرسبزى

 مجریانگریم: آمنه صالحی، مهرداد علیپور
 دوخت لباس: شهال علیخانی

تهیه کننده: احمدرضا درخشان
سرپرست گروه: امیرحسین نوروزى 

مدت نمایش: 50 دقیقه
شهر: گچساران

درباره کارگردان 
مهرداد علی پور ، 

کارشناسى ادبیات فارسى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد گچساران. 
کارگردان نمایش هاى: «ده هزار و یک شب»، «سرگذشت چند 
غریق به استشهاد دار و درخت»، «صدمین سالگرد فتح گریه» و 
«روایت رودخانه از زایش». نویسنده و کارگردان نمایش کودك 
«َملک محمد پادشاه». بازیگر نمایش هاى: «یک هفته راه رفتن 
در بهشــت»، «روایتى براى بهرام چوبین»(رتبه دوم بازیگرى 

جشنواره بین المللى تئاتر دانشــگاهى ایران، 
زدن مثل پرنده به سیب سرخ».

24

︣︖
﹁ ︣

︑︀︑
 ﹩

﹚﹚﹝
﹟ ا﹜

﹫︋ 
اره

﹢﹠︪
︗ 

﹟﹫
﹝︐

︪﹨
﹩ و 

︨

﹤︣﹎ ︐﹁ ︣د﹍﹛︀  ︨﹟﹫﹞︡︮



(برگرفته از نمایشنامه سویینى تاد اثر استیون سوندهایم)
آرایشگر قدیم شهر، بعد از تبعید، براى انتقام از مردم و داروغه، در لباسى نو  به شهر باز مى گردد. 
چهره دیگرى از شــهر مى بیند، آدم هایى پیر و زشت و بد صدا، و شهرى که به کلى رنگ باخته 
است. آرایشــگر با حیله اى قدیمى مردم شهر را جوان مى کند. اســم و آوازه او در میان مردم 

مى پیچد و ... . 

درباره کارگردان 
جواد خاکسار حقانى،  متولــد 1370- شهرکرد. دانش آموخته 
کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه هنر دامغان. نویسنده مقاله 
پژوهشــى «تئاتر از منظر دیوید وود»(مقاله برتر اولین کنگره هنر 
و معمارى تهران، 1395). نویســنده نمایشنامه هاى: «دستاورد»، 
«قاب» و «منســوخ ته بیت». بازیگر نمایش هــاى: «تجربه هاى 
اخیر»، «خاکسترى»، «وصیت» و «بیمارى». نویسنده وکارگردان 

نمایش «وطن و تن».

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

گروه تاتى
نویسنده و کارگردان: جواد خاکسار حقانى 
بازیگران: بهزاد ترابیان، اصغر اشراقى، پریا امینى، 
سهراب اسماعیلى، آرمان براتى، لیال موسوى
دستیار کارگردان: طاهره سلیمانى
طراحى صحنه: اصغر اشراقى
مدیر صحنه: دانیال کمالى
دستیار صحنه: نیما بیاتى
نور: داوود امینیان
گریم: سحر آذرخش
گرافیست: على عبادیان
تنظیم و ارکستراسیون موسیقى:
رضا کاظمى
اجراى دکور: آرش فروزنده
سرپرست گروه: فرشید بزرگ نیا
مدت نمایش: 60 دقیقه
25شهر: شهرکرد
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درباره کارگردان 
امیــن ابراهیمى، متولــد 1360- کوهدشــت. دانش آموخته 
کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر 
و کارشناسى ارشــد کارگردانى از پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه 
تهران. نویســنده، کارگــردان و بازیگر نمایش هــاى: «گم گور»، 
«دســت ها هنوز معجزه مى کنند»، «سندیکاي مردگان»، «بلوط 
برشــته»، «مــادر»، «ما هم مردمــى بودیم»، «خــون و لجن»، 
«ســال هاي بى خاطره»، «ترانــه اي براي تو»(کســب رتبه برتر 
نویسندگى از ســى و چهارمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر) و 
«زمستان بود»(کسب دیپلم افتخار کارگردانى از سى و پنجمین 

جشنواره بین المللى تئاتر فجر).

 چند نفر مى خواهند دست به کار خطرناکى بزنند. حقایق و اتفاقاتى، سرنوشت  و 
زندگى این آدم ها را دست خوش تغییر مى کند. 

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

︀ر ︭ ︤ل﹇

درباره کارگردان 
امیــن ابراهیمى، 

کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر 
و کارشناسى ارشــد کارگردانى از پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه 
تهران. نویســنده، کارگــردان و بازیگر نمایش هــاى: «گم گور»، 
«دســت ها هنوز معجزه مى کنند»، «سندیکاي مردگان»، «بلوط 
برشــته»، «مــادر»، «ما هم مردمــى بودیم»، «خــون و لجن»، 
«ســال هاي بى خاطره»، «ترانــه اي براي تو»(کســب رتبه برتر 
نویسندگى از ســى و چهارمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر) و 
«زمستان بود»(کسب دیپلم افتخار کارگردانى از سى و پنجمین 

جشنواره بین المللى تئاتر فجر).

گروه نیال
نویسنده و کارگردان: امین ابراهیمى

بازیگران: امین ابراهیمى، مازیار ساکى، وحید اکبرى، پگاه خلفوند
مشاور کارگردان: مجتبى ابراهیمى
طراح صحنه و لباس: لیال خسروى

طراح نور: امین ابراهیمى
دستیار کارگردان: میالد دالن

مدیر اجرا: فرشید عزیزپور
برنامه ریز: على نعمتى

منشى صحنه: فاطمه گرایى
مدیر صحنه: احمد روشنى

اجراى نور و صدا: زینب وفایى
مشاور صحنه: على پوراحمدیان

گروه اجرایى: لیال همتى، مهرگان اریایى، 
مصطفى ابراهیمى

موسیقى: سجاد ابراهیمى
نوازندگان: فرشید عزیزپور، محمدرضا حسین بیگى،

زینب نوایى، صبا خلفوند
پوستر و بروشور: ابراهیم دولتشاه

مدت نمایش: 120دقیقه
شهر: کوهدشت 26
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کریم شیره اى، تلخک دربار ناصرالدین شاه، بعد از مرگش دنبال قبر خود مى گردد.

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه
بر اساس طرحى از کهبد تار

︣﹛ ﹜﹢ژی ﹋

گروه تئاتر نزدیک
نویسنده: مهران رنج بر

طراح و  کارگردان: رضا بهرامى
بازیگر: مجید رحمتى

تهیه کننده: نوید محمدزاده
مدیر پروژه: روح اهللا زندى فرد

طراح لباس: پگاه ترکى
طراح نور: رضا خضرایى

طراح گریم: ماریا حاجیها
دستیار کارگردان: مهرداد وهاب زاده

منشى صحنه: شیما ملکى
طراح پوستر و بروشور: سیدمهدى موسوى تبار

ساخت تیزر: عمران هاشمى
دستیار تولید: محسن نجفى نیا

مدیر صحنه: امیرحسین جاللیان
عکس: رضا جاویدى

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: تهران

درباره کارگردان 
رضا بهرامى،  متولد 1359 – تهران. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى سینما از دانشگاه 
فرهنــگ و هنر تهران. کارگــردان نمایش هاى: «پیرمرد و ببــر»، «زندگى براى زندگى»، 
«بیســت مترى جوادیه»، «عکس خانوادگى»، «همین حوالى»، «مبارك و نسل جدید»، 
«نگاه خط خطى»، «ال مکان الزمان» و ... . بازیگر نمایش هاى: «ترن»، «مشروطه بانو»، «تا 
یک بشمار»، «تماشاچى محکوم به اعدام»، «در مه بخوان»، «غالمرضا لبخندى»، «من چه 

جورى ممکنه یه پرنده باشم»، «بپا از اتوبوس جا نمانى» و ... .

– تهران. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى سینما از دانشگاه 
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نویسنده و کارگردان: سعید محسنى
بازیگران: محمد ترابى، قادر طباطبایى  زواره، بهاره آقاداود

تهیه کننده: میعاد سلیمانى راد
طراح صحنه: ملیکا غالمى
طراح لباس: غزل محسنى

طراح و مجرى نور: هادى شبان
دستیار کارگردان و منشى صحنه: ریحانه سادات ناجى

مدیر صحنه: مهدى جوانمردى
مدیر اجرا: نرگس معینى

مدیر تولید: حسن کوشکیان
دستیار تولید: شروین پاگیرى

آهنگساز: حمید رضایت
دستیاران صحنه: آزاده سلیمانى،

شیال پرى
دستیار صدا: مهدى جوانمردى

طراح پوستر و بروشور:
حمیدرضا سلیمانى

عکاس: غزل محسنى
اجراى دکور: احمد مارانى

مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: اصفهان

درباره کارگردان 
سعید محســنى، متولد 1355- زاینده رود. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى 
از دانشگاه ســوره اصفهان و کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشگاه تربیت مدرس. 
نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «وقتى که قرص ماه کامل مى شود»، «فرنگیس»، 
«سربازى از یک دوران سپرى شده»، «ردپا اگر ماندنى بود کسى راه خانه اش را گم 
نمى کرد»، «دختران بابا آنتون» و ... . نویســنده رمان هاى: «دخترى که خودش را 
خورد»، «نهنگى که یونس را خورد هنوز زنده است»، «برسد به دست لیال»، «آوازى 
براى ســنجاقک ها» و «کاپیتان بابک». نویسنده نمایشنامه هاى: «سبوط»، «هنوز 
باران مى بارد»، «ناودیس»، « نام تمام مردگان یحیى اســت»، «ردپا اگر ماندنى بود 
کســى راه خانه اش را گم نمى کرد»، «مردى که کت و شــلوار راه راه سیاه و سفید 

مى پوشید» و « پاسگاه خالى است».

غالم و ســلیم که در یک مرغدارى کار مى کنند، براى رســیدن به آرزوهایشان یک جفت کالغ خریده اند و در شرایط خاصى از آن ها نگهدارى کرده و تماشایشان مى کنند. حضور 
دخترى که مى کوشد تا دریچه اى تازه بر دنیاى آن ها باز کند، سبب مى شود تا فاجعه اى اتفاق بیفتد.

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

 ُ﹋﹑غ ﹨︀

 آزاده سلیمانى،

 مهدى جوانمردى

درباره کارگردان 
سعید محســنى، 

از دانشگاه ســوره اصفهان و کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشگاه تربیت مدرس. 
نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «وقتى که قرص ماه کامل مى شود»، «فرنگیس»، 
«سربازى از یک دوران سپرى شده»، «ردپا اگر ماندنى بود کسى راه خانه اش را گم 
نمى کرد»، «دختران بابا آنتون» و ... . نویســنده رمان هاى: «دخترى که خودش را 
خورد»، «نهنگى که یونس را خورد هنوز زنده است»، «برسد به دست لیال»، «آوازى 
براى ســنجاقک ها» و «کاپیتان بابک». نویسنده نمایشنامه هاى: «سبوط»، «هنوز 
باران مى بارد»، «ناودیس»، « نام تمام مردگان یحیى اســت»، «ردپا اگر ماندنى بود 
کســى راه خانه اش را گم نمى کرد»، «مردى که کت و شــلوار راه راه سیاه و سفید 

مى پوشید» و « پاسگاه خالى است». 28
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خانواده کولبرى که پایش روى مین رفته براى درمان به تهران مى آیند و مجبور 
مى شوند در خانه  یکى از کارگران کرد همشهرى خود چند روزى بمانند و کم کم 

با مشکل بزرگترى مواجهه مى شوند که باور کردنى نیست.

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

﹋﹞﹫︐﹥ ﹡︀ن

درباره کارگردان 
لیلى عاج،  متولد 1357 تهران. دانش آموخته کارشناســى و کارشناسى 
ارشــد ادبیات نمایشى از دانشــکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى. 
نویسنده و کارگردان نمایش  هاى: «شب»، «باله روى سطرهاى بى معنى»، 
«فکاهى نامه  یک زن»، «خواب زمســتانى»، «قند خون» و «روزمرگى». 
نویسنده نمایشنامه هاى: «سالى که دوبار پاییز شد»(برنده   تندیس جشنواره 
و دیپلم افتخار بهترین نمایشــنامه در مســابقه  نمایشنامه نویسى سى و 
هفتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «کجایى ابراهیم؟!»(برنده دیپلم 

افتخار و تندیس  اولین جشنواره نمایشنامه نویسى اقتباسى گام دوم ».

نویسنده و کارگردان: لیلى عاج
بازیگران: الهام شعبانى،یلدا عباسى، سامان حیدریان، سیامک 

زین  الدین، بهاره مشیرى، سنا رنگ ساز
طراح صحنه: سینا ییالق بیگى

طراح لباس: الهام شعبانى
طراح نور: رضا خضرایى

طراح گریم: ماریا حاجى ها
دستیاران کارگردان: مرتضى عبدالهى، حدیث حسینى

مشاور کارگردان: توماج دانش بهزادى 
موسیقى: على قمصرى

عکاس: رضا جاویدى
طراح بروشور و پوستر: شایان کیانى

مدیران صحنه: محمدحسن درباغى فرد، پوریا دهقان
منشى صحنه: لیال رادپور

مشاور امور رسانه: مریم رودبارانى
مدت نمایش: 65 دقیقه

شهر: تهران

درباره کارگردان 
1357متولد 1357متولد 1357 تهران. دانش آموخته کارشناســى و کارشناسى  متولد لیلى عاج،  متولد لیلى عاج،  
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درباره کارگردان 
مهران رنج بر، متولد 1361-خرم آباد. دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشــى از دانشگاه آزاد اسالمى 
اراك(ســال1380). نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «استیو جابز»، «روز، داخلى، دوازده شب»، «منتشا» و 
«کافه فرانســه». کارگردان نمایش هاى: «آوازه خوان طاس»، «مکبث» و «ریچارد سوم». بازیگر نمایش هاى: 

«پالت»، «تراس»، «اتوبان»، «وارطان»، «شوایک» و ... .

لحظه مرگ برانــدو و حمله کاراکترهایى مثل مرلین 
مونرو، سینیور مارلون و ماریا اشنایدر به براندو و فرو 

رفتن در برزخى خطرناك.

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

︣ا﹡︡و ﹝︀ر﹜﹢ن︋ 
گروه تئاتر ِوندرس
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: مهران رنج بر
بازیگران: فرید قبادى، یلدا عباسى، ریحانه رضى، 
على پویا قاسمى، مهران رنجبر
دستیار کارگردان و برنامه ریز: آرش فصیح
طراح لباس: مقدى شامیریان 
آهنگساز و اجراگر: فرشاد دهنوى
طراح صحنه: على پویا قاسمى
طراح نور: رضا خضرایى
منشى صحنه: شبنم معصومى
مدیر هنرى: مریم امامى
طراح گرافیک، تیزر و عکاس: محمدصادق زرجویان
سرمایه گذار: اکتیران
سرپرست گروه: مهران رنج بر
مدت نمایش: 85 دقیقه
شهر: تهران

-خرم آباد. دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشــى از دانشگاه آزاد اسالمى 

لحظه مرگ برانــدو و حمله کاراکترهایى مثل مرلین 
مونرو، سینیور مارلون و ماریا اشنایدر به براندو و فرو 
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در روزهاى نزدیک به بازنشستگى 
مدیر مدرسه اى دخترانه حادثه اى 
رخ مى دهــد. او براى حفظ آبروى 
خود و مدرســه، تصمیم مى گیرد 
پنهانى به این مســائل رسیدگى 

کند. 

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

﹝︐︧︀وی ا﹜︧︀﹇﹫﹟ نام گروه آوار
نویسنده و کارگردان: عمادالدین رجبلو

بازیگران: سمیرا سرچاهى، محدثه شیرعلى
رعنا زیادلو، نازنین شهسوارى، اسما دهمرده

مارال روشنیان، فتانه شمس آبادى، سارا حسن پور
گروه کارگردانى: امیرمحمد درویش، سمیرا سرچاهى

طراح صحنه، نور، لباس، پوستر و بروشور: عمادالدین رجبلو
اجراى پوستر و بروشور: محمدحسین صفایى

مجریان دکور و مدیران صحنه: محمد نقابى، شایان ندیم کار
عکاسان: پوریا خوشبین، مجید عراقى، مریم روح الهى

ساخت تیزر: على غریب
طراح صدا: افشین اشراقى

مشاور گرافیک صحنه: جواد عظیمى
منشى صحنه: مرتضى اسحاقى

دستیار صحنه: رضا روشنى
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: گرگان

رخ مى دهــد. او براى حفظ آبروى 
خود و مدرســه، تصمیم مى گیرد 
پنهانى به این مســائل رسیدگى 

کند. 

درباره کارگردان 
عمادالدین رجبلو، متولد 1374- گــرگان. بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «جهش»، «اعجاز»، 
«چراغ خاموش» و «تابلوى تماشا». بازیگر نمایش هاى: «سمت»، «خشت خام»، «آدمک سالم»، 
«جایى که آب از خاکش پایین نمى رود»، «آلیس در کارخانه عروسک سازى»، «دختران جنگل»، 
«کجا آباد»، «عطش خورشــید» و ... . نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «قربانگاه»، «شیرین»، 

«دشمن خدا»، «کد 13» و ... . طراح صحنه نمایش «شاعرانگى هاى یک چوپان محترم».
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 گروه تئاتر امروز
نویسنده و کارگردان: ابوالفضل بلغندر

بازیگران: على مقدم، ابوالفضل احمدى، احمد 
علیئى، صدیقه مشایخى

طراح صحنه و نور: ابوالفضل بلغندر
دستیاران کارگردان: امیر شکارچى، محمد ثابتى

عکاس: عاطفه پیرصالحى، مهدى پیرصالحى
تصویر بردار: محمدرضا رمضانى

تبلیغات: احسان گائینى
تیزر: مصطفى کرمعلى، احسان صادق، مصطفى 

نداف زاده
مدیر روابط عمومى: فرحان فرحناك

مدیر رسانه اى: هانى احمدزاده
اجراى دکور: ابوالفضل احمدى

مجریان مانیتور و صوت: معیدا نصیرى، احسان 
مظفرى

امور فنى: ابوالفضل حاج مهدى، مهدى على
مدیران صحنه: بهنام رضائیان، محمدجواد 

حبیبى نژاد 
طراح گرافیک: میثم قشمعلى
طراح لباس: صدیقه مشایخى

گیشه: شیرین شریفى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر : قم

واشینگ کلوز نویسنده اى است که از بى پولى مجبور است سیفون دستشویى نصب کند. 
همســرش به خاطر کمبودهاى مالى زندگیش، شخصیت مرد را قبول نداشته و خجالت 
مى کشد تا به دوستانش بگوید شوهرش ســیفون وصل مى کند. به همین دلیل به همه 
مى گوید که شــوهرش مهندس واشینگ کلوز است. داستان از جایى که دوستان زن به 

شغل شوهرش پى مى برند، بحرانى شده و ماجرا به نابودى زندگى نویسنده مى کشد.

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

﹝﹠︡س وا︫﹫﹠﹌ ﹋﹙﹢ز

درباره کارگردان 
ابوالفضل بُلغندر، متولد 1367- قم. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى از دانشگاه 
نبى اکرم تبریز. کارگردان نمایش هاى: «کشــتمش همین امروز صبح ســاعت یازده»، 
«دوازده نامه سرگشــاده براى خدا»  و ... . بازیگر نمایش هاى: «تولد یک نمایشــنامه»، 
«یک بازى جدید»، «پرنده پرواز مى کند»، «سکوت»، «نهر فیروز آباد» و «مرثیه اى به 
قافیه انتظار در رساى بیدارى» و ... . کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «دور دنیا در هشتاد 
روز» و «کابوس کش دار شــادى». نویسنده نمایشــنامه هاى: «چیزى شبیه آرامش»، 

«شفا»، « هفت زن متحرك»، «دیدن با زاویه بسته» و ... . 

- قم. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى از دانشگاه  متولد 
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نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

﹡﹠﹥ ﹝︡ه آ

درباره کارگردان 
آژمان بیژنى نسب، متولد 1371- فسا. کارگردان و طراح 
صحنه نمایش هاى: «کچول و دیو مجازى»، «ننه مده  آ»، «بیا 
باهم بکشیم»، «هفت» و «آواره» و ... . کارگردان نمایش هاى: 
«خش خــش بوم بوم»، «عروســک هایمان را بخوریم» و ... . 
بازیگر نمایش هاى: «کوه یــخ»، «گالیدارگ»، «یورت» و ... 
. طراح و چهره پــرداز نمایش هاى: «من و جارو»، «زندگى»، 

«بازگشت از منا»، «تابوت» و ... .

گروه هنرى آال، باخ و حرکت
نویسنده: یوسف شکوهى

کارگردان: آژمان بیژنى نسب
بازیگران: محسن تنها، میثم جعفرى کوچى

محمدحسین رجبیان، آژمان بیژنى نسب
دستیار کارگردان: ساناز حق گو

مدیر صحنه: رضا تنها
طراح صحنه و  لباس: آژمان بیژنى نسب

طراح نور: میالد امرالهى
طراح گریم: زهرا کارگر

کرئوگرافر: سعید اسدسنگابى
طراح پوستر و بورشور: آژمان بیژنى نسب

گرافیست: نازنین دوربین
انتخاب موسیقى: آژمان بیژنى نسب، ساناز حقگو

پخش موسیقى: ساناز حقگو
عکاسان: حامد فدایى، پگاه پوراسمعیل

تیزر: علیرضا مهدوى فر
روابط عمومى: زریبار کریمى

مدت نمایش: 45 دقیقه
شهر: فسا 

در کوه هاى جنوب خرابه هایى اســت که در آن کلبه هاى سنگى وجود دارد که به آنها 
ِخرف خانه مى گویند مردم عقیده دارند در قدیم ایلیات جنوب که ییالق و قشــالق 
مى کردند، هر پیرى که خرف و آدم هایى که از نظر روحى و جسمى از کار افتاده، معلول، 
مردنى و داراى بیمارى روحى و روانى بودند را با مقدارى آب و نان در آنجا مى گذاشتند 

و محل را ترك مى کردند.

صحنه نمایش هاى: «کچول و دیو مجازى»، «ننه مده  آ»، «بیا 
باهم بکشیم»، «هفت» و «آواره» و ... . کارگردان نمایش هاى: 

بازیگر نمایش هاى: «کوه یــخ»، «گالیدارگ»، «یورت» و ... 
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گروه تئاتر  آماتور
نویسنده و دراماتورژ: مهدى شفیعى زرگر
طراح صحنه و کارگردان: مجتبى رستمى فر
بازیگران: حشمت اهللا قاسمى، عبدالرضا نصارى، امجد جاللى، خدیجه بابادى، شیرین دژاگاه
پیمان طالبى، ایلیا خیراللهى، فرنوش اقبال منش، فرشته اسکندرى، پارسا امینى، مهربان برهانى
مدینه بدوى، پارسا بیداروندى، حسن پریان، مهرتاز چهارلنگ، فاطمه حردانى، آرمین حجازى
زهرا خسروى، مریم زنگنه، زینب ساکى، رضوان سراج  همدانى، محمدحسین سیاحى، نوشین شکارى، 
امیرحسین سلمان  ساعدى، یاسمن طاهرى، شقایق عسکرى راد، رضا قاسمى، حدیث قاسمى
مصطفى کردانى، باران محمدى پور، مهدى مروانه پور، آرزو مکوندى، پریناز نصیریان
بنیامین یزدانى، آتوسا یوسفى، رایا یوسفى 
دستیاران کارگردان: محسن حیدرى، امجد جاللى، رضا چهرازى
منشى صحنه: سولماز زیبایى
مدیران صحنه: سعید زرگران، محمود احمدى
طراحى و دوخت لباس: سارا حسین پور
طراح گریم: فاطیما حزباوى
طراح نور: ایمان نخلستانى
آهنگساز: بهفر کایدى
طراح پوستر: رسول حق جو
اجراى دکور: على زویدانیان، آرمین حجارى، امیرحسین سلمان  ساعدى
احمد شجرى پور، محمود احمدى، محمدحسین سیاحى
اجراى نور: محمد نخلستانى، سیداحمد موسوى راد

پخش افکت: محمدامین سراج پور 
خواننده: فرود کایدى
عکاس: ایمان شریفى
گروه چهره پردازى: پارسا بیداروندى، شقایق عسکرى
نوشین شکارى، یاسمن طاهرى، مهربان برهانى
مشاور رسانه اى: امید امیدپور
روابط عمومى: خالد شمیلى
مدت نمایش: 105 دقیقه
شهر: اهواز 

خانم مکبث که نازاســت، نزد جادوگر مى رود و از او 
معجونى براى چاره طلب مى کند. جادوگر معجونى به 
او مى دهد. خانم مکبث به این جادو مى میرد و باز زاده 
مى شــود و از خانم مکبث نو فرزندانى بى شمار زاده 

مى شوند.

نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

﹨﹞﹥  ﹁︣ز﹡︡ان ﹝﹊︊︒

درباره کارگردان 
مجتبى رستمى فر، متولد 1365- اهواز. دانشــجوى کارگردانى تئاتر دانشکده هنر 
معمارى دانشگاه آزاد اسالمى. کارگردان نمایش هاى: «خط آخر»، «رسوایى بدون نیاز 
به پرونده»، «پرواز پرندگان مهاجر در صبح روز آخر»، «هملت»، «پرســه در البه الى 
فریم هاى به هم چســبیده  روى تایم الین»(تندیس بهترین کارگردانى مســابقه تئاتر 
ایران ســى و دومین جشــنواره بین المللى تئاتر فجر)، «رقصیــدن روى روزنامه هاى 
دیروز»، «مرثیه اى براى یک مرد مرده»، «تاکسیدرمى» و ... . نویسنده نمایشنامه هاى: 
«جغرافیاى قصه اى به رنگ آتش به طعم دود»، «زیبا»، «کوچک با آرزوى بزرگ» و ... . 34
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زن و شوهرى مهاجر در خانه اى زندگى مى کنند و متوجه حضور بیگانه اى 
در خانه مى شوند و ... .

﹤﹡︀ ︋﹫﹍︀﹡﹥ در︠ 
نمایش هاى صحنه اى - مسابقه

درباره کارگردان 
سیدمحمد مساوات،  متولد 1362- تهران. دانش آموخته کارشناسى نقاشى و کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر از دانشگاه آزاد اسالمى تهران. کارگردان نمایش هاى: «این یک پیپ 
نیست»، «قرب آن گاه»، «بى پدر»، «یافت آباد» و «بیضایى». نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «ارتش میرزا ملکم خان خانبلوکى»، «این روبان سیاه»(برگزیده کارگردانى و نویسندگى 
چهاردهمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران)، «بازیخانه قیاس الدین مع الفارق»(کسب تندیس کارگردانى و نویسندگى  پانزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران 
و تقدیر کارگردانى سى و یکمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «قصه ظهر جمعه»(تقدیر کارگردانى و نویسندگى سى و دومین جشنواره بین المللى تئاتر فجر) و «خانه واده»(مقام 

برتر کارگردانى  مسابقه بین الملل سى و سومین جشنواره بین المللى تئاتر فجر).

گروه رادیکال 14 
نویسنده و کارگردان: سیدمحمد مساوات

بازیگران رومینا مومنى ، محمد على محمدى، على حافظ پور
دینو زمام حدده

مجرى طرح: روح اله زندى فرد
مدیر اجرا: میالد آریافر

مشاور کارگردان: امید بنکدار
طراحان صحنه: سیدمحمد مساوات، سیدمحمدمهدى موسوى تبار

طراح داخلى صحنه: مریم نورمحمدى
طراح لباس: سمانه احمدى  مطلق

آهنگساز: امیرحسین اهللا دادى
طراح نور: صبا کسمایى

طراح صدا: علیرضا اکبریان
طراح تجسمى: سعید نودهى

طراح گرافیک: سیدمحمد مساوات
دستیاران کارگردان: مسعود اهللا دادى، محمد موسى خانى

تحقیق: مصطفى فراهانى، عمران هاشمى
مدت نمایش: 130 دقیقه

شهر: تهران

درباره کارگردان 
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﹠﹥ ای ︩ ﹨︀ی︮  ︀﹝﹡
﹩︐ ︾﹫︣ر﹇︋︀



 طراح، نویسنده و کارگردان: سینا شفیعى
بازیگران: ندا قربانیان، عبدالرضا یعقوبى

فرناز  ابراهیمى، بهار نظرى، نوانگیز مفخم
دستیار کارگردان: نیما نوروزى

موسیقى: یوسف قربانى
طراحان صحنه: سینا شفیعى، احمد کتابى

ساخت دکور: احمد کتابى
عکاس و گرافیست: سجاد موالیى

طراح نور: مهدى منصور خاکى
طراح صدا: مائده معظمى
مدت نمایش: 70 دقیقه

شهر: کرج

اسماعیل پسر عبداهللا درگیر بیمارى سختى شده است. عبداهللا که خودش قبال به همان بیمارى مبتال بوده، با همان  افکار 
خود به دنبال شفاى  پسرش است. بعد از مرگ پسرش، عقاید عبداّهللا به چالش کشیده مى شود و درگیر فروش خانه خود 

مى شود. دخترى به نام الى به عنوان مشترى وارد خانه عبداهللا مى شود و براى خرید خانه شرطى مى گذارد و ... .

درباره کارگردان 
سینا شفیعى، متولد 1367- کرج. دانش آموخته کارشناســى الکترونیــک. نویسنده و کارگردان نمایشنامه هاى: 
«ســیارود»، «من سردم»، «پدرخوانده»، «رقص شب  تابها»، «دریازدگى»، «پالس پالس»، «اسکندرنامه»، «خیلى 

دور خیلى نزدیک»، «پس لرزه»، «کوچه برزیلى ها »، «آواى آب»، «کبیسه یشمى» و ... . 

﹏﹫︻︀ ﹝ ︨ا
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى
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خانواده مادام رانوسکى به علت قرض هاى خانوادگى رو به ورشکستگى 
اســت. ملک و باغ آلبالوى زیبا و خاطره انگیزشان در گرو بانک است و 
قرار است در موعد مقرر باغ و ملک حراج شود. در زمانى که باغ در خطر 
حراج اســت اهالى خانواده براى فراموش کردن اندوه، مجلس عیش و 
نوش برپا مى کنند. وقتى باغ به فروش مى رسد آنها تازه با حقیقتى که از 

آن فرار مى کردند روبرو مى شوند. 

درباره کارگردان 
على فتوحى، متولد 1354- تبریز. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى از دانشگاه آزاد اسالمى اراك و 
کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران. کارگردان نمایش هاى: 
«تانگوى تخم مرغ داغ»، «آوا»، «بر پهنه دریا»، «مراسمى براى یک دوست»، «فرجام»، «ترانه هاى تلخ 
تارا» و «کلفت ها». بازیگر و کارگردان نمایش «همه عطرهاى عربســتان». کارگردان و نویسنده نمایش 
«مریخى ها». بازیگر تله فیلم «سایه هاى  سرد». بازیگر سریال تلویزیونى «آیرییق». بازیگر نمایش «مجلس 

نامه انسى».

︋︀غ آ﹜︊︀﹜﹢
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

گروه تئاتر آینا
نویسنده: آنتوان چخوف
مترجم: سروژ استپانیان

طراح و کارگردان: على فتوحى
آهنگساز: فرهاد حق سالمى

بازیگران: فاطمه حسینى، کامیار شکیبایى، مهرداد سعادت، سنا 
پورسعیدى، زیبا فرج اللهى، امید سعیدپور، رامین بوستانى ، جالل 

خاکزاد، تینا عبدى، مهدى حیدرى، بهروز علیپور، امین على طایفى، 
فاطمه عبد ویسیان

نوازندگان: فرهاد حق سالمى، پدرام محجر  رحمتى، فواد حمزه   آذر
طراح پوستر و بروشور: الهه نعمتى

طراحى و اجراى نور: عباسعلى زارع سرشت، سامان ارمى
گریم: مینا پناهى، امیرحیدرزاده

دستیار کارگردان و تهیه کننده: على سلیمانى
مدیران صحنه: میالد بصیرمعادن، امیر نادرى
منشى صحنه: سمیه قلى زاده، صنم صادق پور

عکاسان: نعیمه دباغى، اسماعیل پیرپناهى
ساخت دکور: یاسین عباسعلى نژاد، آیدین آقامحمدى، شکوفه سروى

روابط عمومى: مهرداد خردمند، امیرحسین زرگرى پور 
تصویر و ساخت تیزر: میثم عبادى

مدت نمایش: 90 دقیقه
شهر: تبریز
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عماد قصد دارد تا پروژه عمرانى بزرگى را در جنوب کشــور احداث کند اما افرادى سعى دارند تا از راه هاى مختلف او را از این تصمیم منصرف کنند. آن ها 
خانواده عماد را از این تصمیم مطلع مى کنند. این ماجرا سبب فاش شدن رازهاى خانواده عماد مى شود و ... .

﹟︐︪﹎︣ ︋
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

گروه تئاتر نقاب
نویسنده: خیراله تقیانى پور

کارگردان: حسین مسافر آستانه
تهیه کننده: جواد نورى

بازیگران: فرید قبادى، شیرین بینا، 
مجید رحمتى، على غابشى

فاطمه رادمنش، اِبتسام بَغالنى
ماهان عابدى، طاها عابدى، پونه شاملو

دراماتورژ: مرتضى شاه کرم
طراح صحنه: منوچهر شجاع

طراح لباس: پریدخت عابدین نژاد
طراح نور: رضا خضرایى

طراح پوستر و بروشور: سعید شکرنیا
مشاور رسانه اى: فریبرز دارایى

مدیر برنامه ریزى: علیرضا نورى
دستیار کارگردان: مهدى ُکبه
منشى صحنه: سمانه شعبانى

عکاس: سمیه میرى
آهنگساز: احمد صمیمى
نوازندگان: احمد صمیمى

سجاد محمدزاده
مدیران صحنه: سینا برزگر

محمدرضا قاسمى
دستیار لباس: زهره غالمى

مدیر تبلیغات: امیر پارسائیان مهر(گروه 
تئاتر مارکت)

مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: تهران

درباره کارگردان 
حســین مسافرآستانه، متولد 1339 - آستانه اشــرفیه. بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسی کارگردانی نمایش از دانشکده  هنرهاي زیباي دانشگاه تهران و 
کارشناسی  ارشد کارگردانی  بازیگري از دانشگاه تربیت مدرس. دبیر: 8 دوره جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس، 5 دوره جشنواره سراسري تئاتر بسیج و  2 دوره جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر. بازیگر نمایش هاي: «از پا نیافتاده ها»، «سورپریز»، «جنگل خوس»، «دخمه»، «خرقه  ارغوانی»، «انکار»،  «در امتداد رویش سرخ»، «راز سپهر»، «کنار شیر آتش نشانى»، 
«کانال کمیل»، «جان گز» و... . کارگردان نمایش هاي: «خورشید کاروان»، «پرگار مهر»، «ماه و مهر»، «امام علی»، «سفینه النجاه»، «منظومه  آفتاب»، «غزل کفر»، «رستاخیز عشق»، 

«زخم مدینه»، «خاك تا افالك»، «سرداران»، «طاعون»، «در قاب ماه»، «تمام صبح هاي زمین» و ... .  40
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عمارتى که پشت دیوارهایش مرگ ترانه اى شده است که تمام ساکنانش را تهدید مى کند و ... .

︎︪️ د﹢ار ︻﹞︀رت
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

درباره کارگردان 
حمید ابراهیمى، متولد 1349- تهران. دانش آموخته کارشناســى اطالع رســانى و کتابدارى 
گرایش هنر. نویســنده نمایشنامه هاى: «آواى باد»، «ســیاریحون»، «پندار زنده کفتار مرده» و 
«ته خط». کارگردان نمایش هاى: «آواى باد خانه خورشــید»، «راز شیشه اى»، «در امتداد باد»، 
«آخرین جشن»، «الله زار، هتل کاتوزیان»، «خورشید و شب» و ... . بازیگر نمایش هاى: «نسیان»، 
«رویاهاى رام نشــده»، «پندار زنده کفتار مرده»، «تنها راه ممکن»، «یک بوته گل براى لیال» و 
... . بازیگر فیلم هاى ســینمایى: «تعبیر خواب»(دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از 
پانزدهمین جشــنواره فیلمهاى پلیسى مســکو)، «دیدن این فیلم جرم است»، «فرزند خاك»، 

«آلزایمر» و ... .

گروه تئاتر  رویک
نویسنده و کارگردان: حمید ابراهیمى

بازیگران: جلیل فرجاد، جمشید صفرى، پژمان کاشفى، نسرین مسلمى نیا
شیوا خسرومهر، زرى اِماد، پانته آ کیقبادى، حامد آقایى، فرزاد صبورى

على رضا درویش نژاد، اهورا ابراهیمى، على حیدرى، ماندانا عصرى
محمدرضا موهبتى، ماریه ماشاالهى، آرمین افتخارزاده، صابر کریمى، رضا روستا

طراح صحنه و لباس: مریم نیک روش
برنامه ریز و دستیار کارگردان: رضا روستا

منشى صحنه: ماندانا عصرى
آهنگساز: وحید چهل امیرانى

نوازندگان: محمدمهدى گیلوا، میالد احمدپور، پرهام عزت نژاد
سهیل تنقدى، وحید چهل امیرانى

طراحان فرم: حمید ابراهیمى، رعنا حسین دخت
گروه فرم: امیرحسین جعفرپور، عرفان سیف الهى، سیما محمدى، تینا سماوات، 

آهو مرادى، دانیال معمارى، سهیل رفیعى، مژگان هژیررفعت
محمدرضا نامدارى، محمدرضا محمدى، محبوبه شمس، ساهره محمدى

عکاس: رضا قوامپور
ساخت تیزر: مصطفى تیموریان، على تیموریان، خانه فیلم هفت

نور و صدا: مهدى کازرانى
مشاور تبلیغاتى و روابط عمومى: جواد تمدنى

طراح پوستر: آریا درفش رزم
مسئول امور هنرى و هماهنگى: حمیدرضا طالبى

تدارکات: بهمن فکور ، مسعود فکور ، امیرحسین جعفرپور
دستیاران لباس: سیما محمدى، تینا سماوات

دستیاران صحنه: عرفان سیف الهى، سهیل رفیعى
خیاط: صفورا معتدل رو

ساخت دکور: جعفر طلوع صادق، یوسف بهشتى، سعید فغانى
ابراهیم دهقان، علیرضا شیخ رضایى، اهورا ابراهیمى

مدت نمایش: 90 دقیقه
شهر: تهران

متولد 1349- تهران. دانش آموخته کارشناســى اطالع رســانى و کتابدارى 
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تاالب هشیالن روایت زندگى خانواده اى در تهران است. داستان از ابراز یک عشق آغاز مى شود 
که با پاسخى منفى مواجه مى شود و دلیل این پاسخ منفى در انتها مشخص مى شود. 

︑︀﹐ب ﹨︪﹫﹑ن
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

درباره کارگردان 
نوشین تبریزى، متولد1356- تهران. دانش آموخته کارشناسى تئاتر از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى. نویسنده نمایشنامه هاى: «شازده»، «خانه پدرى»، «طعم 
آلوى جنگلى»، «غریبه اى در خانه»، «بوتولیسم»، «محبوبه ها»، «نیازمندى ها»، «شهر تنهایى من»، «موش توى پیت حلبى»، «کافه طره»، «گنجفه» و ... . کارگردان نمایش هاى: 
«گنجفه»، «طعم آلوى جنگلى»، «کافه طره»، «شازده» و ... . بازیگر نمایش هاى: «قضیه تراخیس»، «هتل ایران»، «آمیز قلمدون»، «بچه آدم بدو»، «الیور  توییست»، «عروسى 

در سایه»، «مغازه خودکشى»، «خانه کاغذى» و ... .

- تهران. دانش آموخته کارشناسى تئاتر از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى. نویسنده نمایشنامه هاى: «شازده»، «خانه پدرى»، «طعم 

نویسنده و کارگردان: نوشین تبریزى
تهیه کننده: محمد على محمدى

بازیگران: نوشین تبریزى، افشین سلیمان پور،
مسعود شاکرمى، یعقوب صباحى،

محمد صدیقى مهر، آیه کیانپور، اتابک نادرى
طراح گریم: سمیرا کحالى

صدا پیشگان: الهه پرسون ، محمدعلى محمدى 
دستیار تولید: آرزو حاتم پورى
طراح صحنه: سینا ییالق بیگى

طراح نور: رضا خضرایى

طراح گرافیک: علیرضا دربانى
گروه کارگردانى: مهراب حیدریان، آرمین پوراسمعیل
مدیران صحنه: ندا امامى ، محمد حسن درباغى فرد 

گروه صحنه: محمدحسن درباغى فرد، رضا 
سیدآبادى، ناصر ارباب

روابط عمومى: سحر نراقى
عکس: مهدى آزاد بخت ، مریم رحمانى

مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: تهران
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مستندى واقعى از زندگى بیماران مبتال به ایکتیوز که به صورت چند اپیزود از داستان زندگى 
واقعى این بیماران روایت مى شود.

وا﹎﹫︣ ﹡︡ارد
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

درباره کارگردان 
ساشا کشوادى، متولد 1364- ارومیه. دانش آموخته کارشناسى مهندسى معدن از دانشگاه 
کاشــان و کارشناســى ارشــد مدیریت بازرگانى از دانشــگاه تهران. کارگردان نمایش هاى: 
«ســمفونى درون بطرى»، «عشــق مادرى» و «واگیر ندارد». بازیگر نمایش هاى: «this» و 
«جنگ یخ». بازیگر فیلم هاى کوتاه: «تاریکى مطلق» و  «جدایى». دستیار کارگردان نمایش 

«احساسات مخلوط».

نویسندگان: ساشا کشوادى، مریم یاسین زاده
کارگردان: ساشا کشوادى
تهیه کننده: انوشه زاهدى
بازیگران: بهنام سرلک، فرشته آلوسى، فاطمه نوروزى
مهیار اسالمى، سارینا رزاق، ستاره مبینى، سمن قناد، بهروز عبادى، 
علیرضا اسفندیارى، سارینا ترقى، مرضیه على اکبرى
دستیار کارگردان: محمد اسماعیلى
طراح نور: میالد الهى
طراح لباس: غزل آلوسى
طراح: سامان مهابادى
آهنگساز: مبینا چاپى
گروه موسیقى: سپندارمذ
نوازندگان: مبینا چاپى، میالد احتشامى، احسان عسکرى
مجرى گریم: نسرین کمالى، مهدى یزدانى، زینب على خانى
مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: تهران
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سیستان، خانواده اى که هرکدام مشکالتى دارند. حاج بابا پدر خانواده 
تعزیه گردان محرم بوده و یک ســال از مرگش مى گذرد. محرم امسال 
نزدیک اســت. زمینى از حاج بابا باقى مانده اســت. اکنون خانواده در 

چالش هستند که این زمین را بفروشند یا نه.  

︣ای ﹨﹫︘ ﹋︦  ︋﹩︀︗
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

درباره کارگردان 
مهدى تقى زاده، متولد 1359- زاهدان. دانش آموخته کارشناســى مهندســى عمران. کارگردان 
نمایش هــاى: «صفر یک تا بى نهایت تکرار»، «زیرزمین»، «شــام آخر پرده آخر»، «پیش از تمدن 
ســگ ها»، «هر بار که نفس مى کشم»، «آسوکه زرنج»، «مکبث»، «توهم یک واقعیت»، «باز سوگ 
بازى در بازى»، «تارا»، «قالده ســگ شــکارى ات را صبح زود ببند»، «باد مه مى نویسد» و «جایى 
براى هیج کس». بازیگر نمایش هاى: «آینه پشت سکوت»، «مجلس قربانى سنمار»، «اعترافاتى در 

مورد زنان»، «هومان»، «شبح» و «جنون».

گروه تئاتر آروین
نویسنده: آتوسا ریگى

کارگردان: مهدى تقى زاده
بازیگران: شهرزاد کمیلى خواه، زینب سلمان، معصومه 

شیخ ویسى، صفورا طاهرى، مهدى تقى زاده، رضا شهریارى
موسیقى: منیژه شیخ

طراح صحنه و لباس: مهدى تقى زاده
طراح نور: عباس برازنده، على سلمان نژاد

طراح بروشور: على رضا خوش زبان
مدیر صحنه: اسماعیل گلستان فرد

مدت نمایش: 65 دقیقه
شهر: زاهدان

1359- زاهدان. دانش آموخته کارشناســى مهندســى عمران. کارگردان 
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غریب، که به خاطر اتفاقى وحشتناك در دوران نوجوانى اش، سال هاست 
خانه ، خانواده  و دوســتانش را ترك گفته، در تمام  ســال هاى تنهایى 
ســعى کرده جزییات آن اتفاق و در کل گذشته اش  را فراموش کند اما 
با دیدن دوســتى  صمیمى، که در آن اتفاق همراهش بوده، گذشته را به 

یاد مى آورد و ...  .

﹍︣د ︠﹢︋ا
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

گروه چکاوك
نویسنده: نوید ایزدیار

طراح و کارگردان: امیر کلهرى پور 
بازیگران: سعید قربانى، سحر آقاسى، منصور صوفى، حسین بیگى

معصومه دهقان، نوید ایزدیار، رضا شریف کاظمى
مشاور صحنه و نور: علیرضا مهران 

طراح لباس: سینا ایران پور 
طراح صدا و موسیقى: کامران فرازمندى

طراح گریم: فرانک گلنوش
طراح پوستر و بروشور: متین خیبلى

گروه کارگردانى: محمد حسینى، امیرعلى بابالو 
مدیر صحنه: فرهاد خوئینى

منشى صحنه: رها فیلبندى 
مدت نمایش: 65 دقیقه

 شهر: آبیک

درباره کارگردان 
امیر کلهرى پور، متولد 1366- آبیک. دانش آموخته کارشناسى ارشد سینما. کارگردان نمایش هاى: 
«مونیک»، «سیاه ، سفید، خاکسترى» و «چیزى شبیه زندگى». طراح و کارگردان نمایش «بریده ها». 
بازیگر نمایش هاى: «عکس» و «تفنگ میرزارضا». بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «سرخ و سوزان» و 

«رقص کاغذپاره ها». طراح،  بازیگر و کارگردان نمایش «چهارشنبه».

- آبیک. دانش آموخته کارشناسى ارشد سینما. کارگردان نمایش هاى: 
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خاطره دختر ذبیح و مونس در آستانه ازدواج با دانیال است. عمو ابراهیم 
رازى چندین ساله را افشا مى کند. اکنون چند روزى است خاطره ناپدید 

شده و عمو ابراهیم مظنون ... .

︣دل  ︠﹜︺︵ ︀ ز﹡︡﹎﹩︋ 
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

نویسنده: محمد غدیرزاده
کارگردان: سعید نجفیان

بازیگران: یعقوب صباحى، على یعقوب زاده، سپیده پهلوان زاده، بهار 
کریم زاده، ساالر نجفیان، ملیکا اسالفى، حلما یعقوب زاده، 

طراح صحنه: سعید نجفیان
آهنگساز: کیان هاشمى

طراح پوستر و بروشور: علیرضا خدامرادى
مشاور رسانه اى: جواد تمدنى

برنامه ریز: مسعود انعامى
دستیاران کارگردان: ساالر نجفیان، پوریا اصغرزاده

منشى صحنه: درین جاریانى
مسئول امور فنى: مهرناز راد

عکاس: فرانک شکرى
مدت نمایش: 55 دقیقه

شهر: تهران

درباره کارگردان 
کارگردانى  کارشناسى  دانش آموخته  تبریز.  متولد 1350-  سعید نجفیان، 
کارگردانى  ارشد  کارشناسى  و  دانشگاه  تهران  زیباى  هنرهاى  دانشکده  از 
تو»،  ساز  «صداى  نمایش هاى:  کارگردان  تهران.  مدرس  تربیت  دانشگاه  از 
«عطا»، «ساقى نامه»، «بى خانمان»، «ذولجناح»، «ننه دالور»، «مجلس نامه 
انسى»، «شهر آیینه ها»، «سبز در ساحت سپید و ستاره»، «ماهى هاى خاك»، 
«مجلس هشتم»، «گوهر»، «در سایه سار سوگ سکوت»، «شب نام تو را ترانه 

مى خواند»، «زندگى با طهم خردل» و ... . 

55 دقیقه

درباره کارگردان 
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براى دو زن، وقت مشاوره  یکســانى در مطب یک دکتر روان شناس تعیین شده است. از 
دکتر خبرى نیســت. زن ها باید از زندگى خود باهم حرف بزنند. یک مرد واحد در زندگى 

آن هاست. 

︀ره ︫﹠︀س ︐︨
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

درباره کارگردان 
اصغر نورى، متولد 1355- تبریز. دانش آموخته کارشناسى زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه 
تبریز و کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس. عضو هیئت مدیره  کانون 
نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران. کارگردان نمایش هاى: «قایقران»، «رویاى بازیگر» و ... 
. نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «بازى»، «یک قصه  خودمانى»، «شکار»(برنده جایزه 
اول کارگردانى و جایزه دوم نمایشنامه نویســى پانزدهمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان 
شرقى، 1382)، «اتللو به روایت یاگو»، «هملت به روایت هوراشیو»(نمایش برگزیده بخش 
شکسپیر سیزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهى ایران)، «شاه لیر»، «ریچارد سوم از تهران تا 
تورنون»، «دو روایت از شکســپیر» و ... . مترجم و کارگردان نمایش هاى: «کافه پولشري»، 

«لورلوژ» و ... .

گروه تئاتر 88
نویسنده: دیدیه ون کوالرت

مترجم و کارگردان: اصغر نورى
بازیگران: احمد ساعتچیان، سهیال صالحى، غزاله رشیدى

مدیر تولید و برنامه ریز: سیدفرشاد هاشمى
طراح صحنه: سعید حسنلو
طراح لباس: سهیال صالحى

طراح گریم: حمیدرضا قاسمى
آهنگساز: حسین آگنج

خوانندگان ترانه  فرانسوى: نازیال باباپور، اصغر نورى
دستیاران کارگردان: حامد تارخ، فهیمه نیک خواه

مدیرصحنه: فرزانه شاکرى
مدیر هنرى: احسان کار

مدیر تبلیغات و روابط عمومى: امیر قالیچى
روابط بین الملل: ماریه آزادسرشت، فرزانه رحیمى

ساخت دکور: استودیو اینکا
دستیاران طراح صحنه: حمید شهرانلو، محسن نوروزى

همکارى: موسسه فرهنگى و هنرى برگ، انتشارات روزبهان
مدت نمایش: 70 دقیقه

شهر: تهران
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پس از آنکه مده آ فرزندان خود را براى انتقام از شــوهرش مى کشد، دو پسر مده آ بر سر اینکه 
پدر یا مادرشان مقصر کشته شدنشان هستند، جدالى فیزیکى دارند و ... .

︡ری ︨︣ز﹝﹫﹟︎ 
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

درباره کارگردان 
محمد قاســمى، متولد 1359- مالیر. دانش آموخته کارشناســى روانشناسى از دانشگاه آزاد 
اسالمى و دانشــجوى کارشناسى ارشد کارگردانى سینماى دانشــگاه آزاد اسالمى. نویسنده و 
کارگردان نمایش هاى: «یقه خرگوشى»، «خطوط خاطر»، «سیرى در سراى سه سرباز سوخته»، 
«روایتى تازه از قصه اى کهن»(رتبه نخست کارگردانى، نویسندگى و طراحى صحنه از جشنواره 
سراسرى تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر، 1394)، «خنک مثل صبح»، «آبى ترین آسمانى زمین» 
و «نقالى قالى»(رتبه دوم کارگردانى جشــنواره بین المللى تئاتــر مقاومت، 1392). حضور در 

فستیوال ایپسن نروژ، 2016.  فستیوال لپارت هندوستان، 2016.

گروه باران
نویسنده و کارگردان: محمد قاسمى

بازیگران: پرى بارانى، مجتبی شجاعی زاده، محمد قاسمى، ملینا قدیمى، 
شکیال سماواتی، مهدى حبیب وند، محمدعلى رحمانى، ماهور قاسمى 

طراح صحنه: محمد قاسمى
طراحان لباس: مریم مرادى، بامداد بیات

طراح گریم: لیال سورنى
طراح نور: مصطفى جلمبادانى

دستیاران کارگردان: شهرام آقایى، احمدرضا رادمهر
مدیر صحنه: فریبرز دوستى

منشى صحنه: نسترن عابدى
ساخت تیزر: یلدا وفاپور، عسل اصفهانى

طراح پوستر: حمید جوکار
روابط عمومى: شقایق فرشته

هماهنگى: احسان سامى
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: تهران

1359- مالیر. دانش آموخته کارشناســى روانشناسى از دانشگاه آزاد 

(بر اساس نمایشنامه مده آ اثر اوریپید)
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گروه تئاتر بیستون
نویسنده: تام استاپارد

مترجم: هوشنگ حسامى
کارگردان: کورش سلیمانى

بازیگران: آناهیتا اقبال نژاد، مهدى بجستانى، سامان دارابى، الهه زحمتى، الهه شه پرست
طراح صحنه: سینا ییالق بیگى 

 طراح لباس: مژگان عیوضى
طراح گرافیک: مجید کاشانى(استودیو دفتر)

طراح نور: رضا خضرایى
موسیقى: گلناز نویدان

طراح بروشور: امیرحسین فراهانى(استودیو دفتر)
گروه کارگردانى: امین رضا اولیا، پرستو حق گوى، مهدى زرکشان

مدیر صحنه: محمدحسن درباغى فرد
مدیران ساخت دکور: محمدحسن درباغى فرد، امیرحسین باباییان، مصطفى طباطبایى

تبلیغات و روابط عمومى: گروه تبلیغاتى بیستون
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: تهران

جان براون مردى در آســتانه میانسالى که گذشته اى عجیب و دشوار را پشت سر گذاشته، 
براى دور شدن از اجتماع خشمگین، و رسیدن به آرامش مورد نظرش به بیمارستان بیچ وود 
پناه مى آورد و درخواست مى کند که او را بدون هیچگونه عالئم بیمارى بسترى کنند، پرسنل 

بیمارستان این موقعیت را درك نمى کنند و این آغاز داستان است.

 ︡ ﹫﹀ ︨﹊﹢ت︨ 
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

درباره کارگردان 
کورش سلیمانى، متولد 1352- کرمانشاه. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى 
تئاتر و کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران. 
کارگردان نمایش هاى: «وعده گاه نهنگ ها»، «پیک نیک در میدان جنگ»، «چاى 
تلخ»، «مســافران»، «ناگهان پیت حلبى»، «خرده نــان» و ... . کارگردان و طراح 
صحنه نمایش «چند و چون به چاه رفتن چوپان». همکارى در ده ها نمایش، فیلم 

سینمایى، سریال و فیلم تلویزیونى به عنوان بازیگر. 

درباره کارگردان 
متولد کورش سلیمانى، متولد کورش سلیمانى، متولد 1352- کرمانشاه. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى 
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عبدالعظیم دچار عذاب  وجدان شــده است او همســر و فرزندش را در سانحه هواپیماى 
مسافربرى از دست داده است. حال یکى از دانش آموزانش که همکالس فرزندش بوده و به 

شهادت رسیده است، در رویاى ذهن عبدالعظیم با او گفتگو مى کند. 

﹟﹫﹝﹫ ﹢د و︨  ︀︨︀ن︋  ﹢د و︨  ﹋﹢﹞ ﹤︐︀ر︋ 
نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى

درباره کارگردان 
جواد صداقت، متولد 1357- بندر بوشــهر. دانش آموخته کارشناسى ارشد تئاتر. 
مدرس و عضو هیئت علمى گروه نمایش و ســینماى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
بوشــهر. مدرس مدعو در دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران 
مرکز. نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «گورستان سلولى ژیون»، «اگر شبى از 
شب هاى تهران مسافرى» و «گزارش مرگبار». کارگردان و بازیگر نمایش «کارنامه 
بندار بیدخش». کارگردان و طراح صحنه نمایش «سم پاشــى». کارگردان، بازیگر 
و طــراح صحنه نمایش «کوچه مختار بود و ساســان بود و ســیمین»(رتبه برتر 

کارگردانى و بازیگرى مرد پانزدهمین جشنواره ملى تئاتر مهر).

گروه آسوریک 
نویسنده: رضا گشتاسب 

کارگردانان: جواد صداقت، الهام ابنى 
بازیگران: الهام ابنى، جواد صداقت

طراح صحنه: جواد صداقت 
 مدیر فنى: احسان ابنى
طراح لباس: الهام ابنى 

طراح گریم: مهدى مکاریان
طراح نور: ایمان اسماعیلى 

موسیقى: پژمان برزگر 
طراح صدا: احسان صفانژاد 

طراح بروشور و پوستر: پوریا بهرام نژاد
مدیرصحنه: آیناز جلیلى، فاطمه کشاورز

اجراى دکور: احمد فقیه، 
علی رضا بیابان زاده، سینا رضایى، 

مریم خلیفه
مدیر روابط بین الملل: آفرین ابنى 

مدت نمایش: 50 دقیقه
شهر: بوشهر

- بندر بوشــهر. دانش آموخته کارشناسى ارشد تئاتر. 

 پوریا بهرام نژاد
 آیناز جلیلى، فاطمه کشاورز

درباره کارگردان 
الهام ابنى، متولد 1365- تهران. دانش آموخته کارشناســى ارشــد ادبیات نمایشى. 
بازیگر و طراح لباس نمایش هاى: «ســیه سول» و «دستارى که بر پیکر اسب پیک در 
راه نوشــته». کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «اگر شــبى از شب هاى تهران مسافرى»، 
«گزارشى مرگبار»(رتبه برتر بازیگرى چهاردهمین حشنواره ملى مهر)، «کوچه  مختار 
بود و ساسان بود و سیمین»(رتبه برتر بازیگرى و رتبه دوم کارگردانى سى امین جشنواره 
تئاتر استان بوشهر) و «کارنامه بندار بیدخش». کارگردان نمایش «گورخر». نویسنده، 
کارگــردان، دراماتورژ و طــراح لباس نمایش هاى: «قاتل کره  اســب»، «گودوکس» و 

«توّهم». کارگردان، بازیگر و طراح لباس نمایش «مرغ دریایى». 50
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گروه تخته سیاه
نویسنده: عزیز نعمتى 

کارگردان: شبنم یوسفى
مشاور کارگردان: الهام حیدریان 

بازیگران: شبنم یوســفى، مجید درویش نژاد، مهدى تقوى، مهنام پیروزاده، نازنین نعمتى، 
جواد حاجى زاده، سما پورعباس

طراحان صحنه: شبنم یوسفى، الهام حیدریان، وحید خداپرست، مجید درویش نژاد
مدیر اجرایى: هوشنگ شیخى

دستیار کارگردان: مجید درویش نژاد
موسیقى: فرشید یوسفى، آتنا یوسفى

طراحان نور: وحید خداپرست، الهام حیدریان، مجید درویش نژاد، شبنم یوسفى
طراح پوستر و بروشور: حمیدرضا حمزه پور

طراح لباس: عاطفه بابایى
دستیار لباس: روژین سلیمى

طراح گریم: مجید درویش نژاد
اجراى گریم: سینا جاسمى

مدیر صحنه: جواد حاجى زاده
دستیاران صحنه: فرزاد محمودى، فرشاد محمودى

مدت نمایش: 45 دقیقه
شهر: ارومیه

نمایشــنامه به زبان کردى نوشته و اجرا مى شود. فضا همان فضاى نمایشنامه مده آ است ولى بحث هاى زندگى ُکردى در آن دیده مى شود. مده آ در مقابل خیانت همسرش در دنیاى 
روانى و فکرى اش، شبکه اى قانون مند مى آفریند تا بتواند بى عدالتى هاى پیش آمده را بر اساس قوانین سادیستیس جبران کند.

﹝︡ه آ

نمایش هاى صحنه اى - غیررقابتى
(براساس نمایشنامه مده آ اثر اوریپید)

درباره کارگردان 
شبنم یوسفى، متولــد 1366- ارومیه. بازیگر نمایش هاى: «دست هایت را به 
من بده»، «بوکه بارانه»، «خج و ســیابند»، «درویش عودى» و «عیشا». بازیگر 
سریال «سیلوانا». بازیگر فیلم هاى کوتاه: «جشن لیال» و «جیریل». بازیگر تله 

فیلم «خان ننه» و فیلم نیمه بلند «خوناب».

درباره کارگردان 
1366متولــد 1366متولــد 1366- ارومیه. بازیگر نمایش هاى: «دست هایت را به  متولــد شبنم یوسفى، متولــد شبنم یوسفى، 
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︩ ﹨︀ی ﹝﹙﹏ ︀﹝﹡ ️︨︣﹁﹏﹚﹞ ︀ی﹨ ︩ ︀﹝﹡ ️︨︣﹁
سکوت  |  54
شهربد  |  55
ارواح  |  56

گل هاى دست ساز  |  57
تسال  |  58



﹏﹚﹞ ︣︑︀︑﹏﹚﹞ ︣︑︀︑﹏﹚﹞ ︣︑︀︑



در آغاز مرگ وارد مى شود و مى گوید: "این شهر ده ها میلیون روح دارد." عروسک هایى در قد و قواره کودکان، جنگ را از منظر انسان هاى عادى به تصویر مى کشند. قهرمانان این 
اجرا کودکانى هستند که با جنگ مواجهند، با مرگ خویشاوندان، با خرابى و هرج و مرج.

︨﹊﹢ت

تئاتر بیورو پادروزى
نویسنده: کمپانى تئاتر بیورو پودروزى

کارگردان: پاول ژکوتاك
بازیگران: مارتا استشالکو، پاول استاخوفچیک، توماس 
ژالیک، لوکاش کووالسکى، بارتوش بوروفسکى، ماگدالنا 

دمبیتسکا، ماچئى زاکشفسکى، ناتالیا کلوپ
طراح صدا و نور: آدام میکووایچاك

مدت نمایش: 50 دقیقه
کشور: لهستان

تئاتر ملل
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شهر بد، تصویرى از شهر را در زمان توسعه صنعتى ارائه مى دهد و نمایشگر شکاف هاى اجتماعى، نابرابرى فزاینده، فقر طبقه کارگر، رفاه سرمایه داران، آشوب ها و تبعات آن است. این 
داستانى جهانشمول درباره پیشرفت است که وجوه متفاوتى داشته و بر فقیرترین ها تمرکز دارد؛ بر طبقه رو به افزایش کارگران که از حقوق اولیه، ابزار تولید و شرافت انسانى محرومند. 

درباره کارگردان 
پاول ژکوتاك، متولد 1965-  ورشو. کارگردان. دانش آموخته کارشناسى 
ارشــد روانشناســى بالینى از دانشــگاه آدام میکیوویچ و کارشناسى ارشد 
مطالعات فرهنگى از دانشــکده اقتصاد ورشــو. بنیان گذار و کارگردان تئاتر 
بیورو. مدیر انجمن کارگردانان تئاتر لهستان. کارگردان نمایش هاى: «کارمن 
فونبر»(تقدیر شده در بیســت و چهارمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، 
«مکبث»(جایــزه بهترین کارگردان مســابقه بین الملل بیســت و نهمین 
جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «سیاره لم»، «آزادى»، «برابرى»، «برادرى/ 

مرگ دانتون»، «این است زندگى»، «داستان زمستان»، «سکوت» و ... .

︡  ︋︫︣
تئاتر ملل

تئاتر بیورو پادروزى
نویسنده: کمپانى تئاتر بیورو پادروزى

کارگردان: پاول ژکوتاك
بازیگران: مارتا استشالکو، پاول استاخوفچیک، توماس 

ژالیک، لوکاش کووالسکى، بارتوش بوروفسکى
طراح صدا و نور: آدام میکووایچاك

مدت نمایش: 50 دقیقه
55کشور: لهستان
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پروژه فیوژن
نویسنده و کارگردان: آنجال اسکوکلین

بازیگران: آنجال اسکوکلین، ماتیاس روییگ
طراح نور: آنتى بروکنر

مدت نمایش: 50 دقیقه
کشور: سوییس

جعبه اى شفاف و اتاقى پر از وسیله که به طور مداوم مى چرخد. شما خود را میان خواب و کابوس با ایماژهاى گوناگون و سایه هاى متحرك صامت 
مى یابید. ساختارهاى منسجم مرتب  به هم مى ریزند و معصومیت کودکانه و شرارت، جاى خود را به یکدیگر مى دهند. 

درباره کارگردان 
آنجال اســتوکلین، متولد 1963- زوریخ. دانش آموخته هنرهاى معاصر. 
طراح حرکات موزون و دنسر. متخصص در دنس مدرن،  بداهه و بینارشته اى. 
دنسر کمپانى هاى مختلف ســوئیس، آلمان و بلژیک. مدرس دنس معاصر، 

بداهه، ترکیبى و تاى چى چووان و چى گنگ.

ارواح
تئاتر ملل
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مجســمه هاى باشکوه ارمنى انسان، شیر، گاو نر و عقاب متعلق به قرون وسطى به عنوان شخصیت هاى افسانه اى چهار مبلغ انجیل جان مى یابند تا قداست کتاب و نوشته، معناى 
دست نویسى که بر روى پوست نوشته شده و نمادگرایى مقدس مینیاتور الهى را بیان کنند. 

درباره کارگردان 
ژیرایر داداسیان، متولد 1964- ایروان. کارگردان. دانش آموخته استودیوى 
پانتومیم و دانشــکده فرهنگ موسسه آموزشــى دولتى ارمنستان. مدرس 
موسسه آموزشى دولتى ارمنستان و  موسسه دولتى تئاتر و سینماتوگرافى. 
کارگردان رادیوى دولتى ارمنستان. کارگردان تئاتر پانتومیم دولتى ایروان. 
کارگردان نمایش هاى: «عقاب ها»، «بازى»، «پروانه ها»، «چگونه یک پرنده 
را باید نقاشــى کرد ؟»،  گل هاى َشر»، «شرانیک»، و «آردالیون». بنیان گذار 
فســتیوال بین المللى پانتومیم «نازنیک» ایروان. بنیان گذار شبکه کودکان 

«هیرنیک». معاون و عضو کمیسیون رادیو و تلوزیون ملى. 

️ ︨︀ز ﹎﹏ ﹨︀ی د︨
تئاتر ملل

تئاتر پانتومیم دولتى ایروان
کارگردان هنرى: ژیرایر داداسیان
کارگردان: آرام خوجویان
بازیگران: یوریک کوستانیان، نایرا یدیگاریان، 
شوشان سارگسیان، لیلى هاکوبیان، مرى 
کیراکسیان، اینا هاخنازاریان
دستیار کارگردان هنرى: گالینا مارگاریان
مدیر بخش روابط بین الملل: آنا گالستیان
مدت نمایش: 60 دقیقه
کشور: ارمنستان 

57

︣︖
﹁ ︣

︑︀︑
 ﹩

﹚﹚﹝
﹟ ا﹜

﹫︋ 
اره

﹢﹠︪
︗ 

﹟﹫
﹝︐

︪﹨
﹩ و 

︨



کمپانى تئاتر گفیرا
نویسندگان: آنجلیکى پولو، مایکل گیجینتیس

کارگردان: مایکل گیجینتیس
بازیگران: ایانیس بیسبیکوپولوس، لولیا جورجیو، کریستوس جورجلیس، 

جورج زواراس، مانتوس کاالتزیس
طراح استودیو مجازى و طراح نور: آنجلوس پاپادوپولوس

تحقیق و اصالح متن: جورج استامکوس، جورج زواراس، ایانیس 
بیسبیکوپولوس

طراح لباس: میراندا ِدمپسى
طراح صحنه: لیا آسِوستا

طراح صدا و نوازنده: مانولیس مانوساکیس
دستیار کارگردان: زینیا کاالنتزى

مدیر تولید: آنا میکلى
مدت نمایش: 80 دقیقه

کشور: یونان

این نمایش درباره زندگى و دیدگاه مخترع بشر دوست 
صربى- آمریکایى، نیکوال تسال است.

درباره کارگردان 
مایکل گیجینتیس،  متولد 1987- آتن. کارگردان و تدوینگر. دانش آموخته تئاتر 

از دانشگاه آتن. کارگردان نمایش : «فاجعه». کارگردان فیلم کوتاه: «کاراگیوز»

﹑︧︑
تئاتر ملل
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هیأت انتخاب نمایش هاى خیابانى

محمودرضا رحیمى
متولد 1348- مشــهد. کارگردان، پژوهشگر و 
کارشناسى ارشد  دانش آموخته  تئاتر.  استادیار 
کارگردانى از دانشــگاه تربیت مدرس. داراى 
نشــان درجه یک هنرى و دکتراى تخصصى 
کارگردانــى تئاتر از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى. مدیر آموزش تئاتر کشــور در سال 
89. مدیر کارگاه نمایش در ســال 85. مدرس 
ده ها کارگاه بازیگرى و کارگردانى در کشــور. 
عضــو هیــأ ت مدیــره مرکزى و ســخنگوى 
خانه تئاتــر. کارگردان نمایش هــاى: «دایره 
گچى «قفقازى»، «اتوبوســى بــه نام هوس»، 
«باغ وحش شیشه اى»، «پدر»، «سه خواهر»، 
«خانه عروســک»، «ضامن»، «آسیدکاظم»، 
«مرکب خوانى ارکســتر مــردگان»، «تقاطع 
2002»، «چنــد کاپریــس بــراى ویولن»، 
«کهکشان بدن»(اجرا در جشنواره تئاتر آتن)، 
«سیدروماك»(اجرا در جشنواره ITI بارسلونا، 

اسپانیا)، «بازى استریندبرگ» و .. .

ایوب آقاخانى
متولــد 1354ـ  تبریــز. مــدرس، مترجــم، 
پژوهشگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر. 
دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشــى 
از دانشــگاه آزاد اســالمى تهران و کارشناسى 
 ارشــد ادبیات نمایشــى از دانشــگاه تربیت 
مدرس. ســردبیر فصلنامــه  تخصصى صحنه 
از ســال 1395 تاکنون. نویســنده، بازیگر و 
کارگردان نمایش هاى: «علت»، «کســوف» و 
... . نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «خزه»، 
«روزهاى زرد»، «هفت عصر هفتم پاییز» و ... 
. بازیگر نمایش هاى: «مرغابى وحشــى»، «در 
مه بخوان»، «هاملت با ســاالد فصل»، «بازار 
عاشــقان»، «سقراط»، «فاوســت»، «دشمن 
مردم»، «لبخند باشــکوه آقاى گیــل» و ... . 
نویسنده نمایشــنامه  هاى: «دوئتى کوتاه براى 
پاییــز»، «کاپوچینوى ایرلنــدى»، «مومیا»، 

«بوق» و ... . 

پیام عزیزى
دانش آموختــه  شــازند.   -1358 متولــد 
کارشناسى ارشــد ادبیات نمایشى. نویسنده، 
کارگردان، طراح صحنه و بازیگر. نویســنده و 
کارگردان نمایش هاى: «مکبث نخســت وزیر 
مى شــود»، «ناهار دو نفره»، «پادشاه خیال»، 
«وضعیت»(رتبــه برتر کارگردانى جشــنواره 
بین المللى اســکینا آپ کوزوو،1386)، «اون 
دیگــه اینجا زندگــى  نمى کنــه» و «بى چاره 
مکبث». کارگــردان نمایش: «باغ آلبالو»(رتبه 
اول کارگردانى هشتمین جشنواره بین المللى 
تئاتر دانشــگاهى ایران )، «خواستگارى» و ... . 
نویســنده، کارگردان و بازیگر نمایش «سراى 
من»(رتبه اول بازیگرى و رتبه دوم نویسندگى 

و کارگردانى جشنواره تئاتر مقاومت، 1381).

«کهکشان بدن»(اجرا در جشنواره تئاتر آتن)، 
 بارسلونا، 

پاییــز»، «کاپوچینوى ایرلنــدى»، «مومیا»، 
«بوق» و ... . 

نویسنده نمایشــنامه  هاى: «دوئتى کوتاه براى 
پاییــز»، «کاپوچینوى ایرلنــدى»، «مومیا»، پاییــز»، «کاپوچینوى ایرلنــدى»، «مومیا»، 
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هیأت داوران مسابقه نمایش هاى خیابانى

حسین مسافرآستانه
متولــد 1339 - آســتانه اشــرفیه. بازیگــر، 
کارگــردان و مــدرس تئاتــر. دانش آموخته 
کارشناســی کارگردانی نمایش از دانشــکده  
هنرهاي زیباي دانشــگاه تهران و کارشناسی 
 ارشــد کارگردانی  بازیگري از دانشگاه تربیت 
مدرس. دبیر: 8 دوره جشنواره سراسري تئاتر 
دفاع مقدس، 5 دوره جشنواره سراسري تئاتر 
بســیج و  2 دوره جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر. بازیگر نمایش هــاي: «از پا نیافتاده ها»، 
«ســورپریز»، «جنــگل خــوس»، «دخمه»، 
«خرقه  ارغوانی»، «انکار»،  «در امتداد رویش 
سرخ»، «راز سپهر»، «کنار شیر آتش نشانى»، 
«کانــال کمیل»، «جان گــز» و... . کارگردان  
نمایش هاي: «خورشید کاروان»، «پرگار مهر»، 
«ماه و مهر»، «امام علی»، «ســفینه النجاه»، 
«منظومه  آفتاب»، «غزل کفر»، «رســتاخیز 
عشــق»، «زخم مدینه»، «خــاك تا افالك»، 
«سرداران»، «طاعون»، «در قاب ماه»، «تمام 

صبح هاي زمین» و ... . 

علیرضا استادى
متولد 1352- شــهر رى. نویســنده، بازیگر 
و کارگــردان تئاتــر، ســینما و تلویزیــون. 
دانش آموخته کارشناســى نمایش از دانشگاه 
آزاد اســالمى تهران. نویسنده نمایشنامه هاى: 
«قصاص»، «بوقلمون صفتان»، «بام، بیم، بوم»، 
«پرپرك»، «شهر شهر فرنگه» و «تو این کاره 
نیستى».  نویسنده و کارگردان «خنده تلخ»، 
«قلعه عروسکى» و ... . کارگردان نمایش هاى: 
«پنچرى»، «هفت خوان رستم»، «بى بى کنه»، 
«جــاى پــاى قندیل هــا»، «آســیدکاظم»، 
«ترکــش» و ... . بازیگــر نمایش هاى: «میکى 
کارآگاه 2»(برنــده دیپلم افتخــار بازیگرى از 
یازدهمین جشــنواره بین المللى تئاتر فجر)، 
«خروسک پریشــان»، «بچه ها دست ها باال»، 
«عقاب»، «پلکان»، «بوى گندم» و ... . بازیگر 
فیلم هاى ســینمایى: «بیخــود و بى جهت»، 

«هیچ»، «هیوا»  و ... .

مجید صالحى
متولــد 1354- تهــران. بازیگــر، کارگردان، 
نویسنده، تهیه کننده و ترانه سرا. دانش آموخته 
کارشناســى بازیگرى و کارشناســى ارشــد 
کارگردانــى تئاتر از دانشــکده هنر و معمارى 
دانشــگاه آزاد اســالمى و داراى گواهینامــه 
مهارتى (معــادل دکتــرى) در رشــته هنر و 
گرایــش کارگردانــى از بنیاد علــوم و فنون. 
کارگردان فیلم  سینمایى «زیر نظر». کارگردان 
فیلم هــاى ویدئویــى: «نیــش» و «میش». 
بازیگر و کارگــردان مجموعه هاى تلویزیونى:  
«ســه در چهار» و «موج و صخره» کارگردان 
مجموعــه نمایش خانگى «ســال هاى دور از 
خانه». بازیگر فیلم هاى سینمایى: «استراحت 
مطلق» «کلمبوس»، «مجردها» «شاه کش»، 
«من دیوانه نیســتم»، «چراغ هاى ناتمام» و ... 
. بازیگر تئاترهاى «در شوره زار»، «شایعات»،، 
«شب نشینى در جهنم» و «آنتیگونه». بازیگر 
تله تئاترهاى: «پیچ تند» و «طنزهاى شبانه».
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هیأت انتخاب دیگر گونه هاى اجرایى

نرگس هاشم پور
دانش آموختــه  تهــران.   –  1346 متولــد 
کارشناسى ارشد بازیگرى کارگردانى از دانشکده 
هنر و معمارى دانشــگاه آزاد اسالمى، دکترى 
فلســفه با گرایش مطالعات تئاترى از دانشگاه 
اف  اوو برلین و پســا دکترى از مرکز تحقیقات 
بین المللى تلفیق فرهنگ هاى اجرایى وابسته 
به دانشــگاه اف  اوو. کارگــردان نمایش هاى: 
«نجواهاى نانوشته»، «ماریاى بى نام»، «سالن 
تهرانــى: خصوصى و عمومــى»، «من و ... »، 
«شــهرزاد در فرودگاه» و «آوازهایى براى او». 
بازیگر نمایش هاى: «شــکارگاه ممنوع»(برنده 
جایــزه بازیگــرى از هفدهمیــن جشــنواره 
بین المللى تئاتر فجر) و «روزگار نازنین طلعت 

مهربان».

حمید پورآذرى
متولد 1347- تهران. دانش آموخته کارشناسى 
نمایش از دانشــگاه آزاد اســالمى. کارگردان 
نمایش هــاى: «خرس»، «ســاعت بمباران»،  
»یــک نوکــر و دو ارباب»(کســب رتبه برتر 
کارگردانى از جشــنواره نمایش هاى آیینى– 
سنتى، ســال 1380)، «مهاجران»، «داستان 
جنگل»، «شــازده کوچولو»، «ادیپ»، «دایره 
گچى قفقــازى»، «دور دو فرمــان»، «رویاى 
نیمه شب تابســتان» و ... . مشاور کارگردان و 
طراح صحنه و لباس نمایش هاى: «یک دروغ 
زیبا»، «تولد» و «والس مرده شوران». دستیار 
کارگردان نمایش هاى: «شازده احتجاب»، «در 

مصر برف نمى بارد» و «کلفت ها».

 نسیم احمدپور
متولد 1355 ـ اصفهان. نویسنده و کارگردان 
تئاتر. دانشــ آموخته کارشناسى و کارشناسى 
ارشــد ادبیــات نمایشــى از دانشــکده هنر 
و معمــارى دانشــگاه آزاد اســالمى تهــران. 
کارگردان و نویســنده نمایش هاى: «پینوکیو» 
نویســنده  و  دراماتــورژ  و «مونودیالــوگ». 
نمایشــنامه هاى: «مالنصرالدین»، «محسن»، 
«تِل ضحــاك»، «دور دو فرمان»، «کاریزما»، 
«منطق الطیــر» و «تاریــخ تولــد و انقــراض 
ماموت ها». همــکارى در نگارش فیلمنامه هاى: 

«ماهى و گربه» و «هجوم».
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مردم یکى از روستاهاى مازندران براى بند آمدن باران، آیین مم مم شو برگزار مى کنند تا این که آفتاب بیاید اما اتفاقى در راه است.

گروه اُوینار
نویسنده: محسن اردشیر

طراح و کارگردان: مجتبى خلیلى
مشاور کارگردان: اصغر خلیلى

دستیار کارگردان: یگانه کیاپاشا
بازیگران: آدینه رحیم نژاد، الوین خادم گیالنى، الهه اقدام، 
هانیه رنجبر، آرش نعمتى، محمدامین نعمتى، على امانى، 

سجاد قلعه، ملیکا کوچنانى، راضیه توده فالح، هانیه کنعانى، 
یگانه کالنتر، یگانه کیاپارسا، نیکا فالحى

بازیگران خردسال: اسرا سادات  حسینى، یکتا کیاپاشا، 
مهرسا دانشخواه

طراحان فضا: مجتبى خلیلى، آدینه رحیم نژاد
ساخت ماکت: سجاد قلعه

طراح لباس: محسن اردشیر
دستیار لباس: ملیکا کوچنانى

طراح و مجرى گریم: روژین خادم گیالنى
طراحان حرکت: الهه اقدام، آرش نعمتى

طراح پوستر و بروشور: سیامک توده فالح
آهنگساز: رضا دیوساالر

نوازندگان: رضا دیوساالر، رحمت کاویان  پور، بهنام دیوى، 
محسن محمدزاده، محمد نادرى، محمود جعفرى

عکاس: مریم خادمیان
گرافیست: ریحانه پیرویسى

مدت نمایش: 20 دقیقه
شهر: اصفهان

درباره کارگردان 
مجتبــى خلیلى، متولــد 1369- اصفهان. دانش آموخته کارشناســى 
کارگردانى نمایــش از دانشــگاه آزاد تنکابن. کارگــردان نمایش هاى 
خیابانى: «تندیس»(دریافت جایزه نگاه تماشاگران از هشتمین جشنواره 
بین المللى تئاتر خیابانى مریوان، 1392)، «برزیل با طعم سمبوســه»، 
«ماموریت ویژه»(جایزه اول کارگردانى و نمایش برگزیده از پانزدهمین 
جشــنواره تئاتر ملى و بومى تیرنــگ،1397)، «فیگور»، «آزاد در بند»، 
«هفت خوان به روایت رســتم». طراح فضاى نمایش هاى: «هفت پله تا 
آواز خورشــید»(جایزه اول طراحى فضا از بیســت و پنجمین جشنواره 
تئاتر ســوره ماه، 1396) و «ماموریــت ویژه»(جایزه اول طراحى فضا از 

پانزدهمین جشنواره تئاتر ملى و بومى تیرنگ، 1397).

﹝﹛ ﹝﹛ ︫﹢(آ﹁︐︀ب ︠﹢ا﹨﹩)
نمایش هاى خیابانى - مسابقه  
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در ماموریتى عجیب  bell 214  ناپدید مى شــود، هرکســى 
روایتى عجیب تر از خلبان چاغروند را بازگو مى کند و ... .

دخترك بر فرش نقش «بز» را مى بافد، بز جان مى گیرد و با 
دختر بازى مى کند آن ها با هم دوست و در کنار هم بزرگ 
مى شوند تا آن که در عروسى دختر قصاب مى خواهد بز را 

قربانى کند و ... .

درباره کارگردان 
مصطفى کولیوندى، متولد 1362- قم. دانش آموخته کارشناسى ارشد تهیه کنندگى از دانشکده صدا و سیماى 
تهران. نویسنده وکارگردان نمایش هاى خیابانى: «از 59 تا چند؟»(رتبه دوم کارگردانى سى و سومین  جشنواره 
بین المللى تئاتر فجر)، «درد دل روى خطوط حامل»، «چهار دیوارى اختیارى» و «یک صفحه از یک کتاب با باد 
پست مى شود». بازیگر نمایش هاى: «هملت اتمى»، «غول چراغ جادو»، «کالبدشکافى یک اتفاق ساده»(بازیگر 
برتر سى و هفتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر) و «هفت خوان از تولید به مصرف»(لوح تقدیر بازیگرى سى و 
یکمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر). طراح فضاى نمایش «هفت خوان از تولید به مصرف»(رتبه برتر طراحى 

فضاى سى و یکمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر).

گروه تئاتر سیمرغ  
نویسنده و کارگردان: محمد برومند
عروسک گردانان و بازیگران: نوشین نوروززاده، آیدا 
جلیل نسب، سیدجواد رحیم زاده
محمدحسن توکلى، امین نجومى، شهریار مروى
آرش مروى، پیمان افتخارى نژاد، ایلیا برومند
بازیگرکودك: آرنیکا برومند
طراح و سازنده عروسک و ماسک: منیره امیریوسفى 
نوازندگان: مهران على نقى زاده، مهسا قدمیارى
دستیار کارگردان: سیدرضا عربشاهى 
مترجم و مدیر بین الملل: مریم خوشدل
طراح پوستر و بروشور: سعید بابایى
تهیه کننده: حسن برومند
مدت نمایش: 40 دقیقه 
شهر: مشهد

درباره کارگردان 
محمد برومند،  متولد 1350- مشــهد. فیلمنامه نویس، فیلمســاز، نویســنده، کارگردان، منتقد تئاتر و تلویزیون و 
مدیرعامل کمپانى بین المللى سیمرغ. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «نخل سوخته»، «نامیرا»، «واقعه در واقعه»، 
«معجزه دوستى»(مقام نخست نویســندگى و کارگردانى  جشنواره بین المللى تئاتر کودك و نوجوان کشور اوکراین، 
1395)، «یار مهربان»(مقام اول نویســندگى جشــنواره بین المللى تئاتر کودك و نوجوان اصفهان، 1388)، «فرشته 

باران»(مقام اول نمایشنامه نویسى از جشنواره سراسرى نمایشنامه نویسى قزوین، 1392) و ... .

٢١۴ ﹏ ︋ِ

︋︀ر ﹝﹫︀د

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

گروه ویرا
نویسنده و کارگردان: مصطفى کولیوندى

بازیگران: کیاراد حاتمى، النا فرجى، مصطفى کولیوندى
مرجان قاسمى

مشاور کارگردان: شهرام جهانبازى
تنظیم و انتخاب موسیقى: محسن کولیوندى

نوازنده سرنا: على احمد کولیوندى
طراحان لباس و فضا: سعیده عبداللهى، مصطفى کولیوندى

ساخت دکور: سعیده عبداللهى
دوخت لباس: خدیجه کولیوندى

سرپرست گروه: جعفر میرناصرى
مدت نمایش: 35 دقیقه

شهر: دهلران
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 زن و مرد جوانى بعد از سال ها اجاره نشینى تصمیم به زندگى 
در پارك گرفته اند. آنها داســتان مواجهه با صاحب خانه هاى 

مختلف را بازگو مى کنند.

مهران یک نخبه  علمى براى انبوه ســازى طرح اختراعش 
نیاز به حمایت دارد اما دچار مشکالت بسیارى مى شود که 

روى زندگى شخصى اش نیز تاثیر مى گذارد.

درباره کارگردان 
میثم ســرآبادانى، متولد 1363- تهران. بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «افسون معبد»، «خورشید کاروان»، 
«چه کســی جنــگ را آغاز کرد»، «قهوه قجرى»، «یــک معرکه»(رتبه برگزیده بازیگرى چهارمین جشــنواره 
بین المللى تئاتر خیابانى مریوان) و «بى پیش، بى اجاره»(رتبه برگزیده بازیگرى چهاردهمین جشنواره بین المللى 
تئاتر خیابانى مریوان). نویســنده، کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «شــب سگى»، «پدرها پسرهایشان را دوست 

دارند»، «یکى من، یکى  تو»، «سین مثل سهراب» و ... .

گروه ریژوان
 نویسنده و کارگردان: حسنا قبادى
بازیگران: حسنا قبادى، محمد قدیمى
بازیسازان: امیرحسین رحیمى، افسانه محمدى
گروه موسیقى: ابراهیم ابراهیمى، پیمان الیاسى، 
پیمان ناصرى
طراحى فضا: حسنا قبادى، محمد قدیمى
طراح لباس: حسنا قبادى
مدت نمایش: 22 دقیقه
شهر: ایالم
شهر: مشهد

درباره کارگردان 
حسنا قبادى، متولد 1370- ایالم. دانشجوى کارشناسى ارشد مهندسى عمران دانشگاه اصفهان. کارگردان نمایش هاى: 
«اخطار به مشــترك پرمصرف»، «منطقه صفر» و «خوابى براى زمین». نویســنده، کارگردان و بازیگر نمایش «پمپ 
دســفرال»(رتبه برگزیده بازیگرى، جایزه دوم کارگردانى و جایزه ســوم نویسندگى جشنواره تئاتر منطقه اى مهرآیین، 
1393)، «ســقوط آزاد»(برنده جایزه دوم نویسندگى جشــنواره تئاتر منطقه اى مهرآیین، 1394). کارگردان و بازیگر 

نمایش هاى: «عتیقه»، «امام غریب» و «عزت تى ان تى». بازیگر نمایش هاى: «انقباض»، «کوهزاد» و ... .

︋﹩ ︎﹫︩، ︋﹩ ا︗︀ره

︤﹫﹞︤﹫

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

گروه میقات
نویسنده: مهسا افتحى

کارگردان: میثم سرآبادانى
بازیگران: میثم سرآبادانى، مهسا افتحى

طراح لباس: زینب یزدانى
طراح فضا: میثم سرآبادانى
موسیقى: یاسین مرتضایى 
مدیر اجرا: اسماعیل رنجبر

دستیار کارگردان: مریم هاشمى
طراح بروشور: مهسا افتحى

مجرى پوستر و بروشور: یاسر محبى
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: تفرش
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خانواده اى که در جنگ شهرشان مورد حمله هوایى عراق قرار 
مى گیرد، تصمیم مى گیرند از شــهر خود مهاجرت کنند تا از 

جنگ در امان باشند اما به هر شهرى مى روند جنگ است و ...

مردى در خیابان با دزدى درگیر مى شــود. در این دعوا 
دست مرد قطع مى شــود. در بیمارستان وقتى به هوش 
مى آید مى بیند که دســتى به بدنش پیوند خورده است. 
دســت پیوندى متعلق به یک دزد است و مشکالتى براى 

مرد بوجود مى آورد و زندگیش را به چالش مى کشد و ... .

درباره کارگردان 
جالل حسنوند، متولد 1371- کرمانشــاه. آغاز فعالیت هنــرى از سال 87. کارگردان نمایش هاى:«االکلنگ»، 
«جایى در دور دست»، «سیاه دوست داشتى» (کسب مقام اول کارگردانى جشنواره استانى تئاتر کودك و نوجوان 
سوره،1390)، «تیم شنا»، «زیر زمین»، «مورچه اى که راه خانه اش را گم کرده بود»، «بابا نفس داد»(کسب لوح 
تقدیر کارگردانى از جشنواره ملى تئاتر مرصاد، 1396) و «هناس»(کسب لوح تقدیر کارگردانى از جشنواره تئاتر 

مقاومت، 1397 و رتبه دوم کارگردانى از جشنواره ملى شاهد، رامسر، 1397).

گروه تئاتر سکوت
نویسنده: احمد صمیمى
کارگردان: مهدى ضیائیان پور
بازیگران: مهدى داودى، مهدى ضیائیان پور
آهنگسازان: احمد صمیمى، امیرمحمد انصافى
نوازندگان: امیرحسین زند، فربد علینقیان
طراح فضا: مهدى ضیائیان پور، احمد صمیمى
طراح بروشور: مهدى ضیائیان پور
دستیار کارگردان: فربد علینقیان
مدت نمایش: 20 دقیقه
شهر: تهران

درباره کارگردان 
مهدى ضیائیان پور، متولد 1371- تهران. دانش آموخته کارشناسى سخت افزار از دانشگاه آزاد اسالمى. شروع فعالیت 
هنرى از ســال 1388. بازیگر نمایش هاى: «ســاعتى براى تالش»، «خبرنگار بى خبر»، «خواستگارى»، «شمر خوش 
صدا»، «دیگه هیچى نمونده»، «شــهر مورچه ها»، «پیرمرد و ببر»، «چهار طبقه»(کسب لوح تقدیر بازیگرى از سى و 
پنجمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «شهر من»(کسب رتبه پنجم بازیگرى جشنواره تئاتر مقاوت- فتح خرمشهر، 

.(1393

︠︣دل ﹐ی ﹡﹢ن

د︨️...﹋︀ری

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

گروه بازى
نویسنده: رضا بهرامى

کارگردان: جالل حسنوند
بازیگران: سامان شکیبا، حسن همتى، حسین نادرى، 

سیمین بهفر 
طراح فضا: نسرین عبدلى

طراحى  و دوخت لباس: پریسا جوادنیا
طراح چهره: فرانک الماسى

طراح پوستر و بروشور: نعیمه نمکى
سرپرست گروه: محمدرضا درند

مدیر صحنه: على درند
دستیار کارگردان: على چنارى

نوازندگان: محمدرضا نریمانى، اشکان مهاجر 
شجاعى، خشایار اشکورى

آواز : علیرضا درویش نارنج ین
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: کرمانشاه

66

︣︖
﹁ ︣

︑︀︑
 ﹩

﹚﹚﹝
﹟ ا﹜

﹫︋ 
اره

﹢﹠︪
︗ 

﹟﹫
﹝︐

︪﹨
﹩ و 

︨



مردانى که روزگارى با زن هایشان مانند ابزار برخورد مى کرده اند 
و زنانى که سهمشــان از زندگى مشترك تنها خشونت مردان 

بوده است.

زینب پاشــا یک شــخصیت تاریخى در دوران مشروطه 
آذربایجان است که زمان قحطى و محاصره، علیه بازاریان 

محتکر قیام نمود. 

درباره کارگردان 
افشین خدرى، متولد 1363- گنبد کاووس. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى تئاتر از دانشگاه سوره تهران. 
نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «خوابگاه شماره 13»، «کردها تروریست نیستند»، «داسى از سادیسم براى 
زن»، «ماهان»، «آپارتمان» و ... . بازیگر نمایش هاى: «سپرده به خاك»، «رویاهاى شهر من چرت مى زنند»، «بیا 
اى مرگ زیبا»، «سیاه سیه روز»، «زندگى سگى»، «کالغ پر» و ... . نویسنده، طراح صحنه و کارگردان نمایش هاى: 
«مرگ و دوشــیزه»، «هیچکس اینگونه فجیع» و «بانو». بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «معشوقه هاى دایانا»، 
«باد که مى نویسد» و ... . کارگردان نمایش هاى: «زنى اینجا نمانده»(جایزه اول کارگردانى جشنواره تئاتر خیابانى 

مریوان، 1398) و «هارى».

گروه اُوینار
نویسنده و کارگردان: مهدى صالحیار
بازیگران: سپیده مستقیمى، دنیز فرحانى
شراره سهیلى، معصومه عباسى، مهدى دفیرى
پویا معصومى، على احمدى
شهرام مشمول، سبحان حاکى
طراح فضا: توحید شکرى
موسیقى: ساالر جدارى(قوشاناقارا)، محمد 
علیپور(تار)، الیاس عمویى(نقاره)
افکت: هادى ایماندار
طراحان  لباس: دنیز فرحانى، محمدرضا فالحیان
طراح پوستر و بروشور: ناصر والیى
مدت نمایش: 25 دقیقه
شهر: تبریز

درباره کارگردان 
مهدى صالحیار، متولد 1361- مرند. دانش آموخته کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه 
آزاد اسالمى. نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «سوگین»، «ساراى»(فستیوال بین المللى تئاتر کراالى هندوستان، 
2017)، «حایات»(فســتیوال بین المللى هنرهاى فولکلور آذربایجان، 2017)، «باشلوق»، «سوَگلین»(بخش خیابانى 
فستیوال بین المللى تئاتر هایفست ارمنستان، 2018)، «تراژدى آب»(کسب رتبه برتر طرح و ایده از بیست و هشتمین 

جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «تکم»، «کوساکچل» و ... 

 ز﹡﹩ ا﹠︖︀ ﹡﹞︀﹡︡ه

︀︫︀︎ ︉﹠ز

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

گروه تیک تاك
نویسنده و کارگردان: افشین خدرى

بازیگران: شیما قبادى، تارا قبادى، هانیه میهمى
نارین هیجانى، اشکان کمانگر، آرتین امجدى

حمید آغه ویسى، کارو عزتى
طراحان صحنه: مهران مکارى، فراز کاظمى

طراح لباس، پوستر و بروشور: اژین عبداهللا زاده
گروه موسیقى: آریان خسروى، رامیار محمودى

نازیال خاوریان
دستیاران کارگردان: مازیار احمدى، فائزه صفرپور

مدیر روابط عمومى: امین سنجربیگى
منشى صحنه: نیما عبدالعظیمى

عکس: سوما رحمان زاده
مدت نمایش: 24 دقیقه

شهر: سنندج
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یک هنرمند با یــک تابوت وصیت هاى مردم را جمع آورى 
مى کند و فاصله مردم از تابــوت را اندازه گیرى مى کند و 

وصیت ها را مى خواند و ... .

فردى براى رهایى از آلودگى هاى صوتى زندگى شــهرى، 
تصمیم مى گیرد به طبیعت خارج از شهر پناه ببرد اما ... .

درباره کارگردان 
سیدسوران حسینى،  متولد 1362ـ  مریوان. دانش آموخته کارشناسى ارشد مدیریت اجرایى از دانشگاه آزاد 
سنندج. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «سال به سال»، «آواى زاگرس»، «آخرین اجرا»(رتبه اول نویسندگى 
و کارگردانى نهمین جشــنواره تئاتر خیابانى مریوان)، «آخرین مرز هاى اشــتغال»(رتبه سوم کارگردانى و دوم 
نویسندگى دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانى مریوان)، «سماى دست هاى پُرتوان» «آخرین معرکه» و ... . بازیگر 
نمایش هــاى: «فریاد بى صدا»، «طناب، گونى، مرز»، «آخرین اجرا»(رتبه دوم بازیگرى نهمین جشــنواره تئاتر 
خیابانى مریوان) و «تاریخ»(بهترین اثر جشنواره بین المللى تئاتر دربندیخوان عراق، 1398). نویسنده، کارگردان 
و طراح فضاى نمایش«سانتیمتر»(لوح تقدیر کارگردانى، رتبه برگزیده نویسندگى و رتبه برگزیده طراحى فضا در 

چهاردهمین جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان).

گروه تئاتر دانش الهیجان 
نویسنده: محمد جعفرى  لفوت
کارگردان: احمد نیک قلب
بازیگران: على بیداوسى، مهدى صدیقى فشتالى
مهدى خوش قلب، پوریا رهبریان، صفا پورحیدرى
طراح لباس: محمد نیک قلب
دستیار کارگردان: معصومه خسروانى
مشاور کارگردان: رامین کمالى ها
منشى و مدیر صحنه: شهره محمدى
موسیقى: نوید الهیجى
عکس: شرکت تبلیغاتى گاتوتین

مدت نمایش: 25 دقیقه 
شهر: الهیجان

درباره کارگردان 
احمد نیک قلب،  متولد 1371 – الهیجان. دانش آموخته کارشناسى حسابدارى از دانشگاه آزاد اسالمى الهیجان. 
بازیگر نمایش هاى: «رویاى یک شــب نیمه تابســتان»، «کوچ تا اوج»، «سفر»(رتبه برگزیده جشنواره تئاتر خیابانى 
شــهروند الهیجان، 1393)، «خرگوش دانا»، «خواســتن توانســتن است»، «دست به دســت هم دهیم به مهر»، 
«شعله پزان» و «داســتان من» . کارگردان نمایش هاى: «یونسکو تلخ»، «داستان من»، «دلقک یا مبارك»، «مشتى 

حسن خرى داشت»، «تبارخونo+»(رتبه برگزیده جشنواره دانشجویى سیاه و سفید، 1393) 

︣︐﹝﹫︐﹡︀︨

️﹠﹚︀︨

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

گروه تئاتر ِزد(وطن) مریوان
نویسنده و کارگردان: سیدسوران حسینى 

 بازیگران: مختار محمدى، آرام کرمى
 کژال راستبین، فاطمه اسدالهى

 طراحان فضا و لباس: سوران حسینى
آرمان عثمان پور

خواننده و آهنگساز: سعداهللا نصیرى
نوازندگان: آرش معروفى، هوزان کریمى

سوران امجدى 
طراح پوستر: مهدى اسدى مرام

عکاس: دانا خورمهر
دستیار اجرا: رضا سیفى

ساخت دکور: نامق خدایار
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: مریوان

68

︣︖
﹁ ︣

︑︀︑
 ﹩

﹚﹚﹝
﹟ ا﹜

﹫︋ 
اره

﹢﹠︪
︗ 

﹟﹫
﹝︐

︪﹨
﹩ و 

︨



در یک ســیرك که تمامى عوامل و اجراکنندگان آن حیوانات 
هســتند، اتفاقات عجیبی روى مى دهد که در هیچ سیرکی 

مرسوم نیست.

درباره کارگردان 
سمیه مهري، متولد 1366- کرمانشاه. دانش آموخته کارشناسى روانشناسی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 
نویســنده، نمایش هاى: «کژدم»، «دربى»، «نفس کشیدن»، «مشــترك موردنظر»، «یاقوت»، «سیرك» و ... . 
کارگــردان نمایش هاى: «قهوه برزیلى»، «قطارى که تمام شــد»، «براى آخرین بــار» و ... . مترجم کتاب «مهر 

مادري، بازیگري رشد یافته».

︨﹫︣ك
نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

گروه پیله
نویسنده و کارگردان: سمیه مهري

دستیار کارگردان: شکوفه بابایی
بازیگران: امیرحسین انصافی، فاطیما درستکار

سامان شکیبا، میالد رمضانی، علی شیري
حسن همتی، ساشا کشوادى

طراح فضا: سمیه مهرى
طراح حرکات فرم: حامد نصرآبادى

موسیقى:  محمدحسین رحیمى، امیرحسین انصافى
مدت نمایش: 35 دقیقه

شهر: تهران

ارباب یک روستا مى خواهد دختر خود را به عقد پسر روس 
درآورد ولى دختر ارباب دلداده پسر روستایى است و ...

گروه خورتاب و آوانگارد1
نویسنده و کارگردان: امیر امینى 
بازیگران: آرزو على پور ، امیر امینى، کامیاب 
فالحتى، الهه یوسفى، مائده داداشى، مرتضى 
پورکریمى، حوریه رجبى، محمود مسعودى، على 
حقى، پویا امامى
طراح فضا: امیر امینى، آرزو على پور
طراح حرکت: امیر امینى 
دستیار کارگردان: ساناز قلى پور 
مشاور کارگردان: آرزو على پور 
ساخت موسیقى: سجاد حق گو 
منشى صحنه: مجتبى محمدى 
مدیر صحنه: سینا ایمانى 
پخش موسیقى: مهدى بهشاد 
مدت نمایش: 23 دقیقه
شهر: الهیجان

درباره کارگردان 
امیر امینى، متولد 1361- رودسر. دانش آموخته کارشناسى حسابدارى از دانشگاه آزاد اسالمى الهیجان. طراح فضا، 
نویســنده و کارگردان نمایش  «هست ولى کم است»(جایزه اول کارگردانى پنجمین جشنواره تئاتر خیابانى شهروند 
الهیجان). کارگردان نمایش هاى:«بعد از یک نمایش» و «مشــق ها، شــعر بلند». کارگردان و طراح فضاى نمایش«از 
بس که جان ندارد»(جایزه سوم کارگردانى ششمین جشنواره تئاتر خیابانى شهروند الهیجان، 1395). طراح فضاى 

نمایش «هفت پله تا آواز خورشید»(رتبه برگزیده طراحى فضاى بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره، 1396).

︫︀ل ︋︣ون
نمایش هاى خیابانى - مسابقه  
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زنى به نام ســلطان با پسرش فریبرز مشــاجره مى کند. سلطان 
اعتقاد دارد که فریبرز براى ازدواج هیچ تالشــى نمى کند. براى 
همین به  نقل ماجراى خواســتگارى و ازدواج برادرش در گذشته 

و به کارگیرى آیین هاى سنتى براى رسیدن به مقصود مى پردازد.

کتاب فارســى به دنبال دروس حذف شده  خود مى گردد 
و قصد دارد بداند حالشــان چگونه است اما با هر کدام از 
دروس حذف شده که رو در رو مى شود مى بیند دیگر هیچ 
کدام از شخصیت هاى دروس حالشان خوب نیست و مثل 

قدیم نمى خواهند فداکار یا مهمان نواز باشند.

درباره کارگردان 
نجمــه مهرابى خوزانى، متولد 1370- دانش آموخته کاردانى کامپیوتر از دانشــگاه فنى ســمیه نجف آباد و 
دانشــجوى کارشناسى بازیگرى-کارگردانى دانشگاه سپهر اصفهان. بازیگر نمایش هاى صحنه اى: «ذبح عظیم»، 
«بى قائده»، «خاله سوســکه در شــهر قصه ها» و ... . بازیگر نمایش هاى خیابانى: «قاشق زنى»، «تصمیم کبرى»، 
«آزاد در بند»، «سالى که گذشت» و ... . کارگردان نمایش هاى: «سه کله پوك یا سه فیلسوف»، «پادشاهان ذهنى 

من»، « آنتروپى» و ... .

گروه باسیدون
نویسندگان: رضا بهرامى، مارال ایزدبخش
کارگردان و طراح فضا: مارال ایزدبخش
بازیگران: احمد صمیمى، احمد جعفرى، 
مارال ایزدبخش
آهنگساز: احمد جعفرى، على خاتمى
مدت نمایش: 25 دقیقه
شهر: بوشهر

درباره کارگردان 
مارال ایزدبخش، متولد 1368- بوشهر. دانش آموخته کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى. مدرس کارگاه آموزش تئاتر 
کودك خالق  در حوزه هنرى استان بوشهر. مدرس دانشگاه جامع علمى کاربردى آکادمى هنر واحد 4 استان تهران. 
بازیگر نمایش هاى: «هبوط» و « بینوایان ویکتور». بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «قهرمان کیست»(بازیگر برگزیده 
جشنواره تئاتر ایثار و مقاومت، 1398)، «الزمان المکان»، «هرچى سنِگ ماِل پاِى لنِگ»(رتبه برگزیده بازیگرى و 

کارگردانى جشنواره تئاتر شهر، 1395).

︀ل ﹨︀  ︨﹟ا ﹤ ︀ل︋   ︨︡︮

﹇︣﹝︀ن ﹋﹫︧️

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

گروه چهرك
نویسنده: زهرا رحیمى

کارگردان: نجمه مهرابى خوزانى
بازیگران: علیرضا آقایى، زهرا هارونى، نجمه مهرابى 

خوزانى
دستیاران کارگردان: نسا سلیمانى، حامد نصیرى

مشاور کارگردان: نوراله لک
منشى صحنه: امیرمحمد جعفرى

طراح فضا: نجمه مهرابى
طراح لباس: نسیم مهرابى

آهنگساز: محمد نادرى
نوزاندگان: محمد نادرى، آرمان فالح، آرمین فالح، 

آرین فالح 
طراح پوستر و بروشور: مهدى غالمى

سرپرست گروه: علیرضا آقایى
مدت نمایش: 30 دقیقه

شهر: خمینى شهر
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قاتلینى زنجیره اى با سم در حال کشتن میمون هاى باغ وحش 
هستند و حاال دو میمون بازمانده به فکر فرارند.

در پــى فراخوان جذب نیرو براى خنثى ســازى مین در 
میادین نفتى، یک زن افغان داوطلب شده است. مسئول 
گزینش مخالف اســتخدام اوست و دلیلش را نه زن بودن 
و نه افغان بودن، بلکه عدم مهارت ایشــان در کار خطیر 

خنثى سازى مى داند و ... .

درباره کارگردان 
ســعید خیراللهى، متولد1359ـ  دهلران. دانشجوى ترم آخر کارشناسى ســینماى دانشگاه علمى کاربردى 
تهران. رئیس انجمن هنرهاى نمایشى اســتان ایالم. نویسنده نمایشنامه هاى: «آخرین پیاده رو کجاست»(رتبه 
دوم نویسندگى جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران، 1384)، «صد در صد خارجى»( رتبه اول نویسندگى 
بخش خیابانى جشــنواره تئاتر سوره ماه، 1396) و ... . کارگردان نمایش هاى: «پرده خوانى شیرین و فرهاد مدل 

92»(رتبه اول کارگردانى بخش. نویسنده و کارگردان نمایش «ملکوت». 

گروه چهرك
نویسندگان: زینب زاوالن، مصطفى جعفرى خوزانى
کارگردان: نساء سلیمانى
بازیگران: علیرضا آقایى، فاطمه حسنى
دستیارکارگردان: ملیحه کریمیان 
مشاورکارگردان: نجمه مهرابى
طراحان فضا و لباس: نوراهللا لک، نساء  سلیمانى 
منشى صحنه: امیرحسین بدیعى

موسیقى: محمد نادرى، محمد خان تاجیک زاده، 
امیردولتى، مجتبى دولتى
طراح پوستر و بروشور: مهدى غالمى 
سرپرست گروه: علیرضا آقایى
مدت نمایش: 25 دقیقه
شهر: خمینى شهر

درباره کارگردان 
نساء سلیمانى، متولد 1362- اصفهان. دانش آموخته کارشناسى مدیریت دولتى دانشگاه پیام نور اصفهان و کارشناسى 
کارگردانى انیمیشــن دانشگاه علمى کاربردى فرهنگ و هنر اصفهان و دانشجوى کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش 
دانشــگاه نبى اکرم تبریز. کارگردان نمایش هاى خیابانى: «پهلوانه»، «وضعیت آخر»، «خرداد رخداد»، «عاشقانه هاى 
مبارك»، «خانم و آقاى نون در خط مقدم»(کسب مقام دوم کارگردانى جشنواره استانى پاتک) و «پل هوایى»(کسب 
مقام سوم کارگردانى در جشنواره اســتانى روح اله، 1397). نمایشنامه خوانى نمایش هاى: «زارون»، «نقل هاى شب 

چهلم» و «کوکوى کبوتران حرم»(کسب مقام برتر کارگردانى در جشنواره مهر کاشان، 1398). 

﹝﹫﹞﹢ن ﹋︪﹩

﹟﹫﹞َ

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

نمایش هاى خیابانى - مسابقه  

گروه رى را
نویسنده و کارگردان: سعید خیراللهى

بازیگران: سامان شکیبا، مرجان آقانورى، سعید خیراللهى
طراح فضا و موسیقى: محسن کولیوندى

طراح لباس: سعید خیراللهى
طراح پوستر و بروشور: مهدى اسدى تبار

عکاس: ماهگل مالکى
مدت نمایش: 30 دقیقه

شهر: دهلران
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درباره نمایش 
"تنها یک زمین داریم"  محصول یک کارگاه آموزشى سه ماهه با همکارى کمپانى گراند پرسونز 
فرانســه در بازار بزرگ ایران اســت. تکنیک این نمایش، ادامه فعالیت هاى "یونیماى ایران" و 
"کمپانى عروســک هاى بزرگ پیکر شاخه  ایرانى" است که از سال 1389 در ایران بنیانگذارى 

شد. در کارگاه هاى متععد از سراسر ایران، نمایشگران عروسکى آموزش دیدند. اکنون، نوع اول 
عروســک هاى غول پیکر در اغلب رویدادهاى نمایشى و حتى برخى از گردهمایى هاى بزرگ 
کشــور دیده مى شوند. نسل دوم عروسک هاى غول پیکر که در نمایش "تنها یک زمین داریم" 
حضور دارند، از ساختمانى به مراتب پیچیده تر و پرکارتر از عروسک هاى نسل اول برخوردارند. 
همچنین، حمایت بى دریغ بازار بزرگ ایران ســبب شد تا تداوم آموزش ها، گروهى در حدود 
یکصد نفر از دانشــگاه هاى مختلف تئاتر و تئاتر عروســکى را دربرگیرد. این گروه، اکنون قادر 
به تولید عروســک هاى نسل دوم در تراز اســتاندارد بین المللى هستند. عروسک ها سبک تر و 
پرتحرك تر شده اند، زیبایى شناســى ویژه دارند، از سیستم روزآمد نور و روشنایى در ساختار 
خود برخوردارند. در طراحى عروســک هاى این نمایش، به میــراث فرهنگى و ادبى ایرانى با 
مفاهیم آیینى توجه ویژه شــده  است. همراه آن، موضوعات جدید مانند حفاظت و حراست از 
زمین و محیط زیست در نظر آمده  است. نمایش به طور منظم در روزهاى تعطیل و مناسبت ها 
در بازار بزرگ ایران به اجرا درخواهد آمد، به موازات آن براســاس تقاضاهاى جشــنواره ها و 
رویدادهاى فرهنگى و هنرى، امکان اجرا و آموزش در سراســر کشور مهیا است. این رویداد، 

یکى از صدها فعالیت هنرى و فرهنگى بازار بزرگ ایران به شمار مى آید.
سزاوار است از مدیران ارشد و کارکنان بازار بزرگ ایران سپاسگزار باشیم.

﹜ز﹝﹫﹟ دار ﹉ ︀﹠︑
نمایش هاى خیابانى - میهمان  

زمین در حیات آرمانى است، آب و خاك و گیاه و جانداران در زمان باقى اند. کسانى مى آیند و طور آرمانى زمین را بر هم مى زنند، تاریکى و پریشانی مى آید و حیات آرمانى مى رود.  
فرشته اى مى آید و مى پرسد: اى اهالى زمین، آیا جاى دیگرى براى زندگى دارید؟ زمین دوباره آباد مى گردد.

تهیه کننده: اکبر تشکرى نیا
تهیه  شده در بازار بزرگ ایران(ایران مال)

ایده پرداز و کارگردان: حمیدرضا اردالن
نویسندگان: حمیدرضا اردالن، فلور مارى فوئنتس

طراح و مدیر آموزش و ساخت و ساز عروسک: فلور مارى فوئنتس
طراح فنى در ساخت عروسک: ژروم مارترنچارد

مدیر هنرى: فرناز بهزادى
مدیر کارگاه آموزش و ساخت و ساز: سهیال باجالن

طراح گرافیک: جمشید حقیقت شناس
موسیقى: مهدى بهبودى

طراحان فرم: فاطمه بختیار، فائزه بختیار
عکاس و تصویربردار: مجید سرحدى

دستیار کارگردان: سمیرا سپهرنیا، پرتو پورقرایى
مدیر تولید: مسعود همتیان

گروه ساخت عروسک: مهدیه اورلى، پدرام بهروزى، مینا پناه نجات، پرتو 
پورقرایى، فروزان توحیدى، راضیه خیرى پور، على زمانى، ترانه رمضانى، مینا 
رمضانى، آزاده روستا، سمیرا سپهرنیا، شایان شریعت، مانا تشکرى نیا، رزیتا 

صادق حسنى، الهام صادقى، صبا صافى، نرگس صفامنش، نیلوفر صمدى، یکتا 
طبیبى، ندا عزیزى، حسنا فلسفى، هلیا قره گزلو، مسیح کاظمى، میترا کریمخانى، 

درنا کمالو، هامون کوهى، الدن مهران زاده، ندا وفایى، فهیمه هاشمى، نسیم 
یاقوتى، سمیرا یزدان پژوه

عروسک گردانان: شایان شریعت، هامون کوهى، مهدیه اورلى، مینا رمضانى، 
الدن مهران زاده، نرگس صفامنش، زهرا صفاجویى، مونا کیانى فر، الهه معصومى، 

صبا صافى، راضیه خیرى پور، حدیث مهران پور، فاطمه جوانمرد 
بازى دهندگان مار:  فاطمه دلیرى، مینا پناه نجات، خرم بانو دلیرى، ملیکا 

خزایى، شقایق طباطبایى، غزاله حدادى 
بازى دهندگان ماسک: رابعه سلیمانى، سعید اصفهانى، ابوالفضل کاوندى، امید 

غالمى، هستى خاندایى، الهه نورانى، کیمیا پیروى، نوید بى نیاز ، امیرحسین 
بابایى، آتنا صداقت

بازى دهندگان درخت: امید پاشا، مهال ولى زاده، صبا قدیمى، زهرا اسماعیلى، آال 
ناصرالدینى، آرمان یاراحمدى، على جفرودیان، فرزین عوض زاده، محمد لرستانى، 

امیرحسین ذوقى، پریناز خسروى
بازى دهندگان حشرات و پرندگان: صبا صافى، مانا تشکرى نیا، على زمانى، 

حسن مقدم بیگى، سعید رحمانى
گروه نقاشى: سمیرا یزدان پژوه(سرپرست)، پرتو پورقرایى، راضیه خیرى پور، ندا 

عزیزى، مانا شیخ، هانیه موسوى، فاطمه یوسف زاده
گروه فنى: على افروز زاده (مدیر فنى ) شایان شریعت(سرپرست)، هامون کوهى، 

پدرام بهروزى، على زمانى،  سعید توکل بخشایش 
طراحى و دوخت لباس: فلور مارى فوئنتس، رزیتا صادق حسنى، مسعود 

همتیان
طراحى و اجراى نور: میالد بابایى(سرپرست)، على رضا خلیلى، سمانه شفاعتى، 
الهام بخشى پور، بیتا پوالدى، سمیرا سیاوشى، رویا مقدس زاده، فاطمه على بخشى

مدت نمایش: 30 دقیقه
شهر: تهران 72
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نویسنده: امیرحسین شفیعى
کارگردان  و طراح فضا: پژمان شاهوردى

بازیگران:مهدى جودکى، مسعود کردى، سیاوش مقدسى، 
علیرضا حسینى، على دهریزى، مهرزاد سلیمى، عارف کاوند، 

مبین کبودوند، آرش فالحى فرد
طراح لباس: کوروش معین فر

طراح گریم: میثم کردى
موسیقى و نریشن: پژمان شاهوردى

مدت: 25 دقیقه
شهر: بروجرد 

این نمایش به صورت مستند تهیه و تنظیم شده است در آن نوجوانى سردار سپهبد قاسم سلیمانى، زندگى او و چالش هاى بر سر راهش را به تصویر مى کشد و به شهادت او ختم مى شود

︨︣︋︀ز 
نمایش هاى خیابانى - میهمان  

درباره کارگردان 
پژمان شــاهوردى، متولد 1359– بروجرد. آغاز فعالیت هنرى از سال 1374. نویسنده و کارگردان 
نمایش هاى: «این کجا و آن کجا»(رتبه برگزیده نویسندگى و کارگردانى مسابقه خیابانى سى و هفتمین 
جشــنواره بین المللى تئاتر فجر)، «تولیدى لیلى و مجنون(رتبه برتر نویســندگى و کارگردانى و برنده 
جایزهبزرگ بهترین اجراى مسابقه خیابانى سى و ششمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «مزرعه اى 
در شمال هیچستان»، «لیال»، «حج فقرا»، «روزگار و نغمه هایش»، «آن سوترین ها»، «قنارى»، «روایت 
صداهایى از بى شــمار صدا»، «رفتى براى شــهرت»، «دفترچه خاطرات»، «آخرین الالیى مادر» و ... . 
نویســنده، کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «بازى زندگى»، «نقل سرخ» و ... . نویسنده نمایشنامه هاى: 

«غروب یک غربت»، «پل نو»، «دوستت دارم عزیزم»، «امن ترین گوشه دنیا»، «رضا رضاست» و ... . 74
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 گروه نانودراما 
نویسنده و کارگردان: على محمد رادمنش 
بازیگران: فاطمه رادمنش، على محمد رادمنش

طراح فضا: مهران سیفعلى پور 
طراح لباس: مرضیه رادمنش 
طراح گریم: منیره سیفعلى پور
طراح پوستر و بروشور: محمد فاریابى
موسیقى و افکت: جاسم تواناى
دستیاران کارگردان: آرزو جعفرى، محمدرضا مقبلى
منشى صحنه: مریم سیفعلى پور
مدیرصحنه: محبوبه سیفعلى پور
عکس و تصویر: على غیاثى، سعید وزیرى
روابط عمومى: احمد رادمنش
مدت نمایش: 25دقیقه
شهر: جیرفت

رابطه  عاطفى و حیاتى زوجى عاشــق با فرمانده خود، یکى دچار بحران اعصاب و روان است و دیگرى بحران شیمیایى. فرمانده براى درمان و آسایش آنها سال ها در تالش است اما 
ناگهان خبر شهادت فرمانده ... .

︦﹀﹡ ﹜﹨
نمایش هاى خیابانى - میهمان  

درباره کارگردان 
على محمد رادمنش، متولد 1358- جیرفت. نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر. کارگردان برگزیده 
نمایش در جشن  انجمن  برگزیده  ایران، 1393. مسئول  تئاتر  اردیبهشت  تئاتر خیابانى در جشن 
«اسب»،  «بزرگراه همت»،  «پل چوبى»،  نمایش نامه هاى:  نویسنده  ایران، 1392.  تئاتر  اردیبهشت 
«چهارراه وحشت»، «فریاد»، «توهم در کافى شاپ» و... . کارگردان نمایش هاى خیابانى: «بر آتش»، 
«شیر پاك خورده»، «دقیقه نود»، «چوپان ها»، «مرد پرنده»، «جان و جن»، «پوست هاى حساس»، 

75«بازگشت فضانورد»، «جشنواره شناى پروانه اى» و ... . 
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داعش به 30 کیلومترى اربیل عراق رسیده، سردارى از ایران 
به یارى مردم اربیل مى رود و ... .

دخترى تنها از دیار سیستان با تمام نامالیمات و سختى هاى 
روزگار مقابله مى کند و دست از مقاومت بر نمى دارد.

درباره کارگردان 
مرتضى اسدى مرام، متولد 1362- هرسین. دانش آموخته کارشناسى مدیریت فرهنگى. دانشجوى کارشناسى 
ارشد برنامه ریزى فرهنگى. نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «انتظار عطر یوسف» و «زیارت». کارگردان 

نمایش هاى: «زرد قنارى» و «داول کشى». کارگردان و بازیگر نمایش «افسانه دیگ وکدو».

درباره کارگردان 
سعید بادینى، متولد 1371- زاهدان. دانش آموخته کارشناسى عمران از دانشگاه آزاد اسالمى. نویسنده و کارگردان 
نمایش هاى: «آیفون»، «گل پرى»، «اویل» و «دزد شــریف»(رتبه اول نویســندگى جشــنواره تئاتر رضوى، 1396).

کارگردان نمایش«روزهاى بى قوام». نویسنده نمایشنامه «شهربانو»(رتبه سوم نویسندگى جشنواره نمایشنامه نویسى 
اقتباسى، 1398). بازیگر  نمایش «آیفون»(لوح تقدیر بازیگرى مسابقه ایران یک سى و ششمین جشنواره بین المللى 

تئاتر فجر).

﹩︋﹢ ︀روان﹋

﹎﹏ ︎︣ی

نمایش هاى خیابانى - میهمان  

نمایش هاى خیابانى - میهمان  

گروه نقال ها 
نویسنده و کارگردان: مرتضى اسدى مرام 

بازیگران: صیاد خالیگران، گودرز حسینى، عباس 
درکه، على چنارى، سجاد شهسوارى، رسول معمولى، 

على ساالرآبادى 
طراح لباس: بهاره سعیدى پناه 

طراحى فضا: حسین نادرى
طراح دکور: عباس درکه

طراح پوستر و بروشور: مهدى اسدى تبار
دستیار کارگردان: مهدى اسدى تبار

موسیقی: رسول معمولى، على ساالرآبادى
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: کرمانشاه

گروه اهورا
نویسنده و کارگردان: سعید بادینى
بازیگران: ساغر کیخا، مرتضى مودى، 
مهرداد درگى، سعید بادینى
موسیقى: فرهاد فرشانیک، حجت نوروزى، 
آرمین ریگى
طراح پوستر و بروشور: وحید فرهادى
طراحان لباس: سعید بادینى ، اسماعیل 
گلستان فرد
مدت نمایش: 40 دقیقه
شهر: زاهدان 76
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رنگ هاى قرمز،سبز و ســفید که هر کدام تاریخ و پشتوانه اى 
دارنــد، را براى مردم از خودشــان مى گویند و ادعا مى کنند 
که هیچ هویتى ندارند و بدنبال شــخصى هســتند تا به آنها 

هویتشان را برگرداند و .. . .

فرشته اى در حال کشیدن نقاشى هواپیما است و مسافران 
را هدایت مى کنــد تا اوج بگیرند. ناگهان انفجارى صورت 

مى گیرد و  ... .

درباره کارگردان 
سیدپویا امامى، متولد 1376- اصفهان، دانش آموخته کارشناســى مهندسى عمران از دانشگاه آزاد اصفهان. 
کارگردان نمایش هاى:«چشــمان کامال بسته»، «انشاء ناتمام»، «تولدى دیگر»، «بیست و هفت روز»، «آبى که 
قطع شــد و من را بیکار کرد» و ... . بازیگر نمایش هاى: «ماموریت ویژه»(رتبه برگزیده بازیگرى مرد پانزدهمین 
جشــنواره سراســرى تیرنگ)، «منذور»(رتبه دوم بازیگرى مرد نخســتین جشنواره سراســرى تئاتر رضوى)، 
«تروریست کیست؟»(رتبه دوم بازیگرى مرد یازدهمین جشنواره سراسرى تئاتر مرصاد) و «عرش تا فرش»(رتبه 

دوم بازیگرى مرد نهمین جشنواره سراسرى تئاتر خیابانى شهروند الهیجان) و ... . 

درباره کارگردان 
سیدیاســر میرحمیدى، متولد 1359- نوشهر. دانش آموخته کارشناسى ارشــد گرافیک از دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد رامســر. کارگردان و طــراح صحنه نمایش خیابانى «خون عروســک»(جایزه اول طراحى صحنه چهاردهمین 
جشــنواره بین المللى  تئاتر خیابانى مریوان). کارگردان ویدئوآرت هاى:«تبدیــل»،  «مرا صدابزن» و «ماراتون». طراح 
صحنــه نمایش هاى:  «راه دوردســت»،  «دو بال قیچى»،  «خون به پا مى شــود»، «کوالژ»(جایزه اول طراحى صحنه 
جشنواره تئاتر استان گیالن، 1393)،  «هیس این خونه جن داره» و ... . کارگردان نمایش «کات=بالك»(اجرا شده در 

فستیوال کوتایسى  کشور گرجستان).

︨︣داِر ︣︎﹞︡ار

﹜درد ﹜﹨ ﹤﹝﹨

نمایش هاى خیابانى - میهمان  

نمایش هاى خیابانى - میهمان  

گروه تئاتر آوان
نویسنده: سیدپویا امامى 
کارگردان: سیدپویا امامى

بازیگران: مهدى نصرى، امیرحسین پیمانى، 
پدرام پورپرورش

طراح فضا، لباس و پوستر: سیدپویا امامى
آهنگساز: محمد نادرى

سرپرست گروه: محمدجواد صرامى
مدت نمایش: 15 دقیقه

شهر: اصفهان

گروه خورتاب
طراح صحنه، نویسنده و کارگردان: یاسر 
میرحمیدى
سرپرست گروه: بهمن صادق حسنى
مشاور کارگردان: مهرداد بخشى
بازیگر: نسرین بابایى
طراح پوستر و بروشور: هدى رسولى
موسیقى: روزبه اخوان
نوازنده: رامتی ن شهیدى
مدت نمایش:30 دقیقه
77شهر: رشت
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مســئله اصلى چیدمان(اجراى) اکســیر این است که تأثیر و 
تأثیرگذارى در فاصله حیاتى رخ مى دهد. در این چیدمان تاثیر 
مشــارکت کننده، روى اشــیا پیرامون و دایره توجه مشارکت 
کننده، نســبت به مفهوم فاصله حیاتى(قراردادى) حساس تر 
مى شود. همچنین تأثیرگذارى اشیا روى انسان و متقابًال انسان 
روى اشــیا(تاثیر بدن بر شــىء) با چینش متریال مورد نظر به 
لحاظ فرم بصرى و تولید اصوات به طور طبیعى و غیر آن صورت 

مى گیرد.

پرفورمنس راهرو یک اجراى تعاملى است که تماشا-بازیگران 
آن مبتالیان ویروس HIV و کادر درمانى بیمارستان امام خمینى 
تهران به عنــوان بزرگ ترین و مهم تریــن مرکز ارائه خدمات 
پزشکى به افراد HIV مثبت در ایران هستند. این اجرا فرصتى 
فراهم مى آورد تا مبتالیــان به این ویروس، واکنش هاى جامعه 
پزشکى نسبت به خودشان و بیمارى شان را بازگو کنند و پاسخ 

آنها را در این رابطه بشنوند. 

درباره کارگردان 
على کاظمى، متولد 1365- کرج. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى و کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشگاه 
هنر تهران. ایده پرداز، طراح و کارگردان پویانمایى«نقطه صفر» و مجموعه پویانمایى تجربى«براى یک نفر»(به 
صورت چیدمان در گالرى نامى خانه هنرمندان و پخش در فســتیوال دسترســى محدود 8)، حضور و اجرا در 
ورکشاپ «از تست تا تصویر». حضور و اجرا در ورکشاپ طراحى ویدیو «کنش» و حضور در بیش از ده ورکشاپ 

داخلى و خارجى.

درباره کارگردان 
حســین ملکى،  متولد 1370- تهران. دانش آموخته کارشناســى مهندسى صنایع و 
کارشناســى ارشــد ادبیات نمایشى از دانشــگاه تربیت مدرس. نویســنده و کارگردان 

نمایش هاى: «مرزداران» و «میمون». نویسنده نمایشنامه هاى: «لِفت» و «رایت».

درباره کارگردان 
وحید رهجوى، متولد 1370 – تهران. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى تئاتر از 
دانشــکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران. نویسنده وکارگردان نمایش هاى: 

«مرزداران» و «میمون». نویسنده نمایشنامه هاى: «لِفت»، «رایت»

ا﹋︧﹫︣

را﹨︣و

دیگر گونه  هاى اجرایى

دیگر گونه  هاى اجرایى

گروه ویژوالیستو  
طراح چیدمان(اجرا): على کاظمى

مشاور: سعید بهنام، آرمان مقدم
توسعه نرم افزار و طراحى مدیا: آرمان مقدم

ایده پردازى، پردازش متریال و  موقعیت صحنه: مونا 
پورمحمدى، على کاظمى
دستیار: میثم رضایى نیا

ساخت و اجراى LED: کامیار انصارى 
Visualisto عکاسى و ساخت تیزر: گروه ویژوالیستو

مدت نمایش: نامحدود
شهر: کرج

گروه ساسات
طراحان و کارگردانان: حسین ملکى، وحید رهجوى

تسهیل گران: حسین ملکى، وحید رهجوى،  وحید 
جهانمیرى نژاد

مشارکت کنندگان: اعضاى باشگاه HIV مثبت و کادر 
درمانى بیمارستان امام خمینى تهران

مدت نمایش: نامشخص
شهر: تهران
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مردى روستایى، نیمه هاى شب صداى فریاد کسى را مى شنود ولى کسى را نمى بیند. ظاهرا کس دیگرى هم صدا را 
نشنیده است. مرد چند شب اول به جستجوى منبع صدا اطراف را مى گردد ولى وقتى چیزى پیدا نمى کند، سراغ 

پزشک مى رود و فکر مى کند یک مشکل روانى پیدا کرده است.

درباره کارگردان 
على رضا ایزدى ، متولــد 1354- تهران. دانش آموخته 
آکادمى آناهیتا و موسسه ســینمایى به اندیش. نویسنده 
نمایشــنامه هاى: «جســدى زیــر خانــه»، « بــاِد باز»، 
«معرکه گیــرى»، « اعالم»، « کورى» و ... . نویســنده و 
کارگــردان فیلم هاى کوتاه: «کالهِ بوقــى»، «حوض هاى 

کنارى»، « شش برسون»، « نیش غول» و ... . 

︀︮︡ا
دیگر گونه  هاى اجرایى

گروه َگَرستان
نویسنده، کارگردان و بازیگر: على رضا ایزدى
مشاور کارگردان: پونه پارسایى، رضا شعبانى 

دستیار کارگردان: فاطمه احمدى
طراح صحنه: محمد حسینعلى پور

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: تهران
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گروه فرهنگى هنرى نقاره خانه
نویسنده، طراح و کارگردان: میالد جبارى موالنا

بازیگران: عهدیه اصغرى، فرحناز ایزدپناه، علیرضا بهجتى، داوود بیگى، مهشاد بهرامى نژاد، مهران 
پورمهدى، محمد جوادى، ارغوان حامدى، عاطفه حق شناس، هانیه رحیمى، مهران سلگى، هدیه شیخان، 

سجاد صفایى، حمیدرضا طایفه، زرین عباسپور، محمدجواد عسگرى، مهریار عیدى، فرشاد قره داغى کلوچه، 
محمود کامشگران، رویا کریمى، مجید کوهى، مصطفى گلى، حسین محمودوند، مهدى معین فر، اصغر 

نجف پور، محمد نوروزى، على رضا هاشم زاده، نازنین هراتى
دستیار کارگردان: سیدحامد قریشى

مشاوران کار گردان: محمد یوسفى، محمد جبارى موالنا
مدیر تولید: محمد یوسفى

طراح نور و نورپرداز: سهراب خان زاده
منشیان صحنه: شهناز نورى، آذر دریانى 

نماینده اجرایى و مدیر روابط عمومى: محمد لهاك
مشاور رسانه و تبلیغات: محمد لهاك

طراح پوستر و بروشور: سهراب خان زاده
تیزر: سهراب خان زاده، مهرداد مقرب

عکس: سهراب خان زاده، روژان مالنژاد
برنامه ریز: سحر آژیر 

آهنگساز: بردیا یوسفى
گریم: شکیبا همتیان

دستیاران گریم: وحید نورى، مصطفى افشارى 
نوازندگان: سحر آژیر، محمد یوسفى

لباس و آرشیو: سارا یوسفى
خیاط: نایب جبارى

امور رسانه: محمد جبارى موالنا
مدیر تدارکات و امور صحنه: مهدى رضایى

دستیار نگارش: سیدحامد قریشى
نوازنده هارمونیکا: ارغوان حامد

مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: تهران

 در جریان ترور تیمسار زندى پور روزهاى پرالتهاب کمیته رقم 
مى خورد. روزهایى پر از سوال. سواالتى که گاهى تا به امروز نیز 

بى جواب مانده و ... .

درباره کارگردان 
میالد جبارى موالنا، متولد 1365- تهران. دانش آموخته کارشناســى ارشــد کارگردانى ســینما . کارگردان 
نمایش هاى: «مســافر نیمه راه»، «میخ یا پیچ مســئله این اســت»، «نبودى، ببینى»، «سکوت سال ده هجرى 
اســت»، «گوش هات را بذار زمین»، «زمانى براى زن بودن»، «اگر با تو بودم» و ... . نویســنده نمایشــنامه هاى: 
«ســکوت»، «حبیب»، «اتل متل یه بابا»، «ناحله»، «زمان در حبس قصر» و ... . بازیگر نمایش هاى: «خورشید 
کاروان»، «بینوایان»، «باغ زالزالک»، «بانوى بى نشــان» و «ســرکالنتر». کارگردان فیلم هاى کوتاه: «معصومه 
خانم»، «همنشــین» و «کمربند». کارگردان مستندهاى: «پینه هاى شهر»، «بازگشت باباى امیرعلى»، «ریشتر 

به ریشتر» و «مسافران مسیر دور».

﹋﹞﹫︐﹥ ﹝︪︐︣ک
دیگر گونه  هاى اجرایى
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︣︑︀︑﹢︣راد︑︀︑﹢︣راد︑︀︑﹢راد



هیأت انتخاب رادیوتئاتر

جهانشاه آل محمود
متولد 1339- مسجد سلیمان. دانش آموخته 
کارشناسى ســینما(گرایش فیلمنامه نویسى) 
از دانشــگاه هنر. نویســنده و ســردبیر رادیو. 
کارشــناس شــبکه هاى ســه و  پنج سازمان 
صــدا و ســیما و موسســه صبــا. 37 ســال 
نویســنده و ســردبیر رادیو. مولف کتاب هاى: 
«مجموعــه داســتان ریل وى»، «با چشــم 
گوش دیدن»(پژوهــش در نمایش رادیویى) 
و «فرهنــگ اصطالحــات کاربــردى نمایش 
رادیویى». نویســنده نمایشنامه هاى رادیویى: 
«زیر همین آسمان آبى»، «راه آبیدر»، «آبان»، 
«خانه وحشت»، «شــب طوالنى»، «رنگ بال 
پروانه»، «اعترافات یــک قاتل بالفطره»، «ماه 

بى نشان» و ... .

فریبا متخصص
متولــد 1340- بروجــرد. گوینــده و بازیگر 
تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون. دانش  آموخته 
کارشناســى جامعه شناسى از دانشــگاه آزاد 
اسالمى تهران. داراى نشــان درجه دو هنرى 
از شوراى ارزشــیابى هنرمندان کشور(معادل 
کارشناســى ارشــد). برنده هفت جایزه برتر  
در جشــنواره هاى رادیویــى داخلــى. بازیگر 
فیلم هاى: «سیب سرخ حوا»، «از ما بهتران»، 
«آباجان» و ... . بازیگر مجموعه شبکه خانگى 
تلویزیونى:  مجموعه هاى  بازیگر  «شــهرزاد». 
«همســایه ها»، «باغ گیالس»، «نیمه پنهان 
ماه»، «در چشم باد»، و ... . بازیگر نمایش هاى: 
بازیگر  بهترین  «طپانچه خانم»(برنده جایــزه 
زن سى و چهارمین جشنواره بین المللى تئاتر 
فجر)، «قرمز و دیگران»، «شیروانى داغ» و ... .

میرطاهر مظلومى
متولد 1353، تهران. کارگــردان، بازیگر تئاتر، 
ســینما، تلویزیــون و رادیــو. دانش آموختــه 
کارشناســى مدیریت تبلیغات تجارى. بازیگر 
نمایش هاى: «بــاد که مى نویســد»(رتبه برتر 
بازیگرى رادیو تئاتر ســى  و  هفتمین جشنواره 
بین المللى تئاتــر فجر)، «گلن گرى گلن راس»، 
«اوهوم»، «بنگاه تئاتر آلى»، «سردار»، «نسیان»، 
«روسمرســهلم»، «مالقات بانوى سالخورده»، 
«اتوبوسى به نام هوس»، «روبسپیر»، «گرگ و 
میش»، و ... . بازیگــر مجموعه هاى تلویزیونى: 
«هیوال»، «ســال هاى دور از خانه»، «کالنتر»، 
«رخنه»، «کیمیا»، «پرســتاران»، «چمدان»، 
«قهــوه تلــخ»،  «روزگار غریــب» و ... . بازیگر 
فیلم هاى سینمایى: «ایکس الرج»، «سامورایى 
در برلیــن»، «دینامیت»،  «مصــادره»، «ایران 
برگر»، «رســتاخیز»، «گشت ارشاد»، «شیش 
و بــش»، «اخراجى هــا»، «به نام پــدر» و ... . 
مدیر دوبالژ فیلم هاى ســینمایى: «رستاخیز»، 
«تنها یک نفــس» و ... .  گوینده و مدیر دوبالژ 
فیلم هاى ســینمایى: «مرد عنکبوتى»، «هرى 
پاتر و شــاهزاده دورگه»، «الدورادو»، «افسانه 
زورو»، «روزى روزگارى در آمریکا»، «جانگوى 

زنجیر گسسته» و ... . 

و بــش»، «اخراجى هــا»، «به نام پــدر» و ... . 
مدیر دوبالژ فیلم هاى ســینمایى: «رستاخیز»، 
«تنها یک نفــس» و ... .  گوینده و مدیر دوبالژ 
فیلم هاى ســینمایى: «مرد عنکبوتى»، «هرى 
پاتر و شــاهزاده دورگه»، «الدورادو»، «افسانه 
زورو»، «روزى روزگارى در آمریکا»، «جانگوى 

زنجیر گسسته» و ... . 

فجر)، «قرمز و دیگران»، «شیروانى داغ» و ... .
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بهرام ابراهیمى
متولــد 1334، قم. بازیگر ســینما، تلویزیون 
و تئاتر. دانش آموخته کارشناســى نمایش از 
دانشکده هنرهاى دراماتیک. بازیگر نمایش هاى 
رادیویى : «رستم و سهراب»، «بیژن شاهنامه»، 
«تــوس» و «لرد کنــد»  . بازیگــر فیلم هاى 
ســینمایى:  «هزارپا»، «صله سحر»، «تا آمدن 
احمــد»، «یک مرد، یک شــهر»، «زاگرس»، 
«مارمولک»، «مرد بارانــى»، «کوچه و موزه» 
و «ایلیــا، نقاش جوان»، «بچه خور»، «کوچه و 
موزه»، «طبقه حســاس»، «هزارپا»، «ما همه 
گناهکاریم». بازیگــر مجموعه هاى تلویزیونى: 
«تاریکى شــب، روشنایى روز»، «خاك گرم»، 
«ســارق روح»، «محکومین»، «هشت و نیم 
دقیقه»، «چرخ فلک»، «دوردست ها»، «زاویه 
هفتم»، «یادآورى»، «ساختمان 85»، «همه 
بچه هاى مــن»، «بى گناهان»، «ما چند نفر»، 
«اولین شب آرامش»، «گارد ساحلى»، «گشت 
پلیس»، «دنیاى گمشده»، «سى امین روز» و 

 . ...

ایوب آقاخانى
متولــد 1354ـ  تبریــز. مــدرس، مترجــم، 
پژوهشگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر. 
دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشــى 
از دانشــگاه آزاد اســالمى تهران و کارشناسى 
 ارشــد ادبیات نمایشــى از دانشــگاه تربیت 
مدرس. ســردبیر فصلنامــه  تخصصى صحنه 
از ســال 1395 تاکنون. نویســنده، بازیگر و 
کارگردان نمایش هاى: «علت»، «کســوف» و 
... . نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «خزه»، 
«روزهاى زرد»، «هفت عصر هفتم پاییز» و ... 
. بازیگر نمایش هاى: «مرغابى وحشــى»، «در 
مه بخوان»، «هاملت با ســاالد فصل»، «بازار 
عاشــقان»، «سقراط»، «فاوســت»، «دشمن 
مردم»، «لبخند باشــکوه آقاى گیــل» و ... . 
نویسنده نمایشــنامه  هاى: «دوئتى کوتاه براى 
پاییــز»، «کاپوچینوى ایرلنــدى»، «مومیا»، 

«بوق» و ... . 

فریدون محرابى
متولد 1358- تهران. دانش آموخته کارشناسى 
ارشــد تئاتــر از دانشــگاه ســینما و تئاتــر. 
مدرس دانشــگاه، کارگــردان و بازیگر . بازیگر 
نمایش هاى: «تراس»، «باغ وحش شیشه اى»، 
«در خواب دیگران»، «روسمرســهولم» و ... . 
کارگردان نمایش هاى: «روشــان»، «او مرده 
اســت»، «قصه ها غصه شــدن» و ... . بازى در 
مجموعه هــاى تلویزیونى: «خانــه بى پرنده»، 
«مدار صفر درجه»، «مرگ تدریجى یک رویا»، 
«به کجا چنین شــتابان»، «آشپزباشى» و ... 
. بازیگــر  و کارگــردان  نمایش هاى رادیویى: 
«لیرشاه»، «ربه کا»، «مثل شب» و ... . طراح و 
کارگردان پرفورمنس هاى: «خوردن، احساس 
کردن، صحبت کردن»(اجرا در کشور سوئد)، 
«نوشــتن، گوش دادن، نقاشــى کــردن» و 
«تصمیم گرفتن، بازى کــردن، مرور کردن». 
نویســنده، بازیگر و کارگردان نمایش دوزبانه: 

«مهاجر کوچولو»(اجرا در کشور استرالیا).

هیأت داوران رادیوتئاتر
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در زمان جنگ جهانى دوم، ایرما و ایزابال به همراه عده اى دیگر از مردم لهستان 
به ایران پناه مى آورند. حاال هفت ســال پس از پایان جنگ، این دو زن به دلیل 

عالقه به ایران، به لهستان برنگشته اند.

اتفاقات روزهاى پایانى بهمن57 در خانواده متمول عبدالحســین خان دیلمى، 
تاجر چاى، تغییرات اندکى را به همراه داشته است اما ورود جالل، پسرعموى 
خانواده که از طبقه غالب و رنج کشیده اجتماع و البته اندیشمند است، صداى 

انقالب را به خانه دیلمى هم مى رساند و ... .

از ور︫﹢ ︑︀ ︑︣ان

آ﹨︧︐﹥ ︋︀﹎﹏ ︨︣خ

رادیوتئاتر - مسابقه  

رادیوتئاتر - مسابقه  

گروه مانگ
نویسنده: مهسا طالبى رستمى
کارگردان: مریم(عفت) جمالى پور
بازیگران: زینب شعبانى، مانا پاك سرشت
مریم(عفت) جمالى پور، مرتضى زینل
دستیاران کارگردان: 
مهدى مددکار، مصطفى غزنوى
دستیار تهیه: مرتضى زینل
افکت: نریمان مسلم زاده
صدابردار: زهره خوش خلق
ادیت و صدا: مریم(عفت) جمالى پور
مدت نمایش: 46 دقیقه
شهر: رشت

نویسنده: اکبر رادى
کارگردان: شیرین سپه راد
بازیگران: احمد لشینى، معصومه عزیزمحمدى
اکبر مالیى، شهریار حمزیان
بهادر ابراهیمى، نرگس موسى پور
تهیه کننده: امیرهوشنگ کریم نیا
خالصه و تنظیم براى رادیو: شیرین سپهراد
نرگس موسى پور
افکت: نازنین حسن پور
مدت نمایش: 50 دقیقه
شهر: تهران

درباره کارگردان 
مریم(عفت) جمالى پور، متولد 1358- شفت. دانش آموخته کاردانى فیلم سازى 
از دانشــگاه علمى کاربردى واحد فرهنگ و هنر گیالن و کارشناسى معمارى از 
دانشــگاه آزاد واحد علوم تحقیقــات گیالن. بازیگر مجموعه هــاى تلویزیونى: 
«روزشمار زندگى»، «شب هاى گیالن» و «در این حوالى». بازیگر تله فیلم هاى: 
«چشــم به راه»، «چتر»، «یک روز سرد» و «سکوت رعنا». بازیگر نمایش هاى: 
«یک شب، یک زن، یک مرد»(دریافت لوح تقدیر بهترین بازیگر از جشنواره تئاتر 
استان گیالن، سال 1376)، «کوکو تى تى»، «بى  مرگى» و «پرندگان»(حضور در 

فستیوال بین المللى این دیون تسالونیکى یونان، 1398)

درباره کارگردان 
شیرین سپهراد، متولــد 1356_ تهران. دانش آموخته بازیگرى تئاتر از دانشگاه 
سوره. بازیگر و کارگردان تئاتر و بازیگر مرکز هنرهاى نمایشى رادیو(رادیو نمایش). 
بازیگر نمایش هاى: «بیلى بت گیت». «خانه عروسک»(کسب رتبه دوم بازیگرى در 
جشنواره بین المللى تئاتر فجر، 1381). «خرده مشاجره هاى زن و شوهرى»(کسب 
رتبه اول بازیگرى جشنواره رادیو تئاتر موج، 1390). «آبى هاى زمین»(کسب رتبه 
اول بازیگرى در جشنواره کانون هاى نمایشى، 1386). «پرواز شماره 743»(کسب 

رتبه اول بازیگرى در جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران، 1391).

اوایل دهه 20 شمســى، اردبیل در اشــغال قواى روس بود. سولماز یک بیوه 
جوان در روستاى آخماز، مورد توجه یک سالدات روس قرار میى گیرد و آلخان 
ژاندارم، غیرت بخرج داده تصمیم مى گیرد زن برادرش را از روستا ببرد. اما بیوه 

جوان نمى خواهد آخماز را ترك کند و ... .

آ︠﹞ـ︀ز
رادیوتئاتر - مسابقه  

گروه صداى مرکز صدا و سیماى اردبیل
نویسنده و تهیه کننده: سولماز ملکى داعم
کارگردان: شاهد مجتهدزاده اردبیلى
بازیگران: سولماز ملکى، محمدرضا خدایى
على حسن زاده، شاهد مجتهدزاده اردبیلى،
امین رسولى
صدابردارى و افکت: قاسم لطفى
مدت نمایش: 50 دقیقه
شهر: اردبیل

درباره کارگردان 
شاهد مجتهدزاده اردبیلى، متولد -1350 اردبیل، دانش آموخته کارشناسى 

ارشد ادبیات فارسى. نویسنده، مستندساز، طراح گریم سینما و تلویزیون 
وعروسک ساز. نویسنده حدود چهل نمایشنامه رادیویى براى مراکز صدا 
و سیماى  اردبیل و قزوین. کارگردان نمایش هاى رادیویى: «صداى سخن 

عشق»، «آخماز»، «ام.آر.آى» و ... . 

 شمســى، اردبیل در اشــغال قواى روس بود. سولماز یک بیوه 
جوان در روستاى آخماز، مورد توجه یک سالدات روس قرار میى گیرد و آلخان 
ژاندارم، غیرت بخرج داده تصمیم مى گیرد زن برادرش را از روستا ببرد. اما بیوه 

گروه

 اردبیل، دانش آموخته کارشناسى 

به ایران پناه مى آورند. حاال هفت ســال پس از پایان جنگ، این دو زن به دلیل 

- شفت. دانش آموخته کاردانى فیلم سازى 
از دانشــگاه علمى کاربردى واحد فرهنگ و هنر گیالن و کارشناسى معمارى از 
دانشــگاه آزاد واحد علوم تحقیقــات گیالن. بازیگر مجموعه هــاى تلویزیونى: 
«روزشمار زندگى»، «شب هاى گیالن» و «در این حوالى». بازیگر تله فیلم هاى: 
«چشــم به راه»، «چتر»، «یک روز سرد» و «سکوت رعنا». بازیگر نمایش هاى: 
«یک شب، یک زن، یک مرد»(دریافت لوح تقدیر بهترین بازیگر از جشنواره تئاتر 
)، «کوکو تى تى»، «بى  مرگى» و «پرندگان»(حضور در 

تاجر چاى، تغییرات اندکى را به همراه داشته است اما ورود جالل، پسرعموى 
خانواده که از طبقه غالب و رنج کشیده اجتماع و البته اندیشمند است، صداى 

 تهران. دانش آموخته بازیگرى تئاتر از دانشگاه 
سوره. بازیگر و کارگردان تئاتر و بازیگر مرکز هنرهاى نمایشى رادیو(رادیو نمایش). 
بازیگر نمایش هاى: «بیلى بت گیت». «خانه عروسک»(کسب رتبه دوم بازیگرى در 
). «خرده مشاجره هاى زن و شوهرى»(کسب 
). «آبى هاى زمین»(کسب رتبه 
»(کسب 
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در فرهنگ کرمانج هاى خراســان، تورغه پرنده اى است افسانه اى و زیبا با پرهاى رنگارنگ همچون رنگین کمان که در آخرین روز حیاتش به سوى خورشید پرواز مى کند و آنقدر به 
خورشید نزدیک مى شود که آتش گرفته و به زمین مى افتد. اما از خاکسترش تورغه اى جوان سر برمى آورد.

داستان این نمایش بر اساس واقعیت است. فواد براى پیداکردن نامزدش حبیبه، 
با دوستش رئوف از خرمشهر راهى بصره مى شود. در همین حین هواپیماهاى 
عراقى به ایــران حمله مى کنند. آنها در بصره شناسنامه هایشــان را معدوم 

مى کنند تا شناسایى نشوند و ... .

سعید سرباز مرزى هنگام پست شــبانه در تاریکى صدایى مى شنود. از ترس 
شلیک مى کند و یک نفر را در لباس نظامى مى کشد. از ترس به سمت افغانستان 

فرار مى کند. بعد از یک روز فرار در یک خرابه با دو زن روبرو مى شود و ... .

︑﹢ر︾﹥

︡﹠ ر﹨︀﹩ در︋ 

︻︣وس ﹁︣اه

رادیوتئاتر - مسابقه  

رادیوتئاتر - مسابقه  

رادیوتئاتر - مسابقه  

گروه صدا و سیماى خراسان شمالى
نویسنده و کارگردان: مجید حمزانلوئى

بازیگران: احسان کمالى، حکمت شیردل، طاهره 
شاددل، مینو حسینى،
راضیه بدرانلوئى، مجید حمزانلوئى
تهیه کننده: طاهره شاددل
صدابردار: سید حمیدرضا پورهاشمى
مدت نمایش: 39 دقیقه 
شهر: بجنورد

نویسنده: سهیال خدادادى
کارگردان: مهدى طهماسبى
بازیگران: مهدى طهماسبى، نازنین ُمهیَمنى
امیر فرحان نیا، امین بختیارى، بیوك میرزایى
مینا شجاع، امیرعباس توفیقى، بهادر ابراهیمى
رامین اشتیاقى، نگین خامسى، ندا حسینى
افکت: محمدرضا قبادى فر
صدابرداران: فرزاد شریفى، مجید آیینه
تهیه  کننده: زهرا عبداهللا زاده
مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: تهران

گروه درامادیو
نویسنده و کارگردان: پیمان قریب پناه
بازیگران: بهرام سرورى  نژاد، امیر زنده دالن،
سمیه علیزاده، حوا خلیلى
تهیه کننده: انسیه سمیع پور
افکت: نرگس موسى پور
مدت نمایش: 40 دقیقه
شهر: تهران

درباره کارگردان 
مجید حمزانلوئى، متولد 1352- بجنورد. دانش آموخته کاردانى نمایش و معمارى 
از دانشگاه آزاد اسالمى. سابقه 15 سال تهیه کنندگى نمایش در رادیو خراسان شمالى. 
نویسنده، کارگردان، بازیگر و تهیه کننده نمایش هاى رادیویى: «گرایلى»(کسب رتبه 
برگزیده بازیگرى، نویسندگى و کارگردانى هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانى 
صدا و سیما) و «سردار فیروزه»(کسب رتبه برگزیده بازیگرى، نویسندگى وکارگردانى 
شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانى صدا و سیما). تهیه کننده نمایش هاى 
رادیویى: «خط اشــک» و «عروس باران». نویسنده نمایشنامه هاى: «ُشلى در شهر 
وروره»(رتبه اول نویســندگى جشــنواره تئاتر کودك و نوجوان همدان، 1374) و 

«همدم»(رتبه اول نویسندگى جشنواره تئاتر کودك و نوجوان همدان، 1375).

درباره کارگردان 
مهدى طهماســبى، متولد 1354- على آباد کتول. دانش آموخته کارشناسى 
نمایش از دانشــکده هنر و معمارى و کارشناسى ارشد پژوهش هنر از دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد تهران مرکز. دانشــجوى دکتراى فلسفه هنر دانشگاه علوم 
و تحقیقات دانشــگاه آزاد اســالمى. بازیگر نمایش هاى: «غم عشق»، «سایه»، 
«افسانه  پدر»، «دالك باشــى»، «در اعماق»، «نقل دل»، «بولشویک» ،«خنده 
در طبقه بیست و سوم» و ... . بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «زیرگذر»، «همراه 

آفتاب»، «گاهى به پشت سرت نگاه کن»، «معماى شاه» و «قصه هاى تبیان».

درباره کارگردان 
پیمان قریب پناه، متولد 1360-تهران. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى از 
دانشگاه آزاد اسالمى تهران. بازیگر، گوینده و نویسنده رادیو. نویسنده و کارگردان 
نمایش هاى: «عروس فراه»(دریافت لوح تقدیر نویسندگى بخش رادیویى سى و 
ســومین جشنواره تئاتر فجر) و  «ســاعت یک و هفتاد و یک دقیقه»، نویسنده 
نمایش هاى: «همایش عاشــوراییان»، «حکایت غریــب یک خیاط». کارگردان 
نمایش هاى: «عکس اتفاق عزیز»، «فاصله تاریک» و «ســاعت گرگ»(برگزیده 
کارگردانــى  بخش رادیویى ســى و هفتمین جشــنواره تئاتر فجــر). بازیگر 

نمایش«بن بست هنرمند، پالك 8».

بازیگران:

- بجنورد. دانش آموخته کاردانى نمایش و معمارى 
 سال تهیه کنندگى نمایش در رادیو خراسان شمالى. 
نویسنده، کارگردان، بازیگر و تهیه کننده نمایش هاى رادیویى: «گرایلى»(کسب رتبه 
برگزیده بازیگرى، نویسندگى و کارگردانى هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانى 
صدا و سیما) و «سردار فیروزه»(کسب رتبه برگزیده بازیگرى، نویسندگى وکارگردانى 
شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانى صدا و سیما). تهیه کننده نمایش هاى 
رادیویى: «خط اشــک» و «عروس باران». نویسنده نمایشنامه هاى: «ُشلى در شهر 
) و 

عراقى به ایــران حمله مى کنند. آنها در بصره شناسنامه هایشــان را معدوم 

- على آباد کتول. دانش آموخته کارشناسى 
نمایش از دانشــکده هنر و معمارى و کارشناسى ارشد پژوهش هنر از دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد تهران مرکز. دانشــجوى دکتراى فلسفه هنر دانشگاه علوم 
و تحقیقات دانشــگاه آزاد اســالمى. بازیگر نمایش هاى: «غم عشق»، «سایه»، 
«افسانه  پدر»، «دالك باشــى»، «در اعماق»، «نقل دل»، «بولشویک» ،«خنده 
در طبقه بیست و سوم» و ... . بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «زیرگذر»، «همراه 

-تهران. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى از 
دانشگاه آزاد اسالمى تهران. بازیگر، گوینده و نویسنده رادیو. نویسنده و کارگردان 
نمایش هاى: «عروس فراه»(دریافت لوح تقدیر نویسندگى بخش رادیویى سى و 
ســومین جشنواره تئاتر فجر) و  «ســاعت یک و هفتاد و یک دقیقه»، نویسنده 
نمایش هاى: «همایش عاشــوراییان»، «حکایت غریــب یک خیاط». کارگردان 
نمایش هاى: «عکس اتفاق عزیز»، «فاصله تاریک» و «ســاعت گرگ»(برگزیده 
کارگردانــى  بخش رادیویى ســى و هفتمین جشــنواره تئاتر فجــر). بازیگر 
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فرهاد که مامور شناسایى و خنثى سازى بمب است، در شب تولدش براى حضور 
در یک عملیات ویژه فراخوانده مى شود. فرهاد قبل از ترك خانه کادوى تولدى 

از دخترش دریافت مى کند و ... .

میوند و ثریا در منطقه صفر مرزى دستگیر شده اند. در جلسات بازجویى راز تلخ 
زندگى آنها فاش مى شود.

در یک پاســگاه در مجاورت روستایى دورافتاده در جنوب خراسان، در سال 57، گروهبانى از اهالى روستا که در کودکى یتیم شده به اتفاق یک سرباز با نظام شاهنشاهى همکارى 
مى کند و متوجه مى شود یونس برادر ناتنى اش  و پسر بى بى مشغول ... .

﹋︀دوی ︑﹢﹜︡

﹋︧﹢ف

﹎︣و﹨︊︀ن

رادیوتئاتر - مسابقه  

رادیوتئاتر - مسابقه  

رادیوتئاتر - مسابقه  

گروه نمایش رادیو گیالن
نویسنده: بهرام نورى
تهیه کننده و کارگردان: بهرام نورى
بازیگران: مجید پتکى، نسرین بابایى،
صبا مهدوى، مهدى مخبرى،
مرتضى زینل، مهدى مددکار
صدابردار: معصومه همتى
دستیار تهیه: عرفان شهبازى
افکتور و دستیار کارگردان: بهرام نورى
طراح پوستر و بروشور: آرش بدر طالعى
مدت نمایش: 25 دقیقه
شهر: رشت

گروه هنرى کرگدن
نویسنده: ایوب آقاخانى
کارگردان: داریوش شهبازى
تهیه کننده: فرشاد آذرنیا
بازیگران: نگین خامسى، بهادر ابراهیمى،
مهرداد مهمان دوست، مجتبى طباطبایى
طراح جلوه هاى صوتى: نازنین حسن پور
طراح صحنه: آتنا کوچکى  آدینا
دستیار کارگردان: اسحاق میرعزیزى
گرافیست: رویا اطهرى اصفهانى
مدت نمایش: 40 دقیقه
شهر: تهران

واحد نمایش رادیو خراسان جنوبى
نویسنده: سمیه محسنى
کارگردان: حمیدرضا سلحشور
بازیگران: مهدى حق گو،
ام البنین کوهستانى، روح اهللا کیخاشهرى
تهیه کننده و صدابردار: هانیه پیرامى
افکت: هادى رحیمى
مدت نمایش: 30 دقیقه
شهر: بیرجند

درباره کارگردان 
بهرام نورى، متولد 1357-کرج. دانشــجوى کارشناســى ارشد کارگردانى تئاتر 
دانشگاه آزاد اسالمى. نویسنده نمایش  «ماهى سیاه کوچولو»(نویسنده برتر جشنواره 
نمایش هاى رادیویى کشــور، رادیو نمایش تهران، 1391)، کارگردان، نویســنده و 
تهیه کننده نمایش هاى: «مادر»(تهیه کننده برتر جشــنواره تولیدات مراکز تبریز، 
1393). «قرار عاشــقانه تهران»(بهترین نمایش کوتاه جشــنواره ملى نمایشهاى 
رادیویى، 1394). «نذر چشمان آهو»(بهترین نمایش بلند جشنواره ملى نمایشهاى 
رادیویى، 1394). نویسنده و تهیه کننده نمایش هاى:  «ُقندوز 20 نوامبر»، «ایستگاه 

چهلم»(بهترین مستند رادیویى جشنواره ملى رادیو انقالب تهران، 1397).

درباره کارگردان 
داریوش شــهبازى، متولد 1364-تهران. دانش آموخته کاردانى آهنگ سازى 
جهانى از کنسرواتور تهران و کارشناسى کارگردانى فیلم سازى از دانشگاه فرهنگ 
و هنــر. تهیه کننده و کارگردان نمایش رادیویى«خانه احمق ها»(دریافت دیپلم 
افتخار تهیه کنندگى و کارگردانى سى و سومین جشنواره تئاتر فجر). کارگردان 
نمایــش رادیویى «باد که مى نویســد »(نامزد دریافت جایزه کارگردانى ســى و 
هفتمین جشنواره تئاتر فجر). کارگردان فیلم داستانى کوتاه «شرعى»(دریافت 

دیپلم افتخار کارگردانى شصتمین جشنواره فیلم کوتاه آگر).

درباره کارگردان 
– درگز. دانش آموخته کارشناسى مخابرات  متولد 1348  حمیدرضا سلحشور، 
از دانشگاه صنعتى خواجه نصیرالدین طوسى تهران و کارشناسى ارشد جغرافیا و 
برنامه ریزى روستایى از دانشگاه پیام نور بیرجند. کارگردان تله تئاتر «طیاره». کارگردان 
و تهیه کننده نمایش رادیویى «از شش تا صفر». تهیه کننده برنامه هاى رادیویى: «اینجا 
PRIX MARU- خاك حرف مى زند»، «جشن کاکل»(راهیابى به مرحله نهایى جشنواره

LIC کرواسى، 1396) و ... . مدیر تولید نمایش رادیویى«چولى قزك»(راهیابى به 

برنامه هاى  تولید  نهایى جشنواره PRIX MARULIC کرواسى، 1392). مدیر  مرحله 
رادیویى: «زندگى بدون مرز»(راهیابى به مرحله پایانى جشنواره URTI فرانسه، 1392)، 

«دهکده تنهایى»(برنامه تقدیر شده در جشنواره جهانى ABU ژاپن،  سال 2010).

 درگز. دانش آموخته کارشناسى مخابرات 
از دانشگاه صنعتى خواجه نصیرالدین طوسى تهران و کارشناسى ارشد جغرافیا و 
برنامه ریزى روستایى از دانشگاه پیام نور بیرجند. کارگردان تله تئاتر «طیاره». کارگردان 
و تهیه کننده نمایش رادیویى «از شش تا صفر». تهیه کننده برنامه هاى رادیویى: «اینجا 
PRIX MARU-

) و ... . مدیر تولید نمایش رادیویى«چولى قزك»(راهیابى به 
برنامه هاى  تولید  ). مدیر 
 ،(
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در زمان جنگ، تنها پسر خانواده، بر خالف نظر پدرش به جبهه مى رود. پدر و 
مادر مجبور مى شوند به تنهایى از باغ بزرگ نارنج نگهدارى کنند. از آن طرف 
دزدها مرتب به باغ مى آیند و محصول را مى برند. در یک شب بارانى، پدر یکى 
از دزدها  را مى گیرد اما بعد متوجه مى شود که جوانى که جاى دزد گرفته، پیامى 

از پسرش دارد و ... 

واِر︫﹩ ︫﹢(︫︉ ︋︀را﹡﹩)
رادیوتئاتر - مسابقه  

گروه نمایش رادیو مازندران
نویسنده و کارگردان: مجید محمدى 
بازیگران: مریم آقاجانى، جان اهللا ولى زاده
محمد پناهى، صائم متانى
افکت: سعید نعمتیان، مبین بوى افراز 
طراح صحنه: مجید محمدى 
دستیاران صحنه: مجید محمدى،  فاطمه شافعیان
وفا مصطفى پور، رحمان قدمى
مدت نمایش: 36 دقیقه
شهر: سارى

درباره کارگردان 
مجید محمدى، متولد 1358-تهران. دانش آموخته کارشناسى ارشد تهیه کنندگى 
رادیو  از دانشکده صدا و سیما. کارگردان، تهیه کننده و گوینده رادیو.  نویسنده و 
کارگردان نمایش هاى رادیویى «الف» و «وارشى شو». نویسنده مقاالت: «تحلیل 
در  مازندران  موسیقى  دراماتی ک  «قابلیت هاى  و  موسیقى»  در  روایت  کارکرد 

برنامه سازى رادیویى». 

فرازهایى از زندگى چهار شهید است که سردار سلیمانى یادداشت هایى در مورد آنها نوشته است.

︨︣دار ︻︪﹅
رادیوتئاتر - میهمان  

درباره کارگردان 
بهرام ابراهیمى یزدى، متواد  1343- قم. بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون 
و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى نمایش از دانشکده هنرهاى دراماتیک. 
بازیگــر نمایش هاى: «پل»، «مهــر و آینه ها»، «ژاك و اربابش»، «شــب روى 
سنگفرش خیس»، «ساحره ســوزان»، «کالیگوال شاعر خشونت»، «آنتیگونه»، 
«هملت»، «دایــى وانیا»، «خســیس»، «دایره گچى چینــى»، «آخر بازى»، 
«شــمس»، «مردى براى تمام فصول»، «روز سیاوش»، «خواب دریا»، «وکیل 
تســخیرى»، «آبى که که گاو مى  خورد شیر مى شــود»، «برجامانده»، «شب 
جمهورى»، «زوال»، «مدرس»، «خاطرات دو دوشــنبه»، «صعود مقاومت پذیر 
آرتورو اویى»، «قهرمان آزادى»، «لومومبا»، «ســه گانه میتراس»، «دالك ها»، 
«برجامانده»، «حکایت شــهر ســنگى»، «یادگار سال هاى شــن»، «امپراتور و 

آنجلو» و ... .

نویسنده: امین رهبر
کارگردان: بهرام ابراهیمى
بازیگران: بهادر ابراهیمى، دانیال ابراهیمى، 
محمد یگانه، محمدرضا قلم بر، سینا نیکوکار، 
شهریار حمزئیان، محمد شریفى مقدم، بهرام 
سرورى نژاد، عمار تفتى، سعیده فرضى
افکتور: محمدرضا قبادى فر
صدابردار: فرزاد شریفى
تهیه کننده: امین رهبر
مدت نمایش: 40 دقیقه
شهر: تهران

در زمان جنگ، تنها پسر خانواده، بر خالف نظر پدرش به جبهه مى رود. پدر و 
مادر مجبور مى شوند به تنهایى از باغ بزرگ نارنج نگهدارى کنند. از آن طرف 
دزدها مرتب به باغ مى آیند و محصول را مى برند. در یک شب بارانى، پدر یکى 
از دزدها  را مى گیرد اما بعد متوجه مى شود که جوانى که جاى دزد گرفته، پیامى 

دستیاران صحنه:
-تهران. دانش آموخته کارشناسى ارشد تهیه کنندگى 
رادیو  از دانشکده صدا و سیما. کارگردان، تهیه کننده و گوینده رادیو.  نویسنده و 
کارگردان نمایش هاى رادیویى «الف» و «وارشى شو». نویسنده مقاالت: «تحلیل 
در  مازندران  موسیقى  دراماتی ک  «قابلیت هاى  و  موسیقى»  در  روایت  کارکرد 

- قم. بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون 
و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى نمایش از دانشکده هنرهاى دراماتیک. 
بازیگــر نمایش هاى: «پل»، «مهــر و آینه ها»، «ژاك و اربابش»، «شــب روى 
سنگفرش خیس»، «ساحره ســوزان»، «کالیگوال شاعر خشونت»، «آنتیگونه»، 
«هملت»، «دایــى وانیا»، «خســیس»، «دایره گچى چینــى»، «آخر بازى»، 
«شــمس»، «مردى براى تمام فصول»، «روز سیاوش»، «خواب دریا»، «وکیل 
تســخیرى»، «آبى که که گاو مى  خورد شیر مى شــود»، «برجامانده»، «شب 
جمهورى»، «زوال»، «مدرس»، «خاطرات دو دوشــنبه»، «صعود مقاومت پذیر 
آرتورو اویى»، «قهرمان آزادى»، «لومومبا»، «ســه گانه میتراس»، «دالك ها»، 
«برجامانده»، «حکایت شــهر ســنگى»، «یادگار سال هاى شــن»، «امپراتور و 
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 معلم هنرمند
مهدى لزیرى هفتم خرداد 1327 خورشیدى در تبریز متولد شد. ابتدایى را در دبستان «جامى» خواند و همان جا به تئاتر عالقه مند شد. متوسطه دوره اول را در دبیرستان «تربیت» به پایان رساند 
و دوره دوم پایانى را در هنرستان صنعتى. ادامه تحصیل اش دریافت فوق دیپلم است در الکترونیک از انستیتو تکنولوژى تبریز. همزمان با فارغ التحصیلى اش، در آموزش و پرورش با  سمت مربى هنر 

استخدام شد.
مهدى لزیرى داراى نشــان درجه دوم هنرى از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى است. این نشان امروزه همسنگ کارشناسى ارشــد ارزیابى مى شود که به  خاطر معلم بودنش و هم فعالیت هاى 

شبانه روزى اش به عالم هنر، به وى اعطا شده شده است.
مورخان با نگاه به پشت سرشان تبریز را شهر اولین ها نامیده اند. نمایشنامه هاى میرزاآقا تبریزى را اولین به زبان فارسى دانسته اند و اولین نمایشنامه نویس ایران را، میرزا فتحعلى آخوندزاده مى دانند 
که آثارش به ترکى آذربایجانى نوشته شده است. تاریخ تئاتر ایران، این دو نویسنده را «اولین» به نمایشنامه نویسى مى داند. از اولین ها یکى دیگر به فرهنگ، تأسیس مدرسه رشدیه است. اولین بود در 
آموزش به نوجوانان. سوادآموزى دنیاى تجدد در آن مکان به سال 1263 خورشیدى به وسیله بنیان گذار آن، میرزا حسن تبریزى مشهور به «رشدیه» آغاز شد. این مدرسه در کنار مکتب خانه ها، مردم 
را در کوتاه مدت به خود جذب کرد. تأسیس مدارس رشدیه در تبریز، هم زمان است با شکل گیرى تئاتر در تبریز. اولین سند تاریخى یافت شده از این شکل گیرى، اعالنى است در روزنامه اختر به سال 

1264 خورشیدى. این اعالن از اجراى نمایشنامه  «اتللو» اثر ویلیام شکسپیر به زبان ترکى آذربایجانى خبر مى دهد. تئاتر تبریز با این سند امروز یکصد و سى و چهار ساله مى شود. 
اولین ها به جهت موقعیت خواستگاهى تبریز در جغرافیا، جملگى در تاریخ ثبت شده اند و امروز تاریخ در این فرصت، ثبت دیگرى را دارد. امروز نگاه ما به تئاتر تبریز، این فرصت را پیشروى ما قرار 
مى دهد تا نام مهدى لزیرى را به عنوان «هویت تئاتر تبریز» برا ى فرداییان، در تاریخ ثبت کنیم. مهدى لزیرى قریب پنجاه سال در تاریخ یکصد و سى و چهار ساله تئاتر تبریز حضور داشته است و نیم 

قرن خرقه تئاتر را بر دوش کشیدن، فقط از خرقه پوشان نور بر مى آید که امروز استمرار تئاتر تبریز با بودگى این سالله ها جاریست. 
مهدى لزیرى را از 19 سالگى میشناسم و امروز در میانه سالخوردگى، هرچه درباره اش مى نویسم، بیشتر کارهایى ا ست که مستقیم در آن شرکت جسته است. لزیرى به جز آن کارهایى که مختصرى 
در این یادداشت یاد مى شوند، بیشتر در کارهاى ماندگار دیگران موثر بوده است. نویسنده این سطور تئاتر را با او شروع کرد. مربى هنرى دبیرستانم بود و به سال 1349 در اقتباسى از قصه هاى عزیز 

نسین با نام «تو قهرمان نیستى» که بر صحنه آماده مى کرد، من نیز براى اولین بار پا به صحنه گذاشتم.
یک سال بعد از آن اجرا، به کمکم آمد تا «محاق» اکبر رادى را روى صحنه بیاورم. اجراى نمایشنامه بیشتر حاصل پشت کار و خالقیت او بود تا من. او مربى هنرى ما بود اما بیشتر نقش یک معلم 
هنرمند را بازى مى کرد. آموزش تئاتر در حین تحصیل از اصول آموزشى اش بود. امروز و در دوران بازنشستگى اش، هنوز آن اصل را فراموش نکرده است. سال 1349 بود یا 1350، با او به خانه جوانان 
رفتم، جایى که بیشتر و جدى تر از مدرسه با تئاتر مواجه شدم،  نگاه جدى من به تئاتر، از اجراهاى لزیرى به صحنه دریافت مى شد. اجراى «عروس گل ها» نوشته فریدون ره نشین با بازى هنرمندانه 
او، برایم به روز غیرممکن مى آمد و به شب خیال انگیز. همان سال اجراى دیگرى از او بر روى صحنه آمد، اجراى نمایشنامه «تو گوش سالمم زمزه کن» نوشته ویلیام هلنى به کارگردانى پرویز کلینى. 
دو دوست در دو نقش متفاوت درخشیدند. سال 1349 نمایشنامه «سیزیف و مرگ» نوشته روبر مرل بر صحنه رفت و مهدى لزیرى هم بازیگر بود و هم کارگردان. اجرا چون دیگر اجراهایش خالقانه 
بر صحنه نشست. همان سال در «شهر قصه» نوشته بیژن مفید، بازى کرد که هنوز ریزه کارى هاى بازى اش را با درشت نمایى هاى زیر ماسکش، فراموش نکرده ام. 1352 نمایشنامه «آسید کاظم» اثر 
محمود استادمحمد توسط پرویز کلینى به صحنه رفت و مهدى لزیرى در این اجرا در نقش قهوه چى خاطره اى بجا گذاشت که هنوز شب هاى رمضان قهوه خانه ها را که امروز بیش و کم رو به فراموشى 

رفته اند، جلو چشم مى آورد.
«حادثه در ویشى» از آثار مهم آرتور میلر در سال 1352 به وسیله گروه تئاتر امروز و به کارگردانى پرویز کلینى اجرا شد. این اجرا بى هیچ اغراقى که معموال در بازاندیشى خاطرات، دوستان محاسن 
اجرا را اغراق مى کنند، لحظه به لحظه اش با درایت کارگردان ستودنى است و جملگى بازى ها خوب درآمدند و مهدى لزیرى در نقش شاهزاده، یکى از بهترین بازى هاى دوران حرفه اى اش را ارائه داد. 
بازى در نقش شاهزاده با پشتوانه غریزى او بازى  شد. دکتر مهدى فروغ رئیس دانشکده هنرهاى دراماتیک، به هنگام تماشاى این اجرا، ضمن ستایش کل اجرا، نقش او را یک بازى آکادمیک و در سطح 

عالى توصیف کرد. 
در سال 1353 پرویز کلینى نمایشنامه اى از بهرام بیضایى با نام «دنیاى مطبوعاتى آقاى اسرارى» را به صحنه برد و مهدى لزیرى عالوه بر بازى، به عنوان طراح صحنه نیز در کنار کارگردان بود. 
همکارى لزیرى با کارگردانان در طراحى و ساخت دکور، تنها به این نمایش مختصر نمى شد و نام او را در بیشمار اجراهاى ماندگار تئاتر تبریز بعنوان طراح صحنه به یاد داریم. «سیزیف و مرگ» دوباره 
به سال 1353 اجرا   شد و این دفعه مهدى لزیرى فقط در این نمایش بازى کرد. پرویز کلینى اجراى مجدد و دوباره  این نمایشنامه را با سبک و سیاق و برداشت جدید به روى صحنه آورد. «تکرار و 
قصاص» به وسیله پرویز کلینى درماتورژى شد تا براى تماشاگر، اجرایى خاطره ساز به یادگار بگذارد. مهدى لزیرى ابتدا فقط نقشى در این نمایش بازى مى کند ولى در ادامه، به سنت آن دوران، دکورى 

براى آن اجرا طراحى مى کند و خودش دکور را مى سازد. اگر «ُمُثل افالطونى» را نخوانده بودیم، مفهوم آن را در «غارِ» ساخته شده بر صحنه مى دیدیم.
پیش از این نوشتم، تبریز به تاریخ تئاتر ایران از اولین هاست. سالن «شیر و خورشید» نیز در این تاریخ، یکى از قدیمى ترین ها و اولین ها بود که تئاتر «بلشوى مسکو» را نه به همان ابعاد و اندازه، اما 
کوچک تر و به همان شکل و شمایل بیاد میاورد. این سالن در سال 1306 خورشیدى افتتاح شد و در سال هاى 1342 و 1343، آن هنگام که تئاتر بعد از کودتاى بیست و هشت مرداد 1332 رو به 
اجراهاى آتراکسیونى گذاشت و راه افول را پیمود، با اعتراض مردم و مسئولین وقت بسته شد.  این سالن عظیم چند سال بدون اجراى نمایشنامه اى زیر غبار زمانه در گوشه اى ساکت ماند تا گذر عمر 
تئاتر تبریز را نظاره کند. این سکوت به وسیله مدیران گروه تئاتر امروز، پرویز کلینى و مهدى لزیرى و با حمایت کارشناس تئاتر استان، منوچهر داوودآبادى شکسته شد و این سالن دوباره در سال 1354 

با اجراى نمایشنامه «حادثه در ویشى» نوشته آرتور میلر و به کارگردانى پرویز کلینى و بازى خاطره انگیز مهدى لزیرى در نقش شاهزاده بازگشایى شد.
سال 1354 تبریز شاهد اجراى نمایشنامه «لنى کوچولو»(براساس رمان موش ها و آدم ها نوشته جان اشتاین بک) است که مهدى لزیرى آن را کارگردانى کرد. زنده یاد اسد صادقى در سال 1357 
نمایشنامه  «لیلى و مجنون» را نوشت و کارگردانى کرد و مهدى لزیرى ضمن اینکه در یکى از نقش هاى مهم، بازى بیادماندنى ارائه داد، در طراحى صحنه ها و نور با کارگردان همکارى کرد. سال 1358 
نمایشنامه «دشمن مردم» نوشته هنریک ایبسن توسط پرویز کلینى به روى صحنه مى آید و مهدى لزیرى در نقش دکتر استوکمان یکى از بازى هاى خاطرانگیزه اش را ثبت کرد و حافظه تاریخى تئاتر 
تبریز بازى استادانه او را در این اجرا فراموش نخواهد کرد. از مهدى لزیرى جز آن اجراها که به تقویم از آنها نام بردیم، بعد از انقالب 1357 نمایشنامه «دقیانوس، امپراطور شهر افسوس» را به تاریخ 

1361 به یاد داریم.
مهدى لزیرى بعد از این اجرا دیگر عمال در صحنه تئاتر حضور ندارد و انرژى و تجربیات خود را کامال صرف آموزش تئاتر در مراکر هنرى استان بخصوص شهر تبریز مى کند. تدریس تئاتر در مراکز 

تربیت معلم و دانشگاه هاى هنرى از جماه فعالیت هاى آموزشى او است.
مهدى لزیرى در کنار آموزش، به مدت شانزده سال ریاست انجمن نمایش تبریز را برعهده داشت. در دوران تدریس از او سه کتاب مهم «آشنایى با ادبیات کهن ایران و جهان»، «آشنایى با اصول 
نمایشنامه نویسى» و «اصول کارگردانى» به یادگار مانده است. مهدى لزیرى هم اکنون جز تدریس در دانشگاه هنر اسالمى تبریز، در شوراى ارزشیابى آثار هنرى به فعالیت مشغول است. از مهدى لزیرى 

جز این ها که به تقویم قلمى کردم، بیشمار فعالیت تئاترى در تاریخ شفاهى تئاتر تبریز داریم که شاید این فرصت براى ثبت همه این فعالیت ها، اندك باشد.
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بزرگ در بازیگرى و بزرگتر در زندگى
سا ل هاى دور، سال هایى که ما جوان بودیم، روزهاى دورى که انگار دیروز بود، دورانى که در سالن هاى تئاتر، راهروهاى دانشگاه، پالتوهاى تئاتر شهر و هر گوشه و کنارى که مى شد 
تمرین کرد و از نو نقشى را ساخت، وقت مى گذراندیم. شب هایى که در کافه هاى خیابان انقالب تا وقتى که راه مى داد فلسفه مى بافتیم، شعر مى خواندیم و مونولوگ هاى طوالنى و گاه 
عاشقانه اى را از بر مى گفتیم. ساعت هایى که در رویاى بازیگرى، صحنه و اشتیاق دانستن گذشت... . یکى از همان روزها، یکى از همان بعد از ظهرهاى پاییزى اوایل مهرماه دیدمش. 
روزهایى که شروع پاییز سرد بود و باد مى خورد توى صورت و لرز مى افتاد توى تن آدم. یکى از همان روزها کاپشن نازکم را محکم تر به تنم مى چسبانم و شالى که دست بافته مادرم 
است، را دور گردنم چند دور مى پیچم، زیر نور کم سوى تیر چراغ برق پارك جوانان کاخ شوش، سان مى روم و نمایشنامه اى که روز و شبم شده است را براى هزارمین بار مى خوانم. بدون 
کوچکترین تغییرى مى خوانم. حتى جاى نقطه ها و واو ها و ویرگول ها را به یاد دارم. ساعت مى گذرد و من همچنان همان جا هستم، دوستانم، یارانى را انتظار مى کشم که تمرین شان 
به درازا کشــیده اســت در ســالن تمرین پارك. مى روم و مى آیم و کلمات را تکرار مى کنم و سرما را از یاد مى برم. کمى آن طرف تر صداى جوانى را مى شنوم که تمرین بیان مى کند و 

صورتش را شکل به شکل مى کند و کلمات را با شدت به طرف دیوار پرتاب مى کند.
- ا ا او آ او اى، ب ب بو با بو بى

از زیر نور چراغ هاى پارك رد مى شود و من به سایه هاى بدنش چشم مى دوزم که چطور بلند و کوتاه مى شوند و دور و نزدیک، نزدیک مى شود و نزدیک تر. سرم را به سمتش مى گیرم 
و چشم هاى روشنش مرا مى برد به سال هاى دور، کودکى، دریا، آسمان. سال ها بعد خسرو شکیبایى نازنین به درستى «چشم دریایى» صدایش مى کند. همان وقت بود که براى بار اول 
چشم دریایى را دیدم. آدم هاى زیادى در زندگى هر کس مى آیند و مى روند اما انسان شانس کمى دارد که یکى از این آدم ها یار باوفایش شود. انسان شانس کمى دارد که سرنوشت، 
دوستى را برایش به ارمغان بیاورد. همان طور که به چشم هایش چشم دوخته ام دعوتم مى کند بروم داخل، مى گوید هوا سرد است و تمرین امشب طوالنى شده. این اولین برخورد من با 
«کریم اکبرى مبارکه» است. مردى که همیشه با خودش مهربانى دارد، مردى که در خیلى از ساخته هایم من را همراهى کرد. دوستى که انسانیت را مى شناسد و به اخالق بیشتر از هر 
چیز دیگرى پایبند است، بیشتر از شهرت، قدرت و جاه طلبى که گاهى همراه شغل ماست. بازى او را نخستین بار در «مرگ یزدگرد» بهرام بیضایى روى صحنه دیدم. حضورش تاثیرگذار 
بود. در بیشتر کارهاى استاد بیضایى همراه بود و اولین بار مرا یا بهتر بگویم ما را در همان سال ها شگفت زده کرد. در سال هایى که براى بعضى ها شهرت و بازى کردن به هر نحوى، حرف 
اول را مى زد. یادم نمى آید براى کدام نمایش و یا شــاید فیلم، اســتاد بیضایى نازنین از او دعوت به همکارى دوباره کرده بود و کریم نپذیرفته بود. مگر مى شود؟ چگونه امکان داشت؟ 
دانشجوى تئاترى به استادش بگوید نه. استادى که آرزوى خیلى ها تنها رد شدن از کنار صحنه تئاترش بود. گفته بود نه، چون قول داده در پایان نامه یکى از همکالسى هایش بازى کند.
کریم اکبرى مبارکه صداقتى دارد که از جنس این روزهاى تئاتر، سینما و تلویزیون ما نیست. فکر مى کنم حضور و تاثیر او را مى توان در نقش هایش دید. از «ابن ملجم» سریال امام 
على تا مسافران و دیدار. سریال «عیاران» را که مى سازم، همان سریالى که با بى مهرى تمام پاره پاره اش مى کنند، همان سریالى که هیچ وقت دوبار از صدا و سیما پخش نمى شود، اولین 
یارم کریم است. کریم ستون اول است، یار کارگردان است. در عیاران به جز دستیارى، بازى مى کند. در آن پروژه که روزهایمان را سیاه مى کنند، زیر سوال مان مى برند و نمى گذارند 
مخاطب اثرى درست و با شرافت را ببیند، او  سنگ تمام مى گذارد. حجت را تمام مى کند. دست به دست مى دهیم و تمام تالشمان را مى کنیم که کار خوبى از آب در آید. آن سریال 
که غمگین ترین روزهاى زندگى مان مى شود، روزهایى که از یک طرف باید جنگید براى کار خوب براى بودجه اى که بریده شده، براى قول و قرارى که زیرش مى زنند، براى عزیزانى 
که در آن کار از دست مى دهیم، براى هر بایدى که نبایدش مى کنند، کریم میان آن همه نقشى که در روند پیش رفتن سریال به دوش مى کشد،  دو نقش دیگر هم دارد، نقش کولى و 
پیشکار. در کنار على نصیریان، فیروز بهجت محمدى که یادش هزاران بار گرامى، ولى شیراندامى و اسماعیل خلج مى درخشد. دو نقش متفاوت، او دو روى سکه را به نمایش مى گذارد. 
در اولى چهره خشــمگین روزگار مى شــود و در دومى آرامش و اطمینان خانواده  اى را تامین مى کند. حضورش مى شــود دلگرمى، چه در پشت صحنه و چه در صحنه. مى دانم که او 
همان طور که در بازیگرى مرد بزرگى است،  در زندگى بزرگتر است. آخرین بارى که او را روى صحنه تئاتر دیدم، چند سال پیش بود. باغ آلبالوى چخوف به کارگردانى اکبر زنجان پور. 

کریم دوباره مرا برد به سال هاى دور. نقش را از آن خود کرده بود و بار دیگر استعدادش را براى بازى در هر ژانر به نمایش گذاشته بود.
 کریم اکبرى مبارکه مرد شــریفى اســت که به یاد ندارم به جز نیکى نام او بر زبان آمده باشــد. جوانمردى که سال هاســت روزگار تغییرش نداده. کریم شریف است، انسان است، 

احساساتى ست و محترم. من به احترام کریم اکبرى مبارکه برمى خیزم و کاله از سر برمى دارم. 
کاظم بلوچى

کریم اکبرى مبارکه
کریم اکبرى مبارکه بازیگر توانمند تئاتر، ســینما و تلویزیون متولد ســال 1332 در تهران و دانش آموخته بازیگرى و کارگردانى تئاتر از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران(در 
ســال 1364) و داراى نشــان درجه دو هنرى(معادل کارشناســى ارشد) است. وى فعالیت خود را در تئاتر، از ســال 1350 با بازى در نمایش «پهلوان اکبر نمى میرد» به کارگردانى 
ابراهیم سخن سنج شروع کرد و در نزدیک به چهار دهه در نمایش هاى متعددى از جمله: «مرگ یزدگرد»، «نقالدى»، «جانثار»، «دیکته و زاویه»، «تیر و کمان»، «کوچ»، «عروس»، 
«نســل آواره»، «ارباب پونتیال و نوکرش ماتى»، «در اعماق »، «آن شــب که تورو زندانى بود »، «حادثه اى در صبح پاییزى»، «یکى بود یکى نبود» و در همین اواخر «باغ آلبالو»(به 
کارگردانى اکبر زنجانپور) ایفاى نقش کرده است. کریم اکبرى مبارکه که یکى از پرکارترین بازیگران تلویزیون است، فعالیت در این حوزه را از اواخر دهه پنجاه آغاز کرد و در طول این 
چهار دهه نقش هاى ماندگارى در مجموعه هاى تلویزیونى همچون  «عیاران»، «مختارنامه»، «خروس»، «گرگ ها»، «ریشــه در خاك»، «سیب ترش»، «جراحت»، «بچه مهندس»، 
«مرغ حق»، «بخش چهار جراحى» و ســریال در حال ســاخت «جشن سر بُرون» داشته است که ماندگارترین شان نقش «ابن ملجم» در سریال «امام على» است و خاطره این بازى 
زیبا و تاثیرگذار هیچگاه از یاد ایرانیان نخواهد رفت.  اکبرى مبارکه از ســال 1357 و با بازى در فیلم «چریکه تارا» بازیگرى در ســینما را شــروع کرد، با ایفاى نقش «ســرکرده» در 
فیلم سینمایى «مرگ یزدگرد» به شکل حرفه اى وارد عرصه بازیگرى سینما شد و پس از آن در فیلم هاى: «مقاومت»، «مسافران»، «دیدار»، «چند مى گیرى گریه کنى»، «روزهاى 
زندگى»، «ترانه شرقى»  و «قندون جهیزیه»، «روزنه اى به بهار» و «نسیم شمال، باد جنوب» بازیگرکرد. نمایش نامه هاى «گل» و «میرا» از جمله کارهاى وى در زمینه نویسندگى 
است و کارگردانى همین نمایش ها را به ترتیب در سال هاى 1359 و 1361 بر عهده داشته است. کریم اکبرى مبارکه همچنین نمایش «فسقلى و گربه سیاه حقه باز» را در سال هاى 
67 و 76، «حنایى و روباه مکار» را در سال 1362 در مجموعه تئاتر شهر و نمایش «دعوت» را در سال 1363 کارگردانى کرده است. بازى در تله تئاترهاى: «پیامبرى با دوازده درهم»، 
«مردى که خواب دید»، «معصوم هفتم» و «دیار نفرین شده» از دیگر فعالیت  هاى حرفه اى ایشان است.  کریم اکبرى  مبارکه در سه دهه گذشته به همان میزان که بر صحنه و جلوى 
دوربین حضور مســتمر داشــته، در تدریس تئاتر و سینما نیز اهتمام داشته و در دانشگاه آزاد اسالمى اراك، کانون سینماگران جوان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرهاى مشهد، 
شهررى و میناب و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان همدان و کرمانشاه تجربیات ارزشمندش را به هنرجوبان و جوانان انتقال داده است و همچنان با کانون سینماگران جوان 
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 متخصص نمایش هاى تک نفره 
سابقه رفاقت من و حسین عاطفى به چهل و چندین سال قبل و به زمان دانشجویى برمى گردد. بعدتر این رفاقت عمیق و عمیق تر 
شد تا در سال 1368، بعد از اجراى چهار نمایش از تک پرده اى هاى چخوف همراه با افشین زارعى فرد، تصمیم گرفتیم تا یک گروه در 
مسیر تئاتر تجربى تشکیل دهیم که در ابتدا نامى نداشت و بعدها شد «بازى». بعد از تشکیل این گروه این رابطه عمیق تر و دوستى 
ادامه دار شد. به هر شکل بود یا من در کارهاى حسین بازى مى کردم یا حسین در کارهاى من. تا اینکه حسین عاطفى تصمیم گرفت 
بشود متخصص نمایش هاى تک نفره. کارگردانى نمایش هاى تک پرسوناژ برخالف تصور بسیار سخت است. «قالده براى سگ مرده» 
یکى از مونوپلى ها است که براى حسین بازى کردم و در سالن اصلى تئاتر شهر اجرا مى شد و به طور همزمان حسین هم در نمایش 
من به نام «درد و دل با سگ» در همان سالن بازى مى کرد. بعد از مدتى حسین تصمیم گرفت به خاطر فضاى مسمومى که از سمت 
برخى به او وارد مى شد، از تئاتر کناره گیرى کند. و همین موضوع باعث شد تا این گروه یک عضو متفکر، خوش فکر و پاك خود را از 
دست بدهد. بعد از آن حسین به کار کارشناسى و داورى تئاتر مشغول شد، چون نمى توانست کامال از تئاتر کناره بگیرد. حسین عاطفى 
یکى از کســانى بود که این زمین پر از ســنگ و کلوخ را پاك و راه را هموار کرد براى آن هایى که دارند از راه مى رسند. این طرز فکر 
حسین عاطفى بود در این گروه و من و فاطمه نقوى و محمد چرمشیر که در آن زمان تنها گروهى بودیم که به این سیاق تجربى وفادار 

بود. به جوان ها جسارت تجربه کردن دادیم و حسین عاطفى بود که این مسیر، این طرز تفکر و این نهضت تئاتر تجربى را بنا نهاد.
آتیال پسیانى

حسین عاطفى
 حسین عاطفى کارگردان و بازیگر ایرانى یکى از هنرمندان باسابقه تئاتر است که در دوران فعالیتش صرفا بر تئاتر بخصوص تئاتر تجربى و 
کارگاهى تمرکز  داشت و به همین دلیل فرصت یافت در نمایش هاى متعدد در نقش کارگردان و بازیگر حضورى موثر و جریانساز داشته باشد. 
عاطفى در سال 1333 در شهر رشت به دنیا آمد. اولین نمایش حرفه اى عاطفى، بازى در نمایش «داستان هاى مولوى» به کارگردانى اردشیر 
کشاورزى بود که در تاالر نمایش انجمن ایران و آمریکا در سال 1354 اجرا شد. در ادامه، در نمایش هاى: «در منطقه جنگى»، «جویندگان»، 
«هشتیمن سفر  سندباد» و «گوئرنیکا» در دانشکده هنرهاى دراماتیک تهران ایفاى نقش نمود. بازى در نمایش هاى: «پرنده، قفس، پرواز»، «گدا 
و سگ مرده»، «محاکمه ژاندارك در روان»، «کالیله» و «تدبیر» از دیگر نمایش هایى هستند که حسین عاطفى از سال 1355 تا سال 1357 
در آن ها بازى کرد. عاطفى که در سال 1353 در رشته تئاتر و گرایش بازیگرى و کارگردانى وارد دانشکده هنرهاى دراماتیک شده بود، در سال 
1361 نمایش «ادیپ شهریار» را به عنوان پایان نامه کارشناسى خود به صحنه برد.  در همین سال ها در حرفه هاى مختلف دیگرى مشغول به 
کار بود. در دهه شصت در نمایش هاى: «شهردار»، «خسیس»، «شاهزاده و گدا»، «ارکستر زنان آشویتس»، «و مسیح هرگز نخواهد گریست»، 
«سفارتخانه»، «هفت خوان رستم» و «یک نوکر و دو ارباب» بازى کرد و نمایش هاى: «کبوتر با کبوتر، باز با باز»، «چکامه نخست» و «تصویرى 
کهنه براى یک قاب قدیمى» و «جشن سالگرد» را به صحنه برد. و کارگردانى نمایش هاى «وصله بر سوسوى فانوس نیاویخته بر این درخت 
زیتون» نوشته محمد چرم شیر را در سالگرد زلزله رودبار در سال 1369 بر عهده گرفت و در همان سال «یادداشت هاى روزانه یک دیوانه» را 
در اداره تئاتر کارگردانى کرد. «خانه ابرى»، «روى نى بندى»، «پیش بازى»، «موسیو یعنى ویولون»، «بهجت»، «قالده اى براى سگ مرده» 
نمایش هاى هستند که با کارگردانى عاطفى در دهه هاى 70 به اجراى عموم درآمده اند. در سال 1384،  دو نمایش تلویزیونى: «پیربانوى کوچک» 

و «خاموشى دریا» را براى شبکه 4 سیما کارگردانى و نمایش «در فنجان قهوه» را در حشنواره تئاتر فجر اجرا کرد.  
در سال هاى شروع فعالیت هاى خود، به سفارش مرتضى ممیز که در آن سال ها در مرکز اسناد فرهنگى آسیا کار مى کرد، پژوهشى کسترده 
و پرزحمت در باب تئاتر ایران، با نام «50 سال تئاتر ایران»(1300 الى 1350) به انجام برساند اما این کتابچه تا به امروز در این موسسه باقى 
مانده و هنوز چاپ نشده است. حسین عاطفى این روزها در زادگاه خود روزگار مى گذراند و با پرستارى از همسرش، یکى از زیباترین نقش هاى 
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سفیر کلمات 
به عنوان یک ایرانى چیز زیادى درباره هموطنان ارمنى ام نمى دانســتم، اینکه تعدادشــان چقدر است، تبارشان از کجا به ایران آمده اند، خدایشان با خداى من چه فرقى دارد و ... . 
فقط خوانده بودم یپرم خان ارمنى، از سرداران فداکار نهضت مشروطه بود و خوانده بودم آرتاشس باتماگریان، سینما را در ایران بنیاد نهاد. مى دانستم شاهین سرکیسیان با تشکیل 
گروه هنر ملى، به همراه عباس جوانمرد، تئاتر نوین ایران را پایه گذارى کرد و ده ها بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس، پرورش داد و در این سال ها، در روزگار من، بسیار پیش آمده 
که بى حوصلگى هایم را با لوریس چکناواریان و ویگن از خود دور کرده ام. گاه تنهایى هایم را با آدم هاى زویا پیرزاد پر کرده ام. در کافه هاى تهران و اصفهان، بارها با زاون قوکاسیان قهوه 
خورده ام، نازنینى که ســخنش از هر قهوه اى گرم تر بود. دندانم اگر درد مى گرفت، به ســراغ دکتر پیکریان مى رفتم، ماشینم اگر خراب مى شد به مغازه گارنیک مى رفتم، که مکانیکى 
کاربلد، بلندطبع و با عدالت بود و پاتوق گاه به گاهى من و رضا فیاضى. این، همه آشنایى من بود با همه تاریخ هموطنان ارمنى ام، تا اینکه در یکى از روزهاى بهارى اردیبهشت 1377 
در خیابان نجات اللهى جمعیت  زیادى را در حال تظاهرات دیدم، مردمانى که ظاهر، حجاب و مضمون شعارهایشان با بقیه فرق داشت.  از پیر سالى که در انتهاى صف جمعیت، سالنه 
سالنه، راه مى رفت پرسیدم به چه کسى اعتراض مى کنید؟ با حوصله گفت به دولت عثمانى براى نسل کشى و قتل عام ارمنیان ترکیه  پرسیدم کى بوده؟ گفت 150 سال پیش دولت 
ترکیه، یک و نیم میلیون ارمنى را قتل عام کرد پرســیدم چرا حاال اعتراض مى کنید، گفت مى خواهیم بشــر این نسل کشى را فراموش نکند. دوست داشتم درباره این واقعه هولناك 
بیشــتر بدانم که خاك زمانه بر آن نشســت و از خاطرم رفت، تا سال 1381 که مردى فروتن و ساده پوش، براى عضویت در کانون نمایشنامه نویسان به خانه هنرمندان آمد.  آن زمان 
من عضو هیأت مدیره و دبیر اجرایى کانون بودم و کار عضوگیرى، ثبت نام و صدور کارت عضویت، کار دبیر اجرایى بود. کارتش را صادر کردم، آندرانیک خچومیان، شماره عضویت .... 
. این آغاز دوستى میان ما بود.  آندرانیک، دندانپزشک، مکانیک، منتقد، موسیقیدان و نویسنده نیست ولى نمى دانم چه مهره مارى دارد که مى توانى دلتنگى هایت را با او پر کنى. ما 
هر روز نام ها، یادها و صورت هایى از آینه چشم و ذهن مان مى گذرد، اما انگشت شمارند آنانى که یادشان و نامشان دلمان را روشن مى کند، چون اینان از چراغ دارانند. توى وجود هر 
یک از ما رشته هاى کوچک و بزرگى از چراغ هاى عاطفه سوسو مى زنند، اما برخى همیشه به تعبیر نیما، با جنس حضورشان روشن مان مى دارند و این روشنى از درون گرممان مى کند. 
«یاد بعضى نفرات روشنم مى دارد/ قوتم  مى بخشد/ ره مى اندازد، اجاق کهن سرد سرایم گرم مى آید از گرمى عالى دمشان/ نام بعضى نفرات رزق روحم شده است/ وقت هر دلتنگى، 

سویشان دارم دست/ جراتم مى بخشد/  روشنم مى دارد ...».
 آندرانیک، یکى از این انگشت شــماران اســت. مى گویند در هنگامه هاى قتل عام ارمنیان در ترکیه، عده اى از آنان که جان سالم به در بردند، به یارى کردها به ایران گریختند و به 
ارومیه پناه آوردند و ما ایرانیان چه خوشــبخت مردمانى بوده ایم که تاریخمان پر اســت از این روایت ها و ما چه خوشبخت بوده ایم اگر نوه یکى از این گریختگان از مرگ،   آندرانیک 
بوده باشد که امروز یکى از پل هاى استوار ادبى میان ایران و ارمنستان است. سفیر کلمات است و حکم مأموریتش بى  زمان و پاى آن، هیچ نام و امضایى نیست، جز نام نویسندگان و 
بى گمان بخت یار من بوده که «هامون و دریاى» مرا هم آندرانیک به ارمنى برگرداند براى مخاطبانى در آن سوى مرزهاى جغرافیاى زبانى رمان من و یادمان نرود آندرانیک در کنار 
بانوى بزرگى این «بزرگى» به دســت آورد. کنار آمدن با هنرمند، هنرى اســت که از هر کسى بر نمى آید.  آن زمان که آندرانیک از کار صنعتى دست کشید تا به طور حرفه اى به کار 

ترجمه بپردازد، به یک حامى جسور نیاز داشت تا دوره گذار دست تنگى و دشوارى زندگى را سپرى کند و ورژیک با شکیبایى تمام این جسارت را به آندرانیک بخشید.
عباس جهانگیریان

آندرانیک خچومیان
آندرانیک خچومیان، نویسنده، مترجم و بازیگر متولد سال 1334 در تهران است. از همان دوران کودکى دوستدار تئاتر و کتاب  بود و آرزوى تحصیل و رفتن به دانشگاه را در سر 
داشت اما به دلیل مشکالت خانوادگى، مجبور به ترك تحصیل شد و به مشاغل فنى روى آورد و در نهایت در یک کارگاه تراشکارى مشغول به کار شد و تا سال1387 هم در همان 
حرفه ماند. با رویاى فراگیرى تئاتر در سال 1354 در کالس هاى آزاد شبانه بازیگرى دانشگاه تهران و سال بعد در کالس هاى پرویز تاییدى در دانشکده  هنرهاى دراماتیک شرکت کرد 

و دو دهه بعد دوره کارگردانى و بازیگرى تئاتر را در کالس هاى استاد حمید سمندریان سپرى کرد و البته در تمام این سال ها هرگز و هرگز خواندن را فراموش نکرد. 
بعد از انقالب، در انجمن هاى ارمنیان تهران، چند نمایش ارمنى را به صحنه برد. آندرانیک خچومیان براى سال هاى متمادى هماهنگ کننده حضور گروه هاى تئاترى ارمنستان در 
جشنواره هاى مختلف ایران بود  و در همین سال ها بود که توجه او به تمایل ایرانیان و ارمنى ها به آشنایى با تئاتر و ادبیات نمایشى یکدیگر جلب شد و شروع به ترجمه ادبیات نمایشى 
ارمنستان کرد. حاصل این تالش ها ترجمه و چاپ بیش از 25 نمایشنامه ارمنى به زبان فارسى است که از آن جمله مى توان به «من اومدم»، «نمایشنامه هاى معاصر ارمنى»، «سال هاى 
نفرین شده»، «تبر»، «آرام اینجا زندگى مى کند»، «دروازه ها»، «آخرین دلقک»، «افسانه سونوریا»، «نابینایان»،  «سرباز»، «شهسوار و شاهزاده»، «بانوى قلعه تسخیر شده» و «خویش 
گم کرده» اشاره کرد. این مترجم چیره دست، همچنین چندین نمایشنامه از نویسندگان ایرانى چون «کوله بار»(نوشته فرهاد ناظرزاده کرمانى) و «همسرچینى»(نوشته رحمت امینى) 
و دو نمایش نامه از دکتر اســماعیل شــفیعى را به ارمنى ترجمه کرده و به چاپ رساند. خچومیان عضو: هیأت موسس انجمن دوســتى ایران و ارمنستان، کانون کارگردانان و کانون 
نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران، انجمن دستاندرکاران تئاتر ارمنستان، انجمن نویسندگان ارمنستان است. وى عضو افتخارى تئاتر ملى و آکادمیک سوندوکیان و تئاتر هامازگایین 
ارمنستان است. آندرانیک خچومیان دو بار مفتخر به دریافت «نشان خانه تئاتر ایران» به پاس آشنا نمودن تئاتر ایران به ارمنستان و ترجمه ادبیات نمایشى فارسى به ارمنى شد.  لوح 
تقدیر بخش اقلیت هاى مذهبى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى را دریافت کرد و نشان «آرداوازد»؛ عالى ترین نشان تئاتر جمهورى ارمنستان را از آن خود کرد. دریافت مدال طالى 

وزارت فرهنگ ارمنستان و نشان کانتق از انجمن نویسندگاه ارمنستان و کلیساى اجمیادزین مقدس، از دیگر افتخارات ایشان است.
آندرانیک، این مترجم برجسته ایرانى که تالش هاى مستمر چندین ساله او، حال او را در جایگاه ویژه اى از فرهنگ ایران زمین قرار داده است، در راى گیرى سال 1398 انجمن صنفى 
مترجمان ایران به عنوان  «مترجم محبوب سال» موفق به کسب مقام نخست و «مترجم محبوب» سال شد. همچنین ترجمه فارسى دو نمایش نامه «منم اومدم» و «تمثال مقدس» 
ژیرایر آنانیان در سال هاى اخیر از شبکه فرهنگ صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران به صورت نمایش رادیویى پخش شد که از دیگر کارهاى آندرانیک خچومیان است. خچومیان 
نمایش «کولهبار» را به سفارش رایزن فرهنگى ایران در ارمنستان به زبان ارمنى در شهر ایروان اجرا کرد و «ژاندارك در آتش» محمد رحمانیان و «هنرپیشه هملت» را درجشنواره 
آرمنو ارمنستان روى صحنه برده است. در طول دوران هنرى زندگى خود، اندرانیک خچومیان مدیریت تولید پنج تله فیلم و مجموعه تلویزیونى «زندگى از نو» را عهده دار بود. ترجمه 

چندین داستان بلند، در مجموع 38 عنوان کتاب از دیگر عناوینى است که آندرانیک خچومیان در طى این سال ها در کنار دیگر فعالیت هاى خود در آن ها دستى داشته است. 96
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مسابقه نمایشنامه نویسى

هیأت داوران مسابقه نمایشنامه نویسى

خسرو حکیم رابط
 متولد 1309- شیراز. نویسنده و مدرس تئاتر. 
دانش آموخته کارشناسى تئاتر از دانشگاه هنر. 
نویســنده نمایش  نامه هاى: «آنجا که ماهى ها 
ســنگ مى شــوند»، «ایوِب دلتنِگ خســته 
خندان»، «سهراب شــنبه»، «آهو و احمد»، 
«زمانــه در ظرف زمان»، «زیــر تیغ آفتاب»، 
«بانــگ زنگ فیل فیلن»، «حراج در ســاعت 
هشت»، «سهراب و ساز و والى قبرستان»، «روز 
هفتم، خاطره ها» و ... . نویسنده فیلم نامه هاى: 
«فصل خون»، «دست هزار بلوچ»، «تشنگى، 
آب، چرخ»، «گذر از ظلمات»، «اســماعیل در 
قربانــگاه»، «باغ آدم»، «طلــوع در کوچه قهر 

آشتى» و ... .

پیام الریان
متولد 1360 - اهواز. دانش آموخته کارشناسى 
کارگردانــى نمایــش از دانشــگاه تهــران و 
کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش از دانشگاه 
هنر تهران. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: 
«بالســتیک زخــم»، «وحشــى»، «گزارش 
بازگشت» و «امپرسیون؛ جیغ بنفش»(جایزه 
اول نمایشنامه نویسى و کارگردانى از جشنواره 
تئاتر اســتان فارس، 1384) و «پرســه هاى 
موازى». نویســنده نمایشــنامه «تاریخ مردم 
کوچه و بازار فرانســه در قــرن 18»(برگزیده 
مســابقه نمایشنامه نویسى ســى و چهارمین 
جشنواره بین المللى تئاتر فجر، 1394). «پروانه 
الجزایرى»(برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسى 

سی     و پنجمین جشنواره تئاتر فجر).

مهدى میرباقرى 
داســتان نویس،  شــاهرود.   -1361 متولــد 
نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس. دانش آموخته 
کارشناسى ارشد عمران از دانشگاه امیرکبیر و 
کارشناسى ارشــد ادبیات نمایشى از دانشگاه 
«سیاوش  نمایشــنامه  هاى:  نویســنده  سوره. 
در آتش»(برگزیده مســابقه نمایشنامه نویسى 
بیست  و هفتمین جشــنواره بین المللى تئاتر 
فجر)، «زندگى یک رویاست»، «بازى نامه حاسد 
و نمــام»، «آخرین حکایــت فرهاد»(برگزیده 
مســابقه نمایشنامه نویســى ســى  و یکمین 
جشنواره بین المللى تئاتر فجر و تندیس کانون 
از  ایــران)، «صحنه هایى  نمایشنامه نویســان 
زندگى پدرم»، «خواب خیس ماهى»، «کافکا»، 
«داستان نیمه شب»، «خواستگارى»، «من آنجا 
نیستم»، «آناکارنینا»، «کارما»، «اعتراف ها» و 
«دروغ ها»(برگزیده جایــزه پنجمین همایش 
ملى رادى شناســى). نویسنده رمان: «ایستادن 

رو به روى عقربه هاى کج».

«دروغ ها»(برگزیده جایــزه پنجمین همایش 
ملى رادى شناســى). نویسنده رمان: «ایستادن 

رو به روى عقربه هاى کج».

نیستم»، «آناکارنینا»، «کارما»، «اعتراف ها» و 
«دروغ ها»(برگزیده جایــزه پنجمین همایش 
ملى رادى شناســى). نویسنده رمان: «ایستادن 

رو به روى عقربه هاى کج».
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اینجا یک انبار مهمات زنگ زده و قدیمى و البته سرى است. الن دختر ژنرال ارتش است که در یک کیسه گونى 
به اینجا تبعید شده و راز این تبعید را استفان که معلم بوده مى داند اما از او پنهان مى کند آنها به همراه گروهبان 
پیر در کنار میز شب کریسمس نشسته اند و گروهبان قرار است از الن براى استفان خواستگارى کند که ناگهان 
کمیسر وارد مى شود. او افسر اطالعاتى است که از مسکو براى بردن جعبه هاى مهمات آمده و البته جعبه اى را 
با خود آورده است . استفان با شنیدن ماموریت کمیسر متوجه پاکسازى اطالعاتى سازمان مى شود و این یعنى 
حذف آدم هاى آن انبار. او ســعى در فهماندن شرایط به گروهبان و الن دارد اما آنها باور نمى کنند تا اینکه درب 

جعبه ها را باز مى کند و داخل جعبه ها چیزى نیست جز ...

︦﹢﹡ ️ ︉ ﹨︀ی د︨ ﹝︋

نویسنده: مجید بخششیان  تیماجى
متولد 1360- مشــهد. دانش آموخته کارشناسى مهندسى سازه. بازیگر نمایش هاى: «یاد یار مهربان»، «پدرانه» و 
«رومئو و ژولیت». طراحى و اجراى نمایشگاه هاى هنرى: «کبوترانه»، «حکایت آفتاب»، «سایه سار رافت»، از کوفه 
تا کربال» و ... . طراح صحنه نمایش هاى: «نجات مادر»(رتبه اول طراحى صحنه جشنواره بین المللى تئاتر کودك و 
نوجوان همدان، 1396)، «سرخپوش»(رتبه برگزیده طراحى صحنه جشنواره تئاتر استانى رضوان-مشهد، 1398).

دیرى در پاریس تحت نظر کلیســاى کاتولیک اعظم فرانسه طرحى را براى اولین بار به اجرا مى گذارد. در این 
طرح از میان دختران خاص و با استعداد دیر افرادى انتخاب مى گردند تا تحت تعالیم خاص مذهبى قرار گرفته 
و به عنوان متخصصین امور مذهبى در حوزه هاى متفاوت وارد عرصه تصمیم گیرى و اجرایى شوند. اما در طول 
آموزش دختران دیر دچار تحول شده و به مبارزان حکومت پادشاهى فرانسه تبدیل مى شوند. کلیساى اعظم 
از طرف حکومت و دربار موظف به ختم غائله دختران مى شود اما این امر سبب تشدید فعالیت دختران و ایجاد 
شورش مى شود. به همین جهت دربار، قاضى ویژه و دستیار پادشاه را به دیر مى فرستد تا با از هم گسستن هسته 

شورش، غائله دختران دیر را خاتمه دهد.

را﹨︊︀ن ﹝︖︧﹞﹥ ﹨︀ی ﹎︙﹩

نویسنده: مهدى افشارقهرمانى
متولد 1361- قزوین. دانش آموخته کارشناســی کارگردانی تئاتر از دانشــگاه ســوره تهران و کارشناســی ارشد 
کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس. نویسنده نمایشنامه هاى: «مهمانى آخرین روز گرم تابستان»(برنده جایزه 
نمایشنامه نویسى دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشــگاهى ایران)، «مرده ها دوبار نمى میرند»، «کمى آهسته تر من 
این طرف خوابیده ام»(برنده جایزه اکبر رادى دوازدهمین جشــنواره تئاتر دانشگاهى ایران)، «خونریزى در مراسم 
قطع سر مرى شرلى»، «نازنین منصور»، «عرفان مى میرد»، «باران بر بام»، «جراحت» و ... . نویسنده فیلمنامه هاى: 
«از طرف نهال»، «پرى»، «ســپیدار»، «آرزو»، «بازگشــت»، «ترنج»، «شرق آفتاب» و ... . تهیه کننده و کارگردان 

مستندهاى: «پیرغالمان»، «بدون مرز»، «غریب» و  «اشتیاق». 

با شــروع جنگ جهانى دوم و حمله شوروى به لهستان در سال 1939، تعداد زیادى از سربازان لهستانى اسیر 
و به ســیبرى تبعید شدند. عالوه بر این، حدود 45 هزار  زن، کودك و مرد از کار افتاده توسط نیروهاى شوروى  
از لهســتان خارج و در اردوگاه ها، زندان ها وکارگاه ها به کار اجبارى گمارده شدند. آواره ها از لحاظ معیشتى در 
سخت ترین شــرایط زندگى مى کردند. در سال 1942 کار انتقال آنها به لهستان انجام مى شود و حدود 700 نفر 
ازکودکان و زنان از طریق عشق آباد و مرز باجگیران به ایران منتقل مى شوند. خانواده کوالسکى به همراه گروهى 

از این مهاجران، در ماه مارس 1942 وارد مشهد شدند.

ور︫﹢

نویسنده: على حاتمى نژاد
متولد 1359- درگز. دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشى از دانشکده هنر و معمارى تهران. فیلمنامه نویس، 
نویسنده و کارگردان تئاتر. عضو هیأت مدیره  انجمن هنرهاى نمایشى استان خراسان رضوى. عضو هیأت انتخاب و 
داورى جشنواره هاى مختلف تئاتر استان خراسان رضوى. نویسنده و کارگردان نمایش هاى :« بازجویى ها»، «نسخه 
آزمایشــى»، «اقیانوس آرام»، «تب سرد روى پیشــانى داغ»، «بگذار گاهى آفتاب بر دریچه چشمانت ببارد» و ... . 

نویسنده نمایشنامه هاى :«سندروم پاى بى قرار»، «تاریکى»، «من تمامى مردگان بودم»، «ابرهاى باران زا» و ... .

نامزدهاى مسابقه  نمایشنامه نویسى
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آرام، نقاشــى که همه جا را سیاه  ســفید مى بیند، این احتمال را مى دهد که با خوردن رنگ اکریلیک مشکل 
بینایى اش حل شــود، اما از آن جایى که از این موضوع مطمئن نیست از برادرش مى خواهد تا به جاى او رنگ 

اکریلیک بخورد و اگر سالمت ماند، یک نقاشى از اشر، نقاش هلندى، را که در اختیار آرام است، صاحب شود.

یک بازیگرِ تئاتر مدتى اســت که در یکى از نقش هایش مانده است و نمى تواند خودش را از این نقش جدا کند.  
زندگِى حرفه اى و خصوصى این بازیگر تحِت تأثیِر این نقش قرار مى گیرد و نمى تواند بین خود و نقشى که بازى 

مى کند تفاوتى قائل شود. او چاره بیرون آمدن از این بحران را در حذف کردن خود مى بیند.

﹡﹆︀︫﹩ ا︫︣

︿︤﹫︨

نویسنده: محمدحسین معارف
متولد 1368- تهران. دانش آموخته کارشناسى معمارى و کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش از دانشگاه هنر تهران. 
نویســنده نمایشنامه هاى: «بهارشکنى»، «ژان پل برشتوك»، «مسئولیت شکستن سکوت مطلق»، «نقاشى اشر»، 
«هملت، شــاه دانمارك» و «عمومى»(تندیس بهترین متن نمایشى چهاردهمین جشنواره تئاتر تجربه). نویسنده 
و کارگردان(مشترك) نمایش هاى: «سکرات»، «بیلى کین کید خوب، بیلى کین کید بد»، «تمامن آبى»، «شوایک، 

سرباز پاك دل» و ... .

نویسنده: محمدصادق گلچین عارفى
متولد 1367- تهران. دانش آموخته کارشناســى ارشد سینما از دانشگاه ســوره  تهران. نویسنده و کارگردان فیلم 
کوتاه داستانى «واحد 9»(جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و بهترین فیلمنامه در نهمین جشنواره فیلم کوتاه 
دانشجویى سایه، 1393). نویسنده فیلمنامه هاى: «کوچه برلن»،«خارج از دستور» و «بى حساب»(نامزد نشان سپنتا 
بهترین فیلمنامه ژانر کمدى هشــتمین شب فیلمنامه کانون فیلمنامه نویســان سینماى ایران، 1398). نویسنده  

نمایشنامه  «آلنده نازنین».

روایت مخدوش خبر یک صفحه روزنامه، توسط سه اجراگر روى صحنه. زن پس از چندماه بیخبرى از همسرش، 
تصمیم مى گیرد به وســیله قاچاقبرى که مدتى پیش او را به صورت غیرقانونى از مرز زمینى خارج کرده بود، 
به جستجوى همسرش برود. آنها در پاســگاه مرزى با سرباز مرزبانى مواجه مى شوند. سرباز بر خالف اینکه تا 
پیش از این با گرفتن مبلغى پول از قاچاق بر، مسافرهاى او را از مرز خارج مى کرده،  مانع خروج زن مى شود. زن 
متوجه مى شود که قاچاق  بر پیش  از این، از تصمیم سرباز آگاه بوده، اما این موضوع را از او پنهان کرده است. زن 
تصمیم مى گیرد خود سرباز را قانع کند. در ادامه متوجه مى شود که همسرش هنگام خروج از مرز توسط گشت 

مرزبانى کشته شده است و ... .

︎﹠︀﹨︖﹢︀ن

نویسنده: رسول مهاجر
متولد 1375- تهران. دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشى دانشگاه هنر تهران. نویسنده و کارگردان نمایش 
«سفید روى ســفید»(یک قطعه نمایشى). اجراگر اجراى پرفورمنس آرت «آواز کشــتگان یا خرده روایت هایى از 

مردمان دهکده اى شاد».

ابراهیم، معلمى در آستانه بازنشستگى با دو فرزند خود، لوزا دخترى طالق گرفته و ساما سربازى فرارى از خدمت 
زندگى مى کند. همسر ابراهیم به خواست خودش شیمى درمانى نشده و مرده است. مسائل جنسى بلوغ شاگردان، 
ابراهیم را دچار اختاللى کرده و تشدید این تمایالت در نسل حاضر، سال هاست مسئله را به خانه تسرى داده است. 

پسر و دخترى از بلوغ گذشته، تحت تربیت این مرد در اجتماع هم با واقعیت هایى روبرو مى شوند.

ا︋︣ا﹨﹫﹛

نویسنده: مرضیه شاه دادى
متولد 1371- بیرجند. دانش آموخته کارشناســى طراحى و چاپ پارچه دانشکده هنر سمنان. بازیگر نمایش هاى: 
«رویاى تفتیده»، «این چرخ که مى خورد زمین»، «رمئو و ژولیت» و «فرونشست». نویسنده و کارگردان نمایش هاى 

«دار انار داد» و «بیا تا چاى بخوریم»(جایزه دوم نویسندگى جشنواره استانى تئاتر فجر، بیرجند، 1392).
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کتاب هاى منتشر شده به مناسبت جشنواره

چهارمین همایش برگزیدگان جشنواره هاى تئاتر استان هاى کشور
 همایش برگزیدگان جشــنواره هاى تئاتر استان هاى کشور، در ادامه برگزارى جشــنواره هاى استانى در 32 استان و دو منطقه آزاد، از تاریخ 5 الى 10 دى ماه 1398 در تهران برگزار 
شــد. نویســندگان و کارگردانان نمایش هایى که آثارشان برگزیده جشنواره استان شده بودند، در این همایش شرکت داشتند و در مدت پنج روز در کارگاه هاى آموزشى، نشست هاى 

تخصصى و جلسات گفتگو با هیأت داوران شرکت کردند.
• کارگاه نگارش خالق

مدرس کارگاه: على اکبر علیزاد
• کارگاه قصه گویى در درام
مدرس کارگاه: حسین کیانى 

• کارگاه طراحى صحنه: نقطه اشتراك تعامل هنرى و تعادل اقتصادى
مدرس کارگاه: سینا ییالق بیگى 

• کارگاه تاثیر شیوه هاى اجرایى معاصر در خلق یک اثر هنرى فراگیر
 مدرس کارگاه: سعید بهنام 

• کارگاه طراحى اجرا مستقل از متن
 مدرس کارگاه: على اصغر دشتى
• تجربیات صحنه(بازیگرى)

 هنرمند: حسن معجونى 
• تجربیات صحنه(کارگردانى)

هنرمند: قطب الدین صادقى 
• تجربیات صحنه(نمایش نامه  نویسى)

هنرمند: جالل تهرانى 
• پنل  تخصصى تئاتر در عرصه بین الملل

سخنرانان: مهدى مشهور، محمدرضا على اکبرى
• پنل  تخصصى مناسبات اقتصادى تئاتر ایران

سخنرانان: جالل تجنگى، بهزاد آقاجمالى، جهانشیر یاراحمدى
• پنل  تخصصى گفتگوى نسل ها

سخنرانان: مهدى لزیرى، ناصر ایزدفر، رضا گشتاسب

نمایشنامه هاى برگزیده فجر سى و هشتم
مولفان: جمعى از نویسندگان  برگزیده مسابقه 

نمایشنامه نویسى
تعداد صفحه: 224

قیمت: 250000 ریال

تاریخچه جشنواره 
بین المللى تئاتر فجر
از سال 1361 تا 1397
101پژوهشگر: تقى اکبر زاده
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تعداد آثار متقاضى: 807 عکس
تعداد عکاسان شرکت کننده: 170 عکاس

تعداد آثار راه یافته به نمایشگاه مسابقه عکس: 59 عکس
عکاســان راه یافته به مسابقه عکس: پرى ناز آل آقا، نیلوفر آستا، شهریار اکبریه، رز ارغوان، پیام احمدى 
کاشانى، على اصغر اظهارى خوش کار، حسین اسماعیلى، کیمیا بیونقى، مرجانه پورحسین، همایون تمدن، مونا 
تهرانى موید، جمال الدین تیمورى، مونا توانایى، محبوبه چندقى، مریم جعفرى نمین، نیلوفر جواشیر، کامران 
چیذرى، تینا دلنوازى، شــهریار دبیرى، عماد دولتى، حســین داداش زاده، بهناز دستجردى، حمید رضایى، 
سامان رحمت آبادى، سالله رویدشتى، مریم رحمانى، شیدا شکوهى دولت آبادى، محمدصادق عباسى،  لیلى 
صدیق، صالحه صادق زاده، سهیل صحرانورد، نفیسه صادقیان، زهره ضیائى، علیرضا عقبایى(پارسا تاك)، مریم 
قهرمانى زاده، سیده الهه قاسمى، فائزه کرمى نورى، آرمین کرمى، کاوه کرمى، محبوبه کریمى، مهسا کمالى، 
کیارش مسیبى، مریم ملک مختار، سید على میر عمادى، مهدى مصباحى، جمال میرزایى، وحید مشایخى، 

بهار نیک پور، جعفر واله
مکان برگزارى نمایشگاه: خانه هنرمندان ایران،  گالرى تابستان

زمان برگزارى نمایشگاه: 4 تا 15 بهمن ماه 1398

مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر

هیأت داوران مسابقه عکس تئاتر

محمود کالرى
متولد1330-تهران. عکاس، مدیر فیلم بردارى 
و کارگردان ســینما. مولف کتاب: «مجموعه 
عکس هاى خیابان انقالب». فیلم بردار فیلم هاى: 
«گبه»(سیمرغ بلورین بهترین فیلمبردارى از 
چهاردهمین جشنواره بین المللى فیلم فجر)، 
«بــوى کافور، عطــر یاس»)ســیمرغ بلورین 
بهترین فیلمبردارى از هجدهمین جشــنواره 
بین المللى فیلم فجر(، «شیر سنگى»، «سارا»، 
«لیال»، «درخت گالبى»، «مادر»، «اى ایران»، 
«از کرخه تا راین»، «سالم سینما»، «کیمیا»، 
«خانــه اى روى آب»، «بوتیــک»، «ماهى ها 
عاشق می شوند»، «خون بازى»، «جدایى نادر از 
سیمین»)سیمرغ بلورین بهترین فیلمبردارى 
از بیست و نهمین جشــنواره بین المللى فیلم 
فجر(، «ماهــى و گربه»، «خــوك»، «بمب، 
یک عاشقانه»، «گذشــته»، « بادیگارد» و ... . 

کارگردان فیلم: «ابر و آفتاب».

 سیف اله صمدیان
متولــد 1332 -ارومیــه. دانش آموخته زبان 
و ادبیات انگلیســی. ســردبیر و مدیر مسئول 
مجله تصویر از ســال 1371. موســس و دبیر 
جشــن تصویر سال و جشــنواره فیلم تصویر 
از ســال1383. عضو هیئت داوري جشــنواره 
بین المللــى فیلمباتومــى و ... . کارگــردان 
فیلم هاى مســتند: «هنــد 82»، «ایران پائیز 
62»، «تهران ساعت 25»، «ایستگاه سفید»، 
«بم؛ روز سوم؛ روز دهم»، «روزي روزگاري در 
مراکش»، «رازها»، «هاوانا بعد از 47 ســال» و 
... . تصویربردار فیلم هاى: «ABC آفریقا»، «پنج 

و جاده ها» و ... .

آتیال پسیانى
 متولد 1336- تهران. دانش آموخته کارشناسى 
بازیگرى- کارگردانى از دانشکده هنرهاى زیباى 
دانشگاه تهران. بازیگر بیش از 55 اثر سینمایى 
و 30 اثــر تلویزیونى. کارگــردان نمایش هاى: 
«وضعیت صفر»، «بــاغ آلبالو»، «گنگ خواب 
دیده»، «عرق خورشــید، اشک ماه»، «مخمل 
آبى»، «ریچارد سوم»، «کبود»، «ساعت صفر»، 
«ساعت صفر»، «کشتى شیطان»، «تیغ و ماه»، 
«تلخ مثل عسل»، «مرگ ابریشم»، «زخمه بر 
رمل»، «اسب آهنى»، «یک سمفونى ناکوك»، 
«متابولیــک»، «هابیا و قابیــل»، «غلیظ مثل 
عســل»، «دیابولیک: رومئــو و ژولیت»، «صد 

سال تنهایى» و ... . 
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مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر

هیأت داوران مسابقه پوستر تئاتر

ابراهیم حقیقى
متولــد 1328ـ  تهــران. گرافیســت، نقاش، 
مستند ســاز و مدرس دانشگاه. دانش آموخته 
کارشناسى ارشد معمارى از دانشکده هنرهاى 
زیباى دانشگاه تهران. عضو: انجمن بین المللى 
طراحان گرافیــک(AGI)، انجمن تصویرگران 
کتــاب کودك، انجمن فیلم ســازان مســتند 
ایران و هیأت مؤســس انجمن صنفى طراحان 
گرافیک ایران. طراح صدها پوستر، آرم، نشانه 
و جلد کتاب. مدرس رشته گرافیک در دانشگاه 
تهران، دانشگاه فارابى، دانشگاه هنر و مدرسه 
عالى تلویزیون و ســینما. دبیــر دوازدهمین 
جشــنواره هنرهاى تجســمى فجــر. مولف 
کتاب هاى: «کالته نــان»، «بارون»، «قصه ى 
دروازه بخت»، «نشانه ها»،«عکاشــى»، «خط 
نگاره ها»، «پوسترهاى تئاتر»، «مشق هاى خط 

نخورده» و ... . 

اشکان قازانچایى
متولد 1355- طراح گرافیک و مدرس دانشگاه. 
دانش آموخته کارشناســى ارشد پژوهش هنر. 
عضــو انجمن صنفى طراحــان گرافیک ایران 
(IGDS). عضو انجمن طراحان پوســتر تئاتر. 
عضو موسســه توســعه هنرهاي تجســمی. 
مدیر واحــد گرافیک فرهنگســراي نیاوران. 
برگزارکننــده کارگاه هاى آموزشــى طراحى 
گرافیک. داور و عضو شــوراي سیاســتگذاري 
پرتره  نگاري 100 چهره محبوب سینما و تئاتر 
در ســال 1395. داور دومین سمپوزیوم ملى 
روز جهانــى گرافیک در ســال 1397. مدیر 
هنرى پروژه ســاخِت ایران در ســال 1397. 
مدیر هنرى پنجمین جشنواره شعر نیاوران در 
ســال 1398. طراح مدعو در نمایشگاه پوستر 
«اصفهان شــهر کودکان لهستانی» همزمان 
در اصفهان و لهســتان در سال 1398. تقدیر 
شده در نمایشگاه پوستر سى و امین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر.

آرش تنهایى
متولد 1360- تهران. طراح، مدرس و پژوهشگر 
گرافیک. دانش آموخته دانشکده هنرهاى زیباى 
دانشــگاه تهران. عضو انجمن صنفى طراحان 
گرافیــک ایران. عضو هیأت موســس و هیأت 
مدیره انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر. حضور 
در چندین نمایشــگاه داخلى و خارجى. عضو 
هیأ ت مدیره انجمن طراحان گرافیک و صاحب 

امتیاز و مدیر مسئول مجله آنگاه. 

تعداد آثار متقاضى: 287 اثر
تعداد طراحان شرکت کننده: 95 طراح

تعداد آثار راه یافته به مسابقه پوستر: 57 اثر
طراحان راه یافته به مســابقه پوســترهاى تئاتر: ابراهیم دولتشــاه، آذرخش فراهانى، امین وطنى 
شهمیرزادى، ایلیا تهمتنى، ایمان ارضى، پوریا احمدیان، حامد کاظمى، رامین رستمى، رسول حق جو، سارا 
دهجى، سروش حیدرى، سهیل حسینى و محمد اسماعیلى، سید محمد مهدى موسوى، سید مهدى موسوى، 
سینا سرمدى، شعیب مکتب دارى، صالح کامرانى، فاطمه آزادى، کارنگ طیارى، محمد افشار، محمد شمس، 
مریم برادران،  مهدى اسدى تبار، مهدى دوایى، مهدى رایگانى، مهدى غالمى، مهران پندار، میثم قشمعلى، 

میثم نامدار، نیلوفر خسروى، هدى رسولى، یونس دهقانى
مکان برگزارى نمایشگاه: خانه هنرمندان ایران، گالرى تابستان

زمان برگزارى نمایشگاه:  4 تا 15 بهمن 98
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مسابقه و نمایشگاه اقالم تبلیغاتى تئاتر

هیأت داوران مسابقه  اقالم تبلیغاتى تئاتر

قباد شیوا
 متولــد 1319- همــدان. دانش آموختــه 
کارشناســى نقاشــى از دانشــکده هنرهاى 
زیباى دانشــگاه تهران و کارشناســى ارشــد 
علوم ارتباطات از دانشگاه پِرت نیویورك. عضو 
منتخب و افتخــارى انجمن طراحان گرافیک 
ایران(AGI). موســس بخــش گرافیک رادیو 
تلویزیون ملی ایران و انتشــارات سروش. عضو 
هیأت مــدرس و هیأت  مدیره انجمن طراحان 
گرافیک ایران. پایه گذار نمایشــگاه دوساالنه 
بین  المللی پوستر تهران. آثار منتشر شده: «از 
ســال ها پیش تا هنوز هم»، «قباد شیوا طراح 
گرافیک»، «اســتادان گرافیک بین المللی به 
انتخــاب AGI». ثبت مکتــب گرافیک ایرانی 
بــراي اولین بــار در تاریخ گرافیــک ایران در 
دائره المعارف بریتانیکا در سال 2007. شناخته 

شده به عنوان استاد بین المللى گرافیک.

بهراد جوانبخت
متولــد 1355- تهــران. طــراح گرافیــک، 
عضــو  هنــرى.  مدیــر  صحنــه،  طــراح 
دانش آموخته   .(IGDS)جامعه گرافیک ایــران
کارشناســى گرافیک دانشکده هنر و معمارى 

از دانشگاه آزاد اسالمى.  

مازیار تهرانى
متولد 1355ـ  تهران. گرافیســت، مدیر هنرى 
و مدرس دانشــگاه. دانش آموخته کارشناسى 
گرافیک از دانشــگاه آزاد اسالمى. مدیر هنرى 
و سرپرســت گروه تجســمى موسسه مکتب 
تهران. طراح و مشــاور هنرى: دوره هاى سوم، 
چهارم و پنجم جشــنواره تئاتر شــهر، انجمن 
موســیقى ایران(1386 تا 1390)، ســازمان 
یونســکو(1384) و ســازمان اکــو(1386 تا 
1387). طراح پوســترهاى ارکستر سمفونیک 
تهران(1386 تا 1390). دبیر نمایشگاه و کتاب 
ایران،   موسیقى  پوســترهاى  گوشه(نمایشگاه 
1392). مدیر هنرى و طراح: نخســتین دوره 
جایزه ادبى چهل، بیســت و یکمین جشنواره 
بین المللى تئاتر کــودك و نوجوان و دوره هاى 

سوم، چهارم و پنجم جشنواره تئاتر امید و ... .

تعداد آثار متقاضى: 187 اثر
تعداد شرکت کنندگان: 68 هنرمند

هنرمندان راه یافته به مسابقه اقالم تبلیغاتى تئاتر: ایمان ارضى، سهیل دانش اشراقى، پیام قربانى، حامد 
حکیمى، مصطفى قاهرى، پروین حبیب قدس، سامان رستمى، بهرام شادانفر، سجاد انتظار مهدى، على زندیه، 

محمد باقر کشاورزى کرمانى
مکان برگزارى نمایشگاه: خانه هنرمندان ایران، گالرى تابستان

 زمان برگزارى نمایشگاه: 4 تا 15 بهمن 98
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+ فجر

هیأت داوران بخش + فجر

جشنواره بین المللى تئاتر فجر در سى و هشتمین سال برگزارى خود، با سپرى کردن فراز و نشیب هاى بسیار، همچنان با پایبندى بر 
عهد خود با هنرمندان، پذیراى بزرگان و جوانان است که این عرصه را بسترى مناسب براى هنرآفرینى خود دانسته اند و به یمن این 

همراهى است که تئاتر این سرزمین خم بر قامت خویش نخواهد دید.
در این دوره نیز به سیاق چهار دوره گذشته تماشاخانه هاى خصوصى فعال کشور در بخش «بعالوه فجر» حضورى پررنگ و مثمر ثمر 
دارند. حضورى ارزشمند که نشان از تعامل و همکارى مطلوب بخش هاى دولتى و خصوصى با هدف گسترش تئاتر و مخاطبان آن دارد.

در این دوره با تصمیم مدیران تماشاخانه هاى خصوصى،  براى نخستین بار این بخش به صورت رقابتى بین برخى از گروه هاى حاضر 
برگزار مى شود که گامى است موثر در راستاى حمایت از شرکت کنندگان حاضر در آن رقابت. امید است در آینده با حفظ این سرمایه 
و همچنین با افتتاح مجموعه هاى جدید تئاترى توســط بخش خصوصى در سطح کشور شاهد گستردگى هر چه بیشتر و مطلوب تر 

این بخش مهم و مردمى از جشنواره بین المللى تئاتر فجر باشیم. 

رحمان سیفى آزاد
متولد سال1351- تهران.  دانش آموخته کارشناسى 
ارشــد ادبیات نمایشى از دانشــکده هنرهاى زیباى 
دانشــگاه تهران. نویســنده، کارگردان و تهیه کننده  
نمایش هــاى: «مثل حکایــت مطربان ایــن دیار» 
و «شب نشــینى در جهنــم». کارگــردان نمایش: 
«شــایعات». تهیه کننده تله تئاترهاى: «عزیز مایى» 
و «دریــا رونــدگان». تهیه کننده  فیلم ســینمایى 
«خواب زده ها». کارگردان فیلم سینمایى «ماجان». 
نویســنده فیلمنامه هاى: «من مادر هستم»، «قصه 
پریا»، «خواب زدها» و «مردى در مه». طراح برنامه  
»مجله  تئاتر» و «دو قدم مانده به صبح» در شــبکه  
چهار ســیما. داور بخش تلویزیونى جشــنواره تئاتر 
رضوى(1386 – 1388). داور بخش تئاتر تلویزیونى 
جشــنواره بین المللى تئاتر فجر. عضو هیات داورى 
بخش ویدیویى ششمین جشنواره فیلم شهر(1396). 
عضو هیات انتخاب و هیات داوران بخش سریال هاى 
تلویزیونى و نمایش خانگى هفتمین جشنواره فیلم 

شهر(1398).  

سپیده نظرى پور
متولــد 1350- تهــران. دانش آموخته کارشناســى 
طراحى صحنه از دانشــگاه آزاد اسالمى واحد تهران 
مرکز، کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشگاه تربیت 
مدرس و دکتراى مطالعات تئاتر از دانشگاه منچستر 
انگلستان. بازیگر، کارگردان و طراح صحنه. کارگردان 
نمایش هاى: «مده آ»، «ســکوت»، «رومئو و ژولیت»، 
«الکترا»(جایــزه ویژه کارگردانى بیســت و یکمین 
جشــنواره بین المللى تئاتر فجر)، «تهران-پرندك»، 
«لیال»، «در سایه سار ســوگ سکوت»، «خانه» و ... . 
بازیگر نمایش هاى: «ترانه دختر شــاه پریون»(جایزه 
بهتریــن بازیگر زن از اولین جشــنواره تئاتر بانوان)، 
«آدم آدم اســت»، «سلمان»، «خانم سرگرد باربارا»، 
«سه خانه کوچک»، «ضیافت شیطان»، «افسانه زن 
سرخ پوش»، «لیال»، «حکایت مطربان این دیار» و ... 
. طراح صحنه و طراح لباس نمایش هاى: «شهرزاد»، 
«سه خانه کوچک»(جایزه دوم طراحى  صحنه بیست 
و دومین جشنواره بین المللى  تئاتر فجر)، «رعنا» و ... .

محسن علیخانى
متولد 1350 ـ اصفهان. دانش آموخته کارشناسى 
کارگردانــى نمایش از دانشــکده هنرهاى زیباى 
دانشــگاه تهران، کارشناســى ارشــد کارگردانى 
نمایش از دانشــکده ســینما و تئاتر دانشگاه هنر 
و دکتراى زیبایى شناســى هنر سینما از دانشگاه 
پاریس یک، پانتئونـ  ســوربن. کارگردان نمایش  
«ســعادت لــرزان مردمــان تیره روز»(دریافــت 
جایــزه اول کارگردانــى از نوزدهمین جشــنواره 
بین المللى تئاتــر فجر). کارگــردان نمایش هاى 
رادیویى: «ســالم خداحافظ»(کارگردان برگزیده 
جشــنواره بین المللى تولیدات نمایــش رادیو در 
برنامه جمعه ها با تئاتر) و «درخشــش»(کارگردان 
برگزیده جشــنواره بین المللى تولیدات نمایشــى 
رادیو در برنامه از رمان تا نمایش). کارگردان فیلم 
مستند «چنگار»(دریافت جایزه س وم کارگردانى از 

نخستین جشنواره فیلم سالمت).
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تماشاخانه آژمان
تماشاخانه آژمان در سال 1397 با هدف حمایت از 

گروه هاى نمایشى تاسیس گردید. این تماشاخانه در 
حال حاضر با دو سالن نمایش به نام هاى «ارائه» و 

«تجربه»، هر کدام با ظرفیت 50 مخاطب و 4 پالتو 
جهت تمرین گروه هاى نمایشى، آماده  ارائه خدمات با 
کیفیت و با قیمت مناسب به گروه هاى نمایشى است.

سالن ارائه با 50 متر مساحت و سالن تجربه با 80 متر 
مساحت، هر یک داراى 15 عدد خط نورى هستند .

اعضاى هئیت مدیره  تماشاخانه آژمان: آرش 
رضایى، على رضا حسن پور، سجاد داغستانى

azhmantheater@gmail.com :ایمیل
تلفن هاى تماس: 88394785 - 88394725

مکان تماشاخانه: میدان ولیعصر(عج)، بلوار کشاورز، 
بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه 

مرتضى زاده، پالك 12

تماشاخانه ایران تماشا 
تماشاخانه ایران تماشا با زیربناى 2480 متر مربع در سال 97 توسط امید اسدى تاسیس شد و تاکنون بیش از 80 نمایش  در این تماشاخانه اجرا شده اند. این تماشاخانه اکنون 

در کنار کمپانى تئاتر paribaad بیشتر آثار خود را تولید کرده است.
از دیگر فعالیت هاى این مجموعه مى توان به اجراى آثار خاص، بین الملل و تولیدات کارگاهى-آموزشى کمپانى paribaad theater، برگزارى همایش ها، ورکشاپ هاى تخصصى، اجراى 
آثار محیطى، خیابانى، کافه اى و گالرى هاى تخصصى عکس، پوستر و نقاشى  نام برد. ایران تماشا یک مجموعه فرهنگى هنرى، داراى یک سالن اصلی بلک باکس تئاتر با ظرفیت 
120 نفر، سالن همایش و سیمنار 160 نفره، گالرى عکس و پوستر، نقاشى با ابعاد 436 متر. سالن کنفراس 100 نفره. کتابخانه تخصصى تئاتر. کالس هاى آموزشى با ظرفیت 20 
، 35 و 40 نفره. کافه و رستوران، استیج تئاتر محیطى، خیابانى و روباز، پارکینگ اختصاصى با ظرفیت 50 اتومبیل و شهر هنر و اموزش کودکان است و مى کوشد تا با اغاز دومین 

سال تاسیسش با همراهى کمپانى تئاتر Paribaadteather و تماشاخانه استاد احمد سپاسدار شیراز، به بزرگترین قطب بین الملل تئاتر خصوصى تبدیل شود.
موسس و مدیرمسئول: امید اسدى

مشاور هنرى و اجرایى: مهشید فقهایى
روابط امور بین الملل: سارینا محمدرضایى

روابط عمومى: على حیدرى
مدیر آموزش: حسن رونده

مدیر فنى: محمدمهدى تیمورى 
معاونت ادارى و مالى: ساجده ظهیرى 

خدمات و  پشتیبانى: هادى احمدى 
حراست و نگهبانى: شهرام پروانک، حسین نصرى پهلوان

www.irantamasha1.com :سایت
Info.irantamasha@ail.com :ایمیل

سامانه پیام کوتاه: 10007144520542
تلفن تماس: 88935663

مکان تماشاخانه: میدان فردوسى، خیابان انقالب اسالمى، 
بعد از خیابان استاد نجات اللهى، کوچه سمنان، پالك 3

 میدان فردوسى، خیابان انقالب اسالمى، 
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تماشاخانه دا
خانه نمایش دا یک مجموعه فرهنگى و هنرى اســت که با ســابقه فعالیت گسترده اى در زمینه هاى: 
تئاتر، موسیقى، برگزارى جشنواره هاى مستقل و خصوصى، کارگاه هاى آموزشى، پژوهش هاى هنرى 

و پروژه هاى بین المللى به عنوان تولیدکننده و حمایت کننده فعالیت مى  نماید. 
«دا» در طول فعالیت خود و هر سال با حضور خود در جشنواره  تئاتر فجر، با اتخاذ رویکردى مشخص 
و متمرکز به ارائه   پروژه هاى خود پرداخته است. همچنین از سال گذشته این مجموعه موفق شد که 
بــه صورت صد در صدى پژوهش ها و اجراهاى تولیدى خود را در جشــنواره تئاتر فجر ارائه دهد. در 
سال گذشته همزمان با سى و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، پژوهشکده «دا» افتتاح شد تا فعالیت هاى 
پژوهشــى این مجموعه به صورتى متمرکز ادامه یابد. «دا» در پنجمین ســال حضور مستمر خود در 
جشنواره تئاتر فجر و پس از حضورى موفق در جشنواره سى و هفتم تئاتر فجر و کسب جایزه  بهترین 
سالن در حوزه  تولید و  پژوهش در بخش بعالوه  فجر، این بار و در سى و هشتمین جشنواره تئاتر فجر 
سعى در برقرارى ارتباط بین نظر و عمل دارد تا بتواند تئورى هاى منبعث از پژوهش هایى که در این 

مجموعه انجام مى گیرد را در اجراهاى تئاترى متجلى ببیند.

مدیر تماشاخانه: کسرى شاهینى
ابعاد: زیربناى 250 متر(شامل 2 سالن)

ظرفیت تماشاگران:50 نفر(قابل تغییر بر اساس چیدمان صندلى)
امکانات فنى: 15 عدد پروژکتور اسپات و فلت، 1 میکسر صدا، 2 باند 8 اینچى، 1 ویدئو پروجکشن

  theaterda@gmail.com :ایمیل
تلفن تماس:  88016074 

مکان تماشاخانه: میدان فاطمى، ابتداى گمنام، خیابان جهانمهر، پالك26

تماشاخانه دیوار چهارم
مجموعه نمایشى «دیوار چهارم» از بهمن ماه سال 1396 به طور رسمى فعالیت هاى خود 
را آغاز نمود. این مجموعه نمایشى داراى یک سالن نمایش با قابلیت اجراى نمایش هاى 
چند ســویه، با ظرفیت 142 نفر اســت. 80 الین نورى، سیستم پچ پنل، امکانات نورى 
و صوتــى کامل، دو اتاق گریم مجهز با تمام امکانات، فضاى مناســب براى دپوى دکور، 
از امکانــات این مجموعه بــوده و همچنین کافــه تریایى با گنجایــش 40 نفر، واحد 
روابط عمومى، کارگاه ساخت دکور، کارگاه چهره پردازى، واحد آموزش و ... نیز بخش هایى  
از ویژگى هاى این مجموعه بوده است. «دیوار چهارم» همواره با هدف اعتاالى تئاتر ایران 
به دنبال جذب استعدادهاى نهان و تولیدکنندگان آثار ناب و پیشرو است. اولویت پذیرش 
آثار در این مجموعه، متن درخور، بازبینى کیفى و انسجام گروه اجرایى است. ما همیشه 
بر اســاس کیفیت متن و اجراهاى برگزیده جشنواره ها و کستینگ برتر به لحاظ کیفى 
آثارمون را انتخاب مى کنیم. طبیعى است که آثار برتر دانشجویى در اولویت ما هستن. 

مدیران تماشاخانه: حسین جزایرى، امیر تیمورى
مدیر داخلى: ایمان نظرى

مدیر روابط عمومى: مجتبى کاظمى
مدیر سالن: عرفیان ادهمیان 
مسئول گیشه: متین نجاتى

 4walltheatercompani@gmail.com :ایمیل
تلفن تماس: 021-66968443                                           

مکان تماشاخانه: تهران، میدان فلسطین، خیابان آیت اهللا طالقانى غربى، بین سرپرست 
107و فریمان، پالك 544
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تماشاخانه شانو 
تماشــاخانه شانو در روز 20 مهر 1396 تاسیس شد. رویکرد تماشاخانه شانو رویکرد حمایت از نمایش هاى 
دانشــجویى است. شانو عالوه بر اجراى نمایش، داراى آکادمى بازیگرى و کارگردانى است و همچنین دوره 
تئاتر کودکان برگزار مى کند. تماشــاخانه شانو داراى یک سالن نمایش با ظرفیت 80 صندلى و سه پالتوى 
تمرین به ابعاد 15، 48 و 53 متر است. سالن نمایش به ابعاد 5/7 در 5/7 است که از پشت به دو اتاق گریم 
منتهى مى شود. سیستم صدا و نور تماشاخانه شانو کامال دیجیتال است. تعداد پروژکتورهاى سالن 36 عدد 
اســت که با میز کنترل دیجیتال قابل برنامه  ریزى و تنظیم اســت. پروژکتورهاى سالن همگى LED بوده و 
داراى قابلیت تنظیم رنگ به صورت دیجیتالى است. سالن اجرا به چهار باند صدا در چهار گوشه سالن مجهز 

است که توسط دستگاه میکس و دستگاه هاى پخش دیجیتال کنترل و به صورت استریو پخش مى شوند.

مدیرعامل: دکتر قطب الدین صادقى
مدیر مجموعه: نیوشا صادقان

مدیر فنى و طراح نور: فرشید حیدرى
مدیر روابط عمومى و عکاس: کیوان اسماعیلى

مدیر اجرا: دانیال اربابى
حفاظت: حسین اربابى نیک

shano.theater@gmail.com :ایمیل
شماره تماس88963947  

مکان تماشاخانه: خیابان وصال شیرازى، تقاطع آیت اهللا طالقانى، کوچه فرهنگى (بهنام)، پالك 3

عمارت نوفل لوشاتو
عمارت نمایش نوفل لوشاتو از جمله مجموعه هاى موسسه هنرهاى زیباى بازیگاه است که یکسالگى خود را 
همزمان با برگزارى جشنواره بین المللى تئاتر فجر جشن خواهد گرفت. این مجموعه داراى دو سالن مجزا 
با ظرفیت 100 و 150 نفر مخاطب اســت و محوطه دلنشین عمارت با امکانات درخور شان فرهیختگان و 
هنرمندان عزیز، موجب شــده تا عالوه بر تولید و اجراى تئاتر در گونه هاى مختلف، مکانى آرام و دلنشــین 
براى نشســت صمیمى اساتید، هنرمندان، منتقدان و هنرجویان تئاتر کشور باشد. عمارت نوفل لوشاتو در 
سال 1398 فاز جدید فعالیت خود را در تولید و حمایت از تئاتر محیطى، پرفورمنس آرت و دیگر گونه هاى 
غیرمتعارف هنرهاى نمایشــى آغاز خواهد کرد. آکادمى هنرهاى اجرایى افرا نیز هماهنگ با این مجموعه، 
فعالیت آموزشى و تولیدى موسسه بازیگاه را پیش خواهد برد. عمارت نوفل لوشاتو به عنوان عضوى کوچک 
از خانواده بزرگ تئاتر ایران در جشنواره سى و هشتم تئاتر فجر با در نظر گرفتن برنامه اى جامع تحت عنوان 
#عمارت_ما؛ شامل برگزارى نشست هاى تخصصى با حضور کارشناسان و اساتید مجرب هنرهاى نمایشى، 

اجراى منتخب آثار نمایشــى اجرا شــده در عمارت نوفل لوشاتو، دانشــگاه ها، مراکز آموزشى  و گروه هاى 
نمایشى استان هاى کشور حضور خواهد داشت. 

مدیر موسسه هنرهاى زیباى بازیگاه و عمارت نمایشى نوفل لوشاتو: داود نامور 
مدیر آکادمى هنرهاى اجرایى افرا: سیامک صفرى، داود نامور

امکانات فنى سالن شماره یک: 50 عدد پروژکتور، 72 الین خط نورى و سیستم صوتى حرفه اى
امکانات فنى سالن شماره دو: 25 عدد پروژکتور، 36 خط نورى و سیستم صوت حرفه اى

ابعاد سالن یک: 15 در 12 متر، ابعاد صحنه 9 در 11 متر، ارتفاع 5.20 متر
ابعاد سالن دو: 13 در 8 متر، ابعاد صحنه 7 در 7 متر، ارتفاع 4.5 متر

nofelluchatou_theater :اینستاگرام
تلفن هاى تماس: 66483742 – 66952600

مکان تماشاخانه: خیابان نوفل لوشاتو، بعد از چهارراه رازى، کوچه زیبا، پالك 1 108
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خانه نمایش مهرگان 
خانه نمایش مهرگان در ســال 1397 تاسیس شد. متون شــناخته شده و آثار نمایشى فاخر در اولویت 
نخســت ما هســتند. نمایش ها، متن و کارگردان و البته نگاه کارگردان و انرژى گروه بسیار حائز اهمیت 
است. هر گروه نمایشى که در سالن مهرگان اجرا مى رود، 15 ساعت تمرین رایگان در همان سالن محل 

اجرایش خواهد داشت. 
مدیریت: سارا داروفروش، مهدى علینژاد

مدیرهنرى: عاطفه اکبرى
مدیر مالى: نسرین ملکى

مدیر برنامه ریزى و هماهنگى: ارسالن گل محمدى
مدیر فنى: میالد الهى

مدیر امور ادارى و سالن ها: عرفان نظرى
مدیر گیشه: امیرحسین شیرازیان

امکانات فنى سالن شماره یک: 115 صندلى، 36 خط نورى، 2 عدد اسپیکر پسیو، میز نور حرفه ایى، 
ویدئو پرژکتور، میکروفون گان، پج پنل 8 الین، 4 اتاق گریم مجهز

امکانات فنى سالن شماره دو: 61 صندلى، 12 خط نورى، میز صداى حرفه اى، میکروفون گان، ویدئو 
پرژکتور، پج پنل 8 الین و 3 اتاق گریم

ابعاد سالن یک: 8 متر در11 متر، ارتفاع 6 متر
ابعاد سالن دو: 6 متر در  6 متر، ارتفاع 5 متر

@theatermehregan :اینستاگرام
تلفن هاى تماس:  66724815 - 66722622

مکان تماشاخانه: خیابان انقالب، بعداز چهارراه ولیعصر(عج)، (ابتداى پل کالج)، خیابان خارك،
بن بست اول، پالك 5
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رادیوتئاتر
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نمایش هاى صحنه اى
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نمایش هاى خیابانى و دیگر گونه هاى اجرایى
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سیدمحمدمجتبى حسینى 
معاون امور هنرى وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمى

شهرام کرمى 
مدیر کل هنرهاى نمایشى

نادر برهانى مرند 
دبیر جشنواره

شهرام زرگرحسین مسافر آستانه 

دبیر جشنواره: نادر برهانى مرند
قائم مقام دبیر: على عابدى

مشاور عالى دبیر: دکتر محمدمهدى بهداروند | مشاورا مور بین الملل و مدیر پنجمین بازار بین المللى هنر هاى نمایشى: مهرداد رایانى مخصوص
مشاور دبیر: جالل تجنگى| مدیر روابط عمومى، تبلیغات و تشریفات: وحید لک| مدیر برنامه ریزى و هماهنگى: مهدى حاجیان 

مدیر بخش دیگرگونه هاى اجرایى: على اصغر دشتى | مدیر بخش نمایشهاى خیابانى: سامان خلیلیان | مدیر مسابقه و نمایشگاه عکس: سیامک زمردى مطلق | مدیر مسابقه و نمایشگاه پوستر: ابراهیم حسینى
 مدیر هنرى و هویت بصرى: شاهین علوى| دستیار دبیر: عباس اقسامى | مدیر کارگاه هاى آموزشى: میالد نیک آبادى| مدیر بخش رادیو تئاتر: امین رهبر

 مدیر امور بین الملل  اداره کل هنرهاى نمایشى: مژگان وکیلى| مدیر بخش بعالوه فجر: خیام وقارکاشانى|  مدیر مالى و پشتیبانى: جواد مستخدمى
 مشاور امور رسانه اى: محسن حسن زاده| مشاور امور استانها: محمدرضا الوند| مدیر ارزشیابى و نظارت: سید وحید فخر موسوى | مدیر تشریفات بین الملل: داور نمینى

|مدیر هماهنگى امور ادارى: لیال مینایى| مدیر فنى: حسین طاهر بخش| مدیر سامانه فروش بلیط: حسن جودکى

|مدیر عامل انجمن هنرهاى نمایشى ایران: حمید نیلى   مدیر کمیته حراست: محمدرضا عمرانى

دبیرخانه  جشنواره: 
مسئول دفتر دبیر: پریسا بهپورى

مسئول امور ادارى دبیرخانه: عاطفه نورپیشه
مسئول هماهنگى بزرگداشت ها: حسن عابدى
کارشناس تحلیل محتوا: هادى عامل هاشمى

مترجم : آرزو فرخى
کارشناس فناورى و اطالعات: ارسطو قدسى

کارگردان اختتامیه: میالد نیک آبادى
تدارکات: مهدى خدابنده لو، قربانعلى شیرازى

دبیرخانه دائمى جشنواره ها: 
فرزانه صابرى، پرى جدى، مهدى صفارى نژاد، فاطمه عزتى نژاد، 

محمدحسن مسعودى، مریم مقدم، طاهر مهدوى نیا، ابوالفضل زاغرى، 
احسان طاهرى

روابط عمومى جشنواره : 
مدیر ستاد خبرى: رکسانا قهقرایى

همکاران: محمدمهدى درستى، امید پویانفر ، سارا راعى، 
صنم کریمیان، محمد گل محمدى، ملیکا نصیرى

تشریفات و تبلیغات: 
مدیر اجرایى: اردوان زینى سوق

همکاران: ندا کوهى، هانیه سفرى، عرفان نظیفى، پیام نیکخواه، 
محمد وقار، عباس احمدى نیا، عرفان ذالى، جواد امینى، 

علیرضا صدقى، سجاد توکلى، هومن تراب زاده، مهدى میرزایى 

امور بین الملل و بازار :  
آرزو عابدینى، سامان حیدریان، موسى رمضانى اولیایى، باقر پیرزاد

بخش نمایش هاى خیابانى:
مسئول اجرایى: میالد مولوى

همکاران: ماهان ابراهیمى، بهزاد بابایى، امیرحسین صابونچى 
حسین پور، آرمان آشتیان، رضا نورانى، ستار مهرشاد، حمیدرضا نورى

بخش دیگر گونه هایى اجرایى : 
فاطمه روزبهانى، شیرین احمدیان مقدم

پنجمین همایش برگزیدگان جشنواره هاى تئاتر استانها: 
مسئول هماهنگى: عباس شاه محمدزاده

مهین بهزادى مهرداد، سولماز رشیدى، سارا عبدلى 

روابط عمومى اداره کل هنرهاى نمایشى: 
نرگس کیانى، مهدى یوسفى کیا ، بهرام شادانفر،  مریم عباس پور، 

مهناز عبد بهزاد،  مهدى نبى زاده 

دفتر مدیریت اداره کل  هنرهاى نمایشى: 
رسول مهدوى نیا، گلناز آغاز،  محمد حمیدزاده، على جعفرى، 

مریم ابراهیمى، على خالقى 

انجمن هنر هاى نمایشى: 
سید نوید حسینى، سمیه عسگربیوکى، فاطمه عسگربیوکى، 

امیر کالته، على مستعلى، افشین ابتکار، نوشین برزگر،  
راحله سادات میرحسینى

هماهنگى تئاتر استانها: 
حسن رونده، محسن سراجى، عباس شاه محمدزاده،  لیلى غفارى، 

فرمان جعفرى

دبیر خانه  اداره کل هنرهاى نمایشى: 
لیال پاشاپور خامنه، بهنام شقاقى، محمود مقاره اى، زهرا یاقوتى، 

حمید اسماعیلى

مسابقه و نمایشگاه عکس : 
مدیر اجرایى و طراح گرافیگ:  اشکان زمردى مطلق

مسابقه  پوستر و سایر اقالم تبلیغاتى: 
طراح گرافیک کتاب پوستر: مریم شیرزاد  

امور اجرایى: مهرنوش مهرى زاده 
چاپ پوستر نمایشگاه: جواد جعفرى 

ساخت DVD سایر اقالم تبلیغاتى: امیر مهرى زاده 

شوراى ارزشیابى و  نظارت:
على اکبر طرخان، علیرضا مصلح تهرانى، هوشنگ هیهاوند، فرزان 

دلفانى، آزاده دهقانى، مژگان  هاشمى اصل، فاطمه میررحیمى، 
محمد نبى خسروى، محمد رضا خسرویان، حسین احمد خانى، 
مسعود ملکوتى نیا، آرمان طیران، حسین زینالى، فرهاد شریفى، 

یداهللا وفادارى،  پریسا مهجور، انوشیروان میرزایى، نادر خاشى ندا، امیر 
آتشانى، سیدعلى تدین صدوقى

مستندسازى جشنواره : 
مدیر مستندسازى و طراح و کارگردان تیزر: امین اشرفى 

محمدعلى بابایى ، محمدامین اردوخانى ، سمیرا حاجى فتحعلى، صابر 
عاقلى، محمود حیدرى 

پژوهش و انتشارات :
علیرضا لطفعلى،  شیرین رضائیان، شیما تجلى،  مهرسا رضوى وفا، 

روح اهللا ایرجى، ناصر خالدى، پیمان چمانى

با سپاس  از مدیریت و همکاران محترم: 
معاونت امور هنرى، اداره کل هنرهاى نمایشى، انجمن هنرهاى 

نمایشى ایران، مجموعه تئاتر شهر، بنیاد رودکى، تماشاخانه ایرانشهر، 
تئاتر مولوى، اداره تئاتر، تماشاخانه سرو، خانه هنرمندان ایران ، تاالر 
رودکى، پردیس تئاتر   شهرزاد، عمارت نوفل شاتو، تماشاخانه ایران 

تماشا، خانه نمایش مهرگان، تماشاخانه دیوار چهارم، تماشاخانه آژمان، 
تماشاخانه شانو، خانه نمایش دا، موزه عبرت، بیمارستان امام خمینى، 
تماشاخانه سنگلج، تاالر هنر، انجمن صنفى تماشاخانه هاى ایران، هتل 

بین المللى الله، هتل بین المللى باباطاهر، سایت ایران تئاتر

و همراهى: 
معاونت امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى،  

اداره کل هنرهاى نمایشى رادیو، رادیو نمایش، شرکت متروى 
تهران(قطارهاى شهرى تهران و حومه)، شهردارى مناطق 6،11،12، 

شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه، مؤسسه توسعه هنرهاى 
معاصر، موسسه صبا، فرهنگستان هنر، سازمان زیباسازى شهر تهران، 

سایت تیوال، شرکت تیم نت 

 شوراى سیاستگذارى سى و هشتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر

ستاد برگزارى جشنواره

 سپاس ویژه از پیمان شریعتى، ندا هنگامى و اتابک نادرى 
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Theater, as a noble art, has been the fruit of deep thoughts in history. Iranian-Islamic culture shines 
with its great magnanimity and resistance on the aesthetical stage of theater. The discourse coming 
from the heart of Iranian theater is a flow of great ideas which runs across the world. In fact, each play 
is like an ambassador that shows the Iranian culture to the world in the best possible form.
The Fadjr International Theater Festival is a great opportunity to display the great discourse of 
Islamic-Iranian art in interaction with other nations’ theaters; and to show its oriental charms. This 
interaction in turn is a good opportunity to show Iranian magnanimity and resistance which are two 
features of Iranian culture amid other cultures ad against all the efforts by the mainstream media to 
drown the voice of the Orient which comes from the magnificent culture of Iran. This voice has been 
echoed in the blood of the noble guardians of this land and its identity and it will take modern froms 
in theatrical dialogues. 
So with bated breath, we welcome this glorious shining of Ir anian culture and admire the delicacy of 
Iranian thoughts.  

Seyyed Abbas Salehi
Iran’s Minister of Culture and Islamic Guidance

 

The new season of theater in Iran begins with the inauguration of the Fadjr International Theater 
Festival where great artists gather together. As a glorious heritage, the festival is accompanied 
with beauty and enthusiasm which reflects the glory of theater as a great art. Theater is a great and 
valuable art because it talks about man, life, mysteries of the world, pains and sorrows, happiness and 
hope, endless dreams and expectation of man. Theater is a necessity because it has been a high fine 
art which leads man from the world of dreams to the world of demands: what is and what should be. 
Stage is a place for the manifestation of man as God’s best creature. From the very beginning, the 
history of theater began with action and thinking which have shown the concept of beauty in different 
forms. This stage is holy and we talk about its holiness with pride. The prerequisite to the perfection 
and development in this world is paying enough attention to human instincts and attributes. The 
world of art is in fact be a great scene to show human desires and nature as a whole. Man is superior 
to other creatures thanks to his intellect and wisdom and theater as an art dependent on knowledge 
and wisdom is a propoer avenue towards understanding the world. It is no exaggeration to say that 
this art is a grace from God. Many philosophers, writers and artist have frequently praise theater as a 
great art and today everyone knows about the glory of this art. The identity of theater relies on a great 
feeling and sense necessary in our past, present and future lives. As the original source of philosophy 
and literature, theater can help us move from an empirical level of life towards the supreme truth of 
life.
In the caravan of theater and the creators of the imaginary world and on the stage of awareness and 
struggle, the community of artists is the most valuable capital of art. The beginning of this festival in 
the early years after the victory of the Islamic Revolution of 1979 and the outbreak of the imposed war 
on Iran was with the aim of achieving goals like freedom and independence. Throughout these years, 
the theater festival has been in fact a chance given to public concerns to come to stage through 
lasting works of art. What matters is that theater artists have always been together to help this event 
remain significant. The Fadjr International Theater Festival is a good chance for introducing and 
creating everlasting works in the field of theater and we should really appreciate the works of those 
great artists who participate in this festival. 
No doubt that at the 38th Fadjr International Theater Festival, the community of artists will open a new 
chapter of this event. To hold this festival, the great community of artists across the country has been 
working hard for about one year. This festival will be a new page in the history of the country’s theater. 
Meanwhile, the community needs solidarity more than ever before. On the eve of the festival, I would 
like to thank the whole community who helped us organize this glorious event. “The 38th Fadjr 
International Theater Festival” with the support and participation of all artists will be like a mighty 
cypress which is the symbol of independence and great ideas of this land.  

Shahram Karami 
      The Head of Dramatic Arts Department,

 Iran’s Ministry of Culture and Islamic Guidance3
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“Verily, breezes blow from God to you during your lifetime, so expose yourselves to them in the 
hope that you feel one of them so you won’t go astray again.”
Art is the virtue of man who is born to shoulder the divine burden heart and soul and search for 
the lost gem so as to remain the best creature of God. The Fadjr International Theater Festival is in 
praise of those who fight oppression with the weapon of art to keep the fate of their land in their 
own hands. Given the waves of aggression towards the country, we should wear the armor of art 
and fight for peace with patience despite all the trials and tribulations . We should thank all those 
artists who are with people in times of sadness and happiness. 
Over all these years, theater has become a popular art genre to such an extent that on and off 
stage you can see people and only people. The aim has been but raising awareness and bringing 
happiness to all citizens. With such an aim, the Fadjr International Theater Festival is trying to cul-
tivate hope and spread joy across the country with the help of theater artists. This festival is a call 
from such artists inviting people to prosperity and liberty through light, songs and roles. I would 
like to thank them all the artists present at this festival.   

Seyyed Mohammad Mojtaba Hosseini
Iran’s Deputy Minister of Culture

and Islamic Guidance on Art Affairs

This is the 38th round of the Fadjr International Theater Festival, an event that can be regarded 
as a theater festival like many others if you disregard the hectic context in which it is going to 
be held. Ladies and gentlemen, theater artists! The writer of these lines confesses that not in the 
distant past, he himself would participate in this unique theater event in Iran. He should confess 
that he didn’t like the performance of the organizers whom he thought were unkind to him. The 
writer of these lines confesses that he never imagined that he himself would someday be one of 
the organizers of this big event. He confesses that when he took charge, he just came to realize 
how difficult it was. He confesses, not as the secretary of the festival but as a member of the 
theater community, that the organizers of this festival have manifested their love to theater and 
theatergoers with honesty. My friends, organizing a festival like this at a time when he army of 
sorrows have surrounded the country requires steely determination.
We have been trying to provide a stage for different voices. We have been trying to cherish the 
polyphony despite all the difficulties. We believe that without the strong presence of theater 
groups the festival is not imaginable and therefore we appreciate your presence. 
On the verge of the 38th Fadjr International Theater Festival, the writer of these lines confesses 
that he had braced himself for everything except for the withdrawal of some groups in sympathy 
with the tragedy that befell the country. Believe me, I would like to tell them, “My friends, I know 
why you are so sad, but look, without you and I, theater is nothing but a bleak house.” 
I still believe firmly that those who took part in this event and those who withdrew from it exercised 
their choice. My colleagues and I have remained on stage despite all the difficulties to keep the 
light of theater alive. 
Love is a pearl and I am the diver of this sea,
I have dived into it, without knowing my fate. 

Nader Borhani Marand  
Secretary of Festival
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Selection Board And Jury 
For Stage Plays

Selection Board And Jury Selection Board And Jury 



Selection Board of Competition section

 Shahram Zargar
B. 1965 – Tehran. BA in theater 
acting from Tehran University and 
MA in dramatic literature from the Art 
University. University instructor and a 
faculty member at the Art University. 
A member of the Playwrights 
Association at the Theater Forum. 
A member of the word formation 
board at the Academy of Persian 
Language and Literature. Translator 
of 37 plays and scenarios including: 
“Oh Dad Poor Dad,” “The Last of the 
Red Hot Lovers,” “Barefoot in the 
Park,” “Inspector,” “Plaza Suite” and… 
Producer of the theater programs in 
the Iranian channel four. Playwright 
and production manager of some 
TV Works including the TV theaters: 
“Some Wrinkled Drafts” and…

 Reza Gouran
B. 1979 – Babol. Writer, director, 
designer and university lecturer. 
AA in plant genetics from Islamic 
Azad University, Varamin and BA 
in dramatic literature  from Art and 
Architecture College, Islamic Azad 
University, Tehran. Deputy Chairman 
of Theater Directors Society. 
Head and lecturer of Meyerhold 
Biomechanics workshop with a look 
at Lorca’s works in Tehran (2005). 
Writer and director of the plays: “A 
Lagoon on Rooftop”, “Clouds behind 
Larynx”, “One Staircase” and “I Want 
to Sleep”. Director of the plays: “Hand 
on Hand”, “Peace of Another Kind”, 
“The Night Sings Its Songs”, “Yerma”, 
“Man Equals Man”, “Long Snaky 
Road” and “Hamlet”. Director and 
writer of the film “The Long Road”. 
Scriptwriter of the TV series: “Notes 
by a Housewife” and “Sunburned 
People”. Scriptwriter of the television 
film “The Little Filmmaker”. 

Payam Dehkordi
B. 1977-Shahr-e Kord. BA in dramatic 
literature from the Islamic Azad 
University of Arak and MA in directing 
from the Faculty of Cinema and 
Theater, Tehran University of Art. 
Director of the plays: “There Was No 
One to Awake Us,” “Born in 1982,” 
“For You Imprisoned in That Small 
Place” and “Reading Winter”. Actor 
of the plays:  “Ablomov,” “Cold Fever 
on a Hot Forehead,” “Heavy Chunks 
of Lead,” “The Pillowman” (best 
actor award at the Fadjr International 
Theater Festival and best actor award 
at the Theater House Actor Festival, 
2014), “South from Northwest,” 
“Simorgh” etc.  
 

“Some Wrinkled Drafts” and…Road” and “Hamlet”. Director and 
writer of the film “The Long Road”. 
Scriptwriter of the TV series: “Notes 
by a Housewife” and “Sunburned 
People”. Scriptwriter of the television 
film “The Little Filmmaker”. 
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Selection Board of Non-competition section

Afshin Khorshidbakhtari
B. 1966-Kermanshah. Theater, cinema 
and TV researcher, actor, director 
and lecturer. BA in directing from 
Tehran University and MA in dramatic 
literature from Tehran University of Art. 
Actor of the plays: “The Trap,” “A Day 
of Days,” “Waiting for a Person Who 
Is Not Like Anyone else,” “Nightly,” 
“Ajax,” “Close Encounter of Another 
Type,” “The Proposal Ceremony,” 
“The Slow Sleep of Death,” “The Miser 
of Rogaford Village,” “Fish” etc. Actor 
of the movies: “The Taste of Cherry” 
and “When We Are All Asleep.” “Actor 
of the TV series: “Carousel,” “Cloudy 
Years,” “The Safe” etc. Writer of the 
TV series: “Like Life,” “From Sunrise 
to Sunrise,” “Bitter Orange and 
Bergamot Orange” etc.   

Ali Abedi
B. 1970 – Bojnurd. Writer, Theater 
Director and Screenwriter. BA in 
acting from Fine Arts College, 
University of Tehran. Writer and 
director of the plays:  “Turritopsis 
Nutricula”, “The Gadfly” “Run Baby 
Human”, “Wedding in Shadow”, “Tin 
Man”, “Tara” and “Heidar”. Director 
of the Plays: “Half Dead”(Iran and 
Tajikistan joint play ). Writer of the 
screenplay: “Salting”.

 Aliasghar Dashti
B. 1976-Yaz. Actor, stage designer, 
director and theater lecturer. BA in 
stage designing from the Faculty 
of Art and Architecture, the Islamic 
Azad University of Tehran and MA 
in theater directing from the Faculty 
of Art, Tarbiat Modares University. 
Theater direction lecturer at Tehran 
University of Art, Soore University 
and Tehran University. Director of 
the plays: “Metastasis,” “Waiting 
for Godot,” “Tal / Zahhak” (best 
director award at the International 
Competition Section, the 31st Fadjr 
International Theater Festival), “Mula 
Nasreddin,” “Pinocchio,” “Don 
Quixote,” “Ta’zieh for the Little Prince” 
(best stage designer and award and 
second best director award at the 
12th International Ritual-Traditional 
Theater), “The Aforementioned,” 
“Woman,” “Coffee Shop, Interior, 
Night” etc. Director of the theater part 
of Concert-Play “Thirty”. Designer and 
performer of: “A, B, C, E, F…,” “Scarf 
with Hair… Tastaz” and “I, Ali Asghar 
Dashti, Am Forty Years Old.”    
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Selection Board of Provincial Festivals selected works

Saeed Asadi
B. 1973, Kermanshah. BA in dramatic 
literature, University of Tehran, MA 
in cinema, Tehran University of Art, 
and PhD in theater, University of 
Tehran. University lecturer. CEO of 
City Theater Complex. International 
Director of Dramatic Arts Center 
(2017-2018). Secretary of the 34th 

and the 35th Fadjr International 
Theater Festivals. Head of Theater 
Department, Soore University, Isfahan 
(2003-2004). Host/expert of the 
Cinema Four Program (2005). Director 
of the plays: “The Island”, “Kalat’s 
Repetitious Song”, “The Repetition 
of an Act”. Writer of the plays: 
“Kalat’s Repetitious Song”, “Dark 
Like Misunderstanding”, “Highway”, 
“The Crystal Wall”, “Libero Withers 
Away” etc. Writer of the essays: 
“Vincent van Gogh”, “Pathology of 
the Holy Defense Theater”, “Studying 
the Visual System of Tahmasbi 
Shahnameh”, “A Post-colonial Look at 
the 1990s Cinema” etc. 

Rafigh Nosrati
B. 1979, Saqqez. Researcher, lecturer, theater 
writer and translator. PhD in theater, College 
of Fine Arts, Tehran. Lecturer at Tehran 
University, Tehran University of Art, Soore 
University, Damghan University of Art, Shiraz 
University of Art, Islamic Azad Universities of 
Arak, Tonekabon and Ramsar. Writer of the 
book: “The Significance of an Empty Cup”. 
Writer of the essays: “Timing in Four Plays 
by Naghmeh Samini” co-authored by Dr. 
Farindokht Zahedi, “The Representation of 
Women in Two Plays by Naghmeh Samini in 
the Light of Sociology Based on the Gender 
Roles in the Analysis of Interactive Behavior” 
co-authored by Dr. Farindokht Zahedi and 
Azar Najibi, “The Artistic Society of Theater in 
Iran”, “The Structural Poetics of Ta’zieh” co-
authored by Dr. Majid Sarsangi and Hossein 
Rahmani, “The Metaphorical Map in the Two 
Conceptual Realms of City and Theater” co-
authored by Dr. Behrouz Mahmoudi Bakhtiari 
and Dr. Mohammad Bagher Ghahramani, 
“B for Bird, C for Corrupt”, “The Dramaturgy 
of the Dramatic Narrative of Hallaj”, “Covert 
Feminism, Overt Motherhood”, “Feminine 
Mentality, the Epilogue of Sleep in an Empty 
Cup”. Translator of the essays: “Hamlet’s 
Mill”, “Beauty and Ugliness in and out of 
Context”, “Tragedy and Psychoanalysis”, 
“The Semiotics of Theatrical Performance” 
and “The Application of Discourse Analysis 
in Dramatic Texts”. 

Mehrdad Kouroshnia
B. 1974- Tehran. Writer and theater 
lecturer. MA in dramatic literature, 
Faculty of Art and Architecture, 
Tehran. Lecturer, Faculty of Art and 
Architecture, Tehran. Writer of the 
plays: “The Appointment”(best writer, 
the 29th Fadjr International Theater 
Festival and best writer, Resistance 
Playwriting Festival, 2015), “The 
Song of Stars”(best writer, Iran 
Playwrights Festival, 2009) and “The 
Last Letter”(best writer, Resistance 
Playwriting Festival, 2012). Director of 
the plays: “The Appointment”, “The 
Nightmare of a Dream…”, “Intimate” 
and “The Last Letter”(best writer, 
Resistance Playwriting Festival, 2015 ). 
Writer of the TV series: “Forbidden” 
and “Rhino”. 
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Jury of Competition

Reza Mahdizadeh
B. 1978 – Nazarabad, Alborz Province. 
Stage and costume designer, 
translator and university lecturer. BA 
in stage designing from the Faculty 
of Cinema and Theater, Tehran 
University of Art, MA in theater 
direction from Tarbiat Modares 
University and MA in architecture 
from Islamic Azad University of Art 
and Architecture. A faculty member of 
Tehran Art University and department 
head in direction at Tehran University 
of Art. Stage designer in more than 70 
plays including: “Faust”, “Terror”, “A 
Delightful Garden”, “Socrates”, “Don 
Camillo” etc. Stage designer in the 
operas:  “The Magic Flute”, “Hansel 
and Gretel” etc. Stage and costume 
designer in the movies: “Trial on the 
Street”, “A Simple Laborer Is Need” 
etc. Translator of the books: “An 
Introduction to Stage Techniques”, 
“Stage Geometry: What Is the Nature 
of Stage Designing?”

Kioumars Moradi
B. 1972-Tehran. Theater director 
and teacher. Founder of the Iran 
Professional Center for Dramatic 
Arts (Padmart). MA in dramatic 
literature from the Faculty of Art 
and Architecture, the Islamic Azad 
University of Tehran. Best idea 
and director award at the Theater 
Festival of UNESCO, 2007. Director 
of the plays: “A Romantic Letter 
from the Middle East,” “Hamlet, 
Tehran 2017,” “Recent Experiences,” 
“Simorgh,” “The City Without the 
Sky,” “House,” “A Mid-Autumn 
Night’s Dream,” “Romeo and Juliet,” 
“Electra,” “Death and the Poet,” 
“Julius Caesar According to the 
Nightmare,” “Grimace,” “Sleeping in 
an Empty Cup,” “Mysteries and Lies,” 
“The Charm of the Burnt Temple,” 
“Sinbad’s Eighth Journey,” “The 
Dumb Waiter,” “Lesson,” “Morning 
Rises,” “The Island” etc.      

Masoud Delkhah
B. 1957-Kazeroun. Theater actor, 
director and lecturer. PhD student in 
theater at the University of Kansas, 
the US. Faculty member of Tarbiat 
Modares University. Director of the 
plays: “The Trojan Women,” “The 
Trial of Joan of Arc,” “The Bald 
Soprano,” “Uncle Vanya,” “Julius 
Caesar,” “God Speaks in Altoona,” 
“Misunderstanding,” “Woyzeck,” 
“Human Life,” “King Lear,” “Richard 
III,” “Déjà Vu,” “Khanomcheh and 
Veranda,” “Mephistopheles,” “The 
Stranger” (best director award at 
the 15th Festival of the National 
Association of Theater Critics) etc. 
Actor of the plays: “Portrait,” “The 
Seagull,” “The Smell of Sleep,” 
“Routine” (best actor award at the 
29th Fadjr International Theater 
Festival), “Faust” and “Uncle Vanya” 
etc.                  
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Stage PlaysStage Plays
Competition



A provincial girl, Mahour attends a private school in Tehran. She makes friends with one of his classmate named Taraneh. The close relationship between 
these two is viewed by other students and teachers in a quite different way. This causes a series of problems for Mahour, Taraneh and other students.

Parnia Shams 
B. 1996, Nahavand. BA student in directing, Soore University, Tehran. 
Actor of the plays: “The Beginning of a Symphony”, “The Intimacy 
of That Time” and “Speak Medea”. Writer and director of the plays: 
“Evolution” and “Is” (best writer and appreciated director, Iran 
University Theater Festival, 2019). 

Is
Stage Plays - Competition

Writers: Parnia Shams, Amir Ebrahimzadeh
Director: Parnia Shams
Producer: Navid Mohammadzadeh
Cast: Parvaneh Zabeh, Yasaman Rasouli, 
Shadi Safshekan, Mahtab Karimi, Sadaf Maleki, 
Mahoor Mirzanejad
Dramaturge: Shahab Rahmani
Project Manager: Rouhollah Zandifard
Stage Designer: Pouria Akhavan
Lighting Designer: Alireza Miranjom
Costume Designer: Leila Taheri
Assistant Director: Ali Mirzaee
Production Manager: Mahta Karimi
Teaser Designer: Omran Hashemi
Graphic Designer and Poster: Seyed Moham-
mad Mehdi Mousavi
Décor: Mohsen Banihashemi
Assistants’ Stage Designer: Sara Azampanah, 
Mohammad Hossein Khosravi
Production Assistant:  Behzad Khalili
Photographer: Mehdi Ashna
Duration: 60 min.
City: Tehran

Parnia Shams 
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The story revolves around an Iranian family of three (father, mother and 
daughter). During the play, a series of events coming from a rumor will 
result in different crises. The decisions the family members make for each 
other create parallel moments in different points in time. 

The Zoo
Stage Plays - Competition

Khorshid Theater  Group
Writer: Faraz Mahdian Dehkordi
Director: Amirbahavar Akbarpour Dehkordi
Cast: Seyed Mehdi Hesamozzakerin, Arezou Abdollahi, Maedeh Rafiee
Production Executive & Production Manager: Raha Jahanshahi
Lighting Designer: Adel Mohammadian
Stage Designer: Amirbahavar Akbarpour Dehkordi
Video: Hajar Samadzadeh, Mohammad Fadaee
Video Projection: Adel Mohammadian
Costume Designer: Ameneh Abbasi
Music Selection and Effects: Mehrdad Habibian
Assistant Director: Alireza Marvi
Media Consultant: Fariborz Daraee
Ad Manager: Amir Ghalichi
Stage Manager: Saleh Samimi
Script Supervisor: Reza Heidari
Lighting Operator: Khadijeh Ahmadi
Graphic: Babak Azari Dehkordi
Teaser: Hajar Samadzadeh
Duration: 60 min.
City: Shahr-e-kord

Amirbahavar Akbarpour Dehkordi 
B. 1992 – Shahr-e Kord. BSc in machinery mechanics, Shahr-e Kord 
University. Director and stage designer of the plays: “Denial” (best 
director and stage designer, the 28th Chaharmahal and Bakhtiari 
Theater Festival), “One Plus Two” (best director and actor, the 29th 
Chaharmahal and Bakhtiari Theater Festival), “Very Red-Haired Anne 
Shirley” (appreciated play, best stage designer and best director 
candidate, the 21st Iran International University Theater Festival) and 
“The Zoo”. 

Amirbahavar Akbarpour Dehkordi
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The story of Othello is repeating itself this time in south Iran.

The Only Domestic Crab in Home’s Sheets Acting Othello
Stage Plays - Competition

Ibrahim Poshtkouhi 
B. 1976, Bandar Abbas. Writer and director of the plays:  “Thesis on Blood 
Circulation”, “The Nature of Love in the Desert of Loyalty”, “Only the First 
Dog Knows Why It Is Barking, Macbeth”, “Selling a Recalcitrant Soul by 
the Spit Trick or the Poetics of Blood”, “The Macbeth Land” (performed 
in Armenia and Azerbaijan”, “The Moscow Nights” and “Like Water for 
Chocolate”.  Director of the plays: “We When Return, There Will Be Two 
Hanging Feet” (appreciated play, best director, the 18th Fadjr International 
Theater Festival”, “Macbeth” (performed in Germany), “The Last 
Pomegranate of the World”, “Running Out of Bones”, “The Divine Comedy” 
etc. Assistant Director and assistant writer of the play “The Fox Hunt”.   

 Titook Theater Group   
Writer and Director: Ebrahim PoshtKouhi

Cast: Asghar Hemmat, Nahid Moslemi, Gholam Farajzadeh, Iman 
Eshraghi, Masih Kazemi, Gata Abedi, Mansour Soufi

Assistant Director and Programmer: Majid Mehrabadi
Character Recognition Consultant (Based on Jung’s psychology): 

Gata Abedi
Composer: Behrang Abbaspour

Musicians: Morteza Olabandari, Amin Basereh, Meghdad Esfandi
Stage Manager: Amir Hasan Khalilzadeh

Stage Designers: Ebrahim PoshtKouhi, Ali Tehranchi
Costume Designer: Maghdi Shamiran

Bandari Costume Designer: Fatima Poshtkouhi
Poster Designer: Hamed Rasoulabadian
Lighting Designer: Ebrahim PoshtKouhi

Photographer: Mehdi Ashena
Media Manager: Fariborz Daraee

Duration: 100 min.
City: Tehran

Ibrahim Poshtkouhi 
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Etud Theater Group
Writer: Reza Goshtasb
Director: Karim Alikhah
Cast: Bahram Jalali, Akbar Sabilan, Ilia Alikhah, Elham 
Heidarian, Saeed Abdollahi, Saeedeh Shokri, Baharak 
Pejmanfar, Ata Rostamzad
Assistant Director: Karim Zenderouh, Saeed Abdollahi
Stage Designer: Maryam Kalantari
Composer: Hossein Behrangzadeh
Musicians: Hossein Behrangzadeh, Dariush Seraj, Roya 
Kalantari
Lighting Designer: Ehsan Taheri
Costume Designer: Karim Alikhah
Make-up Designer: Maryam Rokham
Poster and Brochure: Hamid Hamzehzad
Stage Manager: Salar Akbari
Décor: Salar Akbari, Dariush Seraj
Teaser: Hadi Hob Naghi
Performance Manager: Hamed Mehdikhani
Duration: 70 min.
City: Urmia

A three-part story of the residents of a village who are now in purgatory. They are being punished for what they did during their lifetime. The story of Assad 
who became suspicious of his wife and therefore buried her alive; the story of Teimour who was looking for buried treasures; and the story of Ata and Peiro 
who were looking for Yaghoub’s wine bottles in a graveyard. 

Some Unreliable Narratives of What We Wouldn’t See
Stage Plays - Competition

 Karim Alikhah 
B. 1976, Marand. BA in Persian 
literature, Payame Noor 
University, Marand and MA 
student in theater directing, Nabi 
Akram University, Tabriz. Director 
of the plays: “Arash”, “The Shah 
and Shabdiz”, “The Travelers”, 
“O’ Moon”, “The Moon Invisible”, 
“The Jinns Who Come in the 
Horse Year”, “Circularity”, “A 
Window to the Light”, “The 
Killers’ Horse”, “The Death of 
Yazdegerd III”, “Death on a Hot 
Tin Roof”, “The Bridge”, “The 
Lost Rider”, “The War-Letter of 
the Slaves”, “The Comedy of 
Discoveries”, “The Pirates” etc. 

 Karim Alikhah 
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Shovalieh 79 Group
Writer: Seyed Ghasem Hosseini
Director: Abdolzahra Mahmoudi
Cast: Saeed Fooladi, Meysam Abedi, Mohammad Omrani, Sahar 
Haghshenas, Hasan Ghanoon, Mahsa Zarghamdoost, Ehsan Amiri, 
Rasoul Mahmoudi
Lighting Designer: Ebrahim Heidarnejad
Poster and Brochure: Mohammadreza Kheirandish
Stage Designer: Abbas Ghanbari
Costume Designer: Sedigheh Dorahaki, Jafar Ahmadpour
Sound Designer and Composer: Meysam Abdi
Choreographer: Mohammadreza Faraji
Make-up Designer: Abbas Ghanbari
Project Advisor: Mohammadreza Ebrahimi
Performance Engineer: Mohammadreza Faraji
Executive Manager: Jafar Ahmadpour
Programmer and Assistant Director: Mohammadreza Faraji
Décor Construction: Esmaeel Poozesh
Décor: Hossein Alizadeh, Pejman Barzegar, Hossein Soltanpoor
Assistant Composer and Script Writer:  Tayebeh Ebrahimi 
Sound Mixing and Mastering: Arash Pandidan
Qoran Reader: Soheil Salemi
Duration: 90 min.
City: Bandar-e Deyr 

The locals send their presents to a shrine that doesn’t answer their 
prayers. In the vicinity of the shrine, there is a graveyard where 
Rouzbeh’s father rests in peace. Rouzbeh goes there every day to 
visit the tomb of his father who was killed in God’s path…

Talk in My Mouth
Stage Plays - Competition

Abdozzahra Mahmoudi 
B. 1982, Bandar-e Deyr. BA in public relations. Director of the plays: 
“The Song of Gabriel’s Feathers”, “The Knight of the Red Sea”, “The 
Day Satan Cried”, “The Season of Awareness”, “Waiting with the Smell 
of the Daffodil”, “The Old Titanic”, “Talk in My Mouth” and “Requiem”. 
Actor of the plays: “The Comedy of Smells”, “Hassani and the Demon 
a Trail Behind the Mountain”, “A New Bridge”, “The Society of the 
Mad”, “Hassan Kachal’s Plans”, “The Comedy of Heights”, “Namaki 
and the Magic Bird”, “The Comedy of Smells” and “A Musical Play 
Extremely Unfunny”. 

Abdozzahra Mahmoudi 
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Reza Karamizadeh 
B. 1980, Yasuj. BA in cinema directing. Stage designer of the plays: “Trilogy of Misogyny and 
Cockroach”, “Three Narrative of Dying in a Misty Night”, “The Bare Sleep of Snow”, “Nothing”, 
“Hamlet”, “Mir Mohanna” and “Horse”. Director of the plays: “The Navy Blue Nightmares of 
a Sick Horse”, “The Bloated Knife of Night”, “One Week Walk in Heaven”, “A Few Unreliable, 
Unseen Narratives” and “The Anthology of a Knife’s Happy Morning”. 

 Shaden Group 
Writer: Reza Goshtasb
Director: Reza Karamizadeh
Cast: Akbar Aeen, Nazanin Naderpour, Mehrdad Alipour, 
Behnam Mehdipour, Pouria Nikeghbalian
Stage Designer: Reza Karamizadeh
Music Designer: Hossein Asili
Lighting Designer: Reza Karamizadeh
Costume Designer: Shahram Sheibani
Make-up Designer: Mina Panahpouri
Poster and Brochure Designer: Hamid Jokar
Musicians: Tarogh Nikpour, Amirhossein Ghosi, Iman Zeini
Décor: Enayat Salehpour, Mehdi Karamizadeh, Ali Akbar 
Ghasemi, Amir Tavakkoli
Photographer: Eshagh Aghaee
Duration: 45 min.
City: Yasouj

Where Are My Hands Mam Hasan?
Stage Plays - Competition

One day Narges Goli goes to the village. At the pond, a dragon stings her and she dies. In the morning, 
her parents go away. Mam Hasan forgets everything altogether. Bibi tries to make him remember some 
things; some other things are going to be remembered with the help of Ali Sina. Kazem makes him 
remember shrapnel while Yousef is just a child. 

B. 1980, Yasuj. BA in cinema directing. Stage designer of the plays: “Trilogy of Misogyny and 
Cockroach”, “Three Narrative of Dying in a Misty Night”, “The Bare Sleep of Snow”, “Nothing”, 
“Hamlet”, “Mir Mohanna” and “Horse”. Director of the plays: “The Navy Blue Nightmares of 
a Sick Horse”, “The Bloated Knife of Night”, “One Week Walk in Heaven”, “A Few Unreliable, 
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Cherknevis Group
Writer: Bagher Soroush
Director and Designer: Kamran Jabbari
Cast: Shayesteh Farmanifard, Peyman Jabbari, 
Mohammad Vatankhah, Arian Sajjadi, Hojatollah 
Asadollahi, Alireza Khezri, Kamran Jabbari
Décor Making: Mohsen Maragheh, Peyman Jabbari, 
Mohammadreza Rastgou, Mehdi Soltani
Tailor: Ali Abdollahi, Mahvash Barzegarzadeh
Lighting Operator: Seyedeh Fatemeh Ebrahimi
Effects: Bahram Bahari
Music Selection: Mehdi Abedi
Music Operator: Hootan Naderi
Poster and Brochure Designers: Shoayb Maktabdari, 
Alireza Hajirahmani
Photographer: Ali Asghar Feizollahi
Subtitle Operator: Siavash Davoodpoor
Translator: Samira Sharif
Advisors Director : Gholamreza Hematian, Hossein 
Moosavi
Group Leader: Yaser Hashemzadeh
Duration: 60 min.
City: Bijar

It’s wartime. Two big holes are being dug as shelter. While digging, 
the students find some bones just to realize that the school has been 
built on a graveyard. The story of a ghost belonging to a woman 
wandering in classes at night becomes a nightmare for the students. 

The Tomb’s Ropes
Stage Plays - Competition

Kamran Jabbari 
B. 1981, Tehran. A filmmaking graduate. Director and designer of the plays: “The Tomb’s Ropes” (appreciated play, the 30th Kurdistan Theater Festival), 
“Australia” (bet stage designer and second best director, the 29th Kurdistan Theater Festival) and “The Closet” (best director, stage designer and actor, 
the 27th Kurdistan Theater Festival). Actor of the plays: “The Unfinished Dossier” (second best actor, the 24th Kurdistan Theater Festival), “Operator Type 
Four” (third best actor, the 26th Kurdistan Theater Festival), “King Douvr”, “Souvaraneh”, “The Closet” and “The Tomb’s Ropes” (third best actor, the 30th 
Kurdistan Theater Festival).   

B. 1981, Tehran. A filmmaking graduate. Director and designer of the plays: “The Tomb’s Ropes” (appreciated play, the 30th Kurdistan Theater Festival), 
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Today, the students of genetics are going to take the biological morality exam in written form. Before the exam begins, one of the students tells the 
professor that they should go one by one to the university security department, perhaps to take the exam in oral form. 

Genetics
(A branch of biology or killing a white wolf in the desert)

Stage Plays - Competition

Mahsa Ghafourian 
B. 1987, Mashhad. BA in painting, 
Islamic Azad University, Tabriz. Writer 
of the plays: “First Grade”, “Red 
Meat”, “Oxygen” (plaque of honor 
for playwriting, Youth Competition, 
the 35th Fadjr International Theater 
Festival), “Romeo and Juliet” and 
“Mansur, Hamed, Behruz out of 
Cheese”. Actor, writer and director 
of the plays: “The Red Cat”, “2-1 for 
Barcelona” and “Part of Violet Is Red”. 
Director of the plays: “The Absurd 
Absurdity of Ms. Mir Mazad”, “A Small 
House Which Is Not Too Old” and “First 
Grade”. Actor of the plays: “Omissions”, 
“Pianistology” (plaque of honor for 
acting, the 36th Fadjr International 
Theater Festival), “Iraq”, “The Cold 
Fever on a Hot Forehead”, “Loadlow 
Display” and “The Pacific Ocean”. 

Giah & Shamayel Group
Writer and Director: Mahsa Ghafourian
Cast: Ava Abbasabadi, Sara Pakdel, Shadi Omrani, 
Mohammadhossein Nikravan, Ali Khashaee, Mahla Matbouee, 
Fartash Zargarbashi, Parham Kachranlouee, Miad Foghani, 
Donya Rahimian, Masoud Asgari, Ali Sharif, Mohammad Nadem, 
Mehrad Fallahi, Helia Karimi, Tara Teymouri, Sepideh Abedi, 
Mojgan Kermaninejad, Aynaz Shirazizadeh, Jaleh Rezaee, Samira 
Roshannejad, Behzad Kheirandish, Maryam Shapouri, Somayeh 
Tahmasebi, Ali Baghbanzadeh,Mahshid Ardekani, Neda Hydari, 
Bahman Mesh kat, Mitra Soltani
Assistant Director: Kourosh Daneshvar, Masoud Hosseinpour
Stage, Costume, Lighting and Graphic Designer: Mahsa 
Ghafourian
Make-up Designer: Mahsa Ghafourian
Stage Manager: Ali Moradi
Lighting Operator: Vida Adabi
Sound Operator: Mohammad Sajjadi
Video: Soroush Saedi
Photographer: Moeen Ghazanfari
Teaser: Kasra Shadnejad
Public Relations: Ali Asghar Ghouchani
Duration: 100 min.
City: Mashhad 

Mahsa Ghafourian
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On way home, Prince Khosrow is 
walking through a dark alley. At 
home, he faces his own body…

 Prince Ehtejab
(an adaptation of Houshang Golshiri’s Prince Ehtejab)

Stage Plays - Competition Writer, Designer and Director: Afshin Zamani
Cast: Raha Moghaddam, Alireza Labibian, Shahab Abbasian, 

Ali Pouya Ghasemi, Faezeh Hamidi, Nastaran Parsaeean, Mahsa 
Zahiri, Marjan Momeni, Reza Mohammadi, Nariman Abedi, 

Mahdis Hashemi, Afshin Zamani, Sarina Lavasani, Azadeh Javid
Composer: Behzad Bakhtiari

Assistant director and Programmer: Pegah Mahdavizadeh
Costume Designer Advisor: Samaneh Ahmadi Motlagh

Poster Designer and Graphic: Sahar Nahavandinejad
Lighting Designer: Nariman Abedi

Media Consultant and Public Relations: Maryam Roudbarani
Photographer: Reza Javidi

Duration: 75 min.
City: Tehran

Afshin Zamani 
B. 1980, Tehran. BA in directing. Director of the plays: “It Will Happen 
Finally”, “Mother Courage and Her Children”, (best director, Tehran 
Theater Festival, 2013), “A Place with the Pigs”, “All These Snowy Days” 
(best director, Tehran Theater Festival, 2012), “Andorra”, “Endgame”, “The 
Memoirs of a Supporting Actor” (best director, Youth Competition, the 36th 
Fadjr International Theater Festival ) and “Prince Ehtejab”. 

home, he faces his own body…

Afshin Zamani 
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Herring is the story of a remote island in 
international waters. On the one hand, there 
is a king who owns the only gun in the island 
and on the other hand there are eight young 
people tried of staying in the island.  

Herring
Stage Plays - Competition

Reza Baharvand 
B. 1992, Khorramabad. MA in theater directing. Writer of the plays: “Booze”. Director of the play: “The 
Naked Jinn” (best radio director, the 32nd Fadjr International Theater Festival). Writer and director 
of the plays: “Samaeizadeh” and “Herring”. Director and stage designer of the play “Lunchtime” 
(appreciated director and stage designer, the 18th Iran University Theater Festival).  

Writers: Ahmad Solgi, Reza Baharvand
Director: Reza Baharvand
Producers: Mohammad Ghods, Amir Jadidi
Cast: Amir Jadidi, Ali Shadman, Elnaz Habibi, 
Faezeh Yousefi, Keyvan Mohammadi
Mehran Miri, Sarina Taraghi, Nasir Saki, 
Parastoo Moeinoddin, Nima Sokoot
Stage Designer: Rouhan Emami
Costume Designer: Shima Mirhamidi
Make-up Designer: Laya Kharaman
Lighting Designer: Saba Kasmaee
Sound Designer: Armin Kheirdan
Graphic Designer:
Mohammad Sadegh Zarjooyan
Composers: Mobin Baharvand, Shayan Safavi, 
Mohammad Asghari Asl
Chorus Consultant: Amirhossein Jam
Production Manager: Sina Farahani
Assistant Director and Programmer:
Hossein Shahivand
Script Supervisor: Maryam Zamirian
Stage Managers: Behzad Eshaghi
Nima Sokout, Mahan Shahidizadeh
Stage Assistant: Sajad Nejati
Costume Assistants: Mehroo Sayad
Sahar Ashtiani
Make-up Assistant: Saman Mahabadi
Sound Designer Assistant:
Hossein Beheshtipour
Tailor: Zahra Bahrami
Photographer: Hossein Hajibabaee
Volleyball Coach: Abbas Minouee
Décor Supervisor: Mohammadreza Panahi
Décor Making : Alireza Panahi
Vahid Vatandoost, Rasoul Nabiee
Shahriar Pirmohammadi, Ramezan Bakhtee
Duration: 110 min.
City: Tehran
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The law is against women. The Lady believes that they have to fight against the 
law not the lords. As soon as news come out that the Lady has revolted, soldiers 
come down from the Zagros Mountains, Dena, Zardkooh, and Asmari…

The 100th Anniversary of 
Conquering Tear
Stage Plays - Competition

Raha Theater Group
Writer: Saber Mohammadi
Director: Mehrdad Alipour
Cast: Behnaz Mandanizadeh, Mohammadreza Ansari, Reza Alipour, 
Mojtaba Barzi, Morteza Yazdankhah, Mahmood Dashti, Sepehr 
Pooralhosseini, Mohammadreza Mobaraki, Saman Mardani, Ahmadreza 
Vafaee, Mehrshad Alipour, Reza Soosani, Mohammad Saleh Karami, 
Ghazal Dejdar
Assistant’s Director: Mohammad Pourfarihi, Ali Shafieenejad
Stage Designer: Mehrdad Alipour
Lighting Designer: Mohammad Saleh Karami
Music Designer: Mehrdad Alipour
Poster and Brochure Designer: Ghazal Dejdar
Costume Designer: Behnaz Mandanizadeh
Lighting and Stage Operator: Sarina Jafari, Isa Heidari
Musicians: Farid Barzi, Meysam Pou rfarihi, Amir Veisi, Afshin Khedri, 
Dena Pirsabzi, Elaheh Abbasi
Stage Manager: Milad Mohammadi
Script Supervisor: Kamand Shams
Accessories: Farzaneh Abad
Photographer: Amin Karimi
Make-up Designers: Marzieh Abdinasab, Dena Pirsabzi
Make-up Artists: Ameneh Salehi, Mehrdad Alipoor
Tailor: Shahla Alikhani
Group Leader: Amir Hossein Noroozi
Producer: Ahmadreza Derakhshan
Duration: 50 min.
City: Gachsaran

Mehrdad Alipour 
B.1979, Gachsaran. BA in Farsi literature, Islamic Azad University, 
Gachsaran. Director of the plays: “Ten Thousand Nights and One”, 
“The Story of Some Drowned People Attested by the Scaffold and 
the Tree”, “The 100th Anniversary of Conquering Tear” and “The 
Story of the River about Birth”. Writer and Director of the children’s 
play “Malek Mohammad the King”. Actor of the plays: “A One-Week 
Walk in Heaven”, “A Story for Bahram Chobin” (second best actor, 
Iran International University Theater Festival, 2003) and “Like a Bird 
Pecking at a Red Apple”. 

Mehrdad Alipour 
B.1979, Gachsaran. BA in Farsi literature, Islamic Azad University, 
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After being exiled, the city’s old barber comes back to the city in disguise in order to 
take revenge on the people and the city’s sheriff. To his surprise, he sees the other 
face of the city, with old ugly people. The city has lost its attraction. The barber 
makes the people young with an old trick. He becomes famous in the whole city…

Homeland and Body
(based on Stephen Sondheim’s Sweeney Todd)

Stage Plays - Competition

Javad Khaksar Haghani 
B. 1991, Shahr-e-kord. BA in dramatic literature, University of Art, Damghan. 
Writer of the essays “Theater in the Eyes of David Wood”(best essay, 
Tehran Conference on Art and Architecture, 2016). Writer of the plays: “The 
Achievement”, “The Frame” and “Outdated Bottom of the Line”. Actor of the 
plays: “The Recent Experiences”, “Gray”, “Will” and “Disease”. Writer and 
director of the play “Homeland and Body”.

Tati Group
Writer and Director: Javad Khaksar Haghani
Cast: Behzad Torabian, Asghar Eshraghi, Paria Amini, 
Sohrab Esmaeeli, Arman Barati, Leila Mousavi
Assistant Director: Tahereh Soleimani
Stage Designer: Asghar Eshraghi
Stage Manager: Danial kamali
Stage Assistant: Nima Bayati
Lighting: Davoud Aminian
Make-up: Sahar Azarakhsh
Graphic: Ali Ebadian
Orchestration: Reza Kazemi
Décor: Arash Forou zandeh
Group Leader: Farshid Bozorgnia
Duration: 60 min.
City: Shahr-e-kord

Javad Khaksar Haghani 
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A few people are trying to do something dangerous. A series of facts and 
events change the course of their lives. 

Ghezel Hesar
Stage Plays - Competition

Nila Group
Writer and Director: Amin Ebrahimi
Cast: Amin Ebrahimi, Vahid Akbari, Maziar Saki, Pegah Khalafvand
Director Advisor: Mojtaba Ebrahimi
Costume and Stage Designer: Leila Khosravi
Light Designer: Amin Ebrahimi
Assistant Director: Milad Delan
Executive Manager: Farshid Azizpour
Programmer: Ali nemati
Script Supervisor: Fatemeh Geraee
Stage Manager: Ahmad Roshani
Sound and Lighting Operator: Zeinab Vafaee
Stage Advisor: Ali Pourahmadian
Executive Group: Leila Hemmati, Mehregan Arbabi, Mostafa Ebrahimi
Music: Sajad Ebrahimi
Musicians: Farshid Azizpoor , Mohammadreza Hossein Beigi, Zeynab 
Navaee, Saba Khalafvand
 Poster and Brochure: Ebrahim Dolatshah
Duration: 120 min. 
City: Kuhdasht

Amin Ebrahimi 
B. 1981-Kuhdasht. BA in dramatic literature from the Faculty of Cinema and 
Theater, University of Art and MA in directing from the Faculty of Fine Arts, 
Tehran University. Writer, director and actor of the plays: “Unaccounted For,” 
“Hands Still Works Like Magic,” “The Syndicate of the Dead,” “The Roasted Oak,” 
“Mother,” “We Were People Too,” “Blood and Mud,” “Years of No Memories,” “A 
Song for You” (best writer award at the 34th Fadjr International Theater Festival) 
and “It Was Winter” (plaque of honor for direction at the 35th Fadjr International 
Theater Festival). 

B. 1981-Kuhdasht. BA in dramatic literature from the Faculty of Cinema and 
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Karim the Opium Addict, Nasseroddin Shah’s clown, is 
looking for his own grave after death. 

Karimology
Stage Plays - Competition

 Reza Bahrami 
B. 1980, Tehran. BA in cinema directing, University of 
Culture and Art, Tehran. Director of the plays: “The Old Man 
and the Tiger”, “Life for Life’s Sake”, “20-Metri Javadieh”, 
“The Family Picture”, “Nearby”, “ Mubarak and the New 
Generation”, “Baffled Look”, “Spaceless Timeless” (best 
idea, the 37th Fadjr International Theater Festival” etc. Actor 
of the plays: “The Train”, “Mashrouteh Banou”, “Count to 
One”, “The Bystander Convicted to Death”, “Sing in the 
Fog”, “Gholamreza Labkhandi”, “How Can I Be a Bird?”, 
“Be Careful Not to Miss the Bus” etc. 

Teatr-e Nazdik Group 
Writer: Mehran Ranjbar
Designer and Director: Reza Bahrami
Cast: Majid Rahmati
Producer: Navid Mohammadzadeh
Project Manager: Roohollah Zandifard
Costume Designer: Pegah Torki
Lighting Designer: Reza Khazraee
Make-up Designer: Maria Hajiha
Assistant Director: Mehrdad Vahabzadeh
Script Supervisor: Shima Maleki
Poster and Brochure: Seyed Mehdi Moosavitabar
Teaser: Omran Hashemi
Assistant Production: Mohsen Najafinia
Stage Manager: Amir Hossein Jalalian
Photographer: Reza Javidi
Duration: 60 min.
City: Tehran  Reza Bahrami 

B. 1980, Tehran. BA in cinema directing, University of 
Culture and Art, Tehran. Director of the plays: “The Old Man 
and the Tiger”, “Life for Life’s Sake”, “20-Metri Javadieh”, 
“The Family Picture”, “Nearby”, “ Mubarak and the New 
Generation”, “Baffled Look”, “Spaceless Timeless” (best 
idea, the 37
of the plays: “The Train”, “Mashrouteh Banou”, “Count to 
One”, “The Bystander Convicted to Death”, “Sing in the 
Fog”, “Gholamreza Labkhandi”, “How Can I Be a Bird?”, 
“Be Careful Not to Miss the Bus” etc. 

Seyed Mehdi Moosavitabar

Mohsen Najafinia
Amir Hossein Jalalian

Seyed Mehdi Moosavitabar
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Gholam and Salim work in a chicken coop. They’ve 
bought a pair of crows in order to make their dreams 
come true. They are keeping the pair under certain 
circumstance and watch them constantly. The presence 
of a girl who is trying to open a new window for them to 
see the world from there  which leads to catastrophe. 

 The Crows
Stage Plays - Competition

Saeed Mohseni 
B. 1976, Zayandeh Rud. BA in directing, Soore University, Isfahan and MA in direct-
ing, Tarbiat Modares University. Writer and director of the plays: “When the Moon Gets 
Full”, “Farangis”, “A Soldier from a Past Era”, “No One Would Lost His Home if Traces 
Were Eternal”, “Father Anton’s Daughters” etc. Writer of the novels: “A Girl Who Ate 
Herself”, “A Whale Who Swallowed Jonah Is Still Alive”, “To Leila”, “A Song for Dragon-
flies” and “Captain Babak”. Writer of the plays: “Straight”, “It’s Still Raining”, “Syncline”, 
“Yahya Is the Name of the Dead All”, “No One Would Lost His Home if Traces Were 
Eternal”, “A Man Who Used to Wear Black and White Pinstripe Suits” and “The Police 
Station Is Empty”.   

Writer and Director: Saeed Mohseni
Cast: Mohammad Torabi, Ghader Tabatabaee Zavareh, 
Bahareh Aghadavood
Producer: Miad Soleimanirad
Stage Designer: Melika Gholami
Costume Designer: Ghazal Mohseni
Lighting Designer: Hadi Shaban
Assistant Director and Script Supervisor:
Reyhaneh Sadat Naji
Stage Manager: Mehdi Javanmardi
Performance Manager: Narges Moeeni
Production Manager: Hasan Kooshkian
Production Assistant: Shervin Pagiri
Composer: Hamid Rezayat
Stage Assistants: Azadeh Soleimani, Shila Pari
Sound Assistant: Mehdi Javanmardi
Poster and Brochure Designer: Hamidreza Soleimani
Photographer: Ghazal Mohseni
Décor: Ahmad Marani
Duration: 70 min.
City: Isfahan
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A Kurd courier who has hurt himself by walking on a mine comes 
to Tehran along with his family. They have to stay in the house of 
a fellow Kurd for a few days and there he faces little by little by an 
incredible problem.

The Bread Committee
Stage Plays - Competition

Leili Aj 
B. 1978, Tehran. BA and MA in dramatic literature, Faculty of 
Art and Architecture, Tehran. Writer and director of the plays: 
“Night”, “Ballet on Senseless Lines”, “A Satire for a Woman”, 
“Hibernation”, “Blood Sugar” and “Daily Routine”. Writer of the 
plays: “The Year with Two Autumns” (best writer, Playwriting 
Section, the 37th Fadjr International Theater Festival), “Where Is 
Ibrahim?” (plaque of honor for best writer, the 1st Second Step 
Adapted Plays Festival).

Writer and Director: Leili Aj
Cast: Elham Shabani, Sana Rangraz, Siamak Zeynoddin, Bahareh Moshiri, 
Yalda Abbasi, Saman Heydarian
Stage Designer: Sina Yeylaghbeigi
Costume Designer: Elham Shabani
Lighting Designer: Reza Khazraee
Make-up Designer: Maria Hajiha
Assistants Director: Hadis Hosseini, Morteza Abdollahi
Advisor Director: Toomaj Daneshbehzadi
Music: Ali Ghamsari
Photographer: Reza Javidi
Poster and Brochure Designer : Shayan Kiani
Stage Managers: Mohammad Hasan Darbaghifard, Pouria Dehghan
Script Supervisor: Leyla Radpouran
Media Advisor: Maryam Roudbarani
Duration: 65 min.
City: Tehran

B. 1978, Tehran. BA and MA in dramatic literature, Faculty of 
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Wenders Theater Group
Writer, Producer and Director: Mehran Ranjbar
Cast: Mehran Emambakhsh, Sara Rasoulzadeh
Yalda Abbasi, Reyhaneh Razi, Amin Miri, Ali Pouya Ghasemi
Assistant Director and Programmer: Arash Fasih
Costume Designer: Moghdi Shamirian
Composer and Musician: Farshad Dehnavi
Stage Designer: Ali Pouya Ghasemi
Lighting Designer: Reza Khazraee
Script Supervisor: Shabnam Masoumi
Art Manager: Maryam Emami
Graphic, Teaser and Photographer:
Mohammad Sadegh Zarjouyan
Investor: Actiran 
Group Manager: Mehran Ranjbar
Duration: 85 min.
City: Tehran

The last moments of Brando and the attack of characters 
such as Marilyn Monroe, Senior Marlon and Maria 
Schneider to Brando and sinking into a dangerous limbo.

Marlon Brando
Stage Plays - Competition

Mehran Ranjbar 
B. in 1982-Khorramabad. BA in 
dramatic literature from the Islamic 
Azad University of Arak (2001). Writer 
and director of the plays: “Steve Jobs,” 
“Day, Inside, 12 Midnight,” “Stick” 
and “Café France”. Director of the 
plays: “The Bald Soprano,” Macbeth” 
and “Richard III”. Actor of the plays: 
“Pallet,” “Terrace,” “Highway,” “Vartan,” 
“Schweik” etc.       
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Something happens to an all-girls school principal approaching her 
retirement. To save her face, she decides to handle the issue secretly. 

Isosceles
Stage Plays - Competition

Emadoddin  Rajablou 
B. 1995, Gorgan. Actor and director of the plays: “Jump”, “Miracle”, “With 
Headlights Off” and “A Scene to See”. Actor of the plays: “Position”, 
“The Raw Adobe”, “Hi Effigy”, “Where Water Cannot Get Through”, 
“Alice in the Doll Factory”, “The Forest Girls”, “Dystopia”, “The Thirst 
of the Sun” etc. Writer and director of the plays: “The Sacrificial Altar”, 
“Sweet”, “God’s Enemy”, “Code 13” etc. Stage designer of the play: 
“Poetics Moods of a Respectable Shepherd”.   

Avar Group 
Writer and Director: Emadodin Rajablou
Cast: Samira Sarchahi, Mohadeseh Shirali, Rana Ziadlou, 
Nazanin Shahsavari, Asma Dehmardeh, Maral Roshanian, 
Fattaneh Shamsabadi, Sara Hasanpour
Directing Group: Amir Mohammad Darvish, Samira 
Sarchahi
Lighting, Stage, Costume and Poster and Brochure 
Designer: Emadodin Rajablou 
Poster and Brochure: Mohammad Hossein Safaee
Décor and Stage Managers: Mohammad Neghabi, 
Shayan Nadimkar
Photographers: Pooria Khoshbin, Majid Araghi
Teaser: Ali Gharib
Sound Designer: Afshin Eshraghi
Stage Graphic Advisor: Javad Azimi
Script Supervisor: Morteza Eshaghi
Stage Assistant: Reza Roshani
Duration: 60 min.
City: Gorgan

Emadoddin  Rajablou 
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Washing Close is a writer who has to install toilet siphons out of destitute. His wife is embarrassed to say what her husband does for living. Hence, she tells 
everyone that he is an engineer. When the woman’s friends find out what her husband does, everything changes leading to the destruction of the writer’s life. 

Engineer Washing Close
Stage Plays - Competition

 Abolfazl Bolghandar 
B. 1988, Qom. BA in acting, Nabi Akram University, Tabriz. Director of the 
plays: “I Killed Him This Morning at 11:00 am”, “Twelve Open Letters to 
God” etc. Actor of the plays: “A Birth for a Play”, “A New Game”, “The 
Bird Flies”, “Silence”, “The Firouz Abad River” and “ An Elegy Rhymed 
in Waiting for Waking Up” etc. Director and actor of the plays: “Around 
the World in Eighty Days” and “The Lengthy Nightmare of Happiness”. 
Writer of the plays: “Something Like Serenity”, “Healing”, “Seven Walk-
ing Women”, “Seeing through a Narrow Angle” etc.      

Emrouz Theater Group
Writer and Director: Abolfazl Bolghandar
Cast: Ali Moghaddam, Abolfazl Ahmadi, Ahmad Aliee, Sedigheh Mashayekhi
Lighting and Stage Designer: Abolfazl Bolghandar
Assistant’s Directors: Amir Shekarchi, Mohammad Sabeti
Photographer: Atefeh Pirsalehi, Mehdi Mirsalehi
Cameraman: Mohammadreza Ramezani
Advertising: Ehsan Gaeeni
Teaser: Mostafa Karamali, Ehsan Sadegh, Mostafa Nadafzadeh
Public Relation Manager: Farhan Farahnak
Media Manager: Hani Ahmadzadeh
Décor: Abolfazl Ahmadi
Sound and Manitor Operator: Maeeda Nasiri, Ehsan Mozafari
Technical Affairs: Abolfazl Hajmehdi, Mehdi Ali
Stage Managers: Behnam Rezaeean, Mohammad Javad Habibinejad
Graphic Designer: Meysam Gheshmali
Costume Designer: Sedigheh Mashayekhi
Box office: Shirin Sharifi
Duration: 50 min.
City: Qom

 Abolfazl Bolghandar 
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In southern mountains there are some ruins 
with a number of stone huts within. The locals 
believe that the nomads would leave people 
suffering from severe diseases or mental 
disorders with water and bread in these huts.

Mother Medea
Stage Plays - Competition

Ala, Bach and Harakat Art Group
Writer: Yousef Shokouhi
Director: Ajman Bijaninasab
Cast: Mohsen Tanha, Meysam Jafari
Mohammad Hossein Rajabian, Ajman Bijaninasab
Assistant Director: Sanaz Haghgou
Stage Manager: Reza Tanha
Stage and Costume Designer:
Ajman Bijaninasab 
Lighting Designer: Milad Amrollahi
Make-up Designer: Zahra Kargar
Choreographer: Saee d Asad Sangabi
Poster and Brochure Designer: Ajman 
Bijaninasab
Graphic: Nazanin Dourbin
Music Selection: Ajman Bijaninasab
Sanaz Haghgou
Music Operator: Sanaz Haghgou
Photographers: Hamed Fadaee
Pegah Pouresmaeel
Teaser: Alireza Mahdavifar
Public Relations: Zaribar Karimi
Duration: 45 min.
City: Fasa

Azhman Bijaninasab 
B. 1992. Fasa. Director and stage designer of 
the plays: “Kachul and the Virtual Demon”, 
“Mother Medea”, “Let’s Kill with Each Other”, 
“Seven” and “Ruins” etc. Director of the plays: 
“Hustle and Bustle”, “Let’s Eat Our Dolls” etc. 
Actor of the plays: “Ice Mountain”, “Galidarg”, 
“Yort” etc. Designer and make-up artist of the 
plays: “I and the Broom”, “Life”, “Coming Back 
from Mena”, “The Coffin” etc.    

B. 1992. Fasa. Director and stage designer of 
the plays: “Kachul and the Virtual Demon”, 
“Mother Medea”, “Let’s Kill with Each Other”, 
“Seven” and “Ruins” etc. Director of the plays: 
“Hustle and Bustle”, “Let’s Eat Our Dolls” etc. 
Actor of the plays: “Ice Mountain”, “Galidarg”, 
“Yort” etc. Designer and make-up artist of the 
plays: “I and the Broom”, “Life”, “Coming Back 
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Lady Macbeth is infertile. She goes to a witch asking her for help. Under the witch’s magic spell, 
Lady Macbeth dies just to come back to life again. Now she give birth to infinite children. 

All Macbeth’s Children
Stage Plays - Competition

Amateur Theater  Group
Writer and Dramaturge: Mehdi Shafee Zargar
Stage Designer and Director: Mojtaba Rostamifar
Cast: Heshmatollah Ghasemi, Abdolreza Nesari, Amjad Jalali, Khadije 
Babadi, Shirin Dejagah, Peyman Talebi, Ilia Kheirollahi, Farnoush 
Eghbalmanesh, Fereshteh Eskandari, Parsa Amini, Mehraban Borhani, 
Madineh Badavi, Parsa Bidarvandi, Hasan Parian, Mehrtaz Chaharlang, 
Fatemeh Hardani, Armin Hejazi, Zahra Khosravi, Maryam Zangeneh, 
Zeinab Saki, Rezvan Seraj Hamedani, Mohammad Hossein Sayyahi, 
Nooshin Shekari, Amir Hossein Salman Saedi, Yasaman Taheri, 
Shaghayegh Askari Rad, Reza Ghasemi, Hadis Ghasemi, Mostafa Kordani, 
Baran Mohammadipour, Mehdi Marvanehpour, Arezoo Makvandi, Parinaz 
Nasirian, Benyamin Yazdani, Atousa Yousefi, Raya Yousefi
Assistant Director: Mohsen Heidari, Amjad Jalali, Reza Chehrazi
Script Supervisor: Solmaz Zibaee
Stage Designers: Saeed Zargaran, Mahmoud Ahmadi
Costume Designer and Tailor: Sara Hosseinpour
Make-up Designer: Fatima Hazbavi
Lighting Designer: Iman Nakhlestani
Composer: Behfar Kaidi
Poster Designer: Rasoul Haghjoo
Décor: Ali Zavidanian, Armin Hajjari, Amir Hossein Salman Saedi, Ahmad 
Shajaripour, Mahmoud Ahmadi, Mohammad Hossein Sayyahi
Light Operator: Mohammad Nakhlestani, Seyed Ahmad Mousavirad
Effects: Mohammad Amin Serajpour
Singer: Foroud Kaidi
Photographer: Iman Sharifi
Make-up Artists: Parsa Bidarvandi, Shaghayegh Askari, Noushin Shekari, 
Yasaman Taheri, Mehraban Borhani
Media Consultant: Omid Omidpour
Public Relations: Khaled Shamili
Duration: 105 min.
City: Ahvaz

Mojtaba Rostamifar 
B. 1986, Ahvaz. BA student in theater directing, Art and Architecture Fac-
ulty, Tehran. Director of the plays: “The Last line”, “A Scandal Needless 
to Have a Dossier”, “The Flight of the Migratory Birds in the Last Day’s 
Morning”, “Hamlet”, “Strolling among the Frames on the Timeline” (best 
director, the 32nd Fadjr International Theater Festival), “Dancing on 
Yesterday’s Newspapers”, “A Elegy for a Dead Man”, “Taxidermy” etc. 
Writer of the plays: “The Geography of a Story with the Color of Fire and 
Taste of Smoke”, “Beautiful”, “Small with Great Expectations” etc.   

Mojtaba Rostamifar 
B. 1986, Ahvaz. BA student in theater directing, Art and Architecture Fac-
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A migrant couple realize that there is a stranger at their home…

A Stranger at Home
Stage Plays - Competition

Seyyed Mohammad Mosavat 
B. 1983, Tehran. BA in painting and MA in theater di-
recting, Islamic Azad University, Tehran. Director of 
the plays: “This Is Not a Pipe”, “The Intimacy of That 
Time”, “Orphan”, “Yaft Abad”, and “Beyzai”. Writer 
and director of the plays: “The Army of Mirza Mal-
kam Khan Khanbolouki”, “This Black Ribbon” (ap-
preciated director and writer, the 14th Iran University 
Theater Festival), “The Game House of Ghiyas Al-Din 
Ma’alfaregh” (best director and writer, the 15th Iran 
University Theater Festival and appreciated director, 
the 31th Fadjr International Theater Festival), “The 
Story of Friday Afternoon” (appreciated director and 
writer, the 32nd Fadjr International Theater Festival) 
and “Family” (best director, the 33rd Fadjr Interna-
tional Theater Festival).   

Radical 14 Group 
Writer and Director: Seyed Mohammad Mosavat
Cast: Romina Momeni, Mohammad Ali Mohammadi,
Ali Hafezpour, Dinoo Zamamhadde
Production Executive: Roohollah Zandifard
Performance Manager: Milad Ariafar
Assistant Director: Omid Bonakdar
Stage Designers: Seyed Mohammad Mosavat,
Seyed Mohammadmehdi Mousavitabar
Interior Stage Designer: Maryam Nourmohammadi
Costume Designer: Samaneh Ahmadi Motlagh
Composer: Amirhossein Alahdadi
Lighting Designer: Saba Kasmaee 
Sound Designer: Alireza Akbarian
Visual: Saeed Nodehi
Graohic Designer: Seyed Mohammad Mosavat
Assistants Director: Masoud Alahdadi,
Mohammad Mousakhani
Research: Mostafa Farahani, Omran Hashemi
Media Consultant: Asal Abbasian
German Language Teacher: Hamidreza Sharifi
Photographer: Mehrdad Motejalli 
Duration: 130 min.
City: Tehran
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Stage Plays
Non-Competition

A Place for Nobody  |  42

A Separate Peace  |  47

Behind the Mansion Wall  |  39

Coming Back  |  38

Fatherland  |  46

Hashilan Wetland  |  40

In the Alley Were Mokhtar, Sasan and Simin  |  48

Ismaeel  |  36

It’s Not Infectious  |  41

Life with the Taste of Mustard  |  44

Medea  |  49 

The Astronomer  |  45

The Cherry Orchard  |  37

The Sleepwalker  |  43



Stage PlaysStage Plays
Non-Competition



Ismaeel, Abdullah’s son, is suffering from some severe disease. Abdullah, who contracted the disease 
before, is trying to do the same form of treatment on his son. After his son dies, his beliefs are challenged. 
He decides to sell his home. A girl called Elli visits the house. She wants to buy the house but with a string 
attached…

Sina Shafiei 
B. 1988, Karaj. BSc in electronics. Writer and director of the plays: “Siyahrud”, “I Am Cold”, “Stepfather”, 
“Dance of the Fireflies”, “Seasick”, “Down and Out”, “Letter of Alexandra”, “Too Far, Too Near”, “Aftermath”, 
“The Brazilians Alley”, “The Song of Water”, “The Jade Leap Year” etc.

 Ismaeel
Stage Plays - Non-Competition

Concept, Writer and Director: Sina Shafiee
Cast: Neda Ghorbanian, Abdolreza Yaghoubi, 
Farnaz Ebrahimi, Bahar Nazari, Noangiz 
Mofakham
Assistant Director: Nima Norouzi
Music: Yousef Ghorbani
Stage Designers: Sina Shafiee, Ahmad Ketabi
Décor Making: Ahmad Ketabi
Photographer and Graphic: Sajjad Molaee
Lighting Designer: Mehdi Mansour Khaki
Sound Designer: Maedeh Moazzami
Duration: 70 min. 
City: Karaj

Sina Shafiei 
B. 1988, Karaj. BSc in electronics. Writer and director of the plays: “Siyahrud”, “I Am Cold”, “Stepfather”, 
“Dance of the Fireflies”, “Seasick”, “Down and Out”, “Letter of Alexandra”, “Too Far, Too Near”, “Aftermath”, 
“The Brazilians Alley”, “The Song of Water”, “The Jade Leap Year” etc.
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Due to heavy debt, the family of Madame Ranyevskaya is 
on the verge of bankruptcy. The bank is going to put their 
estate, including the cherry orchard up to auction. In order 
to forget their sorrows, they throw a lavish party. When the 
orchard is sold, they come to face a reality they didn’t want 
to believe.

 Ali Fotouhi 
B. 1975, Tehran. BA in acting, Islamic Azad University, Arak and MA in directing, Faculty of Art and 
Architecture, Tehran. Director of the plays: “The Hot Egg Tango”, “Song”, “At Sea”, “A Party for 
a Friend”, “Fate”, “Tara’s Bitter Lyrics” and “The Maids”. Actor and director of the plays: “All the 
Perfumes of Arabia”. Director and writer of the play “Martians”. Actor of the tele-film “The Cold 
Shadow”, Actor of the TV series “Ayrılıq”. Actor of the play “Ensi’s Party-Letter”. 

The Cherry Orchard
Stage Plays - Non-Competition

Ayna Theater Group
Writer: Anton Chekhov
Translator: Soroj Stepanian
Designer and Director: Ali Fotouhi
Composer: Farhad Hagh Salemi
Cast: Fatemeh Hosseini, Kamyar Shakibaee,
Mehrdad Daadat, Sana Poursaeedi, Ziba Farajollahi,
Omid Saeedpour, Ramin Boustani, Jalal Khakzad,
Tina Abdi, Mehdi Heidari, Behrouz Alipour, Amin Ali Tayefi, 
Fatemeh Abdveisian
Musicians: Farhad Hagh Salemi, Ehsan Sepehri, 
Mohammad Mohammadvand, Mosoud Mohammadian
Poster and Brochure Designer: Elaheh Nemati
Lighting designer: Abbasali Zare Seresht, Saman Erami
Make-up Designer: Mina Panahi, Amir Heidarzadeh
Assistant Director and Producer: Ali Soleimani
Stage Assistants: Milad Basir Maaden, Amir Naderi
Script Supervisor: Somayeh Gholizadeh,
Sanam Sadeghpour
Photographers: Naeemeh Dabbaghi, Esmaeel Pirpanahi
Décor Making: Yasin Abbasalinejad, Aidin 
Aghamohammadi, Shokoufeh Sarvi
Public Relations: Mehrdad Kheradmand,
Amir Hossein Zargaripour
Teaser: Meysam Ebadi 
Duration: 90 min.
City: Tabriz

B. 1975, Tehran. BA in acting, Islamic Azad University, Arak and MA in directing, Faculty of Art and 
Architecture, Tehran. Director of the plays: “The Hot Egg Tango”, “Song”, “At Sea”, “A Party for 
a Friend”, “Fate”, “Tara’s Bitter Lyrics” and “The Maids”. Actor and director of the plays: “All the 
Perfumes of Arabia”. Director and writer of the play “Martians”. Actor of the tele-film “The Cold 
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Neghab Theater Group
Writer: Kheirollah Taghianipour
Director: Hossein Mosafer Astaneh
Producer: Javad Nouri
Cast: Farid Ghobadi, Shirin Bina, Majid Rahmati, Ali Ghabeshi, 
Fatemeh Radmanesh, Ebtesam Baghlani, Mahan Abedi, Taha 
Abedi, Pooneh Shamlou
Dramaturge: Morteza Shahkaram
Stage Designer: Manouchehr Shoja
Costume Designer: Paridokht Abedinnejad
Lighting Designer: Reza Khazraee
Poster and Brochure Designer: Saeed Shokrnia
Media Consultant: Fariborz Daraee
Programmer: Alireza Nouri
Assistant Director: Mehdi Kobbeh
Script Supervisor: Samaneh Shabani
Photographer: Somayeh Miri
Composer: Ahmad Samimi
Musicians: Ahmad Samimi, Sajjad Mohammadzadeh
Stage Managers: Sina Barzegar, Mohammadreza Ghasemi
Costume Designer Assistant: Zohreh Gholami
Ad Manager: Amir Parsaeean Mehr (Market Theater Group)
Duration: 70 min.
City: Tehran

Emad is going to undertake a big civil project in south Iran but some people are trying to dissuade 
him in different ways. They inform Emad’s family of his decision resulting in the end in the disclosure 
of his family’s secrets… 

Hossein Mosafer Astaneh 
B. 1960 - Astaneh-ye Ashrafiyeh. Actor, director and theater lecturer. BA in theater 
directing from Tehran Faculty of Fine Arts and MA in directing-acting from Tarbiat 
Modares University. Secretary of: 8 rounds of the National Holy Resistance Theater 
Festival, 5 rounds of the National Basij Theater Festival, and 2 rounds of the Fadjr 
International Theater Festival. Actor of the plays: “The Not Fallen”, “Surprise”, “Khos 
Forest”, “The Crypt”, “The Purple Cloak”, “Denial”, “Along the Red Germination”, 
“Sepehr’s Secret”, “Beside the Hydrant”, “Komeil Canal”, “Harrowing” etc. Director of 
the plays: The Sun of the Caravan”, “The Sun’s Compass”, “The Moon and the Sun”, 
“Imam Ali”, “The Life Boat”, “The Sun’s System”, “The Sonnet of Blasphemy”, “The 
Resurrection of Love”, “Medina’s Wound”, “From Earth to Heavens”, “Commanders”, 
“Plague”, “In the Moon’s Frame”, “All the Earth’s Morning” etc. 

Coming Back
Stage Plays - Non-Competition

Hossein Mosafer Astaneh 
B. 1960 - Astaneh-ye Ashrafiyeh. Actor, director and theater lecturer. BA in theater 
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A mansion behind its wall death has become a song that threatens its 
residents…

Behind the Mansion Wall
Stage Plays - Non-Competition

Rouyak Theater Group 
Writer and Director: Hamid Ebrahimi
Cast: Jalil Farjad, Jamshid Safari, Pejman Kashefi, Nasrin Mosleminia, 
Shiva Khosromehr, Zari Emad, Pantea Keighobadi, Hamed Aghaee, 
Farzad Sabouri, Alireza Darvishnejad, Ahoura Ebrahimi, Ali Heidari, 
Mandana Asri, Mohammad Reza  Mouhebati, Marieh Mashalahi, Armin 
Eftekharzadeh, Saber Karimi, Reza Rousta
Stage and Costume Designer: Maryam Nikravesh
Assistant Director and Programmer: Reza Rousta
Script Supervisor: Mandana Asri
Composer: Vahid Chehel Amirani
Musicians: Mohammad Mehdi Gilva, Milad Ahmadpour, Parham 
Ezzatnejad, Soheil Tanghodi, Vahid Chehel Amirani
Choreographer: Hamid Ebrahimi, Rana Hosseindokht
Performers: Amir Hossein Jafarpour, Erfan Seifollahi, Sima Mohammadi, 
Tina Samavat, Ahoo Moradi, Danial Memari, Soheil Rafiee, Mojgan 
Hajir Rafat, Mohammad Reza Namdari, Mohammad Reza Mohammadi, 
Mahboubeh Shams, Sahereh Mohammadi
Photographer: Reza Ghavampour
Teaser: Mostafa Teimourian, Ali Teimourian, Haft Film House 
Light and Sound: Mehdi Kazerani
Public Relations and Ad Consultant: Javad Tamaddoni
Poster Designer: Aria Derafsh Razm
Artistic Affairs and Coordination: Hamidreza Talebi
Logestic: Bahman Fakour, Masoud Fakour, Amir Hossein Jafarpour
Costume Assistants: Sima Mohammadi, Tina Samavat
Stage Assistants: Erfan Seifollahi, Soheil Rafiee
Tailor: Safoura Motadelro
Décor: Jafar Tolou Sadegh, Yousef Beheshti, Saeed Faghani, Ebrahim 
Dehghan, Alireza Sheikh Rezaee, Ahoura Ebrahimi
Duration: 90 min.
City: Tehran 

Hamid Ebrahimi 
B. 1970, Tehran. BSc in library and information science. Writer of the plays: 
“The Song of the Wind”. “The Nomads”, “A Vivid Imagination, a Dead 
Hyena” and “The End of the Line”. Director of the plays: “The Song of the 
Wind”, “A Glass Secret”, “Along the Wind”, “The Last Party”, “Lalehzar, 
the Katouzian Hotel”, “The Sun and the Night” etc. Actor of the plays: 
“Amnesia”, “Wild Dreams”, “A Live Imagination, a Dead Hyena”, “The 
Only Way Possible”, “A Bunch of Flower for Leila” etc. Actor of the movies: 
“Dream Interpretation” (best supporting actor, the 15th Moscow Police 
Films Festival”, “Watching This Film Is Forbidden”, “The Child of Earth”, 
“Alzheimer” etc.

Hamid Ebrahimi 
B. 1970, Tehran. BSc in library and information science. Writer of the plays: 
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Hashilan Wetland is the story of a family living in Tehran. The story begins with the expression of love 
which is rebuffed. The reason behind it becomes clear in the end. 

Noushin Tabrizi 
B. 1977, Tehran. BA in theater, Faculty of Art and Architecture, Teh-
ran. Writer of the plays: “Prince”, “The Paternal House”, “The Taste 
of the Forest Plum”, “A Stranger at Home”, “Botulism”, “The Beloved 
Ones”, “Needs”, “The City of My Solitude”, “The Mouse in a Tin Can”, 
“Torreh Café”, “Ganjifa” etc. Director of the plays: “Ganjifa”, “The 
Taste of the Forest Plum”, “Torreh Café”, “Prince” etc. Actor of the 
plays: “Trachyss Theorem”, “The Iran Hotel”, “Amiz Ghalamdoun”, 
“Run Adam’s Child”, “Oliver Twist”, “Wedding in the Shadow”, “The 
Suicide Shop”, “A House of Cards” etc. 

 Hashilan Wetland
Stage Plays - Non-Competition

Noushin Tabrizi 

Writer and Director: Noushin Tabrizi
Producer: Mohammad Ali 
Mohammadi
Cast: Noushin Tabrizi, Afshin 
Soleimanpour, Masous 
Shakermi,Yaghoub Sabahi, 
Mohammad Sedighimehr, Ayeh 
Kianpour, Atabak Naderi
Make-up Designer: Samira Kahali
Voice Artist: Elaheh Parsoun, 
Mohammad Ali Mohammadi
Assistant Producer: Arezoo 
Hatampouri
Stage Designer: Sina Yeylaghbeigi

Light Designer: Reza Khazraee
Graphic Designer: Alireza Darbani
Directing Group: Mahtab Heidarian, 
Armin Pour Esmaeel
Stahge Managers: Neda Emami, 
Mohammad Hasan Darbaghifard
Stage Group: Mohammad Hasan 
Darbaghifard, Reza SeyedAbadi, 
Naser Arbab
Public Relations:  Sahar Naraghi
Photographer: Mehdi Azadbakht, 
Maryam Rahmani
Duration: 70 min.
City: Tehran
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A documentary that narrates the lives of some patients suffering from Ichthyosis...

Sasha Keshvadi 
B. 1985, Urmia. BSc in mining engineering, University of Kashan and MA in busi-
ness management, University of Tehran. Director of the plays: “Symphony inside 
a Bottle”, “Maternal Love”, and “It’s Not Infectious”. Actor of the plays: “This” and 
“The Ice War”. Actor of the short films: “Total Darkness” and “Separation”. Assis-
tant director of the play “Mixed Emotions”. 

It’s Not Infectious
Stage Plays - Non-Competition

Writer: Sasha Keshvadi, Maryam Yasinzadeh
Director: Sasha Keshvadi
Producer: Anousheh Zahedi
Cast: Behnam Sarlak, Fereshteh Alousi, Fatemeh Norouzi, Mah-
yar Eslami, Sarina Razzagh, Setareh Mobini, Saman Ghannad, 
Behrouz Ebadi, Alireza Esfandyari, Sarina Taraghi, Marzieh Ali 
Akbari
Assistant Director: Mohammad Esmaeeli
Lighting Designer: Milad Elahi
Costume Designer: Ghazal Alousi
Designer: Saman Mahabadi
Composer: Mobina Chappi
Music Group: Sepandarmaz
Musicians: Mobina Chappi, Milad Ehteshami, Ehsan Askari
Make-up: Nasrin Kamali, Mehdi yazdani, Zeinab Alikhani
Duration: 70 min.
City: Tehran

Sasha Keshvadi 
B. 1985, Urmia. BSc in mining engineering, University of Kashan and MA in busi-
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Sistan where each family has its own problems. Haj Baba was the father of 
a family that used to perform ta’zieh in the holy month of Muharram. One 
year has passed since his death and this year’s Muharram is approaching. 
Haj Baba has left a piece of land for ta’zieh. The family is wondering if they 
should keep the land or not.  

Mehdi Taghizadeh 
B. 1980, Zahedan. BSc in civil engineering. Director of the plays: “Zero One Repeated 
Endlessly”, “The Basement”, “The Last Supper, the Last Act”, “Before the Civilization of 
Dogs”, “Every Time That I Breathe”, “Asooke Zaranj”, “Macbeth”, “The Illusion of a Reality”, 
“Again Lamentation: a Game in a Game”, “Tara”, “Leash Your Hunting Dog Early in the 
Morning”, “The Wind Writes Mist” and “ A Place for Nobody”. Actor of the plays: “A Mirror 
behind Silence”, “The Sacrifice Ceremony of Sanamr”, “Confessions about Women”, 
“Human”, “Ghost”, and “Insanity”.  

 A Place for Nobody
Stage Plays - Non-Competition

Arvin Theater Group   
Writer: Atousa Rigi

Director: Mehdi Taghizadeh
Cast: Shahrzad Komeilikhah, Zeinab Salman, Masoumeh 

Sheikhveisi, Safoura Taheri, Mehdi Taghizadeh, Reza 
Shahriari

Music: Manijeh Sheikh
Stage and Costume Designer: Mehdi Taghizadeh

Lighting Designer: Abbas Barazandeh, Ali Salmannejad
Brochure Designer: Ali Reza Khoshzaban

Stage Manager: Esmaeel GolestanFard
Duration: 65 min.

City: Zahedan

Haj Baba has left a piece of land for ta’zieh. The family is wondering if they 
should keep the land or not.  

Mehdi Taghizadeh 
B. 1980, Zahedan. BSc in civil engineering. Director of the plays: “Zero One Repeated 
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Gharib has long left his family and friends following a horrific incident 
when he was young boy. During all these years, he has been trying 
to forget the whole incident but meeting an intimate friend of his 
who was with him at the time of the incident conjures up all the bitter 
memories …

 The Sleepwalker
Stage Plays - Non-Competition

Amir Kalhoripour 
B. 1987, Abyek. MA in cinema. Director of the plays: “Monic”, “Black, 
White, Gray” and “Something Like Life”. Designer and director of the play: 
“Excerpts”. Actor of the plays: “Picture” and “Mirza Reza’s Rifle”. Actor 
and director of the plays: “Red and Burning” and “The Scraps of Paper”. 
Designer, actor and director of the play “Wednesday”. 

Chakavak Group
Writer: Navid Izadyar
Designer and Director: Amir Kalhoripour
Cast: Saeed Ghorbani, Sahar Aghasi, Mansour Soufi, Hossein Beigi, 
Masoumeh Dehghan, Navid Izadyar, Reza Sharifkazemi
Lighting and Stage Advisor: Alireza Mehran
Costume Designer: Sina Iranpour
Sound and Music Designer: Kamran Farazmandi
Make-up Designer: Faranak Golnoush
Poster and Brochure: Matin Kheybali
Directing Group: Mohammad Hosseini, Amirali Babalou
Stage Manager: Farhad Khoini
Script Supervisor: Raha Filbandi
Duration: 65 min.
City: Abyek

Amir Kalhoripour 
B. 1987, Abyek. MA in cinema. Director of the plays: “Monic”, “Black, 
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 Life with the Taste of Mustard
Writer: Mohammad Ghadirzadeh
Director: Saeed Najafain
Cast: Yaghoub Sabahi, Ali Yaghoubzadeh, Sepideh Pahlevan-
zadeh, Bahar Karimzadeh, Salar Najafian, Melika Eslafi, Helma 
Yaghoubzadeh
Stage Designer: Saeed Najafian 
Composer: Kian Hashemi
Poster and Brochure Designer: Alireza Khodamoradi
Media Consultant: Javad Tamaddoni
Programmer: Masoud Anami
Assistant Director: Salar Najafian, Pouria Asgharzadeh
Script Supervisor: Darin Jariani
Technician: Mehrnaz Rad
Photographer: Faranak Shokri
Duration: 55 min.
City: Tehran

Khatereh, the daughter of Zabih, is going to marry Danial. Uncle 
Ebrahim gives away an old secret. Now it is a few days since 
Khatereh has disappeared and Uncle Ebrahim has come under 
suspicion…

Saeed Najafian  
B. 1971, Tabriz. BA in directing, College of Fine Arts, Tehran and 
MA in directing, Tarbiat Modares University, Tehran. Director 
of the plays: “The Sound of Your Musical Instrument”, “The 
Gift”, “Saghi Nameh”,  “The Homeless”, “Zoljanah”, “Mother 
Courage”, “ Ensi’s Party-Letter”, “The City of Mirrors”, “Green in 
the Precinct of White and Star”, “The Fish of Dirt”, “The Eighth 
Session”, “The Gem”, “In the Shade of the Sorrow of Silence”, 
“The Night Sings Your Name”, “Life with the Taste of Mustard” 
etc. 

 Life with the Taste 
of Mustard
Stage Plays - Non-Competition..............

Saeed Najafian  
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Two women have an appointment at the same time to see a 
psychologist. The psychologist is not in his office. The women have 
to talk about their personal lives. There is one same man in their lives.

 Asghar Nouri  
B. 1976, Tabriz. BA in French language and literature, University of Tabriz 
and MA in theater directing, Tarbiat Modares University. Board member 
of Iran Playwrights Association. Director of the plays: “The Boatman”, “The 
Actor’s Dream” etc. Writer and director of the plays: “Game”, “An Informal 
Story”, “The Hunt” (best director and second best writer, the 15th Theater 
Festival, East Azerbaijan Province, 2003), “Othello Narrated by Iago”, “Hamlet 
Narrated by Horatio” (best play, Shakespeare Section, the 13th Iran University 
Theater Festival), “King Lear”, “Richard III from Tehran to Tournon”, “Two 
Narratives about Shakespeare” etc. Translator and director of the plays: “Café 
Pulcherie”, “Loreluj” etc.

The Astronomer
Stage Plays - Non-Competition

88 Theater Group  
Writer: Didier Van Cauwelaert
Translator and Director: Asghar Nouri
Cast: Ahmad Saatchian, Soheila Salehi, Ghazaleh Rashidi
Production Manager and Programmer: Seyed Farshad Hashemi
Stage Designer: Saeed Hasanlou
Costume Designer: Soheila Salehi
Make-up Designer: Hamidreza Ghasemi
Composer: Hossein Aganj
French Music Singers: Nazila Babapour, Asghar Nouri
Assistants Director: Hamed Tarokh, Fahimeh Nikkhah
Stage Manager: Farzaneh Shakeri
Art Manager: Ehsan Kar
Public Relations and Ad Manager: Amir Ghalichi
International Affairs: Marieh Azadseresht, Farzaneh Rahimi
Décor Making: Inka Studio
Stage Designer Assistants: Hamid Shahranlou, Mohsen Norouzi
In Collaboration with: Barg Artistic and Cultural Institute, 
Rouzbahan Publication
Duration: 70 min.
City: Tehran
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 Baran Group
Writer and Director: Mohammad Ghasemi
Cast: Pari Barani, Mojtaba Shojaeezadeh, Mohammad Ghasemi, 
Melina Ghadimi, Shakila Samavati, Mehdi Habibvand, Mohammad Ali 
Rahmani, Mahour Ghasemi
Stage Designer: Mohammad Ghasemi
Costume Designers: Maryam Moradi, Bamdad Bayat
Make-up Designer: Leila Soureni
Lighting Designer: Mostafa Jalambadani
Assistants Director: Shahram Aghaee, Ahmadreza Radmehr
Stage Manager: Fariborz Dousti
Script Supervisor: Nastaran Abedi
Teaser: Yalda Vafapour, Asal Esfahani
Poster Designer: Hamid Jokar
Public Relations: Shaghayegh Fereshteh
Coordinator: Ehsan Sami
Duration: 60 min.
City: Tehran

After Medea kills her children to take revenge on her husband, 
Medea’s children quarrel with each other over this question that 
who was responsible for their deaths: their mother or father.

Mohammad Ghasemi  
B. 1980, Malayer. BA in psychology, Islamic Azad University and MA in 
cinema directing, Islamic Azad University. Writer and director of the plays: 
“The Rabbit Collar”, “The Lanes of Memory”, “Visiting the House of Three 
Burnt Soldiers”, “A New Version of an Old Story” (best director, writer and 
stage designer, National Resistance Theater Festival, 2015), “Cool Like 
Morning”, “The Earth’s Bluest Sky” and “The Carpet Storytelling” (second 
best director, International Resistance Theater Festival 2013). Participant in 
Norway Ibsen Festival, 2016 and India Theater Festival, 2016. 

Fatherland
(Based in Euripides’s Medea)

Stage Plays - Non-Competition

Mohammad Ghasemi  
B. 1980, Malayer. BA in psychology, Islamic Azad University and MA in 
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John Brown arrives at a country nursing home with 
a case of money expecting hotel-style service. He’s 
a kind of dropout bound to puzzle a profession 
geared to treating the sick. He’s not physically ill 
and apparently not mentally so. He settles into 
the routine and cocoon-like security. Everyone 
speculates as to his identity.4 women, 2 men. 

Kourosh Soleimani  
B. 1973, Kermanshah. BA in theater directing and MA in dramatic literature, Tehran College of Fine 
Arts. Director of the plays: “The Whales Rendezvous”, “Picnic on the Battlefield”, “Bitter Tea”, “The 
Travelers”, “Suddenly Tin Can”, “Bread Crumbs” etc.   Director and stage designer of the play: “The 
Ins and Outs of a Shepard Who Went into a Well”. Actor of tens of plays, movies, and TV series. 

A Separate Peace
Stage Plays - Non-Competition

 Bisotun Theater Group 
Writer: Tom Stoppard
Translator: Houshang Hesami
Director: Kourosh Soleimani
Cast: Anahita Eghbalinejad, Mehdi Bajestani, 
Saman Darabi, Elaheh Zahmati, Elaheh Shahparast
Stage Designer: Sina Yeylaghbeigi
Costume Designer: Mojgan Eivazi
Graphic Designer: Majid Kashani (Daftar Studio)
Lighting Designer: Reza Khazraee
Music: Golnaz Navidan
Brochure Designer: Amir Hossein Farahani (Daftar 
Studio)
Directing Group: Aminreza Oliya, Parastoo 
Haghgouy, Mehdi Zarkeshan
Stage Manager: Mohammad Hossein 
Darbaghifard, Amir Hossein Babaeean, Mostafa 
Tabatabaee
Ad and Public Relations: Bistoun Advertising 
Group
Duration: 60 min.
City: Tehran

Kourosh Soleimani  
B. 1973, Kermanshah. BA in theater directing and MA in dramatic literature, Tehran College of Fine 
Arts. Director of the plays: “The Whales Rendezvous”, “Picnic on the Battlefield”, “Bitter Tea”, “The 
Travelers”, “Suddenly Tin Can”, “Bread Crumbs” etc.   Director and stage designer of the play: “The 
Ins and Outs of a Shepard Who Went into a Well”. Actor of tens of plays, movies, and TV series. 
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Asourik Group
Writer: Reza Goshtasb
Directors: Javad Sedaghat, Elham Ebni
Cast: Elham Ebni, Javad Sedaghat
Stage Designer: Javad Sedaghat
Technical Manager: Ehsan Ebni 
Costume Designer: Elham Ebni
Make-up Designer: Mehdi Mokarian
Lighting Designer: Iman Esmaeeli
Music: Pejman Barzegar
Sound Designer: Ehsan Safanejad
Poster and Brochure Designer: Pouria 
Bahramnejad
Stage Manager: Aynaz Jalili, Fatemeh 
Keshavarz
Décor: Ahmad Faghih, Alireza Biabanzadeh, 
Sina Rezaee, Maryam Khalifeh
International Affairs Manager: Afarin Ebni
Duration: 50 min.
City: Boushehr

Abdolazim has qualms as he has lost his wife and child in a plane crash. Now one of his students who were his child’s classmate has entered into a dialogue 
in Abdolazim’s mind. 

Javad Sedaghat  
B. 1978, Bandar Bushehr. MA in theater. Lecturer and Member of 
Theater & Cinema Faculty, Bushehr. Visiting lecture, Faculty of Art 
and Architecture, Tehran. Writer and director of the plays: “Zhion 
Cell Graveyard”, “If One Night in Tehran a Traveler” and “The Deadly 
Report”. Director and actor of the plays: “The Track Record of Bondar 
Bidakhsh”. Director and stage designer of the plays: “Spraying”. 
Director, actor and stage designer of the play “In the Alley There Were 
Mokhtar, Sasan and Simin” (best director and actor, the 15th National 
Mehr Theater Festival). 

Elham Ebni  
B. 1986, Tehran. MA in dramatic theater. Actor and designer of the plays: 
“Si Sol” and “A Turban on the Body of a Messenger’s Horse”. Director and 
actor of the plays: “If One Night in Tehran a Traveler” and “The Deadly 
Report” (best director and actor, the 14th National Mehr Theater Festival), 
“In the Alley There Were Mokhtar, Sasan and Simin” (best actor and second 
best director, the 30th Theater Festival, Bushehr) and “The Track Record 
of Bondar Bidakhsh”. Director of the play “The Zebra”. Writer, director, 
dramaturge and stage designer of the plays: “The Colt Killer”, “Godox” and 
“Illusion”. Director, actor and costume designer of the play “The Seagull”.    

In the Alley Were Mokhtar, Sasan and Simin
Stage Plays - Non-Competition

Elham Ebni  Javad Sedaghat  
B. 1978, Bandar Bushehr. MA in theater. Lecturer and Member of 
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The play has been written and performed in Kurdi. It has 
the atmosphere of Greek Medea but has been adapted to 
include things related to the Kurdish lifestyle. In response 
to her husband’s disloyalty, Medea creates a legal 
network so as to make up for the injustices according to 
Sadistic Laws. 

 Shabnam Yousefi  
B. 1987, Urmia. Actor of the plays: “Give Me Your Hands”, “Boukeh 
Baraneh”, “Khaj and Siaband”, “Dervish the Lutenist” and “Eisha”. 
Actor of the TV series “Silvana”. Actor of the short films: “Leila’s 
Party” and “Jiril”. Actor of the made-for-TV movie “Khan Naneh” 
and feature-length film “Bloody”.

Medea
(Based on Euripides’s Medea)

Stage Plays - Non-Competition

Takhteh Siah Group
Writer: Aziz Nemati
Director: Shabnam Yousefi
Advisor Director: Elham Heidarian
Cast: Shabnam Yousefi, Majid Darvishnejad, Mehdi Taghavi, Mahnam 
Peirozadeh, Nazanin Nemati, Javad Hajizadeh, Sama Pourabbas
Lighting and Stage Designer: Shabnam Yousefi, Elham Heidarian, 
Vahid Khodaparast, Majid Darvishnejad
Wxwcutive Manager: Houshang Sheikhi
Assistants Director: Majid Darvishnejad
Music: Farshid Yousefi, Atena Yousefi
Poster and Brochure Designer: Hamidreza Hamzehpour
Costume Designer: Atefeh Babaee
Costume Assistant: Rojin Salimi
Make-up Designer: Majid Darvishnejad
Make-up: Sina Jasemi
Stage Manager: Javad Hajizadeh
Stage Assistants: Farzad Mahmoudi, Farshad Mahmoudi
Duration: 45 min.
City: Urmia

 Shabnam Yousefi  
B. 1987, Urmia. Actor of the plays: “Give Me Your Hands”, “Boukeh 
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Nations Theater

Silence  |  52

Bad City  |  53

Ghosts  |  54

Flowers’ Manuscript  |  55

Tesla  |  56



Nations TheaterNations Theater



In the beginning Death enters: This city has ten millions of souls. the child-sized puppets present the war from the perspective of the ordinary people: 
civilians. The heroes of the performance are the children who facing the war, deaths of relatives, destruction and chaos.

Silence
Nations Theater

Teatr Biuro Podrozy 
Writer: Teatr Biuro Podrozy
Director: Pawel Szkotak
Cast: Marta Strzalko, Pawel Stachowczyk, Tomasz Wr-
zalik, Lukasz Kowalski, Bartosz Borowski, Magdalena 
Dębicka, Maciej Zakrzewski, Natalia Klupp
Lighting and Sound Designer: Adam Mikołajczak
Duration: 50 min.
Country: Poland
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The Bad City pictures the city during the industrial development and features social divisions, growing inequality, poverty of the working class, prosperity 
of capitalists, riots and their backlash.  It is a universal story of the progress which has different faces and different contexts and focuses on the poorest, a 
quickly growing class of workers, deprived of the basic rights, of means to live, of human dignity.

Pawel Szkotak ..........................................................................................
B. in 1965- Warsaw. Director. MA in Clinical Psychologist from the 
University of Adam Mickiewicz, Diploma in Drama Directing, Postgraduate 
studies of Culture Sector Manager at Warsaw School of Economics. 
Founder and Director of Teatr Biuro. Chairman of the Association of Polish 
Theater Directors. Director of: “Carmen Funebre”(awarded at 24th Fadjr 
International Theater Festival), “Macbeth”(Best Director Award at 29th 
Fadjr International Theater Festival), “Planet Lem”, “Liberty”, “Equality”, 
“Fraternity / Danton`s Death”, “Such Is Life”, “The Winter`s Tale”, 
“Silence”, etc. 

Bad City
Nations Theater

Teatr Biuro Podrozy
Writer: Teatr Biuro Podrozy
Director: Pawel Szkotak
Cast: Marta Strzalko, Pawel 
Stachowczyk, Tomasz Wrzalik, 
Lukasz Kowalski, Bartosz 
Borowski
Lighting and Sound Designer: 
Adam Mikołajczak
Duration: 50 min.
Country: Poland
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A transparent box and a room full of stuff which is being shifted around constantly. You find yourself in the midst between dream 
and nightmare, densely atmospheric imagery and silently scurrying shadows. Coherent compositions oscillate with the chaotic; 
the childlike is alternated by the sinister.

Angela Stoecklin ...........................................................................................................
B. in 1963- Zurich. Graduated in Contemporary Arts Practice .Choreographer and 
Dancer. Contemporary dance practice, improvisation, interdisciplinary. Dancer of 
numerous contemporary companies and productions in Switzerland, Germany and 
Belgium. Teacher of contemporary dance and improvisation/ Instant Composition 
and Taiji Quan and Qi Gong . 

Ghosts
Nations Theater

The Fusion Projects
Writer and Director: Angela Stoecklin
Cast: Angela Stoecklin, Matthias Rueegg
Lighting Designer: Antje Brueckner
Duration: 50 min.
Country: Switzerland
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Medieval Armenian splendid sculptures of Man, Lion, Bull and Eagle as legendary characters, which symbolize four gospel propagators… . The sculpture 
comes to life to reveal the sacrament of Book and Writing, the meaning of Manuscript made of parchment and the sacred symbolism of divine Miniature. 

Zhirayr Dadasyan ..........................................................................................................
Born in 1964- Yerevan. Director. Studied at the pantomime studio and at Armenian 
State Pedagogical Institute, the faculty of Culture, the department of Directory. 
Teacher in Armenian State Pedagogical Institute and in State Institute of Theater 
and Cinematography. Director at State Radio as a director and broadcaster. Director 
of Yerevan State Pantomime Theater. Founder of “Shoghakat” TV studio. Art director 
of Yerevan State Pantomime Theater. Director of the performances: “Eagles”, “The 
Game”, “Butterflies”, “How to Paint a Bird”, “The Flowers of Evil”, “Sheranik”, 
“Ardalion”. Founder of “Nazenik” Yerevan International Mime Festival. Founder 
of the children’s TV channel “Hayreniq”. The vice president and the  member of 
National Radio and Television Commission.

Flowers’ Manuscript
Nations Theater

Yerevan State Pantomime Theater
Art Director:  Zhirayr Dadasyan
Director: Aram Khojoyan
Cast: Yurik Kostanyan, Naira Yedigaryan, Shushan 
Sargsyan, Lili Hakobyan, Meri Kirakosyan, Inna 
Hakhnazaryan
Art Director’s Assistant: Galina Margaryan
Head of Foreign Relations Department: Anna Galstyan
Duration: 60 min.
Country: Armenia
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This play talks about the life and vision of the Serbian-American inventor and humanitarian Nikola Tesla … .

Michael Gigintis ..............................................................
B. 1987, Athens. Director and Video Editor. Studied 
Theater at the University of Athens. Director of the play: 
“o Katathlas”. Director of the Short film: “ Karagiozis”.

Tesla
Nations Theater

Gefira Theater Company
Writer: Angeliki Poulou, Michael Gigintis 
Director:  Michael Gigintis 
Cast: Giannis Bisbikopoulos, Ioulia Georgiou, Christos 
Georgalis, Giorgos Tzavaras, Manthos Kalatzis 
Projection Mapping and Lighting designer:  Angelos 
Papadopoulos 
Researcher and Text editing: George Stamkos, George 
Tzavaras, Giannis Bisbikopoulos 
Costume designer:  Miranda Dempsey 
Stage designer: Lia Asvesta 
Sound designer and musician: Manolis Manousakis 
Assistant Director: Xenia Kalantzi 
Production Manager: Anna Micheli 
Duration: 80 min.
Country: Greece
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Street Plays

Performing Alternatives

Bell 214  |  62

Centimeter  |  66

Deposit-Free, Rent-Free  |  63

Golpari  |  74

Killing Monkey  |  69

Mam Mam Show(Sun-Seeking)  |  61

Mani…pulation  |  64

Mine  |  69

Mustard in Bread  |  64

No Women Left Here  |  65

Silent  |  66

Stuff  |  63

Such Good Old Years  |  68

The Circus  |  67

The Marriage Proposal  |  67

The Soldier  |  72

The Soul Mate  |  73

The Spring Comes  |  62

The Standard-Bearing Commander  |  7 5

The Wooden Caravan  |  74

We Have Only One Planet Earth  |  70

We’re All Suffering from the Same Pain  |  75

Who Is Hero?  |  68

Zeinab Pasha  |  65

Elixir  |  76

The Corridor  |  76

The Joint Committee  |  78 

The Sound  |  77



Selection Board of Street Plays

Mahmoudreza Rahimi
B. 1969, Mashhad. Director, researcher 
and assistant professor in theater. MA 
in directing, Tarbiat Modares Univer-
sity. Art highest degree and PhD in 
theater directing, Ministry of Culture and 
Islamic Guidance. Director of Iran theater 
Education, 2010. Director of Theater 
Workshop, 2016. Teacher of numerous 
acting and directing workshops across 
Iran. Board member and spokesman of 
Theater House. Director of the plays: 
“The Caucasian Chalk Circle”, “A Street-
car Named Desire”, “The Glass Menag-
erie”, “Father”, “Three Sisters”, “A Doll’s 
House”, “The Guarantor”, “Mr Seyyed 
Kazem”, “The Orchestra of the Dead”, 
“Crossroad 2002”, “A Few Caprices for 
the Violin”, “The Galaxy of the Body” 
(performed at Athena Theater Festival), 
“Sidromac” (performed at Barcelona ITI 
Festival, Spain), “Play Strindberg” etc.    

Payam Azizi
B. 1979. Shazand. MA in dramatic litera-
ture. Writer, director, stage designer and 
actor. Actor and director of the plays: 
“Macbeth Becomes Prime Minister”, 
“Lunch for Two People”, “The King of 
Imaginary”, “The Status”(The Best Direc-
tor at the International Theater Festival, 
Kosovo, 2007), “He Is No Longer Living 
Here” and “Poor Macbeth”. Director of 
the play: “The Cherry Orchard”(The Best 
Director at the IranInternational Festival 
of University Theater, 2005), “The 
Marriage Proposal” etc. Writer, Director 
and Actor  of the play: “My Home”(The 
First Actor, the Second Director and 
Playwright at the Resistance Theater 
Festival, 2002)

Ayoub Aghakhani
B. 1975-Tabriz. Lecturer, translator, 
researcher, writer, actor and theater 
director. BA in dramatic literature from 
the Islamic Azad University of Tehran 
and MA in dramatic literature from 
Tarbiat Modares University.  Editor of 
Quarterly Stage since 2016. Writer, actor 
and director of the plays: “Reason,” 
“Solar Eclipse” etc. Writer and director of 
the plays:  “Moss,” “Yellow Days,””Seven 
p.m. Seventh Day of Fall” etc. Actor of 
the plays: “The Wild Duck,”  “Read in the 
Fog,” “Hamlet with Salad of the Season,” 
“The Market of Lovers,” “Socrates,” 
“Faust,” “Enemy of the People,” “Mr. 
Gil’s Gorgeous Smile,” etc.  Writer of 
plays: “Short Duet for Autumn,” “Irish 
Cappuccino,” “Mummy,” “Beep” etc.  
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Selection Board of Street Plays Competitions

Hossein Mosafer Astaneh
B. 1960 - Astaneh-ye Ashrafiyeh. Actor, 
director and theater lecturer. BA in 
theater directing from Tehran Faculty of 
Fine Arts and MA in directing-acting from 
Tarbiat Modares University. Secretary of: 
8 rounds of the National Holy Resistance 
Theater Festival, 5 rounds of the National 
Basij Theater Festival, and 2 rounds of 
the Fadjr International Theater Festival. 
Actor of the plays: “The Not Fallen”, 
“Surprise”, “Khos Forest”, “The Crypt”, 
“The Purple Cloak”, “Denial”, “Along the 
Red Germination”, “Sepehr’s Secret”, 
“Beside the Hydrant”, “Komeil Canal”, 
“Harrowing” etc. Director of the plays: 
The Sun of the Caravan”, “The Sun’s 
Compass”, “The Moon and the Sun”, 
“Imam Ali”, “The Life Boat”, “The Sun’s 
System”, “The Sonnet of Blasphemy”, 
“The Resurrection of Love”, “Medina’s 
Wound”, “From Earth to Heavens”, 
“Commanders”, “Plague”, “In the Moon’s 
Frame”, “All the Earth’s Morning” etc. 

Majid Salehi
B. in 1975, Tehran. Actor, director, writer, 
producer and songwriter. BA in acting 
and MA in theater directing, Faculty of 
Art and Architecture, Tehran. Holder of 
Skill Certificate (equal to PhD) in art and 
directing from Science and Technology 
Foundation. Director of the movies 
“Under Surveillance”. Director of the 
video movies: “Fang” and “Sheep”. Actor 
and director of the TV series: “Three in 
Four” and “The Wave and the Rock”. 
Director of the shows “Years away from 
Home”. Actor of the movies: “Complete 
Rest”, “Columbus”, “The Bachelors”, 
“Regicide”, “I Am Not an Idiot”, “The 
Incomplete Lights” etc. Actor of the 
plays: “In the Wasteland”, “Rumors” etc. 
“Vigil in Hell” and “Antigone”. Actor of 
the tele-theater: “The Sharp Turn”, and 
“Nightly Jokes”.     

Alireza Ostadi
B. 1973-Ray. Theater, cinema and TV 
writer, actor and director. BA in drama 
from the Islamic Azad University of 
Tehran. Writer of the plays: “Retaliation,” 
“Chameleons,” “Rooftop, Fear, Land,” 
“The Butterfly,” “Peep Show” and “You 
Cannot Do That”. Writer and director 
of the plays: “The Bitter Smile,” “The 
Doll Castle” etc. Director of the plays: 
“Puncture,” “Rostam’s Seven Labours,” 
“Bibi Tick,” “The Footprints of Icicles,” 
“Seyyed Kazem,” “Shrapnel” etc. Actor 
of the plays: “Mickey the Inspector 2” 
(plaque of honor for acting at the 11th 

Fadjr International Theater Festival”, 
“The Anxious Little Rooster,” “Hands 
up, Kids,” “The Eagle,” “The Staircase,” 
“The Smell of Wheat” etc. Actor of the 
movies: “With No Reasons,” “Nothing,” 
“Hiva” etc.   
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Selection Board of Performing Alternatives

 Narges Hashempour
B. 1967-Tehran. MA in acting and 
directing from the Faculty of Art and 
Architecture, the Islamic Azad University, 
PhD in theater studies from Freie 
Universität Berlin, and postdoctoral 
degree from the Center for Interweaving 
Performance Cultures, Frei Universität 
Berlin. Director of the plays: “Unwritten 
Whispers,” “Nameless Maria,” “A 
Tehrani Hall: Private and Public,” “I 
and …,” “Shahrzad at Airport” and 
“Songs for Him”. Actress of the plays: 
“The Forbidden Hunting Ground” 
(best actress award at the 17th Fadjr 
International Theater Festival) and “The 
Lovely Time of Good Fortune”.          

 Nasim Ahmadpour
B. 1976 – Isfahan. Theater writer and 
director. BA and MA in dramatic literature 
from Art and Architecture College, 
Islamic Azad University, Tehran. Writer 
and director of the plays: “Pinocchio” 
and “Monodialogue”.  Dramaturge and 
writer of the plays: “Molla Nasreddin”, 
“Mohsen”, “Tel Zahhak”, “Turning 
Wheel in Two Takes”, “Charisma”, “The 
Conference of the Birds” and “A History 
of Mammoths from Appearance to 
Disappearance”. Cooperation in writing 
the film scripts of “The Fish and the Cat” 
and “Attack”. 

Hamid Pour Azari
B. 1968 – Tehran. BA in theater 
from Islamic Azad University. The 
director of the plays: “The Bear,” “The 
Bombardment Hour,” “Servants of 
Two Masters,” (the best director at the 
Traditional-Ritual Theater Festival, 2001,) 
“Les Émigrés,” “The Story of the Forest,” 
“The Little Prince,” “Oedipus,” “The 
Caucasian Chalk Circle,” “A Midsummer 
Night’s Dream” and… Consulting director  
and stage and costume designer of the 
plays: “A Beautiful Lie,” “The Birth” and 
“The Waltz of the Undertakers.” Assistant 
director of the plays: “Prince Ehtejab,” 
“It Doesn’t Snow in Egypt” and “The 
Maids.” 

3
8

th
 F

a
d

jr
 In

te
rn

at
io

n
al

T
h

e
at

e
r F

e
st

iv
al

60



Tajrobe Now Group  
Writer: Mohsen Ardeshir
Director: Mojtaba Khalili
Cast: Adineh Rahimnejad, Lavin Khadem Gilani, Ela-
heh Eghdam, Hanieh Ranjbar, Arash Nemati
Mohammad Amin Nemati, Ali Amani, Sajad Ghale
Melika Koochnani, Razieh Toodeh Fallah
Hanieh Kanani, Yeganeh Kalantar
Yeganeh Kiapasha, Nika Fallahi, Asra Sadat Hosseini
Yekta Kiapasha, Mehrsa Daneshkhah
Consulting Director: Asghar Khalili
Space Designer: Mojtaba Khalili, Adineh Rahimnejad
Assistant Director: Yeganeh Kiapasha
Maquette: Sajad Ghale
Costume Designer: Mohsen Ardeshir
Costume Assistant: Melika Koochnani
Make-Up designer: Rojin Khadem Gilani
Choreographers: Elaheh Eghdam, Arash Nemati
Poster and Brochure: Siavash Toodeh Fallah
Composer: Reza Divsalar
Instrumentalists: Reza Divsalar, Rahmat Kavianpoor, 
Behnam Divi, Mohsen Mahammadzadeh
Mohammad Naderi, Mahmood Jafari
Photographer: Maryam Khademian
Graphic Disigner : Reyhaneh pirveisi
Duration: 20 min.
City: Isfahan

Villagers in Mazandaran perform the Mam Mam Show rituals in order to make the rain stop and the sun shine. But something unexpected happens.  

Mojtaba Khalili
B. 1990, Isfahan. BA in theater directing, Islamic Azad University, Tonekabon. Director of the street plays: 
“The Statue”(audience award, the 8th Marivan International Street Theater Festival, 2013), “Brazil with 
the Taste of Samosa” “The Special Mission”(best director and best work, the 15th Tirang National and 
Local Theater Festival, 2018), “Pose”, “Free in Chain”, “The Trials and Tribulations Narrated by Rostam”. 
Stage designer of the plays: “Seven Stairs to the Song of the Sun”(best stage designer, the 25th Soore 
Mah Theater Festival, 2017) and “The Special Mission”(best stage designer, 15th Tirang National and 
Local Theater Festival, 2018). 

Mam Mam Show(Sun-Seeking)
Street Plays - Competition
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Vira Group  
Writer and Director: Mostafa Kolivandi
Cast: Kiarad Hatami, Elena Faraji, Mostafa Kolivandi, 
Marjan Ghasemi
Advisor Director:  Shahram Jahanbazi
Arrange and Music Selection: Mostafa Kolivandi
Musician: Ali Ahmad Kolivandi
Space and Costume Designers: Saeedeh Abdollahi, 
Mostafa Kolivandi
Décor: Saeedeh Abdollahi
Tailor: Khadijeh Kolivandi
Group Leader: Jafar Mirnaseri
Duration: 35 min.
City: Dehloran

Bell 214 vanishes on a strange mission. Everyone has their own narrative of the Chaghravand pilot… 

A little girl is weaving the picture 
of a goat on her carpet. The goat 
comes to life and plays with the 
girl. They make friends with each 
other and grow up together. On 
her wedding night, the butcher is 
going to sacrifice the goat…

Mostafa Koulivandi
B. 1983, Qom. MA in filmmaking, IRIB University, 
Tehran.  Writer and director of street plays: “From 
59 to what?” (second best director, the 33rd Fadjr 
International Theater Festival), “Chatting on the Stave”, 
“My Room, My Rules” and “One Page of the Book Will 
Be Sent Via the Wind”. Actor of the plays: “Hamlet the 
Atomic”, “The Genie”, “The Dissection of a Simple 
Happening” (best actor, the 37th Fadjr International 
Theater Festival) and “The Trials and Tribulations 
of Production” (Appreciated actor, the 31st Fadjr 
International Theater Festival). Space Designer of the 
play: “The Trials and Tribulations of Production” (best 
space designer, the 31st Fadjr International Theater 
Festival).

Mohammad Boroumand
B. 1971, Mashhad. Screenwriter, filmmaker, writer, director, theater critic and 
CEO of Simorgh Company.  Writer and director of the plays: “The Burnt Palm 
Tree”, “Immortal”, “Incidents in Incidents”, “The Miracle of Friendship”(best 
writer and director, International Children’s Theater Festival, Ukraine 2016), 
“The Kind Companion”(best writer, Isfahan International Children’s Theater 
Festival, 2016), “The Rain Angel” (best writer, National Playwriting Festival, 
Qazvin 2013) etc.  

Bell 214
Street Plays - Competition

The Spring Comes
Street Plays - Competition

Simorgh Theater Group
Writer and Director: Mohammad Boroomand
Cast: Nooshin Noroozzadeh, Aida Jalilnasab, 
Seyed Javad Rahimzadeh
Mohammad hasan Tavakoli, Amin Nojoomi, 
Shahriar Marvi, Arash Marvi
Peyman Eftekharinejad, Iliya Boroomand
Arnika Bproomand
Mask and Puppet Designer:
Monireh Amir Yoosefi
Musicians: Mehran Alinaghizadeh
Mahsa Ghadamyari
Assistant Director: Seyed Reza Arabshahi
Translator and International Manager: 
Maryam Khoshdel
Poster and Brochure: Saeed Babaee
Producer: Hasan Boroomand
Duration: 40 min.
City: Mashhad
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Mighat Group  
Writer: Mahsa Aftahi

Director: Meysam Sarabadani
Cast: Meysam Sarabadani, Mahsa Aftahi

Costume Designer: Zeynab Yazdani
Space Designer: Meysam Sarabadani 

Music: Yasin Mortezaei
Performance Manager: Esmaeil Ranjbar

Assistant Director: Maryam Hashemi
Brochure Designer: Mahsa Aftahi

Poster and Brochure: Yaser Mohebbi
Duration: 25 min.

City: Tafresh

A young couple decide to live in a park after years of living as tenants. They tell different stories about different landlords they had.

A scientific genius, Mehran needs 
support to commercialize his 
invention. Meanwhile, he faces a 
mountain of problems that affects 
his personal life.  

Meisam Sarabadani
B. 1984, Tehran. Actor and director of the plays: “The 
Temple’s Magic Spell”, “The Sun of the Caravan”, “Who 
Did Start the War?”, “The Qajari Coffee”, “A Show”(best 
actor, The 4th Marivan International Street Theater 
Festival) and “Deposit-Free, Rent-Free”(best actor, The 
14th Marivan International  Street Theater Festival). 
Writer, Director and Actor of the plays: “The Dog Night”, 
“Fathers Love Their Sons”, “One for Me, One for You”, 
“S for Sohrab”, etc. 

Hosna Ghobadi
B. 1991 – Ilam. MSc student in civil engineering at Isfahan University. Director of the plays: 
“A Warning to the Reckless Consumer,”  “The Zero Area,” “A Dream for Earth”. Writer, 
director, and actress of the plays: “The Desferal Pump” (best actor award, second best 
director award and third best writer award at Mehr-Ayeen Regional Theater Festival, 
2014), “Free Fall” (second best writer award at Mehr-Ayeen Regional Theater Festival, 
2015). Director and actress of the plays: “Antique,” “The Lonely Imam” and “Ezzat T.N.T”. 
Actress of the plays: “Contraction,” “Kouhzad” etc. 

Deposit-Free, Rent-Free
Street Plays - Competition

Stuff
Street Plays - Competition

Rizhvan Group
Writer and Director: Hosna Ghobadi
Cast and Space Designer:
Hosna Ghobadi, Mohammad Ghadimi
Playmakers: Amir Hossein Rahimi, 
Afsaneh Mohammadi
Musicians: Ebrahim Ebrahimi
Peyman Elyasi, Peyman Naseri
Costume Designer: Hosna Ghobadi
Duration: 22 min.
City: Ilam 3
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Bazi Group  
Writer: Reza Bahrami
Director: Jalal Hasanvand
Cast: Saman Shakiba, Hasan Hemmati
Hossein Naderi, Simin Behfar
Space Designer: Nasrin Abdoli
Costume Designer and Tailor: Parisa Javadnia
Make-up Designer: Faranak Almasi
Poster and Brochure: Naeemeh Namaki
Group Leader: Mohammadreza Darand
Stage Manager:  Ali Darand
Assistant Director: Ali Chenari
Musicians: Mohammadreza Narimani
Ashkan Mohajer Shojaei, Khashayar Ashkevari
Singer: Alireza Darvish Narenjin
Duration: 25 min.
City: Kermanshah

A family decide to migrate when they find their own city under the enemy fire. But wherever they go, they see war there…

A quarrel breaks out between a 
man and a thief. In the quarrel, 
the man’s hand is severed. When 
he comes to in the hospital, he 
realized that a hand has been 
transplanted to his body. The 
hand belongs to the thief and 
causes some problems for him… 

Jalal Hassanvand
B. 1992, Kermanshah. Began his artistic activities 
in 2008. Director of the plays: “The Seesaw”, “Far 
Afield”, “The Lovely Black”(best director award, Soore 
Children’s Festival, 2011), “The Swimming Team”, 
“The Basement”, “The Ant That Lost Its Way Home”, 
“Dad Gave Breath”(plaque of honor, Mersad National 
Theater Festival, 2017) and “Breath”(plaque of honor, 
Resistance Theater Festival, 2018; second best 
director, Shahed National Festival, Ramsar 2018). 

Mehdi Ziaeianpour
B. 1992, Tehran. MSc in computer hardware, Islamic Azad University. Began 
his artistic activities in 2009. Actor of the plays: “A Clock for Talesh”, “The 
Report-Less Reporter”, “The Marriage Proposal”, “Mellifluous Shemr”, 
“Nothing Has Been Left”, “The Ant City”, “The Old Man and the Tiger”, “The 
Four Floors”(acclaimed actor, The 35th Fadjr International Theater Festival), 
“My City”(best fifth actor, Khorramshahr Resistance Theater Festival, 2014).

Mustard in Bread
Street Plays - Competition

 Mani…pulation
Street Plays - Competition

Sokout Theater Group
Writer: Ahmad Samimi
Director: Mehdi Ziaianpour
Cast: Mehdi Davoudi, Mehdi Ziaeianpour
Composers: Ahmad Samimi
Amir Mohammad Ensafi
Musicians: Amir Hossein Zand, Farbod 
Alinaghian
Space Designer: Mehdi Ziaeianpour
Ahmad Samimi
Brochure Designer: Mehdi Ziaianpour
Assistant Director: Farbod Alinaghian
Duration: 20 min.
City: Tehran

3
8

th
 F

a
d

jr
 In

te
rn

at
io

n
al

T
h

e
at

e
r F

e
st

iv
al

64



Tick-Tock Group  
Writer and Director: Afshin Khedri

Cast: Shima Ghobadi, Tara Ghobadi, Hanieh Mihami, Narin Haye-
jani, Ashkan Kamangar, Artin Amjadi, Hamid Agheveisi, Karoo Ezzati

Stage Designers: Mehran Mokari, Faraz Kazemi
Poster, Brochure and Costume Designer: Ajin Abdollahzadeh

Music Band: Arian Khosravi, Ramyar Mahmoodi, Nazila Khavarian
Assistant Director: Maziar Ahmadi, Faezeh Safarpoor

Public Relation Manager: Amin Sanjarbeigi
Script Supervisor: Nima Abdolazimi

Photographer: Sooma Rahmanzadeh
Duration: 24 min.

City: Sanandaj

Men who once treated their wives as tools and women whose shares of their martital lives have been but masculine violence. 

Zeinab Pasha is a historical figure 
who lived in Azerbaijan during the 
Persian Constitutional Revolution 
and fought against the merchants 
who refused to sell goods when 
the city was plagued with famine 
and blockade. 

Afshin Khedri
B. 1984, Gonbad-e Kavus. BA in theater directing, Soore 
University, Tehran. Writer and director of the plays: “Dormitory 
No. 13”, “The Kurds Aren’t Terrorists”, “A Sickle of Sadism for 
Woman”, “Mahan”, “The Apartment” etc. Actor of the plays: 
“Buried”, “My City’s Dreams Are Snoozing”, “Come O’ Beautiful 
Death”, “The Unfortunate Black”, “A Doggy Life”, “Kalagh Par” 
etc. Writer, stage designer and director of the plays: “Death 
and the Maiden”, “No One So Pathetic” and “The Lady”. Actor 
and director of the plays: “Diana’s Mistresses”, “When the Wind 
Writes” etc.  Director of the plays: “No Women Left Here” (best 
director, Marivan Street Theater Festival, 2019” and “Rabies”. 

Mehdi Salehyar
B. 1982, Marand. MA in dramatic literature from Faculty of Art and Architecture, Islamic 
Azad University. Writer and director of the plays: “Sogalin,” “Sarai” (International Theater 
Festival of Kerala, 2017), “Hayat” (Azerbaijan International Festival of Folk Arts, 2017), 
“Bashlogh”, “Sogalin” (HIGH FEST international theater festival of Armenia, 2018), “Trag-
edy of Water” (best concept awards at 28th Fadjr International Theater Festival”, “Takam”, 
“Kousakachal” etc.

No Women Left Here
Street Plays - Competition

Zeinab Pasha
Street Plays - Competition

Oinar Group
Writer and Director: Mehdi Salehyar
Cast: Sepideh Mostaghimi
Sharareh Soheili, Deniz Farhani, 
Masoumeh Abbasi, Mehdi Dafiri
Pouya Masoumi, Ali Ahmadi
Shahram Mashmoul, Sobhan Haki
Space Designer: Tohid Shokri
Musicians: Salar Jedari
Mohammad Alipour, Elyas Amouei
Effects: Hadi Imandar
Costume Designers : Deniz Farhani, 
Mohammadreza Fallahian
Poster and Brochure: Naser Valaei
Duration: 25 min.
City: Tabriz 
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Marivan Zed (Vatan) Theater Group  
Writer and Director: Seyed Sooran Hosseini
Cast: Mohammad Mokhtari, Aram kouhi, Kajal Rastbin, 
Fatemeh Asadollahi
Costume and Space Designers: Sooran Hosseini
Arman Osmanpoor
Composer & Singer: Sadollah Nasiri
Musicians: Arash Maroufi, Hoozan Karimi, Sooran Amjadi
Poster Designer: Mehdi Asadi Maram
Photographer:  Dana Khoormehr
Performance Assistant: Reza Seyfi
Décor: Namegh Khodayar
Duration: 50 min.
City: Marivan

An actor collects people’s last wills in a coffin and calculates the distance between the people and the coffin and then reads the wills. 

In order to get rid of urban noise 
pollution, a person decides to take 
refuge in nature but…

Seyyed Souran Hosseini
B. 1982, Marivan. MBA, Islamic Azad University, Sanandaj. Writer 
and director of the plays: “Year by Year”, “The Song of Zagros”, 
“The Last Performance”(best writer and director, the 9th Marivan 
Street Theater Festival), “The Last Borders of Occupation”(third 
best director and second best writer, the 12th Marivan Street 
Theater Festival), “The Dance of Powerful Hands”, “The Last 
Show” etc. Actor of the plays: “The Mute Scream”, “Rope, 
Sack, Border”, “The Last Performance”(second best actor, the 
9th Marivan Street Theater Festival) and “History”(best work, 
Darbandikhan International Theater Festival, 2019). Writer, 
director and stage designer of “Centimeter”(appreciated 
director, best writer and stage director, the 14th Marivan Street 
Theater Festival).  

Ahmad Nik-Ghalb
B. 1992, Lahijan. MSc in accountancy, Islamic Azad University, Lahijan. 
Actor of the plays: “A Midsummer Night’s Dream”, “Migration to Climax”, 
“Journey” (acclaimed play, Lahijan Street Theater Festival, 2014), “The Wise 
Rabbit”, “When There’s a Will, There’s a Way”, “Hand in Hand with Love”, 
“Flame-Baking” and “My Story”. Director of the plays: “Bitter UNESCO”, “My 
Story”, “Clown or Mubarak”, “Mashti Hassan Had a Donkey”, “Blood Type: 
+O” (acclaimed play, Black and White Student Festival, 2014). 

Centimeter
Street Plays - Competition

Silent
Street Plays - Competition

Danesh-e Lahijan Theater Group
Writer: Mohammad Jafari Lafout
Director: Ahmad Nikghalb
Cast: Ali Bidavosi, Mehdi Sedighi Fashtali, 
Mehdi Khoshghalb, Pooria Rahbarian
Safa Pourheidari
Costume Designer: Mohammad Nikghalb
Assistant Director: Masoumeh Khosravani
Consultant Director: Ramin Kamaliha
Script Supervisor and Stage Manager: 
Shohreh Mohammadi
Music: Navid Lahiji
Photographer: Gatotin Commercial Company
Duration: 25 min.
City: Lahijan
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Pileh Group  
Writer and Director: Somayeh Mehri

Assistant Director: Shokoufeh Babaee
Cast: Amirhossein Ensafi, Fatima Dorostkar, 

Saman Shakiba, Milad Ramezani, Ali Shiri
Hasan Hemmati, Sasha Keshvadi

Space Designer: Somayeh Mehri
Choreographer:  Hamed nasrabadi

Duration: 35 min.
City: Tehran

In a circus where the shows are run totally by the animals themselves, strange things happen, never common in any other circuses. 

A village chief is going to marry 
his daughter to a Russian man 
but the girl is in love with a young 
villager…

Somayyeh Mehri
B. 1987, Kermanshah. BA in psychology, Islamic 
Azad University, Tehran. Writer of the plays: “The 
Scorpion”, “Derby”, “Breathing”, “The Subscriber”, 
“Ruby”, “The Circus” etc. Director of the plays: “The 
Brazilian Coffee”, “The Train That Ended”, “For the 
Last Time” etc. Translator of the book “Maternal 
Love, Grown Acting”.

Amir Amini
B. 1982, Rudsar. Msc in accountancy, Islamic Azad University, Lahijan. Stage designer, 
writer and director of the plays: “There Is But a Few”(best director, the 5th Lahijan Citi-
zen Street Theater Festival). Director of the plays: “After a Play” and “Homework, a Long 
Poem”. Director and stage designer of the play: “Since He Is Desperately out of Life”(third 
best director, the 5th Lahijan Citizen Street Theater Festival, 2016). Stage designer of the 
play “Seven Stairs to the Song of the Sun”(best stage designer, the 25th Soore Theater 
Festival, 2017). 

The Circus
Street Plays - Competition

The Marriage Proposal
Street Plays - Competition

Khoo rtab and Avangard 1
Writer and Director: Amir Amini
Cast: Arezoo Alipour, Amir Amini, 
Kamyab Falahati, Elaheh Yousefi, 
Maedeh Dadashi, Morteza Poorkarimi, 
Hoorieh Rajabi, Mahmood Masoudi
Ali Haghi, Pooya Emami
Space Designer: Amir Amini
Arezoo Alipour
Choreographer: Amir Amini
Assistant Director: Sanaz Gholipoor
Consultant Director: Arezoo Alipour
Composer: Sajad Haghgoo
Script Supervisor:
Mojtaba Mohammadi
Stage Manager: Sina Imani
Music Operator: Mehdi Behshad
Duration: 23 min. 
City: Lahijan
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Chehrak Group  
Writer: Zahra Rahimi
Director: Najmeh Mehrabi Khozani
Cast: Alireza Aghaee, Zahra Harooni, Najmeh Mehrabi Khozani
Assistant Director: Nesa Soleimani, Hamed Nasiri
Consultant Director: Noorollah Lak
Script Supervisor: Amir Mohammad Jafari
Space Designer: Najmeh Mehrabi
Costume Designer: Nasim Mehrabi
Composer: Mohammad Naderi
Musicians: Mohammad Naderi, Arman Fallah,  Armin Fallah, 
Arian Fallah
Poster and Brochure: Mehdi Gholami
Group Leader: Alireza Aghaee
Duration: 30 min.
City: Khomeinishahr

A woman called Soltan has a quarrel with her son Fariborz. Soltan says that Fariborz does nothing to get married. So she decides to tell the story of her brother’s 
marriage proposal in the past and the traditional rituals he used to get married. 

The Farsi textbook is looking for 
its removed lessons and wants to 
know how well they are. But as 
it meets each and every one of 
these lessons, it finds out that the 
characters in the lessons don’t 
feel good and they don’t want to 
be altruistic or hospitable as they 
once used to be. 

Najmeh Mehrabi Khozani
B. 1991. Associate degree in computer, University of Najaf Abad 
and BA student in acting-directing, Sepehr University, Isfahan. 
Actor of the stage plays: “The Great Sacrifice”, “Baseless”, “Aunt 
Cockroach in the City of Stories” etc. Actor of the street plays: 
“The Spoon Rituals”, “The Big Decision”, “Free in Chain”, “The 
Year Past” etc. Director of the plays” “Three Idiots or Three 
Philosophers”, “My Mental King”, “Entropy” etc.   

Maral Izadbakhsh
B. 1989, Bushehr. MA in dramatic literature. Lecturer in children’s theater at Hozeh 
Honari Bushehr. Lecturer at University of Applied Science and Technology, Tehran. 
Actor of the plays: “The Fall” and “Victor’s Les Misérables”. Actor and Director of 
the plays: “Who Is Hero?”(best actor, Resistance Theater Festival, 2019), “Timeless 
Spaceless”, “ All Stones on the Lame’s Way” (best actor and director, Shahr Theater 
Festival, 2016). 

Such Good Old Years
Street Plays - Competition

Who Is Hero?
Street Plays - Competition

Basidon Group
Writer: Reza Bahrami, Maral Izadbakhsh
Director and Space Designer:
Maral Izadbakhsh
Cast: Ahmad Samimi, Ahmad Jafari
Maral Izadbakhsh
Composer: Ahmad Jafari, Ali Khatami
Duration: 25 min.
City: Bushehr
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RIRA Group  
Writer and Director: Saeed Kheirollahi
Cast: Saman Shakiba, Marjan Aghanouri, Saeed 
Kheirollahi 
Space and Music Designer: Mohsen Kolivandi
Costume Designer: Saeed Kheirollahi
Poster and Brochure: Mehdi Asadi Tabar
Photographer: Mahgol Maleki
Duration: 30 min.
City: Dehloran

Some serial killers are killing the zoo’s monkeys with poison. Now, the two remaining monkeys are going to escape from the zoo. 

After a call for volunteers to clear 
mines from an oil field, a woman 
volunteers. The person in charge 
is against her to be recruited. He 
opposes her not because she is 
a woman nor because she is an 
Afghan, but because she does not 
know how to defuse bombs…

Saeed Kheirollahi
B. 1980 – Dehloran. BA student in cinema at 
University of Applied Science and Technology, 
Tehran. Head of Dramatic Arts Society, Ilam. Writer 
of the plays: “Where Is the Last Footpath?” (second 
best writer award at Iran International University 
Theater Festival, 2005), “100 Percent from Abroad” 
(best writer award at Soore Mah Street Theater 
Festival, 2017) etc. Director of the plays: “Narrating 
Shirin and Farhad Version 2013” (best director 
award at the Fadjr International Street Theater 
Festival, 2014), “Hamlet” (best director award at 
Marivan International Street Theater Festival, 2007) 
etc.  Writer, director and actor of the play: “Virus”. 
Writer and director of Play “Heaven”.

Nesa Soleimani
B. 1983, Isfahan. BA in State Management, Payame Noor University, Isfahan and BA in 
Directing A nimation, University of Applied Science and Technology, Isfahan and MA in 
theater directing, Nabi Akram University, Tabriz. Director of the street plays: “Heroic”, 
“The Last Phase”, “June of Events”, “Blessed Romantic Writings”, “Mr. and Mrs. Noon 
in the Front Line”(second best director, Paatak Provincial Festival), and “The Overpass 
Bridge”(third best director, Rouhollah Provincial Festival, 2018). Reading the plays: “Za-
roun”, “The 40th Night’s Stories” and “The Cooing of the Shrine’s Dove”(best director, 
Mehr Festival, Kashan 2019).                

Killing Monkey
Street Plays - Competition

Mine
Street Plays - Competition

Chehrak Group
Writers: Zeinab Zavlan
Mostafa Jafari Jozani
Director: Nesa Soleimani
Cast: Alireza Aghaee, Fatemeh Hasani
Assistant Director: Maliheh Karimian
Consultant Director: Najmeh Mehrabi
Space and Costume Designers: 
Noorollah Lak, Nesa Soleimani
Script Supervisor: Amir Hossein Badiee
Musicians: Mohammad Naderi
Mohammad Khan Tajikzadeh
Amir Dolati, Mojtaba Dolati
Poster and Brochure: Mehdi Gholami
Group Leader: Alireza Aghaee
Duration: 25 min.
City: Khomeinishahr
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The Earth is experiencing its ideal life; water, soil, plants and animals are in their ideal conditions. Some come and disturb this peace. Darkness and chaos come 
and the ideal life goes. An angel comes and asks: “O people of the Earth, do you have another place to live in?” The earth becomes green again.   

We Have Only One Planet Earth
Street Plays - Guest

Producer: Akbar Tashakkorinia
(Produced in Iran Mall)
Concept and Director: Hamidreza Ardalan
Writer: Hamidreza Ardalan, Fleur Marie Fuentesvaldebenito
Designer, Education Manager and Puppet Making: Fleur Marie Fuentesval-
debenito
Puppet Technical Designer: Gerome Martrenchard
Artistic Manager: Farnaz Behzadi
Workshop Manager: Soheila Bajelan
Graphic Designer: Jamshid Haghighatshenas
Music: Mehdi Behboudi
Choreographer: Fatemeh Bakhtiar, Faezeh Bakhtiar
Photographer and Cameraman: Majid Sarhaddi
Assistant Director: Samira Sepehrnia, Parto Pourgharaee
Production Manager: Masoud Hemmatian
Puppet Making: Mahdieh Ourali, Pedram Behrouzi, Mina Panahnejat, Patro 
Pourgharaee, Forouzan Tohidi, Razieh Kheiripour, Ali Zamani, Taraneh 
Ramezani, Mina Ramezani, Azadeh Rousta, Samira Sepehrnia, Shayan Shariat, 
Mana Tashakkorinia, Rozita Sadegh Hasani, Elham Sadeghi, Saba Safi, Narges 
Safamanesh, Niloufar Samadi, Yekta Tabibi, Neda Azizi, Hosna Falsafi, Helia 
Gharehgozlou, Masih Kazemi, Mitra Karimkhani, Dorna Kamallou, Hamoun 
Kouhi, Ladan Mehranzadeh, Neda Vafaee, Fahimeh Hashemi, Nasim Yaghouti, 
Samira Yazdan Pajouh
Puppeteers: Shayan Shariat, Hamoun Kouhi, Mahdieh Ourali, Mina Ramezani, 
Ladan Mehranzadeh, Narges Safamanesh, ZahraSafajooee, Mona Kainifar, 
Elaheh Masoumi, Saba Safi, Razieh Kheiripour, Hadis Mehranpour, Fatemeh 
Javanmard
Snake Puppeteers: Fatemeh Daliri, Mina Panahnejat, Khorram Banoo Daliri, 
Melika Khazaee, Shaghyegh Tabatabaee, Ghazaleh Haddadi
Mask Puppeteers: Rabee Soleimani, Saeed Esfahani, Abolfazl Kavandi, Omid 
Gholami, Hasti Khandaee, Elaheh Nourani, Kimia Peiravi, Navid Biniaz, Amir Hos-
sein Babaee, Atena Sedaghat
Tree Pupeteers: Omid Pasha, Mahla Valizadeh, Saba Ghadimi, Zahra Esmaeeli, 
Ala Nasereddini, Arman YarAhmadi, Ali Jafroudian, Farzin Avazzadeh, Moham-
mad Lorestani, Amir Hossein Zoghi, Parinaz Khosravi

Insects and birds Puppeteers: Saba Safi, Mana Tashakkorinia, Ali Zamani, 
Hasan MoghaddamBeigi, Saeed Rahmani
Paint Group: Samira Yazdan Pajouh, Parto Pourgharaee, Razieh Kheiripour, 
Neda Azizi, Mana Sheikh, Hanieh Mousavi, Fatemeh Yousefzadeh
Technical Group: Ali Afrouzzadeh(Technical Manager), Shayan 
Shariat(Supervisor), Hamoun Kouhi, Pedram Behrouzi, Ali Zamani, Saeed Tavak-
kol Bakhshayesh
Costume Designer and Tailor: Fleur Marie Fuentesvaldebenito, Rozita Sadegh 
Hasani, Masoud Hemmatian
Lighting Designer and Operation: Milad Babaee, Alireza Khalili, Samaneh 
Shafaati, Elham Bakhshipour, Bita Pouladi, Samira Siavoshi, Roya Moghaddas 
Zadeh, Fatemeh Ali Bakhshi
Duration: 30 min.
City: Tehran
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About the Performance
We Have Only One Planet Earth is the fruit of a three-month workshop in cooperation with French Grand Persons in Iran Mall. The technique used in this play is in 
the continuation of activities done by “UNIMA Iran” and “Iranian Big Puppets Company” established in 2010 in Iran. Through different workshops, the puppeteers 
attended training courses. Now, the first generation of giant puppets are frequently seen in theater events and even big gatherings across the country. The second 
generation of these giant puppets used in We Have Only One Planet have a much more complicated structure. Thanks to support by Iran Mall, the workshops continue 
to incorporate about one hundred people in different theater and puppet theater universities. This group is now able to make the second generation puppets with 
international standards. The puppets are now lighter in weight and more dynamic, have more aesthetic value and enjoy a built-in state-of-the-art light system. In their 
designing, special attention has been given to Iranian cultural and literary heritage with a focus on religious concepts. In addition, new green issues related to the 
environment have been considered. The play will be regularly performed on weekends at Iran Mall. Moreover, it can be performed or taught at different festivals and 
cultural events. This event is just one out of hundreds of artistic activities supported by Iran Mall. We thank all Iran Mall senior managers and personnel.
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Writer: Amir Hossein Shafiee
Director and Space Designer: Pejman Shahverdi
Cast: Mehdi Joudaki, Masoud Kordi, Siavash Moghaddasi, 
Alireza Hosseini, Ali Dehrizi, Mehrzad Salimi, Aref Kavand, 
Mobin Kaboudvand, Arash Fallahifard
Costume Designer: Kourosh Moeinfar
Make-up Designer: Meysam Kordi
Music and Narration: Pejman Shahverdi
Duration: 25 min.
City: Boroujerd

This play shows Lieutenant General Qasem Soleimani’s life and acts of valor as well as his martyrdom.

Pezhman Shahverdi
B. 1980, Borujerd. Began his artistic activities in 1995. Writer and director of the 
plays: “Poles Apart” (best writer and director, Street Performance Competition, the 
37th Fadjr International Theater Festival), “Leili & Majnoun Workshop” (best writer 
and director, Street Performance Competition, the 36th Fadjr International Theater 
Festival), “A Farm North of No-land”, “Leila”, “The Hajj of the Poor”, “Time and Its 
Songs”, “Far Afield”, “Canary”, “The Story of a Voice from Countless Voices”, “You 
Went for Your City”, “The Diary”, “Mother’s Last Lullaby” etc. Writer, director and 
actor of the plays; “The Game of Life”, “The Red Tale” etc. Writer of the plays: “The 
Sunset of Loneliness”, “The New Bridge”, “I Love You Dear”, “The Safest Place in 
the World”, “Reza Is Reza” etc.      

 The Soldier
Street Plays - Guest
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The emotional relationship of a couple with their commander: one is suffering from psychological disorders and the other one is a survivor of chemical attacks. 
The commander has been struggling for their treatment and comfort. But the news of the commander’s martyrdom…  

AliMohamad Radmanesh
Born in 1979, Jiroft. Writer, director and theater actor. Selected director of street 
theater at the Iran Theater Festival (2014). Selected head of the Iran Theater 
Festival (2013). Writer of: “The Wooden Bridge,” “Hemmat Highway,” “The Horse,” 
“The Horror Crossroads,” “The Scream,” “Hallucination in the Coffee Shop,” etc. 
Director of street plays: “On Fire,” “The Gentleman,” “Minute 90,” “The Shepherd,” 
“The Birdman,” “Soul and Jinn,” “The Sensitive Skin,” “The Astronaut’s Return,” 
“The Butterfly Stroke Festival” etc. 

The Soul Mate 
Street Plays - Guest

Nanodrama Group 
Writer and Director: Ali Mohammad Radmanesh

Cast: Fatemeh Radmanesh, Ali Mohammad Radmanesh
Space Designer: Mehran Seifalipour

Costume Designer: Marzieh Radmanesh
Make-up Designer: Monireh Seifalipour

Poster and Brochure Designer: Mohammad Faryabi
Music and Effects: Jasem Tavanay

Assistants Director: Arezoo Jafari, Mohammad Reza Moghallebi
Script Supervisor: Maryam Seifalipour

Stage Manager: Mahboubeh Seifalipour
Photographer and Cameraman: Ali Ghiasi, Saeed Vaziri

Publi Relations: Ahmad Radmanesh
Duration: 25 min.

City: Jiroft
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Daesh terrorists are near Erbil, Iraq. A commander from Iran goes there to help the people of Erbil…

A lonely girl from Sistan is 
struggling for her life without 
giving up.

Morteza Assadi Maram
B. 1983-Harsin. BA in cultural management. MA student in 
cultural planning. Writer, director and actor of the plays: 
“Waiting for Yousef’s Fragrance” and “Pilgrimage”. Director 
of the plays: “Canary Yellow” and “Killing Davol”. Director and 
actor of the play “The Legend of the Pot and the Pumpkin”. 

Saeed Badini
B. 1992, Zahedan. BSc in civil engineering, Islamic Azad University. Writer and 
director of the plays: “iPhone”, “Golpari”, “Oil” and “The Noble Thief” (best writer, 
Razavi Theater Festival, 2017). Director of the plays: “Fragile Days”. Writer of the play: 
“Shahr Banu” (third best writer, Adaption Playwriting Festival, 2019). Actor of the play 
“iPhone” (plaque of honor for acting, Iran Competition, the 36th Fadjr International 
Theater Festival).

The Wooden Caravan
Street Plays - Guest

 Golpari
Street Plays - Guest

Writer and Director: Morteza Asadi Maram
Cast: Sayyad Khaligaran, Goudarz Hosseini, Abbas Darakeh, Ali 
Chenari, Sajjad Shahsavari, Rasoul Mamouli, Ali Salarabadi
Costume Designer: Bahareh Saeedipanah
Space Designer: Hossein Naderi
Décor: Abbas Darakeh
Poster and Brochure Designer: Mehdi Asadi Tabar
Assistant Director: Mehdi Asadi Tabar
Music: Rasoul Mamouli, Ali Salarabadi
Duration: 25 min.
City: Kermanshah

Ahoura Group
Writer and Director: Saeed Badini
Cast: Saghar Keikha, Morteza Moudi, 
Mehrdad Dargi, Saeed Badini
Music: Farhad Farshanik, Hojat 
Norouzi, Armin Rigi
Poster and Brochure Designer: 
Vahid Farhadi
Costume Designers: Saeed Badini, 
Esmaeel Golestanfard
Duration: 40 min.
City: Zahedan
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The three colors of red, green and white talk about their history to the audience. They say they’ve been deprived of their identities and are looking for someone 
to give them back their identities…

An angel is drawing an airplane 
which is taking off. All of a sudden, 
an explosion happens…

Seyyed Pouya Emami
B. 1997, Isfahan. BSc in civil engineering, Islamic 
Azad University, Isfahan. Director of the plays: 
“Eyes Wide Shut”, “An Incomplete Composition”, 
“Rebirth”, “27 Days”, “The Water Flow That 
Stopped and I Lost My Job” etc. Actor of the plays: 
“Special Mission” (best actor, the 15th Tirang 
National Theater Festival”, “The Sacrifice” (second 
best actor, Razavi National Theater Festival), “Who 
Is a Terrorist?” (second best actor, the 11th Mersad 
National Theater Festival) and “From Heavens to 
Earth” (second best actor, the 9th Shahrvand Street 
Theater Festival, Lahijan” etc.  

Seyyed Yaser Mirhamidi
B. 1980, Nowshahr. MA in graphics, University of Islamic Azad University, Ramsar. Direc-
tor and stage designer of the street play “The Doll’s Blood” (best stage designer, the 14th 
Marivan International Street Theater Festival). Director of the video-arts: “Change”, “Call 
Me” and “Marathon”. Stage designer of the plays: “Far Afield”, “The Two Blades of the 
Scissors”, “Blood Is Shed”, “Collage” (best stage designer, Gilan Theater Festival, 2014), 
“Hush, This House Is Haunted” etc. Director of the play “Cut=Block” (performed at Kutaisi 
Festival, Georgia). 

The Standard-Bearing Commander
Street Plays - Guest

 We’re All Suffering from the Same Pain
Street Plays - Guest

Avan Theater Group   
Writer: : Seyed Pouya Emami 
Director: Seyed Pouya Emami
Cast: Mehdi Nasri, Amir Hossein Peymani, 
Pedram Pourparvaresh
Space, Costume and Poster Designer: Seyed 
Poua Emami
Composer: Mohammad Naderi
Group Manager: Mohammad Javad Serami
Duration: 15 min.
City: Isfahan

Khortab Group
Stage Designer, Writer and Director: 
Seyyed Yaser Mirhamidi
Group Manager: Bahman Sadegh 
Hasani
Advisor Director: Mehrdad Bakhshi
Cast: Nasrin Babaee
Poster and Brochure Designer: Hoda 
Rasouli
Music: Rouzbeh Akhavan
Musicians: Ramtin Shahidi
Duration: 30 min.
City: Rasht
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Installation Designer: Ali Kazemi
Advisor: Saeed Behnam, Arman Moghaddam
Software Development and Media Designer:
Arman Moghaddam
Concept, Material Process and Stage: Mona 
Pourmohammadi, Ali Kazemi
Assistant: Meysam Rezaeenia
LED Manufacturer and Operator: Kamyar Ansari
Photographer and Teaser: Visualisto Group
Duration: Unlimited
City: Karaj

Elix ir’s scenery revolves around the concept of impact in a lifespan. In this scenery, the impact of the participant on the surrounding objects and his range of 
attention toward the lifespan get accentuated. Likewise, the mutual impact of object on man and man on object is achieved through the arrangement of materials 
in terms of visual form, unnatural sounds etc.

Ali Kazemi
B. 1986, Karaj. BA in acting and MA in directing, Tehran 
University of Art. Idea developer, designer and director 
of the cartoon “Point Zero” and the animated series “For 
One Person”. Participant and performer at the From Test to 
Image Workshop. Participant and performer at the “Action” 
video designing workshop. Participant in more than ten 
national and international workshops. 

Elixir
Performing Alternatives

The Corridor is an interactive 
performance in which the 
audience- actors are patients 
suffering from HIV and the 
medical staff of Imam Khomeini 
Hospital, the biggest and the 
main center in Tehran that gives 
services to HIV-positive patients. 
This performance gives the HIV-
positive patients an opportunity 
to tell about stigma and 
discrimination attached to them 
and their conditions. 

Hossein Maleki
B. 1991, Tehran. BSc in industrial engineering 
and MA in dramatic literature, Tarbiat Modares 
University, Tehran. Writer and director of the 
plays: “Border Guards” and “Monkey”. Writer of 
the plays: “Left” and “Right”. 

Vahid Rahjoui
B. 1991, Tehran. BA in theater directing, 
Faculty of Art and Architecture, Tehran. Writer 
and director of the plays: “Border Guards” 
and “Monkey”. Writer of the plays: “Left” and 
“Right”. 

 The Corridor
Performing Alternatives

Sasat Group
Concept and Directors: Hossein 
Maleki, Vahid Rahjooy
Performers: Hossein Maleki, Vahid 
Rahjooy, Vahid Jahanmiri Nejad
Contributors: HIV Positive Club 
Members and Medical staff of Imam 
Khomeini Hospital
Duration: Unlimited
City: Tehran 
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A villager hears a sound at midnight but sees no one around. Apparently, no one else has heard the sound. The first few nights, the man looks for the source of the 
sound but finds nothing. He goes to the doctor as he thinks he might be suffering from a mental disorder.

The Sound
Performing Alternatives

Garastan Group
Writer, Director and Actor: Alireza Izadi
Advisors Director: Pouneh Rezaee , Reza Shabani
Assistant Director: Fatemeh Ahmadi
Stage Designer: Mohammad Hosseinalipour
Duration: 60 min.
City: Tehran

Alireza Izadi
B. 1975, Tehran. Graduate of Anahita Academy 
and Beh Andish Cinema Institute. Writer of the 
plays: “A Body under the House”, “The Open 
Wind”, “Running a Show”, “The Announcement”, 
“Blindness” etc. Writer and director of the short 
films: “The Conical Hat”, “Side Pools”, “Get by Six”, 
“The Monster’s Fang” etc.  
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Naghareh Khaneh Artistic-Cultural Group 
Writer, Designer and Director: Milad Jabbari Molana
Cast: Ahdieh Asghari, Farahnaz Izadpanah, Alireza Behjati, Davoud 
Beigi, Mahshad Bahraminejad, Mehran Pourmehdi, Mohammad 
Javadi, Arghavan Hamedi, Atefeh Haghshenas, Hanieh Rahimi, 
Mehran Solgi, Hedieh Sheikhan, Sajjad Safaee, Hamidreza Tayefeh, 
Zarrin Abbaspour, Mohammad Javad Asgari, Mehryar Eidi, Farshad 
Ghareh Daghi Koloucheh, Mahmoud Kameshgaran, Roya Karimi, 
Majid Kouhi, Mostafa Goli, Hossein Mahmoudvand, Mehdi Moeenfar, 
Asghar Najafpour, Mohammad Norouzi, Alireza Hashemzadeh, 
Nazanin Harati
Assistant Director: Seyed Hamed Ghoreishi
Advisor Director: Mohammad Yousefi, Mohammad Jabbari Molana
Production Manager: Mohammad Yousefi
Lighting Designer and Operator: Sohrab Khanzadeh
Script Supervisors: Shahnaz Nouri, Azar Daryani
Executive representative and Public Relations: Mohammad Lahak
Media and Ad Consultant: Mohammad Lahak
Poster and Brochure Designer: Sohrab Khanzadeh
Teaser: Sohrab Khanzadeh, Mehrdad Mogharrab
Photographer: Sohrab Khanzadeh, Rojan Mollanejad
Programmer: Sahar Ajir
Composer: Bardia Yousefi
Make-up: Shakiba Hemmatian
Make-up Assistants: Vahid Nouri, Mostafa Afshari
Musicians: Sahar Ajir, Mohammad Yousefi
Costume and Archive: Sara Yousefi
Tailor: Nayeb Jabbari
Media Affairs: Milad Jabbari Molana
Logistic Manager and Stage Affairs: Mehdi Rezaee
Writing Assistant: Seyed Hamed Ghoreishi
Musicians: Arghavan Hamed
Duration: 70 min.
City:  Tehran

Hectic days for the Joint Committee after the assassination of General Zandipour; days full of questions; and questions which have remained unanswered even 
up to now…

The Joint Committee
Performing Alternatives

Milad Jabbari Mowlana
B. 1986, Tehran. MA in cinema directing. Director of the plays: “The 
Midway Traveler”, “Nail or Screw: That’s the Question”, “You Were Not 
to See”, “Silence It’s 10 Years  after Hijra”, “Put Your Ears on the Ground”, 
“A Time for Being Woman”, “If I Were with You” etc. Writer of the plays: 
“Silence”, “Habib”, “A Father”, “Naheleh”, “Time in the Prison of the 
Palace” etc. Actor of the plays: “The Sun of the Caravan”, “The Miserable”, 
“The Hawthorn Garden”, “The Unaccounted Lady” and “The Sherriff”. 
Director of the short films: “Ms Masoumeh”, “The Companion” and “The 
Belt”. Director of the documentary films: “The Calluses of the City”, “The 
Return of Amir Ali’s Father”, “Richter by Richter” and “The Travelers of the 
Far Land”. 
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RadiotheaterRadiotheater



Selection Board of Radio Theater

Jahanshah Al Mahmoud
B. 1960, Masjed Soleyman. BA in cinema 
(screenwriting), University of Art. Radio 
writer and editor for 37 years. Experts 
at Chanel 3 and Chanel 5, IRIB and 
Saba Institute. Writer of the books: 
“Railways: A Collection of Short Stories”, 
“Seeing through Ears” (research on 
radio plays) and “A Dictionary of Radio 
Plays Phrases”. Writer of the radio plays: 
‘Under the Very Blue Sky”, “Abidar Way”, 
“Aban”, “The House of Terror”, “The 
Long Night”, “The Color of the Butterfly’s 
Wings”, “Confessions of a Born Killer”, 
“The Missing Moon” etc.   

Mirtaher Mazloumi
B. 1974, Tehran. Director, theater, cinema, 
TV and radio actor. BA in commercial 
advertisement management. Actor of the plays: 
“When the Wind Writes” (best radio actor, 
the 37th Fadjr International Theater Festival), 
“Glengarry Glen Ross”, “Uhum”, “Organic 
Theater Company”, “The Commander”, 
“Amnesia”, “Rosmersholm”, “The Visit”, “A 
Streetcar Named Desire”, “Robespierre”, “The 
Wolf and the Sheep” etc. Actor of the TV series: 
“The Monster”, “Years Away From Home”, “The 
Sheriff”, “Infiltration”, “Elixir”, “The Nurses”, “The 
Suitcase”, “The Bitter Coffee”, “The Time of 
Gharib” etc. Actor of the movies: “X Large”, “The 
Samurai in Berlin”, “Dynamite”, “Confiscation”, 
“Iran Berger”, “The Resurrection”, “The Moral 
Patrol”, “Six and Five”, “The Expelled”, “In the 
Name of Father” etc. Dubbing manager of the 
movies: “The Resurrection”, “Only One Breath” 
etc. Voice actor and dubbing manager of the 
movies: “Spider-Man”, “Harry Potter and the 
Half-Blood Prince”, “El Dorado”, “The Legend of 
Zorro”, “Once Upon a Time in America”, “Django 
Unchained” etc.          

Fariba Motakhasses
B. 1961-Borujerd. Narrator and theater, 
cinema, radio and TV actress. BA 
in sociology from the Islamic Azad 
University of Tehran. Holder of the 
second degree of art (equal to MA). 
Winner of seven awards at national radio 
festivals. Actress of the movies: “Eve’s 
Red Apple,” “Better than US,” “Abajan” 
etc. Actress of the home network series 
“Shahrzad”. Actress of the TV series: 
“Neighbors,” “The Cherry Orchard,” “The 
Hidden Half of the Moon,” “In the Eye 
of the Wind” etc. Actress of the plays: 
“Tapancheh Khanom” (best actress 
award at the 34th Fadjr International 
Theater Festival), “Red and Others,” “The 
Hot Gable” etc. 
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Jury of Radio Theater

Bahram Ebrahimi
B. 1955, Qom. Cinema, TV and stage 
actor. BA in drama, College of Dramatic 
Arts. Actor of the radio plays: “Rostam 
and Sohrab”, “Bijan of Shahnameh”, 
“Tus”, “Lord Kend”. Actor of the mov-
ies: “The Centipede”, “The Reward of 
Dawn”, “Up to the Arrival of Ahmad”, 
“One Man, One City”, “Zagros”, “Lizard”, 
“The Rain Man”, “The Alley and The 
Museum”, “Ilia, the Young Painter”, “The 
Child-Eater”, “The Sensitive Class”, “We 
Are All Guilty”. Actor of the TV series: 
“The Dark of the Night, the Light of the 
Day”, “The Hot Dirt”, “The Soul Robber”, 
“The Convicted”, “Eight and a Half Min-
utes”, “Carousel”, “Far Afield”, “The Sev-
enth Angle”, “Reminder”, “Building 85”, 
“All My Children”, “The Innocent”, “We 
Few People”, “The First Night of Peace”, 
“The Coast Guard”, “The Police Patrol”, 
“The Lost World”, “The 30th Day” etc. 

Fereidoun Mehrabi
B. 1979, Tehran. MA in theater, 
University of Cinema and Theater. 
Lecturer, director, and actor. Actor of 
the plays: “The Balcony”, “The Glass 
Menagerie”, “In Other People’s Dreams”, 
“Rosmersholm” etc. Director of the plays: 
“Roshan”, “He Is Dead”, “Tales Have 
Become Sorrows” etc. Actor of the TV 
series: “The House without Birds”, “Zero 
Degree Turn”, “The Gradual Death of 
a Dream”, “Where in Such a Hurry?”, 
“The Cook” etc. Actor and director of 
the radio plays: “King Lear”, “Rebecca”, 
“Like Night” etc. Designer and director 
of the plays: “Eating, Feeling, Talking” 
(performed in Sweden), “Writing, 
Listening, Drawing” and “Deciding, 
Playing, Reviewing”. Writer, actor and 
director of the bilingual plays: “The Little 
Immigrant” (performed in Australia).  

Ayoub Aghakhani
B. 1975-Tabriz. Lecturer, translator, 
researcher, writer, actor and theater 
director. BA in dramatic literature from 
the Islamic Azad University of Tehran 
and MA in dramatic literature from 
Tarbiat Modares University.  Editor of 
Quarterly Stage since 2016. Writer, actor 
and director of the plays: “Reason,” 
“Solar Eclipse” etc. Writer and director of 
the plays:  “Moss,” “Yellow Days,””Seven 
p.m. Seventh Day of Fall” etc. Actor of 
the plays: “The Wild Duck,”  “Read in the 
Fog,” “Hamlet with Salad of the Season,” 
“The Market of Lovers,” “Socrates,” 
“Faust,” “Enemy of the People,” “Mr. Gil’s 
Gorgeous Smile,” etc.  Writer of plays: 
“Short Duet for Autumn,” “Irish Cappuc-
cino,” “Mummy,” “Beep” etc. 
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Ardabil Radio Group
Writer and Producer: Solmaz Maleki Daem
Director: Shahed Mojtahedzadeh Ardebili
Cast: Solmaz Maleki, Mohammadreza Khodaei, Ali 
Hasanzadeh, Shahed Mojtahedzadeh Ardebili, Amin 
Rasouli
Effects and Sound Mixer : Ghasem Lotfi
Duration: 50 min.
City: Ardebil

Mang Group
Writer: Mahsa Talebi Rostami
Director: Maryam(Effat) Jamalipour
Cast: Zeynab Shabani, Mana Pakseresht
Maryam(Effat) Jamalipour, Morteza Zeinal
Assistants Director: Mehdi Madadkar, Mostafa Ghaznavi
Assistant Producer: Morteza Zeinal
Effects: Nariman Moslemzadeh
Sound Mixer: Zohreh Khoshkholgh
Edit and Sound: Maryam(Effat) Jamalipour
Duration: 46 min.
City: Rasht

Writer: Akbar Radi
Cast: Ahmad Lashini, Masoomeh Azizmohammadi, 
Akbar Malaei, Shahriar Hamzian, Bahador Ebrahimi, 
Narges Mousapour
Producer: Amir Houshang Karimnia
Briefing and Arranging for radio paly:
 Shirin Sepahrad ,Narges Mousapour
Effects: Nazanin Hasanpour
Duration: 50 min.
City: Tehran

Northern Khorasan TV Group
Writer and Director: Majid Hamzanluei
Cast: Ehsan Kamali, Hekmat Shirdel, Tahereh Shaddel, 
Minoo Hosseini, Razieh Badranloei, Majid Hamzanloei
Producer: Tahereh Shaddel
Sound Mixer: Seyyed Hamidreza Poorhashemi
Duration: 39 min.
City: Bojnourd

Shahed Mojtahedzadeh Ardabili
B. 1971, Ardabil. MA in Persian literature. Writer, documentary 
filmmaker, make-up designer and puppet maker. Writer of more 
than 40 radio plays for Ardabil and Qazvin TVs. Director of the radio 
plays: “The Voice of Love”, “Akhmaz”, “M.R.I” etc.   

Maryam (Effat) Jamalipour
B. 1979, Shaft. Associate degree in filmmaking, University of 
Applied Science and Technology, Gilan and BA in architecture, 
Islamic Azad University, Gilan. Actor of the TV series: “The 
Calendar of Life”, “The Gilan Nights” and “Nearby”. Actor of 
the tele-films: “Waiting”, “The Umbrella”, “A Cold Day” and 
“Ra’na’s Silence”. Actor of the plays: “One Night, One Woman, 
One Man”(best actor, Gilan Theater Festival, 1997), “Coo-Coo 
Tee-Tee”, “Immortality” and “Birds” (Dion Thessaloniki Festival, 
Greece, 2019). 

Shirin Sepahrad
B. 1977, Tehran. BA in drama, Soore University. Theater actor, 
director and Radio Drama actor. Actor of the plays: “Billy Bathgate”, 
“A Doll’s House”(second best actor, Fadjr International Theater 
Festival, 2002). “Partners in Quarrel” (best actor, Mowj Radio 
Theater Festival, 2011), “The Earth’s Blues”(best actor, Theater 
Societies, 2007). “Flight 743”(Iran International University Theater 
Festival, 2012). 

Majid Hamzanlouei
B. 1973-Bojnurd. Associate degree in drama and architecture, 
Islamic Azad University. 15 years of drama production at Northern 
Khorasan Radio. Writer, director, actor and producer of the radio plays: 
“Garayeli”(best actor, writer and director, 17th Provincial TV Production 
Festival) and “Commander Firouzeh”(best actor, writer and director, 
16th Provincial TV Production Festival). Producer of the radio plays: 
“The Tear Line” and “The Bride of Rain”. Writer of the plays: “Sholi in the 
City of Ververeh”(best writer, Hamadan Children’s Festival, 1995) and 
“The Companion”(best writer, Hamadan Children’s Festival, 1996). 

In the early 1900, Ardabil was occupied by Russia. Solmaz, a young widow living in Akhmaz attracts, unwillingly, the attention of a Russian soldier. A police 
officer called Alkhan decides to take Solmaz, his late brother’s wife, out of the village but the widow doesn’t want to leave the village…

During World War II, Irma and Isabella, among some other Polish people, come to Iran as war refugees. Now, seven year after the end of the war, these two 
women have remained in Iran since they love the country. 

The developments leading to the Islamic Revolution of Iran in 1979 has little if any effects on the well-off family of Abdolhossein Deilami, a tea merchant. But 
with the arrival of Jalal, their lower-class cousin who happens to be an intellectual, the voice of the revolution reaches the Deilamis. 

In the folklore of the Kormanj Kurds, Tourgheh is an imaginary beautiful bird with as colorful feathers as a rainbow. The folklore has it that in its last day of life, 
the bird flies towards the sun and the bird gets so close to the sun that it catches fire and falls down. But from its ashes rises a young Tourgheh. 

Akhmaz  
Radiotheater - Competition

From Warsaw to Tehran  
Radiotheater - Competition

Slowly with the Red Rose  
Radiotheater - Competition

Tourgheh  
Radiotheater - Competition
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Writer: Soheila Khodadadi
Director: Mehdi Tahmasebi
Cast: Mehdi Tahmasebi, Nazanin Moheimani
Amir Farhannia, Amin Bakhtiari, Boyouk Mirzaee
Mina Shoja, Amirabbas Tofighi, Bahador Ebrahimi, 
Ramin Eshtiaghi, Negin Khamesi, Neda Hosseini
Effects: Mohammadreza Ghobadifar
Sound Mixers: Farzad Sharifi, Majid Ayineh
Producer: Zahra Abdollahzadeh
Duration: 60 min.
City: Tehran

Dramadio Group
Writer and Director: Peyman Gharibpanah
Cast: Bahram Sarvarinejad, Amir Zendedelan, 
Somayeh Alizadeh, Havva Khalili
Producer: Ensieh Samipour
Effects: Narges Mousapour
Duration: 40 min.
City: Tehran

Radio Gilan Theater Group
Writer, Producer and Director: Bahram Nouri
Cast: Majid Potki , Saba Mahdavi, Nasrin Babaee, 
Mehdi Mokhberi, Morteza Zeinal, Mehdi Madadkar
Sound Mixer: Masoumeh Hemmati
Assistant Producer: Erfan Shahbazi
Effects and Assistant Director: Bahram Nouri
Poster & Brochure designer: Arash Badr Talei
Duration: 25 min.
City: Rasht

Kargadan Art Group
Writer: Ayoub Aghakhani
Director: Dariush Shahbazi
Producer: Farshad Azarnia
Cast: Negin Khamesi, Bahador Ebrahimi, Mehrdad 
Mehmandoost, Mojtaba Tabatabaee
Audio Visual Designer: Nazanin Hasanpoor
Stage Designer: Atena Koochaki Adina
Assistant Director: Eshagh Mirazizi
Script Supervisor: Nafas Parsaee
Photographer: Narges Sadri
Duration: 40 min.
City: Tehran

Mehdi Tahmasbi
B. 1975, Aliabad-e-Katul. BA in theater, Faculty of Art and 
Architecture and MA in art studies, Islamic Azad University, 
Tehran. PhD student in philosophy of art, Islamic Azad 
University, Tehran. Actor of the plays: “The Sorrow of Love”, 
“Shadow”, “The Legend of Father”, “The Bath-Man”, “In the 
Depths”, “The Heart Story”, “Bolshevik”, “Laughter on the 
23rd Floor” etc. Actor of the TV series: “The Passage”, “With 
the Sun”, “Sometimes Look over Your Shoulder”, “The Shah 
Enigma” and “Tebyan’s Tales”.    

Peyman Gharibpanah
B. 1981, Tehran. BA in filmmaking, Islamic Azad University, 
Tehran.  Radio actor, narrator and writer. Writer and director 
of the plays: “The Farah Bride” (plaque of honor, 33rd Fadjr 
International Theater Festival) and “Time: 1:71”. Writer of the 
plays:  “The Ashourian Gathering”, “The Strange Story of a 
Tailor”. Director of the plays:  “Picture of a Lovely Event”, “The 
Dark Distance” and “The Wolf Hour”(best director of  Radio plays 
section, 37th Fadjr International Theater Festival ). Actor of the 
play: “Honarmand Dead End, No. 8”.  

Bahram Nouri
B. 1978, Karaj. MA student in theater, Islamic Azad University. Writer 
of the plays: “The Small Black Fish”(best writer, Iran Radio Plays, 
Tehran Drama Radio, 2012). Director, Writer and Producer of the 
plays: “Mother”(best producer, Tabriz Production Festival, 2014), 
“The Tehran Romantic Rendezvous”(best short play, National 
Radio Plays Festival, 2015), “For Gazelle’s Eyes”(best long play, 
National Radio Plays Festival, 2015). Writer and producer of the 
plays: “Kunduz, November 20”, “The 40th Station” (best radio 
documentary film, Radio Enqelab National Festival, Tehran 2018).  

Daryoush Shahbazi
B. 1985, Tehran. Associate degree in world music composition, 
Tehran Conservatory of Music and BA in film directing, University of 
Culture and Art. Producer and director of the radio play “The House 
of Idiots”(plaque of honor for production and direction, the 33th Fadjr 
International Theater Festival). Director of the radio play: “When the 
Wind Writes” (best director candidate, the 37th Fadjr International 
Theater Festival). Director of the short film “Religious” (plaque of honor 
for directing, the 60th Ager Short Film Festival).  

This play is based on a real story. In order to find his fiancée Habibeh, Foad heads for Basra from Khorramshahr. On this trip, he is accompanied by his friend 
Raouf. Meanwhile, Iraqi aircraft attack Iran. They annihilate their ID cards so as not to be identified…

Saeed, a soldier based in a border area hears a sound in the dark. He opens fire out of fear and kills a man in uniform. He flees to Afghanistan out of fear. One 
day after his escape, he comes across two women in a ruined place.  

Farhad, who is a bomb expert, is summoned for a special operation on his birthday night. Before leaving home for work, Farhad gets his birthday present from 
his daughter…

Mivand and Soraya are arrested on the borderline. Under 
interrogation, the bitter secret of their lives comes out.

Freedom in Chain  
Radiotheater - Competition

The Farah Bride  
Radiotheater - Competition

The Birthday Present  
Radiotheater - Competition

The Solar Eclipse  
Radiotheater - Competition
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Southern Khorasan Radio Theater Department
Writer: Somayeh Mohseni
Director: Hamidreza Salahshour
Cast: Mehdi Haghgoo, Ommolbanin Koohestani, 
Roohollah Keikhashahri
Producer and Sound Mixer: Hanieh Pirami
Effects: Hadi Rahimi
Duration: 30 min.
City: Birjand

Writer: Amin Rahbar
Director: Bahram Ebrahimi
Cast: Bahador Ebrahimi, Danial Ebrahimi, Mohammad 
Yeganeh, Mohammad Reza Ghalambor, Sina Nikoukar, 
Shahriar Hamzeian, Mohammad Sharifi Moghaddam, 
Bahram Sarvarinejad, Ammar Tafti, Saeedeh Farzi
Producer: Amin Rahbar
Effects: Mohammad Reza Ghobadifar
Sound Man: Farzad Sharifi
Duration: 40 min.
City: Tehran

Radio Mazandaran Theater Group
 Writer, Director and Stage Designer: Majid Mohammadi
Cast: Maryam Aghajani, Janollah Valizadeh
Mohammad Panahi, Saem Matani
Effects: Saeed Nematian, Mobin Bouyafraz
Stage Designer’s Assistants: Fatemeh Shafeian
Vafa Mostafapour, Rahman Ghadami
Duration: 36 min.
City: Sari 

Hamidreza Salahshour
B. 1969, Dargaz. Bsc in telecommunications, K. N. Toosi University 
of Technology, Tehran and MA in geography and rural planning, 
Payame Noor University, Birjand. Director of the tele-theater “The 
Airplane”. Director and producer of the radio play “From Six to 
Zero”. Producer of the radio programs: “Here Dirt Speaks”, “The 
Forelock Party”(Prix Marulic Radio Festival, Croatia, 2017). Produc-
tion manager of the radio play “Chouli Ghazak”(Prix Marulic Radio 
Festival, Croatia, 2013). Production manager of the radio programs: 
“Life without Borders” (Urti Festival, France, 2013), “The Village of 
Isolation”(appreciated program, ABU Festival, Japan, 2010). 

Bahram Ebrahimi Yazdi
B. 1964-Qom. Theater, cinema, radio and TV actor and theater 
lecturer. BA in drama from the Faculty of Dramatic Arts. Actor of 
the plays: “The Bridge,” “The Sun and the Mirrors,” “Jacques 
and His Master,” “Night on the Wet Pavement,” “The Crucible,” 
“Caligula, Poet of Violence,” “Antigone,” “Hamlet,” “Uncle Vanya,” 
“The Miser,” “The Chinese Chalk Circle,” “Endgame,” “Shams,” 
“A Man for All Seasons,” “The Siavash Day,” “The Dream of Sea,” 
“The Public Defender,” “The Water the Cow Drinks Becomes Milk,” 
“Remained,” “The Republic Night,” “Decadence,” “Lecturer,” 
“A Memory of Two Mondays,” “The Resistible Rise of Arturo 
Ui,” “Champion of Freedom,” “Lumumba,” “Trilogy of Mitras,” 
“Massager,” “Remained,” “The Story of the Stone City,” “Token of 
Sand Years,” “The Emperor and Angelo” etc.     

Majid Mohammadi
B. 1979, Tehran. MA in radio production, Iran Broadcasting 
University. Radio director, producer and narrator. Writer and 
director of the radio plays: “A” and “The Rainy Night”. Writer 
of the essays: “Analysis of Narrative Functions in Music” and 
“Dramatic Capabilities of Mazani Music in Radio Production”. 

It’s 1979. In a police station near a remote village in Southern Khorasan, a sergeant, orphaned in childhood, is serving the Pahlavi regime. He finds out that his 
stepbrother Younes and Bibi’s son are doing… 

This play is about the lives of four martyrs whom General Soleimani has written about.  

In wartime, the only son of a family goes to the front line against his father’s will. His parents now have to take care of their orange orchard all by themselves. 
The thieves come to the orchard on a regular basis and steal the crop. In a rainy night, the father catches a thief but then he realizes that the person whom he 
has mistaken for a thief has a message from his own son… 

The Sergeant  
Radiotheater - Competition

The Commander of Love  
Radiotheater - Guest

The Rainy Night  
Radiotheater - Competition
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CommemorationCommemoration



Mehdi Laziri

B. 1948, Tabriz. Holder of the second highest art degree (equal to MA) issued by Iran’s Ministry of Culture and Islamic Guidance. Lecturer at University of Art, and 
Teacher Training University, Tabriz. Head of Tabriz Theater Society for 16 years. Writer of the books: “The Principles of Directing”, “An Introduction to Ancient Persian 
and World Literature” (a textbook of Iranian art high schools” and “Principles of Playwriting”. Director, actor and stage designer of the plays: “You Are Not a Hero”, 
“The Surrendered”, “Galileo”, “If You Are Not One, Be Minus One, Zero Means Ignorance” and “Whisper in My Good Ear”. Director and stage designer of the play 
“Little Leni”. Actor and stage designer of the plays: “ Mr Seyyed Kazem”, “Incident at Vichy”, “The Media World of Mr Asrari”, “Sisyphus and Death”, “Repetition and 
Retaliation” and “An Enemy of the People”. Actor of the movies “Hemlock” and “Inside”. Stage designer of the plays: “Rooftops and under Rooftops”, “Oblivion” and 
“The Stone and Sorna”. Stage designer and actor of the play “The Bride of Flowers”. Appreciated for 40 years of artistic activities at the 25th Fadjr International Theater 
Festival. 
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Karim Akbari Mobarakeh 

B. 1953, Tehran. BA in theater, Faculty of Fine Arts, University of Tehran. Writer, director and stage, TV, and cinema actor. Lecturer in theater, Culture and Islamic 
Guidance Office in Mashhad, Shahr-e-Rey and Minab and the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults in Hamadan, Kermanshah, and 
Nahavand. Lecturer in Islamic Azad University, Arak and Young Filmmakers Association. Actor of the films: “Death of Yazdgerd”, “Resistance”, “The Travelers”, “Visit”, 
“Dexterous”, “How Much Do You Get to Cry?” “The Eastern Song”, “The Rooster”, “The Sugar Bowl of the Dowry”, “A Daily Note to the Spring”, “The Northern Breeze, 
the Southern Wind” etc. Writer of the plays: “Flower” and “Mortal”. Director of the plays: “The Little Child and the Wily Black Cat” and “Hanei and the Clever Fox”. Actor 
of the tele-plays: “A Prophet with 12 dirhams”, “A Man Who Had a Dream”, “The Seventh Innocent” and “The Cursed Land”. Actor of the plays: “Akbar the Hero Dies”, 
“Angle”, “The Servant”, “The Arrows and the Bow”, “Immigration”, “The Bride”, “The Displaced Generation” “Once upon a Time” and “The Cherry Orchard”. Actor of 
the TV series: “Imam Ali”, “Letter of Mokhtar”, “Days of Life” etc.     
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Hossein Atefi

B. 1954, Rasht. Director and actor. BA in theater directing and acting, College of Dramatic Arts. Actor of the plays: “The Story of Rumi”, “In War Zone”, “The Searchers”, 
“Guernica”, “The Bird”, “The Cage”, “Flight”, “The Pauper and the Dead Dog”, “The Trial of Joan of Arc”, “Tact”, “The Mayor”, “The Prince and the Pauper”, “Women’s 
Orchestra of Auschwitz”, “And Christ Will Never Cry”, “A Servant and Two Masters” etc. Director of the plays: “Of the Same Kind”, “The First Ode”, “An Old Picture for 
an Old Frame” and “The Anniversary Celebration”, “A Patch on the Flickers of a This Un-hanged Lantern on This Olive Tree” and “A Crazy Person’s Diary”, “The Cloudy 
House”, “Before Play”, “Monsieur Means the Violin”, “Bahjat” and “A Collar for a Dead Dog”.    
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Anderanic Khochumian
B. 1955, Tehran. Translator. Founding board member of Iran and Armenia Friendship Society and member of Directors and Playwrights Association, Iran Theater 
House. Member of Armenia Theater Society and member of Armenian Writers Association. Honorary member of National Theater, Sondokian Academic and 
Hamazgian Theater, Armenia. “The Popular Translator of the Year” chosen by Iran Translators Society, 2019. Received Armenia’s highest medal of theater and gold 
medal from Armenia’s Ministry of Culture. Translator of Armenian books into Farsi: “I Came”, “Comrade Panjouni”, “The Woman of the Head of the Neighborhood 
Council”, “The Cursed Years”, “Perhaps We Would Be Saved”, “The Endless Sorrow of the Grief-Stricken People”, “The Cave Dwellers”, “Mrs Sowej the Eccentric”, “The 
Forgotten Day”, “The Trial”, “Vahan and Razmdokht and the Trial”, “Aram Lives Here and the Gates”, “The Collection of Diseases”, “The Death Sentence in the Style of 
Armenians”, “The Witnesses of the Homicide”, “The Man Who Came with a Flying Saucer”, “Go Die Come to Love You”, “The Stray Dog”, “A Day Before the Ascension”, 
“The Rule of Crassus” etc. Translator of Armenian plays into Farsi: “The Backpack” and “The Chinese Wife”. 
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Jury of Playwright Competition

Playwright Competition

 Khosrow Hakim Rabet
B. 1930 – Shiraz. Theater playwright 
and instructor. BA in theater from Art 
University. The playwright of: “Where 
The Fish Becomes Stone,” “Depressed 
Tired Smiling Ayoub,” “Sohrab 
Saturday,” “The Deer and Ahmad,” “The 
Time in the Container of Time,” “Under 
the Sun’s Edge,” “The Sound of Filan’s 
Elephant,” “Sale at Eight,” “Sohrab and 
Instrument and the Cemetery Warden,” 
“The Seventh Day, Memories” and… . 
The playwright of: “The Blood Season,” 
“Thousand of Balouch’s Hand,” “Thirst, 
Water, Wheel,” “Passing Through 
the Darkness,” “Ismhael in the Altar,” 
“Adam’s Garden” “The Rise in the Alley 
of Wrath and Peace” and…

Mehdi Mirbagheri
B. 1982, Shahrud. Author, Playw right 
and Screenwriter. MSc in civil 
engineering, Amirkabir University 
of Technology and MA in dramatic 
literature, Soore University. Writer of the 
plays: “Siyavash in Fire” (appreciated 
play, the 27th Fadjr International Theater 
Festival), “Life is But a Dream”, “The 
Game Letter of Hased and Namam”, 
“Farhad’s Last Story” (appreciated play, 
the 31st Fadjr International Theater 
Festival), “Scenes from My Father’s 
Life”, “ The Fish’s Wet Sleep”, “Kafka” 
“The Midnight Story”, “The Marriage 
Proposal”, “I’m Not There”, “Anna 
Karenina”, “Karma” and “Confessions 
and Lies” (appreciated play, the 5th 
National Conference on Radi”. Writer of 
the novel “Standing Opposite the Tilted 
Hands”.      

Payam Larian
B. 1981 – Ahvaz. BA in theater acting 
from Tehran University and MA in theater 
directing from Tehran University of Art. 
Writer and director of the plays: “The 
Ballistic Wound”, “Wild”, “The Return 
Report”, “Impression: Violet Scream” 
(best writer and director award at the 
Fars Province Fadjr Festival, 2005) and 
“Parallel Strolls”. Writer of the plays: 
“History of French Laymen in 18th 

Century” (selected script at the 34th 
Fadjr International Theater Festival, 
2015) “The Algerian Butterfly” (selected 
script at the 35th Fadjr International 
Theater Festival, 2016).
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Nominees of Playwright Competition

Writer: Marzieh Shahdadi
B. 1992, Birjand. MA in fabric designing and printing, School of Arts, Semnan. Actor of the plays: “A 
Sweltering Dream”, “This Cycle That Falls Down”, “Romeo and Juliet”, “Subsidence”. Writer and 
director of the plays: “The Tree Has Pomegranates” and “Let’s Drink Tea” (second best writer, Fadjr 
Provincial Theater Festival, Birjand 2013).     

Writer: Rasoul Mohajer
B. 1996, Tehran. BA in dramatic literature, Tehran University of Art. Writer and director of the play 
“White upon White”. Performer of the performance art “The Song of the Killed or the Short Stories 
about the People of a Happy Village”. 

Writer: Majid Bakhsheshian Timaji
B. 1981, Mashhad. BSc in structural engineering. Actor of the plays: “In Memory of the Kind 
Companion”, “Fatherly” and “Romeo and Juliet”. Designer and performer of the art displays; “Like 
Doves”, “The Story of the Sun”, “The Shadow of Compassion”, “From Kufa to Karbala” etc. Stage 
designer of the plays: “Saving Mother” (best stage designer, International Children’s Theater Festival, 
Hamadan, 2017), “In Red” (best stage designer, Rezvan Provincial Theater Festival, Mashhad, 2019).      

Writer: Mohammad Sadegh Golchin Arefi
B. 1988, Tehran. MA in cinema from Soore University, Tehran. Writer and director of the short films 
“Unit 9” (best film selected by the audience and best screenplay, Sayeh Student Short Film Festival, 
2014). Writer of the films: “Berlin Alley”, “Off the Agenda” and “Settled” (Sepanta reward candidate 
for the best comedy film, Iran Screenwriters Association, 2019). Writer of the play: “Dear Allende”.  

Ibrahim, a teacher approaching retirement age, is living with his two children: Loza, a divorced 
woman; and Sama, a fugitive soldier. Ibrahim’s wife is dead as she refused to undergo 
chemotherapy. His students’ sexual issues have caused problems for him affecting his personal 
life as well. A boy and a girl brought up by this man now face new realities in society.

The distorted story of a headline, performed by three actors. A few months after she has heard 
nothing of her husband, the woman decides to go searching for him with the help of a human 
trafficker who supposedly took her husband out of the country. They come across some soldier 
at a border checkpoint. Unlike the previous times, the soldier refuses to take bribes in return for 
letting them go to the other side of the border. The woman realizes that the human trafficker knew 
about the soldier’s decision beforehand but says nothing. The woman herself decides to talk the 
soldier around. Little by little, the woman realizes that her husband has been killed by a border 
patrol while trying to get out of the country…

This is an old rusty ammunition depot and of course a secret one. Ellen is an army general’s 
daughter who has been exiled to this place in a sack. Stephen who has been her teacher knows 
why she has been exiled but he doesn’t tell her. They, along with an old sergeant, are sitting at the 
Christmas table. The sergeant is going to propose Ellen on behalf of Stephen but the commissar 
comes in out of the blue. He is an intelligence officer who has come from Moscow to take 
ammunition boxes with him. He also has brought with him a box. As soon as Stephen learns about 
the commissar’s mission, he realizes that the commissar has come to do away with them. He tries 
to tell his companions about the danger they are in but they don’t believe it until they open the box 
in which there is nothing but…

 A theater actor has got stuck in one of his roles and cannot get rid of it. His professional and 
personal life has been influenced by the role as he cannot separate himself from that. He sees the 
solution in removing his own self. 

 Ibrahim  

 The Asylum Seekers  

 The Hand-Written Bombs

 Sisyphus
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Writer: Mehdi Afshar Ghahramani
B. 1982, Qazvin. BA in theater directing, Soore University, Tehran and MA in theater directing, Tarbiat 
Modares University, Tehran. Writer of the plays: “The Party on the Summer’s Last Hot Day” (best 
writer, the 12th Iran University Theater Festival), “The Dead Don’t Die Twice”, “I’m Asleep Here a Bit 
Quieter” (winner of the Akbar Radi Award, the 12th Iran University Theater Festival), “Bleeding at Mary 
Shirley’s Beheading Ceremony”, “Nazanin Mansour”, “Erfan Dies”, “The Rain on Rooftop”, “Injury” 
etc. Screenwriter of the movies: “From the Seedling”, “Fairy”, “The Poplar”, “Dream”, “Return”, “The 
Bergamot”, “The East of the Sun” etc. Producer and director of the documentary films: “The Old 
Servants”, “Without Borders”, “The Stranger” and “Enthusiasm”.    

Writer: Ali Hatamiejad
B. 1980, Dargaz. BA in dramatic literature, Faculty of Art and Architecture, Tehran. Screenwriter, writer 
and theater director. Member of board of directors, Dramatic Arts Association, Razavi Khorasan. Jury 
member of numerous provincial theater festivals. Writer and director of the plays: “Interrogations”, 
“The Beta Version”, “The Pacific Ocean”, “A Cold Fever on a Hot Forehead”, “Let the Sun Rain on Your 
Eyes” etc. Writer of the plays: “The Itchy Feet Syndrome”, “Darkness”, “I Was the Dead All”, “Rainy 
Clouds” etc.

Writer: Mohammad Hossein Maaref
B. 1989, Tehran. BA in architecture and MA in theater directing, Tehran University of Art. Writer of 
the plays: “Breaking the Spring”, “Jean-Paul Brechtuk”, “The Responsibility of Breaking Absolute 
Silence”, “Escher’s Painting”, “Hamlet, Prince of Denmark” and “Public” (best writer, the 14th 
Tajrobeh Theater Festival”. Writer and co-director of the plays: “Throes”, “Good Billy Keenkid, Bad 
Billy Keenkid”, “All Blue”, “The Good Soldier Schweik” etc.    

A nunnery in Paris under the supervision of French Catholic Church launches a project. Under this 
project, the talented nuns of the nunnery are going to be selected. They will receive special religious 
teachings before entering different fields of policymaking and governance. Meanwhile, the nuns 
undergo changes during the training course and turn into the opponents of the French kingdom. 
The Church is commissioned to put an end to the nuns sedition but it backfires resulting in the 
acceleration of the nuns’ activities which in turn fuels the flames of the revolution. Consequently, 
the royal court sends the special judge and the king’s aide to end the sedition through cracking 
down on the core of the revolution. 

With the outbreak of WWII and the Soviet invasion of Poland in 1939, a great number of Polish 
soldiers were taken captive and exiled to Siberia. Moreover, about 45,000 women, children and 
old men were transferred from Poland by the Soviet forces to labor camps. The displaced ones 
went under the worst of conditions. In 1942, they were returned to Poland. Meanwhile, about 700 
women and children were transferred to Iran. The Kowalskis moved to Mashhad in March 1942, 
along with a group of other Polish migrants. 

Aram, a painter suffering from color blindness decides to drink acrylic paint in a hope to cure her 
medical condition. However, since she is not sure about the outcome, Aram asks her brother to 
drink the acrylic paint telling him that if he was OK, she would give him a painting by the Dutch 
painter Escher. 

 The Nuns of the Chalk Statues  

 Warsaw

 Escher’s Painting
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Jury of Theater Photography Competition

Theater Photography Competition

Mahmud Kalari
B. 1951 – Tehran. Photographer, 
filmmaking manager and cinema 
director. The writer of the book: 
“Enghelab Street Photo Album,” 
the cameraman of the movies 
“Gabbeh”(receiving the Crystal Simorgh 
for the best cameraman at the 14th Fadjr 
International Theater Festival) “The 
Smell of the Camphor, The Odor of the 
Jasmine” (receiving the Crystal Simorgh 
for the best cameraman at the 18th Fadjr 
International Theater Festival,) “The 
Stone Lion,” “Sara,” “Leyla,” “The Perry,” 
“The Mother” “Oh Iran,” “From Karkha 
to Rhine,” “Hello Cinema,” “Kimia” “A 
House on the Water,” “Boutique,” “The 
Fish Fall in Love,” “The Blood Game,” 
“The Separation” (receiving the Crystal 
Simorgh for the best cameraman at the 
29th Fadjr International Theater Festival,) 
“The Fish and the Cat”, “Pig”, “Bomb, A 
L ove Story”, “The Past”, “Bodyguard” 
and… The director of the movies: “The 
Cloud and the lighting Sun”

Atila Pessyani
 B. 1957- Tehran. BA in Acting- Directing 
from Tehran Faculty of Fine Arts. Actor 
of more than 55 movies and 30 TV 
series. Director of the plays: “The Zero 
Situation”, “The Cherry Orchard”, “A 
Dum Person Who Has Had A Dream”, 
“The Sun’s Sweat”, “The Sun’s Sweat, 
The Moon’s Tear”, “The Blue Velvet”, 
“Richard III”, “Grey”, “Hour Zero”, “Satan 
Ship”, “The Blade and The Moon”, “Bitter 
As Honey”, “Death of Silk”, “A Plectrum 
On Sand”, “The Iron Horse”, “A Tuneless 
Symphony”, “Metabolic”, “Cain And 
Abel”, “Thick As Honey”, “Diabolic: 
Romeo And Juliet”, “One Hundred Years 
of Solitute”, etc.

Seyfollah Samadian
B. 1953 –Urmia. BA in English Literature. 
Editor and director of the Photography 
Magazine from 1992. Founder and 
secretary of the photo of the year festival 
and the photo film festival from 2004. 
A member of the referee board at the 
International Film Festival and… the 
director of the documentary Batumi 
Films Festival: “India 2003,” “Iran 
Autumn 1983,” “Tehran 25 o’clock,” 
“The White Station,” “Bam; The Third 
Day; The Tenth Day,” “Once Upon A Day 
in Morocco,” “The Secret,” “Havana after 
47 Years” and …The photographer of the 
films: “ABC Africa,” “Five and the Roads” 
and…

Number of Photos: 807
Number of Participants: 170
Final Photos for Competition: 59 
Final Photographers for Competition: Parinaz Al Agha, Niloufar Asta, Shahriar 
Akbarieh, Rose Arghavan, Payam Ahmadi Kashani, Ali Asghar Azhari Khoshkar, 
Hossein Esmaeeli, Kimia Biunaghi, Marjaneh Pourhossein, Homayoun Tamaddon, 
Mona Tehrani Moayed, Jamaleddin Teymouri, Mona Tavanaee, Mahboubeh 
Chandaghi, Maryam Jafari Namin, Niloufar Javanshir, Kamran Chizari, Tina 
Delnavazi, Shahriar Dabiri, Emad Dolati, Hossein Dadashzadeh, Behnaz Dastjerdi, 
Hamid Rezaee, Saman RahmatAbadi, Solaleh Rouydashti, Maryam Rahmani, 
Sheida Shokouhi DolatAbadi, Mohammad Sadegh Abbasi, Lili Seddigh, Salehe 
Sadeghzadeh, Soheil Sahranavard, Nafiseh Sadeghian, Zohreh Ziaee, Alireza 
Oghbaei (Parsa Taak), Maryam Ghahremani Zadeh, Seyede Elahe Ghasemi, Faezeh 
Karami Nouri, Armin Karami, Kaveh Karami, Mahboubeh Karimi, Mahsa  Kamali, 
Kiarash Moasyebi, Maryam Malek Mokhtar, Seyed Ali Miremadi, Mahdi Mesbahi, 
Jamal Mirzaei, Vahid Mashayekhi, Bahar Nikpour,  Jafar Valeh
Photography Exhibition Place: Iran Art Forum, Tabestan Gallery  
Photography Exhibition Time:  24 January to 4 February 2020
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Jury of Theater Poster Competition

Theater Poster Competition

Ebrahim Haghighi
 B. 1949 – Tehran. Graphic designer,
 painter, documentary filmmaker and
 university lecturer. MA in architecture
 from Tehran Faculty of Fine Arts.
 Member of: Alliance Graphiq ue
 Internationale, Children Book Illustrators
 Society, Iran Documentary Filmmakers
 Society. Founding member of Iran
 Graphic Designers Guild. Graphic
 designer of hundreds of posters, logos,
 signs, and book covers.  Lecturer in
 graphics, University of Tehran, Farabi
 University, University of Art and  Higher
 School of TV and Cinema. Secretary
 of the 12th Fadjr Visual Arts Festival.
 Writer of the books: “Kalateh Nan”,
 “Rain”, “The Story of the Luck Gate”,
“Signs”, “Photography”, “Calligraphy-
 Painting”, “Theater Posters”, “The Clean
    .Assignments” etc

Ashkan  Ghazanchi
B. 1976. Graphic designer and 
university lecturer. MA in art research. 
Member of Iran Graphic Designers 
Society (IGDS). Member of Theater 
Poster Designers. Member of Institute 
of Visual Arts Development. Director 
of Graphics Department, Niavaran 
Cultural Center. Organizer of graphic 
designing workshops. Jury member 
and member of policymaking council 
of portraying 100 popular cinema and 
theater figures in 2016. Jury of the 2nd 
National Symposium of World Graphics 
Day. Art director of Made in Iran Project 
in 2018. Art director of the 5th Niavaran 
Poetry Festival, 2019. Visiting designer 
of “Isfahan, the City of Polish Children” 
Poster Fair in Isfahan and Poland, 2019. 
Appreciated designer at Poster Fair, 
Fadjr International Theater Festival.   

Arash Tanhaee
 B. 1981- Tehran. Designer, Lecturer and
 Graphics researcher. Graduated from
 College of Fine Arts. Member of Iranian
 Graphic Designers Society. Member of
 founders and directors Board of Poster.
  Designers Society of Theater House.
 Participation in several domestic and
.International exhibitions

Number of Posters: 287
Number of Participants: 95
Final Posters for Competition: 57 
Final Poster Designers for Competition: Ebrahim Dolatshah, Azarakhsh Farahani, 
Amin Vatani Shahmirzadi, Ilia Tehamtani, Iman Arzi, Pouria Ahmadian, Hamed 
Kazemi, Ramin Rostami, Rasoul Haghjoo, Sara Daheji, Soroush Heidari, Soheil 
Hosseini and Mohammad Esmaeeli, Seyed Mohammad Mehdi Mousavi, Sina 
Sarmadi, Shoayb Maktabdari, Saleh Kamrani, Fatemeh Azadi, Karang Tayari, 
Mohammad Afshar, Mohammad Shams, Maryam Baradaran, Mehdi Asadi 
Tabar, Mehdi Davaee, Mehdi Raygani, Mehdi Gholami, Mehran Pendar, Meysam 
Qeshmali, Meysam Namdar, Niloufar Khosravi, Hoda Rasouli, Younes Dehghani
Poster Exhibition Place:  Iran Art Forum, Tabestan Gallery
Poster Exhibition Time:  24 January to 4 February 2020
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Jury of Theater Advertising Items Competition

Theater Advertising Items Competition

 Ghobad Shiva
B. 1940 – Hamadan. Illustrator and 
Graphic Designer. BA in painting 
from Tehran Faculty of Fine Arts and 
MA in communication science from 
Pratt Institute, New York. Honorary 
and Elected member of AGI. Founder 
of graphic department at IRIB and 
Soroush Publications. Faculty member 
and director of Iran Graphic Designers 
Society. Founder of International 
Biannual Poster in Tehran. Published 
books: “From Years Ago up to Now”, 
“Ghobad Shiva: Graphic Designer”, 
“International Graphic Designers Chosen 
by AGI”. Registered his name as the 
representative of the Iranian Graphics 
School at Britannica Encyclopedia for 
the first time in the history of Iranian 
graphics in 2007. Known as the 
International Master of Graphics.

Maziar Tehrani
B. 1976 – Tehran. Graphic designer, 
art director and university lecturer. 
Graduated in Graphics from Islamic 
Azad University. Art director and head of 
visual group at Tehran School Institute. 
Designer and artistic consultant at: 3rd, 
4th, and 5th Shahr Theater Festivals, Iran 
Music Society (2007 – 2011), UNESCO 
(2005), ECO (2007 – 2008). Poster 
designer for the Tehran Symphony 
Orchestra (2007 – 2011).  Secretary of 
Gousheh exhibition and book (exhibition 
of Iran Music Poster 2012). Art director 
and designer of: 1st Chehel Literary 
Award, 21st International Children and 
Teens Theater Festivals, and 3rd, 4th, 
and 5th Omid Theater Festivals etc.

Behrad Javanbakht
B. 1976, Tehran. Graphic designer, stage 
designer, and art manager. Member of 
Iran Graphic Designer Society (IGDS). BA 
in graphic designing, Faculty of Art and 
Architecture, Islamic Azad University.  

Number of Works: 187
Number of Participants: 68
Final Advertising Items Designers for Competition: Iman Arzi, Soheil 
Danesh Eshraghi, Payam Ghorbani, Hamed Hakimi, Mostafa Ghaheri, 
Parvin Habib Ghods, Saman Rostami, Bahram Shadanfar, Sajad Entezar 
Mahsi, Ali Zandieh, Mohammad Bagher Keshavarzi Kermani 
Poster Exhibition Place:  Iran Art Forum, Tabestan Gallery
Poster Exhibition Time:  24 January to 4 February 2020
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Fadjr International Theater Festival in its thirty-eighth year, with its many ups and downs, is still adhering to its covenants with artists, it continues to welcome the elders 
and youth people who have found this arena suitable for their artistic creation and with this companion, the theater of this land will remain safe. 
In this period as in the past four periods, the country’s active private theaters in the +Fadjr section, have a prolific and fruitful presence. A valuable presence that 
demonstrates the favorable interaction and cooperation of the public and private sectors with the aim of expanding the theater and its audiences.

In this period, with the decision of the managers of the private theaters, this section will be held for the first time in a competition between some of the groups, which 
is an effective step in supporting the participants in that competition and hoping to maintain this wealth as well as inaugurating the new theater complexes  by the 
private sector in the future at the country, we will see the more and more progress in this important and popular section of the Fadjr International Theater Festival.

Jury of +Fadjr  Section

Sepideh Nazaripour
B. 1971, Tehran. BA in stage designer, 
Islamic Azad University, Tehran and MA 
in directing, Tarbiat Modares University 
and PhD in theater studies, University 
of Manchester, England. Actor, director 
and stage designer. Director of the 
plays: “Medea”, “Silence”, “Romeo 
and Juliet”, “Electra” (special award 
for director, the 21st Fadjr International 
Theater Festival), “Tehran-Parandak”, 
“Leila”, “In the Shade of Grief of Silence”, 
“House” etc. Actor of the plays: “The 
Song of the King of Fairies’ Daughter” 
(best female actor award, 1st Women’s 
Theater Festival), “Man Equals Man”, 
“Salman”, “Major Barbara’s Wife”, “Three 
Small Houses”, “The Feast of the Devil”, 
“The Legend of the Lady in Red”, “Leila”, 
“The Story of This Land’s Singers” etc. 
Stage designer and costume designer 
of the plays: “Shahrzad”, “Three Small 
Houses” (best stage designer, the 22th 
Fadjr International Theater Festival), 
“Ra’na” etc.  

Mohsen Alikhani
B. 1971 – Isfahan. Ba in theater directing 
from Fine Arts College, University of 
Tehran, BA in theater directing from 
Cinema and Theater College, University 
of Art, Tehran, and PhD in aesthetics 
of cinema from Pantheon-Sorbonne 
University. Director of the play “The 
Shaky Felicity of the Unfortunate People” 
(best director award at the 19th Fadjr 
International Theater Festival). Director 
of the radio plays: “Hello-Goodbye” 
(selected director at the International 
Radio Play Productions Festival, Fridays 
with Theater show) and “Shining” 
(selected director at the International 
Radio Play Productions Festival, From 
Novel to Play show). Director of the 
documentary film “Cancer” (third best 
director award at the first Health Film 
Festival).  

Rahman Seifi Azad
 B. 1972, Tehran. MA in dramatic
 literature, College of Fine Arts, University
 of Tehran. Writer, director and producer
 of the plays: “Like the Story of This
 Land’s Singers” and “Vigil in Hell”.
 Director of the play: “Rumors”. Producer
 of the made-for-TV plays: “You Are Our
 Dear” and “The Sea-Goers”. Producer
 of the film “Dreamy”. Director of the film
 “Majan”. Screenwriter of “I Am Mother”,
 “The Fairy Tale”, “Dreamy” and “A Man
 in the Mist”. Designer of the programs
 “The Theater Journal” and “Two Steps
 to the Morning” at Channel 4, IRIB. Jury
 of the TV Section, Razavi Theater Festival
 (2007-2008). Jury of the TV Section,
 the Fadjr International Theater Festival.
 Jury member of Video Section, the 6th
 Shahr Film Festival (2017). Jury member
 of Home TV Series, the 7th Shahr Film
  .(Festival (2019
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Ajman Theater

Ajman theater found in the year  2019 with the aim of supporting the 
theater groups. This theater house now with two theater halls called 
“Eraeh” and “Tajrobeh” and the capacity of 50 audiences and also 4 plato, 
is now ready to offer the high-quality services and affordable price to the 
theater groups.
Each hall, the “Eraeh” hall with 50 square wide area and the “Tajrobeh” 
hall with 80 square wide area, has 15 light lines.

Board of Directors of Ajman Theater: Arash Rezaee, Alireza Hasanpour, 
Sajjad Daghestani
Email: azhmantheater@gmail.com
Phone number: 88394785-88394725
Address: No. 12, Corner of the Mortezazadeh Alley, Kabkanian Street, 
after Felestin Street,  Keshavarz Blvd., Valiasr Square. 

Iran Tamasha Theater

Iran Tamasha Theater Hall with 2480 square wide area found in the year  2019 by Omid Asadi and till now more than 80 theaters perform there. This theater hall 
now with Paribaad theater company produce its performances.
The other activities of this theater hall are producing the special performances and workshop-pedagogical productions of Paribaad theater company, holding 
conferences, professional workshops, performing of environmental Street and café theater, photography, poster and painting professional gallery works.
Iran Tamasha Theater is a cultural and artistic complex and it has a black box theater with 120 audience capacity, a conference and seminar hall with 160 audience 
capacity and poster, photography and painting gallery in 436 square wide area. The conference hall with 100 people capacity and theater professional library. 
The training classes with 20, 35, 40 people capacity. Café and restaurant. Environmental, street and outdoor theater stage. Parking and city of children art and 
education and in its second year of foundation with the Paribaad theater and Ahmad Sepasdar thater hall tries to be the biggest international pole of private theater.

Founder and CEO: Omid Asadi
Executive and Artistic Consultant: Mahshid Foghahaee
International Affairs Relations: Sarina Mohammadrezaee
Public Relations: Ali Heidari
Education Manager: Hasan Ravandeh
Technical Manager: Mohammad Mehdi Teimouri
Administrative and Financial Deputy: Sajedeh Zahiri
Service and Support: Hadi Ahmadi
Security & Protection: Shahram Parvanak, Hossein Nasri Pahlevan
Website: www.irantamasha1.com
Email: Info.irantamasha@ail.com
SMS: 10007144520542
Phone number: 88935663
Address: no. 3, Semnan Alley, After Nejatollahi Street,
Enghelab Street, Ferdousi Square
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The Da Playhouse

The Da Playhouse is an artistic cultural complex with a wide range of activities 
in theater, music, holding independent and private festivals, educational 
workshops and art researches and International projects as a producer and 
supporter.
“Da” has been presenting its projects with a specific, focused approach 
throughout the activities and every year participating in Fadjr International 
Theater Festival. And from last year, this complex succeeds to present 100% 
of its research and performances production at Fadjr International Theater 
Festival.
“Da” research House concurrent with the 37th Fadjr International Theater 
Festival found to start research activities.
“Da” in its fifth year of continuous presence at Fadjr International Theater 
Festival and after successfully attending in the 37th round of Fadjr International 
Theater Festival; won the Best Production and Research Hall Award in +Fadjr 
section, this time at this year, it attempts to communicate the theory and practice 
to see how theories of this complex research present in theatrical performances.

Director: Kasra Shahini
Area: 250 m. (2 halls)
Capacity: 50 m. (adjustable based on the arrangement of the chairs)
Technical Facilities: 15 spot and flat projectors, 1 sound mixer, 2 8-inch 
speakers, 1 video projection
Email: theaterda@gmail.com  
Phone number: 88016074
 Address: no. 26, Javanmehr St., Gonman St, Fatemi Sq.

The Divar Cheharom Playhouse

The “Divar Cheharom” Theater Complex opened up officially in January 2017. 
This theater complex has one hall suitable even for multi-dimension plays and 
the capacity for 142. 80 light lines, a page panel system, full light and sound 
facilities, two make-up rooms fully equipped, and a proper space for storing 
props are part of the complex’s facilities. It also has a café with capacity for 
50, a public relations department, a décor workshop, a make-up workshop, 
an education department etc. The complex is aimed at recruiting talents and 
producers of high quality and progressive works. Works with great texts, of 
high quality and by professional teams are prioritized at this complex.  
 We always choose our performances based on the quality of the text and the 
best performances of the festivals and casting. It is obvious that the student’s 
top works are our priority.

Directors: Hossein Jazayeri, Amir Teimouri
Interior director: Iman Nazari 
Public Relations Director: Mojtaba Kazemi
Hall Manager: Erfan Adhamian
Box office: Matin Nejati
Email: 4walltheatercompani@gmail.com
Phone number: 66968443
Address: 544, Between Sarparast and Fariman,
West Taleghani St., Palestine Sq., Tehran
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The Shanou Playhouse

The Shanou Playhouse found in the year 2018. The approach of the playhouse in 
supporting the students plays. Shanou in addition to have a hall and Platos for 
performing the show, have an acting and directing academy as well as a children’s 
theater course. Shanou has one hall with the capacity of 80 people and 3 Pl atos in 
15, 48 and 53 dimensions. The area of the hall is 5.7 to 5.7 meters and has 2 make-up 
room. The sound system is completely digital. The number of the projectors are 36 
that can be arrange by the digital control desk. all the hall projectors are LED and their 
colors are changeable by digital control. 4 speakers at Four corners of the hall can 
connected to the mixer and digital play instruments in stereo. 

CEO: Ghotboddin Sadeghi
Manager: Niousha Sadeghan
Technical manager and light designer: Farshid Heidari
Executive Manager: Danial Arbabi
Security: Hossein Arbabi Nik
E-mail: shano.theater@gmail.com
Phone number: 88963947  
Address: no. 3, Farhangi (Behnam) Alley, Taleghani Crossroads, Vesal Shirazi St. 

Nofelluchatou Theater 

The mansion is part of Bazigah Fine Arts Institute, which will celebrate its first 
anniversary during the Fadjr International Theater Festival. 
This mansion has two separate halls with capacities of 100 and 150. Its lovely campus 
with facilities suitable for artists and educated people provides an ideal place for 
production and performance of various types of plays as well as an excellent place for 
teachers, artists, critics and students to have friendly meetings. 
The mansion will begin its new activities in 2019 with a focus on production and 
support of environmental theater, performance art and other unconventional types 
of dramatic arts.
In coordination with this complex, Afra Academy for Performing Arts will continue its 
educational and production activates. 
As a small member of Iran’s theater family, this mansion will attend the 38th Fadjr 
International Theater Festival with a comprehensive program titled #Emarat_Ma 
which includes holding professional meetings with experienced theater experts and 
teachers, and performing selected plays in the mansion, universities, and educational 
centers.
 
Director of the Bazigah Institute of Fine Arts and the nofelluchatou Theater: 
Davoud Namvar
Director of the Afra Academy of Performing Arts: Siamak Safari, Davoud Namvar
Technical Facilities of Hall No.1: 50 projectors, 72 light lines and Professional sound 
system 
Technical Facilities of Hall No.2: 25 projectors, 36 light lines and Professional sound 
system 
Dimensions of Hall No.1: 15×12 meters, stage: 9×11 meters, height: 5.20 meters
Dimensions of Hall No.2: 13×8 meters, stage: 7×7 meters, height: 4.30 meters
Instagram: nofelluchatou_theater
Phone number: 66952600-66483742
Address: No. 1, Ziba Alley, Razi crossroad, nofellu chatou St.
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Mehregan Playhouse

Mehregan Playhouse found in the year 2019. Famous playwrights and great dramatic 
works are its priority. The plays, playwrights, directors and also the perspective of 
the director and the group’s energy are the most important things for Mehregan 
playhouse. Each theater group that wants to play in Mehregan playhouse will have 4 
hours of free practice in the same auditorium.

Directors: Sara Darouforoush, Mehdi Alinejad
Artistic Director: Atefeh Akbari
Financial director: Nasrin Maleki
Director of Planning and Coordination: Arsalan Golmohammadi
Technical Director: Milad Elahi
Manager of Administration and Halls: Erfan Nazari
 Box Office Manager: Amirhossein Shirazian
Technical Facilities of Hall No.1: 115 chairs, 36 light lines, 2 number of speakers, light 
table
Technical Facilities of Hall No.2: 61 chairs, 12 light lines,  professional light table, Gun 
Microphone, video projector, Patch Panel 8 Line ans 3 make-up rooms
Dimensions of Hall No.1: 8×11 meters, height: 6 meters
Dimensions of Hall No.2: 6×6 meters, height: 5 meters
Instagram: theatermehregan
Phone number: 66724815 – 66722622
Address: no. 1, first dead-end, Khark St., Valiasr crossroad, Engheleab St.
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Stage Plays
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Seyed Mohammad Mojtaba 
Hosseini 

Deputy Minister of Artistic Affairs, 
Iran’s Ministry of Culture and Islamic 

Guidance

Shahram Karami 
General Director of Dramatic 

Arts Center

Nader Borhani Marand 
 Director of the Festival

Hossein Mosafer Astaneh Shahram Zargar

The Policy-Making Council of the 38th Fadjr International Theater Festival

Festival Headquarters

Festival Director: Nader Borhani Marand

Ali Abedi: Festival Deputy Director

  Dr. Mohammad Mehdi Behdarvand: Director Senior Consultant | Mehrdad Rayani Makhsous: International Affairs Director and Director of the Fifth Performing Arts International Showcase

  Jalal Tajangi: Director Consultant | Vahid Lak: Public Relations, Advertising and Formalities Director | Mehdi Hajian: Coordination Program Manager

  Ali Asghar Dashti: Manager of Performing Alternative Section | Saman Khalilian: Director of Street Section

Siamak Zomorrodi Motlagh: Photography section and Exhibition Manager | Ebrahim Hosseini: Poster section and Exhibition Manager

  Shahin Alavi: Visual Identity and Artistic Director | Abbas Aghsami: Director Assistant | Milad Nikabadi: Educational Workshops Manager | Amin Rahbar: Radiotheater section Manager

  Mojgan Vakili: Manager of International Affairs of Dramatic Art Center | Khayyam Vaghar Kashani: + Fadjr Section Manager | Javad Mostakhdemi: Financial and Support Manager

  Mohsen Hasanzadeh: Media Affairs Consultant | Mohammadreza Alvand: Fadjr Provincial Consultant

Seyed Vahid Fakhr Mousavi: Evaluation and Supervision Council | Davar Namini: International Formalities Manager 

Leila Minaee: Administrative Affair Manager | Hossein Taherbakhsh: Technical Director | Hasan Joudaki: Box Office System Director 

Hamid Nili: CEO of Iran’s Dramatic Arts Association | Mohammadreza Omrani: Security Committee Director 

Festival Secretariat:
Director Office Manager: Parisa Behpouri
Administrative Managers: Atefeh Nourpisheh
Commemoration Coordinator: Hasan Abedi
Content Analysis Expert: Hadi Amel Hashemi
Translator: Arezoo Farrokhi
IT Technician: Arastoo Ghodsi
Director of the closing ceremony: Milad Nikabadi
Logistics: Mehdi Khodabandehlou,
Ghorbanali Shirazi

Festival’s Permanent Secretariat: Farzaneh 
Saberi, Pari Jeddi, Mehdi Saffarinejad, Fatemeh 
Ezzatinejad, Mohammad Hasan Masoudi, Maryam 
Moghaddam, Taher Mahdavinia, Abolfazl Zaghari,
Ehsan Taheri

Festival Public Relations:
Press Director: Roksana Ghahgharaee
Staff: Mohammad Mehdi Dorosti, Omid Pouyanfar, 
Sara Raee, Sanam Karimian, Mohammad Golmo-
hammadi, Melika Nasiri

Formalities and Advertising:
Executive Manager: Ardavan Zeini Sough
Staff: Neda Kouhi, Hanieh Safari, Erfan Nazifi, Payam 
Nikkhah, Mohammad Vaghar, Abbas Ahmadinia, 
Erfan Zalli, Javad Amini, Alireza Sedghi, Sajjad Tav-
akkoli, Houman Torabzadeh, Mehdi Mirzaee

International Affairs and Showcase of Iranian 
performing Arts:
Arezoo Abedini, Saman Heidarian, Moosa Ramezani 
Oliyaee, Bagher Pirzad

Street Theatre and Performing Alternatives:
Executive Director: Milad Mousavi
Staff: Mahan Ebrahimi, Behzad Babaee, Amirhos-
sein Sabounchi Hosseinpour, Arman Ashtian, Reza 
Tourani, Sattar Mehrshad, Hamidreza Nouri

Alternative Performances Section:
Fatemeh Rouzbahani, Shirin Ahmadian 
Moghaddam

Fifth Conference of Selected Works of Provincial 
Theater Festival:
Coordinator of provincial festivals selected 
works: Abbas Shah-Mohammadzadeh
Staff: Mahin Behzadi Mehrdad, Solmaz Rashidi, 
Sara Abdoli

Dramatic Arts Public Relations: 
Narges Kiani, Mehdi Yousofikia, Bahram Shadan-
fard, Maryam Abbaspour, Mahnaz Abd Behzad, 
Mehdi Nabizadeh

Dramatic Arts Management Office: 
Rasoul Mahdavinia, Golnaz Aghaz, Mohammad Ha-
midzadeh, Ali Jafari, Ali Khaleghi, Maryam Ebrahimi

Dramatic Arts Association:
Seyyed Navid Hosseini, Somayyeh Asgar Boiuki, 
Elham Yaghoubi, Fatemeh Asgar Boiuki, Afshin Ebt-
ekar, Amir Kalateh, Ali Mostala Nooshin Barzegar, 
Raheleh Sadat Mirhosseini

Provincial Theater Coordination:
Hasan Ravandeh, Mohsen Seraji, Abbas Shahmo-
hammadzadeh, Leila Ghaffari, Farman Jafari

Dramatic Arts Secretariat:
Leila Pashapour Khameneh, Behnam Sheghaghi, 
Mahmoud Mogharehei, Zahra Yaghouti, Hamid 
Esmaeeli

Photography Competition and Exhibition:
Executive Director and Graphic Designer: Ashkan 
Zomorrodi Motlagh

Poster and Advertising Items Competition and 
Exhibition:
Graphic Designer of the poster book: Maryam 
Shirzad

Executive Director: Mehrnoush Mehrizadeh
Exhibition Poster Publication: Javad Jafari
DVD of the Advertising Items: Amir Mehrizadeh

Evaluation and Supervision Council:
Ali Akbar Tarkhan, Alireza Mosleh Tehrani, Houshang 
Heyhavand, Farzan Delfani, Azadeh Dehghani, Moj-
gan Hashemi Asl, Fatemeh Mir Rahimi, Mohammad 
Nabi Khosravi, Mohammadreza Khosravian, Hossein 
Ahmadkhani, Masoud Malakoutinia, Arman Tayran, 
Hossein Zeinali, Farhad Sharifi, Yadollah Vafadari, Par-
isa Mahjour, Anooshirvan Mirzaee, Nader Khashineda, 
Amir Atashani, Seyed Ali Tadayyon Sadoughi

Festival Documentation:
Documentation Manager and Teaser Director 
and Designer: Amin Ashrafi
Mohammad Ali Babaee, MohammadAmin Ordouk-
hani, Samira Haji Fathali, Saber Agheli, Mahmoud 
Heidari

Research and Dramatic Arts Publication:
Alireza Lotfali, Shirin Rezaeian, Shima Tajalli, Mehrsa 
Razavi Vafa, Rouhollah Iraji, Naser Khaledi, Peyman 
Chamani

With Special Thanks to the respected Directors 
and Colleagues: 
Art Affairs Department, Dramatic Arts Center, Iran’s 
Dramatic Arts Association, City Theatre Complex, 
Roudaki Foundation, Iranshahr Playhouse, Mowlavi 
Hall, Theater Forum, Sarv Playhouse, Iran Artists 
Forum, Roukaki Hall, Shahrzad Theater Complex, 
Nofelluchatou Theater , Iran Tamasha Theater, 
Mehregam Playhouse, Divar Cheharom Playhouse, 
Ajman Theater, Shanou Playhouse, Da playhouse, 
Iran Ebrat Museum, Imam Khomeini Hospital,  
Sangelaj Playhouse, Honar (art) Hall, Ferdowsi & 
Baba Taher International Hotels, Iran Theater Web-
site, Iran Auditoriums Guild.
And Cooperation of:
Press and Information Deputy of Ministry of Culture 
and Islamic Guidance, Administration Office of 
Radio Performing Arts, Namayesh Radio, Tehran 
Railway Company (Tehran Urban & Suburban 
Railway), Municipality Districts 12, 11, and 6, United 
Bus Company of Tehran, Institute of Contemporary 
Arts Development, Academy of Arts, Saba Institute, 
Iranian Academy of the Arts Tehran Beautification 
Organization, Tiwall Company, Nim Net Company 

And Special thanks to: Peyman Shariati, Atabak Naderi and Neda Hengami
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