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بهنام قشنگی، روناک جعفری، آزاد گلمحمدی و 
ایوب بی نیاز

عکس از تابلوی آثار اساتید جشنواره بسم اهلل: 
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و با تشکر از همه اعضای خانواده بزرگ تئاتر كه 
ما را در ارائه این ایده تجربی، با مهربانی كمک 

كردند.

کتاب س�ی و یکمین جش�نواره 
الملل�ی تئات�ر فج�ر بی�ن 



هنر در عرفان اس��امی ترس��یم روشن عدالت، شرافت، انصاف و تجسم تلخکامی گرسنگان مغضوب قدرت و 
پول است.

 بنیانگذار جمهوری اسامی ایران 
حضرت امام خمینی )ره(

هنر دینی، هنری است که بتواند مجسم کننده و ارائه کننده  آرمان های دین اسام باشد. این آرمان ها همان چیزهایی 
است که سعادت، حقوق معنوی، اعتا، تقوا و پرهیزگاری انسان و عدالت جامعه انسانی را تامین می کند. 

مقام معظم رهبری
حضرت آیت اهلل خامنه ای

بر اصحاب و اولیای تئاتر است که با رویکردی جدی و ارزشی و بهره گیری از فرهنگ اسام محمدی)ص( و با تکیه 
بر فضایل انسانی وبر دایره ی اخاق گرایی، جان تازه ای به صحنه  تئاتر ایران ارزانی دارند.

رئیس جمهور اسامی ایران 
دکتر محمود احمدی نژاد

 Imam Khomeini, (PBUH)  the founder of the Islamic Revolution:
 In Islamic mysticism, art is a vivid explanation of justice, nobility and equity, as well as the
visualization of afflictions of those disfavored by power and money.

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

 Mahmoud Ahmadinejad, President of the Islamic Republic of Iran:
 Officials are duty-bound to revive Iranian theater with a serious approach based on human
virtues, ethics and with the aid of the Islamic culture.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
»فسانه نیست زمانه، فسونگر اما هس�ت      محّدب ار که نباشد، مقّعر اّما هست

به صحنه قطعة پنهان زندگی شد فاش         حقیقت ار که نباشد ز باور اّما هست
صحنه می گیردمان! بس که در ش��عبدة بازی این بازیگر، حس باور جاری اس��ت. صحنه می گیردمان! بس که درد 
است نهان در پس آن خندة تلخ! درد مردی است؛ چه فرقی دارد، در حلب، در بغداد، شوشتر یا که به بلخ !؟ صحنه 
می گیردمان! زان تصّور که تو داری ز مکافات بشر! زان تعهد که تو داری! به بیداری خلق، به جهان اسام، و کنون 

معرکة این هنر است که بتازی در ذهن و بسازی انسان و بگیری پیمان!
تئاتر آنگاه از بازی فراتر می رود که تعهدی در بطن و متنش نهفته باشد؛ گوهری از حقیقتی را سفته باشد؛ حرفی از 
درد مردمان محروم گفته باشد. و امروز درد بشر اسارت است! چه در بند غرور و منّیت خود، و چه در چنگال برده داری 
مدرن تمامیت خواهان عالم! به نظر می رسد تئاتر بهترین شیوة نمایش حرفهایی بوده است که بیانش با زبان دشوار 

می نموده است و یا شاید حرف هایی که با زبان بی زبانی باید زد!
بی گمان هنر ریشه در تاریخ دارد. هرچه ملتی ریشه دارتر، هنرش عمیق تر! اّما می بینیم که تاریخ ملت ها را هم محو 

می کنند چه رسد به هنرش، تا در سایة این نسیان تاریخی، برای خود هویتی دست وپا کنند.
 گرچه گذشته ها، گذشته است »مافات مضی« و بر آن ها نمی توان تکیه کرد اّما می توان گذشته را شالودة بنائی کرد 
که نه تنها تکیه بر آن اطمینان بخش اس��ت بلکه در جان پناهش می توان آس��وده زیست به شرط آنکه سقف باور را 
محکم تر بسازیم و با مصالح ایمان و بصیرت درزها را فروپوشیم تا از ورود هوای سرد و آلوده ممانعت به عمل آوریم؛ 
آن گاه صحنة تئاتر هم قداست معبد را پیدا می کند.  قدم نهادن جشنواره تئاتر فجر به ساحت چهارمین دهة برگزاری 

آن بر تمامی پایمردی ها و پایداری های هنرمندان غیور متعهد مبارک باد.
 برایتان دهه ای سرشار از بیداری و دینداری و پایداری و عزتمداری آرزو می کنم.

توفیق، رفیق طریق کیان و کرامتتان باد.«

و ارش�اد اس�امی  پیام وزیر فرهنگ 
المللی تئاتر فجر   به س�ی و یکمین جش�نواره بین 

A Message from Culture and Islamic 
Guidance Minister Seyyed Mohammad 
Hosseini
In the Name of God
 World is not not a myth, but it is enchanting; Though not deep, it is flat, Life issues 
manifest on the stage; Though not real, we believe them
We are fascinated by magic of theater! We are fascinated by theater stage as there is so 
much pain hidden behind that bitter smile. This is the pain of a man no matter where 
he is, in Aleppo, Baghdad,Shushtar or in Balkh.
We are enchanted by the stage, by visualization of human punishments; by 
commitments to illuminate the mankind, commitments to the world of Islam. Now, 
it is time for this art to impress the man and enlighten him intellectually.
Theater will become further than mere acting when it has a commitment, when it 
reveals the pains of the deprived. And, today enslavement is the pain of mankind, 
captivation both in his pride and by the world’s arrogant powers.
It seems that theater is the best means to feature words that are difficult to say, or 
maybe words that can be uttered implicitly. Undoubtedly, the art is rooted in history. 
The more historical a nation, the deeper their art. However, history conceals nations 
and their art to find an identity for itself through such  historical oblivion. Though 
the past is gone, it can serve as a foundation for tranquility and belief to fortify faith 
and insight. The beginning of the Fajr International Theater Festival is an auspicious 
occasion. I wish you a decade full of enlightenment, piety, and respect. 

6
31st. Fadjr 

International 
Theater Festival 



بسم اهلل الرحمن الرحیم
حسنت به اتّفاق ماحت، جهان گرفت                   آری به اتّفاق، جهان می توان گرفت

جشنواره تئاترفجر هر سال، در حقیقت فرصتی است برای شکوفایی و بالند گی و طراوت اندیشه های نو و نیز بهاری 
است همراه با شور، ایمان، امید، آگاهی، احساس و عاطفه و در یک کام، جشن ثمرات روحبخش شاخسار بلند هنر 
اسامی است که توانمندی و ظرافت را با هم و در خدمت معنوّیت و اخاق و فضیلت های فردی و اجتماعی و صلح 

پایدار جهانی قرار می دهد.
جشنی که در آن می توان به روشنی، امیدوار بود که در لحظات ارجمندش و در خال هر نشست پژوهشی و تماشای 
صحنه و بازی و کام و هر چه به نام »تئاتر« نقش می بندد؛ جوانه ای تازه، ش��کوفا می ش��ود که این شکوفایی هم 
در تکنیک های مؤثر و به روز ش��ده  تئاتر ایران و جهان ریش��ه دارد و هم در فرهنگ و هنر متنّعم و پویای اسامی. 
و اتّفاقاً این همان نکته ای است که در عین احترام به لزوم جهانی شدن تئاتر ایران، موجب تمایز و تشّخص خاص 
تئاتر این مرز و بوم مقدس و پیشینه دار گردیده است. این نکته، موجب افتخار به بالندگی نمایش ایرانی و اعتقاد به 
جشنواره ای است که تاش دارد هدفمندترین رویداد هنری امروز باشد. البته به این واقعیت ناگزیر هم آگاهیم که با 
همه  تکاپوهایی که در بخش های پژوهش، تأمین امکانات، استفاده از تجربیات مفید گذشته و مدیرّیت مؤثرتر این 
رویداد انجام می ش��ود، باز هم این جشنواره به مراتب کمال و جامعّیت مورد انتظار انقاب اسامی و بلندای اهداف 
فرهنگ سازی و آیین پروری نظام، نرسیده است اّما دستاوردهای چشمگیر حاضر در صحن و ساحت این جشنواره را 

نیز نمی توان از منظر انصاف و تکریم و مباهات نادیده گرفت. که گفته اند:
موجیم و وصل ما، از خود رهیدن است               ساحل بهانه ای است، رفتن، رسیدن است

اینک ضروری می نماید با عنایت به آنچه گفته شد، ضمن آرزوی سامت، عّزت و قوام هنری تاشمندان این عرصه در 
سراسر کشور، هّمت تمامی همکاران و همراهان دست اندرکار برگزاری »سی  و یکمین جشنواره بین المللی تئاترفجر« را 

قدر دانسته و برای ایشان، توفیقی وافر و ماندگار را از درگاه ایزد متعال مسئلت نمایم.

آبادی  پیام حمید ش�اه 
و ارش�اد اس�امی معاون امور هنری وزیر فرهنگ 

 A Message from Deputy Minister
 of Culture and Islamic Guidance
Hamid Shahabadi
In the Name of God
We Can Conquer the World in Unity!
 Fajr Theater Festival provides an opportunity for development, freshness and
 flourishing of new ideas.  It is like a spring along with excitement, faith, hope,
 awareness, sensation and affect. In one word, it is a celebration of the Islamic art
 which puts competence and elegance at the service of spirituality, ethics, self and
social knowledge as well as world peace and stability.
 A celebration during whose valuable moments, research sessions, stage and street
performances and whatsoever is called <theater>, new ideas flourish.
 This freshness is not only originated in effective and up-to-date techniques of Iranian
 and world theater, but also in the dynamic Islamic art and culture. And, this is the
 point which distinguishes the theater of this holy and historical land form other forms.
 The point which leads to the promotion of Iranian performance in a festival that tries
to be today’s most goal-directed artistic event.
 Of course, this should be mentioned that despite all efforts to revive the research section,
 provide facilities, enjoy useful past experiences and manage of the festival effectively;
 the festival has not met the lofty expectations of the Islamic Revolution  yet. However,
 its impressive achievements cannot be taken for granted. I wish prosperity and respect
 for all engaged in theatrical arts, honor the efforts made by the organizers of the 31st
Fajr International Theater Festival, and hope God may bless them.
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A message from Qader Ashena,
  director general of the
Performing Arts Center
In the Name of God
 There remains a question for contemporary
 human beings as well as future generations
 that why the delicate taste of human loves
the art?
 From the symbolic perspective, culture is the
 mother; and art is the offspring. Apart from
 its perfectionist and aesthetic aspects, art is
 based on the essence of  truth which makes it
everlasting.
 Knowledge and cognition help the artist
 unveil the truth about the universe. Truth, in
 nature, is not restricted to time; however it is
 manifested through time and place. Unveiling
 symbols in time paves the way for discovering
the timeless essence of truth.
 Artists represent forms in their numerous
 creations; in other words every piece of art is
 the offspring of its culture. On the other hand,
 an artistic creation is a symbol of its culture.
 Thus cultures which boast deep roots will last
longer throughout time.
 Therefore, one can consider the art of theater,
 with its truth-seeking nature, as a symbol of
 culture. Theatrical features will bear brilliant
 results both in form and meaning providing
that they follow such principals.
 A theater that recognizes its nature, mission
 and essence, and tries to revive these in the
 modern world will promote productive
culture.
 The objectives of the Fajr International
 Theater Festival is based on the
 aforementioned goals which helps
 institutionalizing the basis for artistic
 creations. We respect and regard the efforts
 of the producers of Iranian performing arts.
 Revised method of searching the meanings,
 finding a new language of theater, and
 participation of the youth is among the
 other blessings of this cultural event. This
 helps express the fruits of the aspirations of
 the Islamic Revotion through the sublime
 language of theater; and is indicative of the
  promotion of Iranian theater.
 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
براي انسان هایي که هم اکنون مي زیند و هم براي آیندگان، همواره این پرسش باقي است که چرا انسان و طبع 

ظریف و سرکش او هنر را دوست داشته و در برابر آن رأفت و همدلي به خرج مي دهد؟
آنچه مسلم است در نگاهي تمثیلي فرهنگ )مادر (است و هنر،) فرزند( آن. هنر افزون بر وجه کمال گرایانه و 

زیباشناسانه اش که مقبول طبع آدمي است بر گوهر حقیقت استوار است و چنین التزامي است که ماندگاري آن را 
ضمانت مي بخشد. دانستن و شناختن موجب مي شود پرده هاي حقیقت این جهان آشکار شود و هنرمند به معرفت 
کشف حجاب حقیقت نائل آید. حقیقت ذاتاً بي  زمان است، اما همواره در زمان و مکان ظاهر مي شود. پرده برگرفتن 
از رخ مظهرها و مجا هاي حقیقت در پویه زمان، راه بردن به گوهر بي زمان حقیقت است. هنرمندان صورت ها را با 
استفاده از توانایي هنري شان و در آفرینش هاي گونه گون متجلي مي سازند و به عبارتي هر اثر هنري فرزند فرهنگ 
خود است. از سوي دیگر اثر هنري مظهر فرهنگ و محل ظهور فرهنگ است و در این مقیاس، فرهنگ هایي طي 

زمان ثابت تر مي مانند که الیه هاي ژرف تر و عمیق تري داشته باشند. به همین اعتبار مي توان بنا به فطرت حقیقت 
جویانه، هنر تئاتر را مظهر فرهنگ از جنبه حقیقت و کاشفیت دانست. منش ها و خصلت هاي تئاتر چنانچه از این اصول 

پیروي نماید هم در صورت و هم در معنا دستاوردهاي سترگ و درخشاني از خود به یادگار خواهند گذاشت.
تئاتري که ماهیت و رسالت و فطرت خود را بازشناسد و در جهت احیاي آن در روزگار نو بکوشد، به فرهنگ 

زاینده اي تبدیل مي شود که رو به تعالي و تزاید گام بر مي دارد.
جشنواره بین المللي تئاتر فجر در سرلوحه کار خود چنین فرایندي را بنیاد نهاده و شالوده خاقیت هاي هنري خود را 

بدین روش پي افکنده است. کوشش ها و جوشش هاي هنري آفرینشگران نمایش ایران از این حیث قابل احترام 
و اعتناست و تاش آنان در نظم کشیدن رشته هاي حقیقت قابل تقدیر است. بازنگري شیوه جست وجوي معنا و 
کشف زبان تازه و تجسس هاي نو و حضور جوانان از دیگر 

برکات این رویداد فرهنگي است که در نوع خود ثمرات 
آرمان هاي شکوهمند انقاب اسامي را به زبان واال و فاخر 
تئاتر در این رویداد بین المللي به منصه ظهور مي رساند که 

حاکي از رشد و تعالي تئاتر ایران است.

پیام قادر آش�نا، مدیرکل هنرهاي نمایش�ي
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 A Message From 
 Dr. Saeed Kashan-Fallah, 
the Festival Secretary
In the Name of God
 Art has always been accompanied by
 creativity, and creation is a divine act, as
 God is called the creator. An artistic piece
 also gives credit to its creator. Therefore,
genuine art leads man to a divine status.
 It is not strange that theater as a
 collection of arts has a ritual origin. A
 ritual formed to explicate the Existence
 as well as to answer human questions
 about their encounter with the world and
 environment; it may find an answer for
 what man is unable to understand, and
 find a way toward a more sublime and
 appropriate status than where he is. Thus,
 the origin of theater is oriented towards
 excellence. This art,  originated from the
 divine and aesthetic nature of man, has
 been influenced by mental, ideological
 and philosophical developments during
 centuries; and has undergone alterations
 in form and meaning. However, what has
 remained intact during such developments
 is its main pillars: God, Man and Beauty.
 These elements have always guided man
towards sublimation and promotion.
 Promotion of Iranian-Islamic theater
 that is also based on the three factors. Only
 with attending to religious thought and
 divine and humane values the potentials
 of technical and classic elements of theater
 will manifest properly on the stage. For,
 these elements are defined in theater when
meaning gains priority against form.
 Fajr International Theater Festival
 reflects Iranian-Islamic culture and the
 soul of sublimation in art. During the past
 decades, despite ups and downs its has
 followed promotion of genuine theater.
 It would  hopefully reach the zenith of
success.

هو الجمیل
هنر همواره با خاقیت توأم بوده و خلق امری خدایی است.همانگونه که خداوند به اعتبار خلق است که خالق 

و پروردگار نامیده می شود، اثر هنری نیز به هنرمند آفریننده خود،اعتباری خدا گونه می بخشد. و این گونه 
است که هنر ناب آدمی را به جایگاهی رهنمون می شود که به جز خدا نبیند ،پس عجیب نیست که تئاتر به 

عنوان مجمع هنرها، خاستگاهی آئینی دارد.آئیني که در جهت تبیین هستی و پاسخ به چیستی ها و چرایی های 
انسان در برخورد با خلقت خود و جهان پیرامونش شکل گرفت تا عجزبشر را در فهم این که از کجا آمده 

است،آمدنش بهر چه بوده و به کجا می رود آخر؟ به خالق خود که در فطرتش او را باور دارد،بیان کند ، شاید 
پاسخی بیابد بر آنچه از درک آن عاجز است و راهی بیابد به جایی شایسته تر و متعالی تر از جایی که بوده و 

این چنین است که سویه اصلی خاستگاه تئأتر تعالی گرا است. این هنر که برخاسته ازفطرت خداجوی و زیبایی 
دوست انسان است در گذر هزاره ها و قرن ها متأثر از تحوالت فکری، ایدئولوژیک، فلسفی و... دست خوش 
تغییراتی درفرم و محتوا شده است. ولی آنچه در تاطم حوادث و تحوالت،الیتغیر باقی مانده ارکان اصلی 
آن یعنی خدا،انسان و زیبایی است.ارکانی که توجه و تکیه به آن ها راه تعالی انسان و رشد این هنر راهموار 

می سازد. اعتای تئاتر ایرانی � اسامی نیزوقتی ممکن خواهد بود که بنیان های فکری آن مبتنی بر سه رکن 
نام برده باشد. تنها با توجه به اندیشه دینی و ارزش های  الهی و انسانی در تئاتر است که قابلیت های عناصر 
فنی وکاسیک تئاتر به بهترین شکل بر صحنه جلوه گر خواهد شد چرا که از ابتدای شکل گیری تئاتر،این 

عناصر با مفاهیم و اهدافي این چنین در تئاتر تعریف شده اند و این گونه است که محتوا بر فرم تقدم می یابد و 
آن را تعریف می کند.

جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز به عنوان آئینه  تمام نمای فرهنگ ایرانی � اسامی، منعکس کننده  روح 
تعالی در هنر تئاتراست، که طی چند دهه اخیر علی رغم 
افت و خیزها همواره حرکتی به جلو و در جهت اعتای 

تئاتر ناب داشته است. امید است که در اوج قله هاي 
متعالي هنر جهان قرار گیرد. ان شاا...

پیام س�عید کش�ن فاح، دبیر جش�نواره
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هیات های 
 انتخ�اب 
و داوری

Selection and Jury Panels



آزاد  رحمان س�یفی 
متولد 1351، تهیه كننده، كارگردان، نویس��نده ومش��اور مجموعه های نمایشی است. فارغ التحصیل كارشناسی ارشد ادبیات 
نمایش��ی از دانش��گاه تهران اس��ت. وی مدیرگروه نمایش و فیلم شبكه 4و فیلم و سریال ش��بكه 2صدا و سیماو نویسنده و 

كارگردان نمایش هایی همچون حكایت مطربان این دیار، شب نشینی در جهنم و...است.

Rahman Seifi-Azad
 Born in 1972, he is a producer, director, writer. He holds a BA in dramatic literature.
 Some of his works include: Singers of This Land, Night Party in the Hell. Seifi-Azad is
 the director of the Performance Department of IRIB’s Channel 4 as well as the Films and
 TV Series Department of Channel 2.

عبدالحی شماس�ی
نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و مدرس تئاتر، سال1333درشیراز به دنیا آمد. وی دارای مدرك كارشناسی ادبیات نمایشی 
از دانشگاه هنر است. تا كنون نمایشنامه هایی همچون خوشه های خاكستری، گوهر پنهان، صبر زرد، آژیر چهارگوش و... را 

به رشته تحریر درآورده است. همچنین تألیف كتاب های هنر برای مقاطع مختلف تحصیلی را بر عهده داشته است.

Abdolhay Shamasei
 Born in 1954 in Shiraz, he is a dramatist and screenwriter. Shamsaei holds a BA in
 dramatic literature from the Art University. He has so far authored plays such as Gray,
 Hidden Jewell, Yellow Patience, Rectangular Alarm.

حس�ین راضی
سال1323در شهرشیراز به دنیا آمد. وی دارای مدرك كارشناسی تئاتر است. بازی در چند فیلم سینمایی، سریال و نمایش از 
فعالیت های حرفه ای اوست. وی پیش از این مدیر اجرایی مجموعه فرهنگی هنری تئاتر شهر و مدیر عامل انجمن هنر های 

نمایشی و...بوده است. طی این سالیان در كسوت داور جشنواره های مختلف حضور داشته است.

Hossein Razi
 Born in 1944 in Shiraz, he holds a BA in theater. Razi has acted in a number of TV series
 and films. He was earlier the executive director of City Theater Complex as well as the
manager of the Performing Arts Society.

محم�ود صاب�ری
 بازیگر، كارگردان، محقق تئاتر، نویسنده و تهیه كننده تئاتر و رادیو و تلویزیون، سال 1345در اصفهان به دنیا آمد. وی دارای مدرك كارشناسی 
ارشد كارگردانی تئاتر است. تا كنون نمایش هایی همچون آقا روباه، آخرین شمارش معكوس، جزیره، تعلیم ریتا، گلن گری گلن راس، حورا و... 
را به روی صحنه برده است. همچنین عضو هیأت انتخاب  و داور جشنواره های مختلف و دبیر جشنواره سراسری تئاتركوتاه جوان)1384( بوده 
است. او در حوزه نویسندگی نیز كتاب های نمایش كمدی در ایران، هرمنوتیك و تئاتر، روزشمارتئاترجهان از قرن 15 تا پایان قرن بیست ) به 
عنوان سرپرست گروه محققین( و مجموعه مقاله تئاتر و... را به رشته تحریر درآورده است. محمود صابری در جشنواره سی و یكم تئاتر فجر 

عالوه بر حضور در هیأت داوران انتخاب طرح و متن، عضو هیأت انتخاب آثار بخش صحنه ای نیز به شمار می آید.

Mahmoud Saberi
Born in 1966 in Isfahan, he is a director, actor, playwright and producer. Saberi holds a BA in 
theater directing. Mr. Fox, The Last Countdown, Island, Training Rita, Glengarry, Glen Ross, 
are among his works.  He served on the jury panel of several festivals, and was the secretary of 
the 2005 Youth Short Theater Festival. Saber’s books include: Comedy In Iran, Hermeneutic 
and Theater.

هیات انتخاب متون بخش صحنه ای

Jury Panel for the Plan and Script Section
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حس�ین فرخی 
نویسنده، كارگردان، بازیگر و طراح صحنه، سال1338دراراك به دنیا آمد. وی دارای دكترای پژوهش هنراست. او عضو هیأت 
علمی دانشگاه هنر است و نمایش هایی همچون مرغ دریایی، آن سوی پل، مكبث، داستان آدم و... را كارگردانی كرده است. 
وی پیش از این دبیر دوره های دوازده و سیزدهم جشنواره سراسری تئاتر فجر، سردبیر مجله نمایش مركز هنرهای نمایشی، 

صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه سینما و تئاتر و... بوده است. 

Hossein Farrokhi
 Born in 1959, he is a director, actor and set designer. Farrokhi has a PhD in art research.
 He is a member of the scientific board of the Art University. Some of his works include:
 Seagull, Other Side of the Bridge, Macbeth and Story of Man. He was the secretary of the
12th and 13th editions of Fajr Theater Festival.

مه�دی م�كاری
 بازیگر وكارگردان، س��ال 1348در س��بزوار ب��ه دنیا آمد. وی كارگردانی نمایش هایی همچ��ون، اگر رومئو یك لحظه دیرتر 
می رس��ید، چهارمین نامه، آقای رئیس جمهور، بیداری نورنب��رگ 2011 و... بازی در نمایش هایی همچون لحظه های ابوذر 
ثابت قدم، بازگشت، فارس، وارث و... را برعهده داشته است. مدیریت های مختلف اجرای تئاتر از جمله مدیریت تاالر مولوی 

در زمره فعالیت های اوست. 

Mehdi Makari
 Born in 1969 in Sabzevar, he has directed plays such as Romeo Arrives a Moment Late,
 the Fourth Letter, Mr. President, Nuremberg Awakening 2011, and acted in plays,
including Moments of the Steadfast Abuzar, Return, Fars and Heir.

هیات انتخاب طرح های خیابانی

Jury Panel for the Street Theater Plans

محم�ود فرهن�گ
نویسنده، كارگردان، بازیگر، تحلیلگر و منتقد تئاتر، سال1332در همدان به دنیا آمد، دارای مدرك كارشناسی الهیات از دانشگاه 
تهران و دوره های دوبله اس��ت. وی هم اكنون مدیر مركز تئاتر دینی اس��ت.كارگردانی نمایش هایی همچون حجربن عدی، 
دقیانوس، بهلول و... را در پرونده كارگردانی خود دارد. همچنین مسئولیت چاپ30 مجموعه ادبیات نمایشی برای دانش آموزان 
و تولید تئاتر تلویزیونی در شبكه های مختلف صدا و سیما را عهددار بود. ریاست شورای ارزشیابی و نظارت را به مدت 8 سال 
برعهده داش��ته اس��ت. كارگردان پرتماشاگرترین نمایش صحنه ای دهه 80  با عنوان از خاك تا افالك با بازی اكبر عبدی و 

آمار تماشاگران 70 هزار نفری بوده است.

Mahmoud Farhang
 Born in 1953 in Hamedan, he is an author, director, actor and theater critic. Farhang
 holds a BA in theology from Tehran University. Some of his works are: Hojr-ibn-Oday,
Decius.

حس�ینعلی ش�وندی
 كارشناس تئاتر و مدیر اجرایی حوزه تئاتر استانی است. مسئول امور استان های مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری كشور، 
عضو هیات دوارن جشنواره منطقه ای قلم سبز، عضو هیات داوران نخستین جشنواره استانی تئاتر ماه در استان سمنان، عضو 

هیات انتخاب منطقه 1 جشنواره تئاتر ماه در استان فارس و... بوده است.

Hosseinali Shavandi
 He is a theater expert and executive director of provincial theater. Shavandi was in charge
 of the provincial affairs of the Art Bureau’s Performing Arts Center. He earlier served on
 the jury panel of the Green Pen Regional Festival, the jury panel of the First Provincial
Mah Theater Festival in Semnan and Fars provinces.
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ن�ادر برهان�ی مرن�د
نویس��نده، كارگردان و بازیگر، س��ال1349در ش��هرمرند به دنیا آمد. دارای كارشناسی ارش��دكارگردانی و بازیگری است. وی 
نویس��نده و كارگردان نمایش هایی همچون تولد، پائیز، تیغ كهنه، تهران زیر بال فرش��تگان، رومولوس كبیر و... اس��ت. وی 
عضوگروه تئاتر معاصر، سردبیر، مجری و كارشناس در شبكه فرهنگ رادیو در برنامه رادیویی »از رمان تا نمایش« و »جمعه ها 

با تئاتر« است.

محمد حس�ین ناصر بخت 
پژوهشگر، نویسنده، كارگردان،طراح صحنه و مدرس تئاتر، سال 1343در كرج به دنیا آمد. دارای دكترای پژوهش هنر است. 
او مقاالت متعددی  از جمله خشونت در تئاتر ایران، نمادها و نشانه ها در نقل ایرانی و... را به رشته تحریر درآورده است. عضو 
كانون جهانی منتقدان تئاتر I.A.T.C، عضو ش��ورای كانون نمایش های آئینی- س��نتی، دبیر و هیأت داوران جشنواره های 

متعدد تئاتری كشور، مسئول كمیته انتشارات تئاتر رضوی و... بوده است. 

Nader Borhani-Marand
 Born in 1970 in Marand, he holds a BA in directing and acting. He has so far written and
directed plays such as Birth, Autumn, Old Raze, Tehran Under the Wings of Angels.

حس�ین مس�افر آس�تانه
كارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر، سال1339درآستانه اشرفیه به دنیا آمد.  دارای كارشناسی ارشد كارگردانی است. او مدیركل 
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، دبیر جشنواره های  بین المللی 
فجر، دفاع مقدس و... بوده است. او همچنین نمایش هایی همچون  پرگار مهر، از خاك تا افالك، سرداران، رستاخیز عشق، 
منظومه ملكوت، زخم مدینه و... را كارگردانی كرده اس��ت. حس��ن مسافر آستانه در جشنواره سی و یكم تئاتر فجر عالوه بر 

داوری بخش نمایشنامه نویسی از اعضاي هیأت داوران بخش مناطق، تجربه های نو و نگاه تازه است.

Hossein Mosafer-Astaneh
 Born in 1960 in Astaneh-Ashrafieh, he holds an MA in directing. He is the former director
general of Iran’s Culture and Islamic Guidance Ministry’s Performing Arts Center.
 Mosafer-Astaneh has directed works such as From Soil to Heavens, Love Resurrection
 and Love Endebyrdnes.

Mohammad Hossein Nasserbakht
 Born in 1964 in Karaj, he is a theater researcher, author, director and instructor.
 Nasserbakht holds a PhD in Art Research. Violence in Iranian Theater, Symbols and
  Signs in Iranian Narration are among his articles. He is a member of the International
Association of Theater Critics (IATC).

نص�راهلل ق�ادری 
كارگردان، منتقد، نویس��نده، مدرس س��ینما و تئاتر،  س��ال 1339در شهر س��منان به دنیا آمد. دارای مدرك كارشناسی ارشد 
كارگردانی تئاتر و عضو هیأت علمی دانش��گاه هنر اس��ت. همچنین وی مدیر انتش��ارات نمایش، رئیس سابق هیأت مدیره 
كانون ملی منتقدان تئاتر ایران، عضو كانون جهانی منتقدان تئاترI.A.T.C،  سردبیر ماهنامه تخصصی نمایش و... است. او 
نویسندگی و كارگردانی نمایش هایی همچون اسم شب، كریستال تاور، سرگذشت عجیب و باور نكردنی بردار شدن سنساه، 
هنگامه ای كه آس��مان ش��كافت و... را در پرونده هنری خود دارد. نصراهلل قادری عالوه بر داوری بخش نمایشنامه نویسی از 

هیأت داوران بخش مناطق، تجربه های نو و نگاه تازه است.

Nassrollah Qaderi
 Born in 1960 in Semnan, he is a theater critic, author and instructor. Qaderi holds an MA
 in theater directing. He is a member of the International  Association of Theater Critics
(IATC). Some of his works are: Night Name, Crystal Tower.

هیأت داوران مسابقه نمایشنامه نویسی 

Jury Panel for the Playwriting Section

13
31st. Fadjr 
International 
Theater Festival 



هیات انتخاب آثار بخش صحنه ای

   Jury Panel for the Stage Section

فریندخ�ت زاه�دی
مدرس، پژوهشگر و نویسنده، سال1333در تهران چشم به جهان گشود. وی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران دارای دكترای 
درام تطبیقی از دانش��گاه اس��لونروژ است. همچنین مس��ئولیت هایی همچون دبیری بخش تئاتر فصلنامه هنر و برنامه ریز 

جشنواره بانوان و... را برعهده داشته و دارد.

Farindokht Zahedi
 Born in 1954 in Tehran, she is a writer, instructor and researcher. She holds a PhD in
 contrastive drama from Oslo University, and is a member of the scientific board of Tehran
University.

ابراهیمیان  فرش�ید 
نویسنده، مترجم، منتقد، بازیگر،كارگردان و مدرس، سال 1328درتهران به دنیا آمد. وی دارای نشان درجه یك هنری از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و دكترای هنرشناسی از آمستردام است. نگارش مقاالتی همچون بكت شناسی، نقد تئاتر، ساختمان و شخصیت در 
تئاتر پلیس، ماتریكس و راسیونالیسم دكارتیسم، نقد و فلسفه و... را در پرونده كاری نویسندگی خود دارد. همچنین بازی در مجموعه 

تلوزیونی كیف انگلیسی، سایه همسایه ها، این شهر بی نهایت، كاله پهلوی، فصل شكفتن و... از دیگر فعالیت های اوست.

Farshid Ebrahimian
 Born in 1949 in Tehran, he is a writer, translator, critic and director. Ebrahimian holds a
 PhD from the Amsterdam University. He has been granted an honor by the Culture and
 Islamic Guidance University. He has written articles such as Criticism of theater, Matrix
and Cartesian Rationalism.

اردش�یر صالح پور
نویس��نده، پژوهشگر، كارگردان و مدرس تئاتر، سال1336در چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. وی دارای دكترای تخصصی 
هنر است. او دبیر جشنواره  بین المللی تئاتر عروسكی، مدیریت پخش هنری انجمن موزه های جهانی و... را برعهده دارد. عضو 
كانون ملی منتقدان تئاتر با سابقه 16سال تدریس در دانشكده های مختلف هنری، گویندگی و كارشناسی رادیو در500  برنامه  

و... از دیگر فعالیت های اوست.

Ardeshir Salehpour
 He was born in 1957 in Chaharmahal-Bakhtiari. Salehpour holds a PhD in arts. He
 is a member of the National Theater Critics Association. He has the 16 years teaching
experience and has directed several artistic festivals.

میرعلیرض�ا دریابیگ�ی 
محقق، مدرس و كارگردان، سال1356در تهران به دنیا آمد. وی دانشجوی دكترا درآكسفورد، عضو هیأت مدیره گروه نمایش 
دانش��كده هنر و معماری و مدرس مدعو در دانش��كده های تئاتری اس��ت. وی دبیر علمی نشست های تخصصی حوزه تئاتر 
بوده است. همچنین مسئولیت هایی همچون مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مؤسسه نمایشگاه فیلم، مشاور مالی مركز هنر 

پژوهشی نقش جهان فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران و... را برعهده داشته است.

Mir Alireza Daryabeigi
 Born in 1977 in Tehran, he is PhD student in Oxford. He is a member of the board of
 directors of the Performance Department of Art University. He has so far been the
 scientific secretary of several theater discussion panels.
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اس�ماعیل عالی زاد
مدرس، پژوهش��گر، منتقد و نویس��نده ، س��ال1351در تهران به دنیا آمد. وی عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با 
مدرك دكترای جامعه شناسی است. تاكنون كتاب هایی همچون مقدمه ای بر مخاطب و مخاطب شناسی، تلویزیون و فرهنگ 

سیاسی، وسایل ارتباطات جمعی و مشاركت، عاملیت و ساختار و آراء آنتونی گیدنز و... را تألیف كرده است.

Esmaeil Aali-Zad
 Born in 1972 in Tehran, he is a writer, searcher and instructor. A member of the scientific
 board of Allameh Tabatabaei University, he holds a PhD in sociology. He has so far
compiled books such as TV and Political Culture, Media and Contribution.

هیات انتخاب آثار بخش صحنه ای

هیأت انتخاب آثار بخش خیابانی  

   Jury Panel for the Stage Section

Street Theater Jury Panel

پیمان ش�ریعتی
متولد س��ال 1351 تهران و دارای مدرك كارش��نای بازیگری است. شریعتی در نمایش های داوری ایندورا، كوهولین، گالیله، 
حكایت مرده بی صاحب، حسن كچل، سه بچه خوك و... ایفای نقش كرده و بازی در مجموعه های تلویزیونی قبیله عشق، 
كیف انگلیسی، روزهای مه آلود و پیله های پرواز از جمله فعالیت های او در تئاتر و تلویزیون است. آخرین شناسایی و قرمز نیز از 
فیلم های سینمایی هستند كه به عنوان بازیگر در آنها حضور داشته است. او برنده بهترین بازیگر نقش اول برای فیلم »درخت 

باور« شده است. وی مدیر اجرایی جشنواره های بین المللی تئاتر عروسكی و آئینی سنتی در دوره های مختلف بوده است.

Peyman Shariati
Born in 1972 in Tehran, he holds a BA in acting. Some of his plays include: Indora 
Judgement, Galileo, Hassan the Bald, Three Little Pigs. He has also acted in TV series 
such as Love Tribe, English Bag, Foggy Days as well as films such as Last Recognition, 
Red. Shariati won the best actor award for Belief Tree.

امی�ر دژاكام
مدرس، كارگردان و نویسنده، سال1341در كرمان به دنیا آمد. وی دارای مدرك كارشناسی ارشدكارگردانی تئاتر است. عضو 
هیأت علمی دانشكده هنر و معماری، داور جشنواره های مختلف تئاتری و... است. بیش از صد رساله كارشناسی  نمایش و50 
رس��اله كارشناس��ی ارشد را در طول 10 سال تدریس در مقطع كارشناسی ارشد هدایت كرده است. دژاكام مدیرگروه نمایشی 

ماهان بوده و كارگردانی نمایش هایی همچون سیاوش خوانی، شهرزاد، ضیافت شیطان و... را در پرونده كاری خود دارد. 

Amir Dejakam
 Born in 1962 in Kerman, he holds an MA in theater directing. He is a member of the
 scientific board of Art and Architecture Faculty. Dejakam is the director of Mahan
 theater troupe. He has directed works such as Narration of Siavash Story, Shahrzad,
Satan Part.

محم�د باق�ر قهرمان�ی
نویسنده، پژوهشگر، مترجم و مدرس، سال 1339در شهر شیراز به دنیا آمد. وی دارای دكترای تئاتر و فیلم از دانشگاه بیرمنگام 
یانگ آمریكاس��ت. او عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران و مسئول معاونت مؤسس��ه مطالعات آمریكای شمالی و اروپا است. 

همچنین مقاالت متعددی درباره سینما و تئاتر در مجالت علمی و پژوهشی به چاپ رسانده است.

Mohammad Baqer Qahremani
 Born in 1960 in Shiraz, he is a writer, researcher and translator. Qahremani holds a PhD
 form the US Brigham Young University. A member of the scientific board of Tehran
University, and has published numerous articles on theater and cinema.
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داوران بخش مسابقه ایران

Iranian Competition Jury Panel

محم�ود عزی�زی
بازیگر و كارگردان، س��ال1323در تهران به دنیا آمد. وی دارای مدرك دكترای تئاتر از فرانس��ه اس��ت. نمایش هایی همچون 
هردنبیل، پرنده سبز، عروسی فیگارو، اقلیما، سعدی هملت می شود و... را كارگردانی كرده است. وی همچنین ریاست گروه 
نمایش و مدیر تحصیالت تكمیلی و پژوهش��ی دانشگاه تهران، مؤسس انجمن نمایش، دبیری جشنواره های مختلف كشور، 
ریاست اداره تئاتر، مدیریت هنری تئاتر الله زار و... را برعهده داشته است. همچنین بازی در آثار تصویری لیلی با من است، 

جنگ نفت كش ها، دختری با كفش های كتانی، چشم هایش و... را درپرونده كاری خود دارد. 

Mahmoud Azizi
 Born in 1944 in Tehran, he holds a PhD in theater from France. Azizi has directed works such as
 Green Bird, Figaro’s Wedding, Sa’di Becomes Hamlet. He is the director of the graduate and art
 research program at Tehran University, and founder of the Performance Association. Azizi has a
number of films to his credit. These include Leili is with Me, A Girl with Linen Shoes, Her Eyes.

خس�رو       خورش�یدی 
 طراح صحنه و لباس، مدرس و كارگردان تئاتر، سال1311در همدان به دنیا آمد. دارای مدرك كارشناسی طراحی و معماری صحنه 
از آكادمی هنرهای زیبای رم است. وی عضو هیأت علمی و پایه گذار رشته  طراحی صحنه و مدرس دانشكده هنرهای زیبا است. 
او تاكنون موفق به گذراندن دوره آكادمی شهر سالزبورك و دوره مطالعاتی به دعوت اپرای تروپولیتن شده است. همچنین طراحی 

صحنه و لباس نمایش هایی همچون یوسف و زلیخا، حر، ریچارد دوم، كمپیرك جادو و... را در پرونده كاری خود دارد.

Khosro  Khorshidi
 Born in 1932 in Hamedan, he holds a BA in set design and architecture from the Academy
 of Fine Arts in Rome. He is an instructor and member of the scientific board of Tehran
 University’s Fine Arts Faculty. He has designed the set and costumes for plays such as
Yousof and Zoleikha, Richard II.

 محم�د عل�ی خب�ری
 نمایشنامه نویس، بازیگر، كارگردان، محقق و مدرس تئاتر، سال 1334در قم به دنیا آمد. دارای دكترای پژوهش هنر است. او رئیس 
شورای نظارت و ارزشیابی اداره كل هنرهای نمایشی، عضو كانون ملی منتقدان، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی، عضو شورای 
پژوهش هنر فرهنگستان هنر، كارشناس مجری برنامه حكت هنر در رادیو فرهنگ، ریاست انجمن نمایش قم و... بوده است. مقاالت 

از جمله تئاتر، هنر ارتباط، جایگاه مراسم زار در هنرهای نمایشی، آشنایی با تئاتر معاصر فرانسه و... را در پرونده پژوهشی خود دارد. 

Mohammad Ali Khabari
 Born in 1955 in Qom, he is a playwright, director, actor and instructor. He holds a PhD in
 art research. Khabari is the head of the Performing Arts Department’s Supervision and
 Evaluation Council, and a member of the National Theater Critics Association. Some
 of his articles include: Theater, The Art of Communication, Acquaintance with French
Contemporary Theater, Sun Troupe.

رحم�ت امین�ی
 نویسنده، كارگردان، مدرس، تحلیلگر و منتقد تئاتر، سال1350در ورامین به دنیا آمد. دارای دكترای پژوهش هنر از دانشگاه 
تهران اس��ت. وی دبیری سی امین چش��نواره تئاتر فجربوده است. ریاست شورای ارزشیابی تئاتر، عضو شورای طرح و برنامه 
نمایش گروه خانواده شبكه اول، عضوكانون جهانی منتقدان تئاتر  I.A.T.C و...  در سوابق حرفه ای او دیده می شود. هم 

اكنون مدیر مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری است. 

Rahmat Amini
 Born in 1971 in Varamin, he is a playwright, director, instructor and theater critic. H
 holds a PhD in art research from Tehran University. Amini was the secretary of the 30th
 Fajr International Theater Festival. He is the head of the Theater Evaluation Council,
 and a member of the International Association of Theater Critics (IATC). Amini is
currently the head of the Art Bureau’s Performing Arts Center.
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  تاجبخ�ش فنایی�ان
نویس��نده، كارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر، س��ال 1329در ش��میران به دنیا آمد. دارای مدرك دكترای مطالعات عالی هنر است. 
نویسنده و كارگردان نمایش هایی همچون تیر غیب، پرده برداری، تاجر ونیزی، بانگ جرس، لیرشاه، دكتر شواتیزر، دژهوش ربا و... 
است. او مقاله »در شرق یك چین«، »كارگردان و هدایت بازیگر«، »قصه گوی گذشته یا زمینه ساز آینده« و... را در مجله های 

هنرهای زیبا به چاپ رسانده است. همچنین موفق به دریافت جایزه هنرمندان دفاع مقدس، هنرمندان انقالب و... شده است.

Tajbakhsh Fanaiyan
 Born in 1950, he is a writer, director, actor and instructor. Fanaiyan holds a PhD in art
 studies. He has written and directed works such as The Unveiling, The Merchant of
 Venice, King Leer. He has published the following articles in Fine Arts Magazine: In
East 1 China, Director and Guiding the Actor.

داوران بخش مسابقه بین الملل

Jury Panel for the International Competition Section

داوود رش�یدی
كارگردان، بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، تهیه كننده و مدرس در سال1312در تهران به دنیا آمد. وی دارای دیپلم كارگردانی و بازیگری از 
آكادمی موزیك ژنو است. او رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران،مدیر واحد نمایش تلویزیون، عضو شورای تئاتر، عضو هیأت مدیره خانه 
سینما و... است. او بازی در سریال های تلوزیونی گرگ ها، هزاردستان، گل پامچال، سردارجنگل، مختارنامه، كاه پهلوی، امام علی)ع( و... 

همچنین كارگردانی و بازی درنمایش هایی همچون وای برمغلوب، پروار بندان، معجزه در آالباما و... را در پرونده حرفه ای خود دارد.

مس�عود رایگان
بازیگر، سال1332در خرم آباد به دنیا آمد. وی از كودكی با پیش پرده خوانی فعالیت خود را در تئاتر آغاز كرد و در اولین سال های انقالب 
وارد دانشكده هنرهای دراماتیك شد. او در فیلم هایی همچون شمس االماره، زادبوم، سنتوری، دست های خالی، خون بازی، خیلی دور 

خیلی نزدیك، كافه ستاره، خاموشی دریا و... بازی داشته است. 

مجید سرس�نگی
مدرس، محقق دارای مدرك دكتری تئاتر است. وی اولین مسئول كانون دانشجویان و تئاتر تجربی دانشكده هنرهای زیبا، سردبیر اولین 
نشریات جشنواره تئاتر دانشجویی، مدیر روابط عمومی دانشگاه تهران، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری، عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران است. در حال حاضر مدیر خانه هنرمندان است. نمایشنامه هایی همچون وقت حكایت رحمان، یكی بود یكی نبود، بچه های 

باغ محله، آنجا، آن سوی كالم و... را نوشته است. 
  

Davood Rashidi
 Born in 1933 in Tehran, he is a theater, cinema and TV actor and director, as well as a
 producer and instructor. Rashidi holds a diploma of directing and acting from Geneva Music
 Academy. He has numerous works to his credit. These include Hezar Dastan, Imam Ali (AS) ,
Mokhtarnameh. Rashidi is the head of the Iranian Cinema Actors Association.

Massoud Rayegan
 Born in 1953 in Khorramabad, he began his theatrical activities at an early age. Some of his
works are; Santour Player, Empty Hands, So Far,So Close, Star Café.

Majid Sarsangi
 Sarsangi is a writer, instructor and researcher. He holds a PhD in theater, and is a member of the
 scientific board of Tehran University. Sarsangi is currently the head of the Artists House. He
has written plays such as the Story of Rahman, Once Upon a Time.
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آوا    جنت س�لیم 
كارگردان، محقق، مدرس، مؤس��س و مدیر تئاتر كامرای باكو در س��ال1940میالدی در باكو به دنیا آمد. وی دارای نشان ملی 
هنرمندان آذربایجان و دانش آموخته تئاتر در دانش��گاه دولتی آذربایجان اس��ت. وی فعالیت خود را در صحنه تئاتر دولتی شهر 
س��ومقائیت همچنین كارگردانی در تئاتر »درام روس��ی صمد ورغون« آغازكرد. او كارگردان اكثر تئاترهای باكو، تئاتر موزیكال 

كمدی، تئاتر اپرا و باله، تئاتر ملی آكادمیك است. 

Jannat Selim Ava (Azeri theater artist)
 Born in 1940 in Baku, he is a director, researcher, instructor. A graduate of theater from
 Azerbaijan State University and the Leningrad State University, he is the director of
most theatrical works in Baku.

  ماری�وس گالج
ماریوس گالج متولد 1953 در ورش��و اس��ت. او دارای مدرك كارشناسی ارشد ادبیات لهستانی از دانشگاه وروتسواف است. از 
دهه 70 به فعالیت درزمینه تئاترمی پردازد. در س��ال 1978 به دعوت  اشتانیوسكی درمركزفعالیت های نمایشی گاردزینیس 
مش��غول ش��د و تاكنون به بازیگری و تدریس در آنجا می پردازد. او درنمایش هایی چون مس��خ، الكترا و كارمینا بورانا نقش 
آفرینی كرده است. گالج دربرنامه سفرهای هنری و گردهم آیی های مركز گاردزینیس درمناطق مختلف لهستان و همچنین 
كش��ورهایی ازجمله اوكراین، فرانس��ه، ایتالیا، آلمان، ژاپن، برزیل، ایاالت متحده و اس��ترالیا شركت كرده است. وی تاكنون 

درنشریات لهستان مقاله مقاله های متعددی در زمسنه تئاتر به چاپ رسانده است. 
 

Mariusz Gołaj
Born in 1953 in Wroclaw (Poland).
 Completed studies in Wroclaw University – M.A. in Polish literature (master’s dissertation
about prisoners’ subculture).
Actively engaged in alternative theatrical movement in Poland in 70-ties.

س�ید مصطفی مختاباد
مدرس، محقق و پژوهشگر، سال1336در ساری به دنیا آمد. دارای مدرك دكترا است. او استاد گروه ادبیات نمایشی دانشكده 

هنر و دانشگاه تربیت مدرس در گروه فرهنگ و ادب و هنر است.

Seyyed Mostafa Mokhtabad
 Born in 1957 in Saari, he is a theater instructor and researcher. He holds a PhD and is a
 instructor of dramatic literature at Art Faculty and Tarbiat Modarres (teachers training)
University.

هیأت داوران بخش مناطق، نگاه تازه و تجربه های نو / سید مصطفی مختاباد / نصراهلل قادری و حسین مسافرآستانه

Regional, Fresh Look, New Experiences
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ش�هرام نوش�یر
كارگردان، بازیگر،نمایش��نامه نویس،طراح صحنه،طراح حركت،طراح پوستر و بروشور، مدرس تئاتر درسال1346درآبادان متولد شد. وی دارای 
كارشناسی هنرهای نمایشی و درجه 3 هنری)كارگردانی( است. اوكارگردانی بیش از 50 اثر نمایشی، نویسندگی بیش از 45 اثر نمایشی، بازیگری 
بیش از50 اثر نمایشی، طراحی صحنه 45 اثر نمایشی و طراحی پوستر، بروشور و نور50 اثرنمایشی، اجرای نمایش میدانی دربیش از23000كیلومتر 

ازمرزهای ایران با مضمون دفاع مقدس، اجتماعی و نمایش میدانی»نذر راه« درمسافت4000كیلومتر و... را در پرونده كاری خود دارد. 

Shahram Noshir
 Born in 1967 in Abadan, he is a director, actor, playwright, set designer and theater
 instructor. Noshir holds a BA in performing arts. Some of his works are: Eco, Uprising
Against Body Servitude, Sound, Wound Trilogy.

هیأت داوری مسابقه پوستر

Poster

اثبات�ی امی�ر 
كارگردان، طراح انیمیشن، طراح صحنه و لباس، مترجم، نویسنده، كارگردان و مدرس، سال 1335در شهر تهران به دنیا آمد. وی دانش آموخته 
معماری دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او عضو هیأت مؤسس و شورای مركزی انجمن طراحان فیلم سینمای ایران، عضو 
هیأت مؤسس انجمن طراحان تئاتر وابسته به خانه تئاتر، طراحی عنوان بندی مجموعه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی، تألیف و ترجمه 
مقاالتی در نشریات سینمایی درباره طراحی صحنه و لباس، مدیریت نمایشگاه پوسترهای انقالب در سال 1357، عضو هیأت مدیره خانه 
سینما، طراحی داخلی باغ موزه دفاع مقدس 1387 و... را عهده دار بوده است. چندین بار موفق به كسب جوایز متعدد از جشنواره های تئاتر 

شده است.

Amir Esbati
 Born in 1956, he is a director, animator, set designer and translator. Esbati is a graduate
 of Tehran University>s Fine Arts Faculty. He is a member of the founding board of the
 Association of Iranian Cinema and the Association of Theater Designers. Esbati Has
been awarded at several theater festivals.

آبادی    حس�ن دولت 
محقق، نویسنده، كارگردان، بازیگر، مدرس و منتقد تئاتر، سال 1335در ساری به دنیا آمد. وی دارای مدرك دكترای درجه یك هنری 
است. او سرپرست اسبق اداره امور هنری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، معاون امور استان های مركز هنرهای نمایشی 

و... بوده است. انجمن های نمایش، موسیقی، شعر و ادب و هنرهای تجسمی استان مازندران و...را راه اندازی كرده است. 

Hassan Dolatabadi
 Born in 1956 in Saari, he is a writer, researcher, director, actor and instructor. Dolatabadi
 holds a PhD in arts. He is the former head of Mazandaran Culture and Islamic Guidance
 Department. He is the founder of Mazandaran performance, music, poetry and visual
arts associations.

مس�لم قاس�می 
نویسنده،كارگردان، بازیگر،مترجم،مدرس در سال 1333در تهران به دنیا آمد. وی از سال 1353در كانون فكری كودكان و نوجوانان فعالیت 
خودرا آغاز كرد. وی دارای مدرك كارشناسی مدیریت بازرگانی و حسابرسی و دوره های تخصصی نمایش خالق، گویندگی فیلم، رادیو و 
تلویزیون ...است. او دردانشكده ها و سازمان های فرهنگی تئاتر ونمایش خالق را تدریس می كند. همچنین عضو افتخاری تئاتر كودك و 

نوجوان آلمان، مشاور فرهنگی ایرانیان و فارسی زبانان، مدیرخانه كتاب و فرهنگ )غیر دولتی( در فرانكفورت و...است.

Moslem Qassemi
 Born in 1954, he is a writer, researcher, director and instructor. He began his activities in
 the Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults (IIDCYA) in
1974.

هیات داوران مسابقه خیابانی
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هیات داوری مسابقه عکس

Jury Panel for the Photo Section

ابراهی�م حقیق�ی
گرافیست و مدرس سال1328در تهران به دنیا آمد. دارای كارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران هنرهای رشته است. او 
عضو هیأت مؤس��س و عضو انجمن صنفی طراحان گرافیك ایران، عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیك، عضو انجمن 
تصویرگران كتاب كودك، عضو انجمن فیلم سازان مستند ایران و... است. همچنین در طراحی آثار متعدد پوستر، آرم، نشانه و 
جلد كتاب، نقاشی، مستندسازی و ساخت تیتراژ فعالیت مستمر دارد. او جوایز متعددی را از جشنواره ها داخلی و خارجی كسب 

كرده و دبیر پوستر هشتمین دو ساالنه پوستر تهران بوده است.

Ebrahim Haqiqi
 Born in 1949, he is a graphic artist. Haqiqi holds an MA in architecture from Tehran
 University. He is a member of the Alliance Graphique Internationale (AGI). Haqiqi was
the secretary of the Eighth Tehran Poster Biennial.

ابراهیم حس�ینی 
گرافیست و عكاس سال1355در شاهرود به دنیا آمد. وی دارای كارشناسی گرافیك است. او مدیریت سه دوره مسابقه پوستر 
جشنواره بین المللی تئاترفجر از سال1388 تا سال1390، گرافیست روابط عمومی و واحد نمایش حوزه هنری از سال1380 تا 
سال 1385، طراحی بیش از 50 پوستر تئاتر و پوستر های فرهنگی، چاپ مقاالت تخصصی در مورد گرافیك تئاتر در مجالت 
تخصصی، عكاسی بیش از 700 اثر نمایشی، ریاست انجمن عكاسان خانه تئا تر، دبیری نخستین اكسپو عكس تئا تر ایران، راه 

اندازی و دبیری اولین دوره مسابقات كارگاهی عكس تئا تر ایران و... بوده است.

س�یامک زمردی مطلق
 متولد 1337در تهران اس��ت. وی مس��ئول بخش مسابقه عكس تئاتر بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سال 
1387 ، عضو هیأت داوری بخش عكس جشنواره بین المللی تئاتر رضوی درسال 1388، همچنین دریافت جوایزی ازجمله جایزه 
اول عكاسی تئاتر ایران، انجمن منتقدین و نویسندگان تئاتر ایران در سال1387 ، اول عكاسی از نمایشگاه بین المللی ویجكس 
استرالیا بخش تئاتر در سال1372)1994(، تندیس پنجمین دوره جشن خانه سینما در سال  1380  و... را در پرونده كاری خود دارد. 

Ebrahim Hosseini
 Born in 1976 in Shahroud, he is a graphic artist and photographer. Hosseini holds a BA in graphics.
 He served as the director of three editions of the poster competition of the Fajr International Theater
 Festival (2009-2011). From 2001-2006, he cooperated with Art Bureau. Designing over 50 theater
and cultural posters, publishing articles on theater graphics are among his activities.
 

Siamak Zomorrodi-Motlaq
 He was born in 1958 in Tehran. Zomorrodi-Motlaq was the organizer of the photo competition of the
 27th Fajr International Theater Festival in 2008, and served on the jury panel of the photo section of
the International Razavi Theater Festival in 2009.
 

مه�دی مهدی�ان
 گرافیس��ت، مدرس گرافیك، س��ال1358به دنیا آمد. دارای كارشناس ارشد گرافیك و مدرس طراحی گرافیك در دانشكده های 
هنری تهران است. وی چندین جایزه جهانی از جمله جایزه انجمن بین المللی طراحان گرافیك در دوساالنه ورشو و جایزه ویژه 
سه ساالنه بین المللی اسلواكی را برای طراحی پوستر تئاتر كسب كرده است. او دركارنامه خود دبیری و مدیریت هنری چندین 

دوساالنه و رویداد بین المللی را دارد، همچنین آثارش را در بسیاری از موزه ها و مجموعه های معتبر دنیا ارائه و ثبت كرده است.

Mehdi Mehdian
 Born in 1979, he holds an MA in graphic, and is an instructor of Tehran University.
 Mehdian has received numerous international awards, including the Alliance Graphique
Internationale (AGI) award from the Warsaw Biennial.

20
31st. Fadjr 

International 
Theater Festival 



ناص�ر عرفانی�ان
عكاس، كارگردان، بازیگر سال 1339در تهران به دنیا آمد. وی دانش آموخته سینما است. او فعالیت خود را در سینما با بازي در فیلم هایي 
چون »پرچمدار«، »اتاق یك«، »الماس بنفش« و »حماسه دره شیلر« آغاز كرد. وي نخستین نمایش خود را درسال66 با نام »كوي آفاق 
كجاس��ت« در س��الن اصلي تئاتر ش��هر روي صحنه برد و از همان سال ها با عكاس��ي از نمایش هاي متعدد فعالیت خود را ادامه داد. اوكه 
كارگرداني و بازي درسریال هاي تلویزیوني را نیز در فعالیت های كاری خود دارد، در زمینه عكاسي سینما نیز با 6 فیلم صاحب تجربه است. 

نام وي به عنوان داور در جشنواره هاي مختلفي همچون تئاتر فجر، فیلم فجر )بخش جنبي(، تئاتر رضوي و... به چشم مي خورد.

جهانش�اه آل محمود
نویسنده، مدرس، تهیه كننده نمایش رادیویی سال1339 در مسجد سلیمان به دنیا آمد. وی دارای كارشناسی سینما، مدیرتولید رادیو اهواز 
در دهه60 و عضو شورای ارزشیابی نمایش است. طی سه دهه پس از انقالب در رادیو فعالیت داشته و نویسنده بیش از150سریال رادیویی 
بوده اس��ت. وی س��ردبیر برنامه هایی همچون قصه ش��ب، آدینه، پرده دوم و... است و نویسندگی باغ بهشت، به رنگ آبی و... را در پرونده 

كاری رادیویی خود دارد. 

محس�ن قصابیان
 سردبیر، مجری، نویسنده، كارگردان، محقق رادیو وتئاتر سال1348در قوچان به دنیا آمد. وی دارای كارشناسی ارشدتئاتر است. او از سال 
1368فعالیت خود را در رادیو آغاز كرد و قریب به400 متن برای رادیو نوش��ت. هم اكنون، س��ردبیرو مجری سه برنامه »نمایش شناخت«، 
»یكی بود، یكی نبود« و »كارنامه« در رادیو است. او در این سه برنامه به بازشناسی آثار نمایشی پیشین تا تحلیل و بررسی از دوران یونان 
تاكنون و همچنین شناسایی نمایشنامه های برتر می پردازد. عالوه بر آن نیز نمایش های رادیویی از جمله دایی وانیا، اتوبوسی به نام هوس، 

مرغ دریایی، سوء تفاهم و... را كارگردانی كرده است. 

Nasser Erfanian
 Born in 1960 in Tehran, he is a photographer, director and actor. Erfanian is a graduate of cinema. He
 has played roles in films such as Vanguard, Room One,  Purple Diamond. His theatrical debut was
Where Is the Heavens Alley?

 Jahanshah Ale-Mahmoud
Born in 1960 in Masjed Soleiman, he is a writer, instructor and producer of radio dramas. Ale-
 Mahmoud holds a BA in cinema. He was the production director of Radio Ahvaz in the 1980’s. He
 has been active in the radio drama section following the 1979 Islamic Revolution, and has written
 over 150 radio series. Ale-Mahmoud is the chief editor of programs such as Night Story, Friday,
 Second Act. Heavens Garden and Bluish is also among his works.

Mohsen Qassabian
 Born in 1969 in Qouchan, he is a writer, director, editor in chief, anchor and researcher. Qassabian
 holds an MA in theater. He began his activities in IRIB Radio in 1989, and has so far written
 about 400 scripts for radio. Qassabian is currently the anchor and editor in chief of three programs,
 namely Cognition Performance, Once Upon a Time and Report Card. The programs are centered on
 recognition of old dramas, analysis of dramas pertaining to the Greek era and identification of top
 dramas. He has also directed radio dramas such as Uncle Vanya, Seagull and Misinterpretation.

داوران مسابقه رادیو تئاتر / جهانشاه آل محمود / نادر برهانی مرند / محسن قصابیان 

Radio Drama Jury Panel
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نام گروه: راچينه / نويسنده: مهدي ميرباقري / كارگردان: علي اصغر راسخ راد / بازيگران: 
صادق هاتفي، شعله پاكروان، شقايق فتحي، رضا رمضاني، شهره اشتري، كتايون كارايي، 
احم��د مط��وري / طراح صحنه و لباس: وحي��د الري/ طراح نور: علي اصغر راس��خ راد / 
موسيقي: سعيد رضايت / دستيار اجرايي: امير ميرزايي / دستيار و برنامه ريز: سدره شاكري 

/ دراماتوژ: صادق هاتفي / مدت زمان: 100 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
rachine65@gmail.com :ايميل

متولد 1345 شهر يزد، داراي مدرك آخري�ن حكاي�ت فره�اد
تحصيلي كارشناسي ارشد كارگرداني 
از دانشگاه تربيت مدرس است؛ از 
سال 1358 فعاليت خود را آغاز كرد. 
كارگرداني آثاري همچون هزار پا، سايه 
توسايه، پدرانه، خورشيد و خاكستر، 
هزاره آه، رهگذر كوچه هاي تنگ، آهوي 
مشرقي، تجربه اي نو بر نمايش هملت 
و... در كارنامه كاري او مشهود است. 
وي همچنين برنده جايزه دوم كارگرداني 
از نهمين دوره جشنواره تئاتر دانشگاهي، 
اول كارگرداني از پنجمين دوره جشنواره 
رضوي و اول طراحي صحنه از نهمين 
دوره جشنواره بين المللي تئاتر فجر بوده 
است.

روايت�ي از سرگذش�ت آدم ه�اي طبقه متوس�ط ايران�ي و بازخورد 
اشتباهات روزمره در زندگي...

 This is the story of middle-class Iranian people and their routine
mistakes…

The Last Story of Farhad
Ali Asghar Rasekhrad
 Born in 1966 in Yazd, he
 began his theatrical activities
 in 1979. Some of his works
 include: Millipede, Shadow in
Shadow, Paternal.

راسخراد
علياصغر

Troupe: Rachineh
Playwright: Mehdi Mir-Baqeri
Director: Ali-Asqar Rasekhrad
 Cast: Sadeq Hatefi, Sho>leh Pak-Ravan,
 Shaqayeq Fathi, Reza Ramezani, Shohreh
Ashtari
Set and Costume Designer: Vahid Lari
Light: Ali-Asqar Rasekh-Rad
Music: Saeed Rezayat
Dramatist: Sadeq Hatefi
Duration: 100 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: rachine65@gmail.com

تئاتر ای�ران
Iranian Theater

ايران س�ابقه 
م
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نام گروه: راچينه / نويسنده: مهدي ميرباقري / كارگردان: علي اصغر راسخ راد / بازيگران: 
صادق هاتفي، شعله پاكروان، شقايق فتحي، رضا رمضاني، شهره اشتري، كتايون كارايي، 
احم��د مط��وري / طراح صحنه و لباس: وحي��د الري/ طراح نور: علي اصغر راس��خ راد / 
موسيقي: سعيد رضايت / دستيار اجرايي: امير ميرزايي / دستيار و برنامه ريز: سدره شاكري 

/ دراماتوژ: صادق هاتفي / مدت زمان: 100 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
rachine65@gmail.com :ايميل

متولد 1345 شهر يزد، داراي مدرك آخري�ن حكاي�ت فره�اد
تحصيلي كارشناسي ارشد كارگرداني 
از دانشگاه تربيت مدرس است؛ از 
سال 1358 فعاليت خود را آغاز كرد. 
كارگرداني آثاري همچون هزار پا، سايه 
توسايه، پدرانه، خورشيد و خاكستر، 
هزاره آه، رهگذر كوچه هاي تنگ، آهوي 
مشرقي، تجربه اي نو بر نمايش هملت 
و... در كارنامه كاري او مشهود است. 
وي همچنين برنده جايزه دوم كارگرداني 
از نهمين دوره جشنواره تئاتر دانشگاهي، 
اول كارگرداني از پنجمين دوره جشنواره 
رضوي و اول طراحي صحنه از نهمين 
دوره جشنواره بين المللي تئاتر فجر بوده 
است.

روايت�ي از سرگذش�ت آدم ه�اي طبقه متوس�ط ايران�ي و بازخورد 
اشتباهات روزمره در زندگي...

 This is the story of middle-class Iranian people and their routine
mistakes…

The Last Story of Farhad
Ali Asghar Rasekhrad
 Born in 1966 in Yazd, he
 began his theatrical activities
 in 1979. Some of his works
 include: Millipede, Shadow in
Shadow, Paternal.

راسخراد
علياصغر

Troupe: Rachineh
Playwright: Mehdi Mir-Baqeri
Director: Ali-Asqar Rasekhrad
 Cast: Sadeq Hatefi, Sho>leh Pak-Ravan,
 Shaqayeq Fathi, Reza Ramezani, Shohreh
Ashtari
Set and Costume Designer: Vahid Lari
Light: Ali-Asqar Rasekh-Rad
Music: Saeed Rezayat
Dramatist: Sadeq Hatefi
Duration: 100 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: rachine65@gmail.com

دختري با چهار دست و پا در هند به دنيا مي آيد. پدر و مادر الهه
او تصميم مي گيرند تا او را زنده به گور كنند اما كم كم منصرف 

مي شوند و...

Troupe: Mani
Playwright: Sirus Hemmati
Director: Jalal Khabbaz
 Cast: Rahman Haqiqi, Esmat
 Rezapour, Ruhollah Kamani, Saeed
Bahrololumi, Azita Sotudeh
 Set Designer: Sirus Hemmati, Rahman
Haqiqi
Costume Designer: Rahman Haqiqi
Light: Jalal Khabbaz
Music: Entekhabi
Duration: 60 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
Web Site: www.mony.com
E-mail:  jalalkhabaz@yahoo.com

A Girl is born with four hands and feet…

Elaheh

Jalal Khabbaz
Born in 1982 in 
Tehran, he has 
directed plays such 
as The Story of a 
Girl Who Saw the 
Moroccan Lady.

نام گروه: ماني / نويس��نده: س��يروس همتي / كارگردان: جالل خباز / بازيگران: 
رحمان حقيقي، عصمت رضاپور، روح اهلل كماني، س��عيد بحرالعلومي، آزيتا ستوده، 
امير رونقي، حس��ين ميرزائيان و گروه فرم / طراح صحنه: سيروس همتي، رحمان 
حقيقي / طراح لباس: رحمان حقيقي / طراح نور: جالل خباز / موس��يقي: انتخابي 
/ مدير صحنه: ايمان نيازي / دس��تيار كارگردان: حسين افرادي / مدت زمان: 60 

دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
www.mony.com :وب سايت گروه

jalalkhabaz@yahoo.com :ايميل

جاللخباز
متولد 1361 ش��هر ته��ران، داراي مدرك 
كارشناس��ي كارگرداني تئاتر است. وي از 
سال 1384 با بازيگري وارد حوزه تئاتر شد. 
كارگرداني آثاري همچون طالئيه، حكايت 
دختري كه خاتون مغربي را ديد، گربه زير 

طاقي و... را در كارنامه كاري خود دارد.
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نام گروه: ناوك  / نويسنده: خسرو اميري / كارگردان: 
زري اماد، خسرو اميري / بازيگران: جمشيد صفري، 
عامر مسافر آستانه، سيامك زين الدين، خسرو اميري، 
مجيد يگانه و زري اماد / آهنگس��از: محمد فرش��ته 
ن��ژاد / طراح صحنه، لباس و ن��ور: زري اماد / طراح 
گريم: عاطفه ابيخي / منشي صحنه: نيلوفر ُشكري / 
دستيار كارگردان: كوروش شاهونه، سيامك زين الدين 
/ مدير صحنه: نيايش شكري / طراح پوستر و بروشور: 
اشكان چگيني و فائزه سپهر صادقيان / روابط عمومی: 
شكوفه قنبری / مدير توليد: حجت عليخاني / مدت 

زمان: 45 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
  emad_zari@yahoo.com :ايميل

khosrou.amiri@gmail.com

آن سم ها سرگذشتمان نبشت
متولد تهران و از كارگردانان تئاتر تجربي 
ايران است. فعاليت خود را از سال 77 و با 
بازيگري آغاز كرد؛ سال 85 به طور رسمي 
نمايش هاي خود را به صحنه آورد. او 
كارگردان نمايش هايي همچون امشب ديگر 
مهره هاي پشم ني لبك مي زنند، دهاني پر از 
كالغ، تكرار، وصيت نامه خانم سارا، پوكه هاي 
برنجي، دفاعيه، حيرت بازار و... است. جوايز 
متعددي از جشنواره هاي سراسري و بين المللي 
در كارنامه كاري اش وجود دارد. برنده جوايز 
بهترين بازيگر زن از جشنواره هاي تئاتر تك، 
جشنواره بين المللي آئيني وسنتي، تئاتر ماه و 
جوايز برتر كارگرداني و طراحي صحنه در 
جشنواره هاي دفاع مقدس، امور ايثارگران، 
بنياد شهيد و... از جمله عناوين او هستند.

باز هم شاهنامه، باز هم قصه رستم و سهراب و باز پدر و پسر رو در روي هم 
قرار مي گيرند و...

Troupe: Navak
Playwright: Khosro Amiri
Director: Zari Amaad, Khosro Amiri
 Cast: Jamshid Safari, Amer
 Mosafer Astaneh, Siamak
 Zeinnodin, Khosro Amiri, Majid
Yeganeh, Zari Amaad
 Composer: Mohammad
Fereshtehnejad
 Set, Costume and Light Designer:
Zari Amaad
Script Supervisor: Niloufar Shokri
 Assistant Director: Kurosh
Shahouneh, Siamak Zeinnodin
Duration: 45 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
  E-mail: emad_zari@yahoo.com,
khosrou.amiri@gmail.com

Once more the Shahnameh, once again the story 
of Rostam and Sohrab…

That nails Written on Our Destiny

Zari Amad
Born in Tehran, she has directed plays such as A 
Mouthful of Ravens, Repetition, Lady Sara>s Last 
Will, Brass Shotshells. 
Khosro Amiri
 Born in 1974 in Kermanshah, he has studied dramatic
 literature. On the Gray Line, A Boy Who Did Not Want
 to Be a Ruler are among his works.

زرياماد

خسرواميري
متولد 1353 كرمانشاه، داراي مدرك كارشناسي 

ادبيات نمايشي از دانشگاه هنر و معماري 
است. از سال 1371 با بازيگري فعاليت خود 
را در عرصه تئاتر آغاز كرد. كارگرداني آثاري 
همچون روي خط خاكستري، نوبر، پسري 

كه نمي خواست فرمانروا باشد، مسلخ، شامگاه 
غريبان، كرب و بال، بهشت با طعم پياز و... در 
كارنامه كاري اش مشهود است. وي همچنين 

برنده جايزه دوم كارگرداني، اول موسيقي و 
سوم بازيگري در جشنواره بيست و دوم تئاتر 

فجر نيز شده و سال 2004 هم نمايش روي 
خط خاكستري را در شهر پاريس روي صحنه 

برده است.

- تجرب�ه های نو -
ه )نگاه تازه 

 مس�ابق

ئات�ر مناط�ق(
 ت
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نام گروه: ش��يد / نويسنده، طراح و كارگردان: سعيد شهريار / بازيگران: سيد مرتضي فخر 
موس��وي، علي مزيدي، رعنا مؤمني، علي جاور، وحيد ابويي، ابوالفضل كاظميان، مجتبي 
الله زاري، عليرضا جمع آورچي، حس��ين نصيري، محمد اس��المي، محمد پارسائي خواه / 
موس��يقي زنده: ابوالفضل كاظميان، حس��ين بابايي، علي اويسي / طراح نور: امير صاحب 
جالل / طراح چهره پردازي: حيدر نيك آئين / مدير صحنه: محمد پارس��ائي خواه / مدت 

نمايش: 55 دقيقه / استان: يزد

افسون بر تخت نشس�تن ماكان تيره بخت
اثر ويليام شكس�پير براس�اس نمايش�نامه مكبث 

متولد 1352 يزد و داراي مدرك 
كارشناسي سينماست. سال 65 
فعاليت هنري خود را آغاز كرد.

نويسنده و كارگردان نمايش های 
آهو دختر شهر آفتاب، خودكشي 
احمقانه يك سرباز، راز هاي مردم 
فراموش شده، خوابيدم خواب ديدم 
خوابيدي، ساعت 8/5 صبح 
چهارشنبه، بخاطر چشم هاي سبز، 
خواب در تاالر آئينه و... است

وي از سال 75 به بعد سابقه حضور 
در جشنواره هاي تئاتر ماه، سراسري 
دانشجويان، تئاتر زندان ها و تئاتر 
فجر را در كارنامه حرفه اي خود 
رقم زده است.

ماكان دالور به وسوس�ه همس�رش- ماهك- توطئه مي كند تا شاه را بكشد و 
خود به تخت بنشيند و...

Troupe: Shid
Playwright, Designer and Director: Saeed Shahriar

 Spell on the Miserable
Successor of Makan

Saeed Shahriar
 Born in 1973 in Yazd, he
 has directed works such
 as Deer Daughter of the
 Sun City, Silly Suicide of
a Soldier.

دشهريار
سعي

Troupe: Shid
 Playwright, Designer and Director:
Saeed Shahriar
 Cast: Seyyed Morteza Fakhr-Musavi,
 Ali Mozzayedi, Ra>na Mo>meni, Ali
Javer, Vahid Aboui, Abolfazl Kazemian
Light: Amir Saheb-Jalal
Duration: 55 Minutes
Province: Yazd

ايران س�ابقه 
م
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نام گروه: پاركينگ / نويس��نده: محمدامير ياراحمدي / كارگردان: شهاب الدين حسين پور 
/ بازيگران: گالب آدينه، نورا هاش��مي، مهسا مهجور، حميد رحيمي، محمد صديقي مهر، 
حميده مس��تعان / طراح صحنه: جالل تهراني / طراح لباس: پريدخت عابدين نژاد / طراح 
نور: جالل تهراني / موسيقي: آرش عزيزي / طراح صدا: مجيد غالمعلي نژاد / مدير توليد 
وتهي��ه كننده: محمد قدس / روابط عموم��ي و تبليغات: گروه تبليغات پاركينگ / عكس: 
رضا محمودي / طراح پوس��تر و بروش��ور: مرتضي مير منتظمي / گريم: احمد نگهبان / 
دس��تيار طراح لباس: آذين احتشامي / گروه كارگرداني: مهدي بياتي، محمدرضا انتظامي، 
س��ارا والياني / منشي صحنه: نوشين طهماس��بي / مدت زمان: 80 دقيقه / استان: تهران 

/ شهر: تهران
shahab_ho@yahoo.com :ايميل

بيوه هاي غمگين س�االر جنگ
متولد 1364 شاهرود، داراي 
مدرك كارشناسي ارشد تئاتر 
است. از سال 1384 وارد 
حوزه تئاتر شد. كارگرداني 
آثاري همچون سرآشپز 
پيشنهاد مي كند، هفت سنگ، 
چهارشنبه هاي باراني، برپهنه 
دريا، بداهه گويي الما، گلن گري 
گلن رأس و... را در كارنامه 
كاري خود دارد.

همچنين برنده جايزه اول 
كارگرداني در دوره 12 و 15 
جشنواره تئاتر دانشگاهي است.

قصه طمع س�ه هوو اس�ت كه براي به دس�ت آوردن ارث و ميراث شوهر جدل 
مي كنند، در نهايت دست به تصميمي نابخردانه مي زنند و...

 There are three women who are married to a man at the same
time. They struggle to gain his bequest.

Sad Widows of War
Shahabeddin Hosseinpour
 Born in 1985 in Shahroud, he
 holds an MA in theater. The Chef
 Suggests, Seven Stones and Rainy
Wednesday are among his works.

شهابالدينحسينپور

Troupe: Parking
Playwright: Mohammad-Amir Yar-Ahmadi
Director: Shahabddin Hosseinpour
 Cast: Golab Adineh, Nora Hashemi, Mahsa
Mahjour, Hamid Rahimi, Mohammad Sediqi-
Mehr, Hamideh Mostaan
Set Designer: Jalal Tehrani
Costume Designer: Paridokht Abedinnejad
Light: Jalal Tehrani
Music: Arash Azizi
Catalog Designer: Morteza Mir-Montazeni
Script Supervisor: Nooshin Tahmasebi
Duration: 80 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail:  shahab_ho@yahoo.com
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بن بست 
هنرمند 
پالك 8

مرتضي مردي 50  ساله است كه سال ها تالش كرده بازيگر 
موفقي در سينما شود. وي براي جلب نظر و همكاري با 

كيومرث نادري از كارگردان هاي مشهور سينما به در منزل او 
مي رود. در اين ميان اتفاق هاي تازه اي رخ مي دهد...

Troupe: Marva
 Playwright and Director: Malek
Hadpour Seraj
 Cast: Salman Khatti, Peyman
 Gharib-Navaz,  Malek Hadpour Seraj,
 ,Marjan Bani-Saeed, Hajar Hadpour
 Seraj,
Amir Pour-Safa
 Costume, Set, Catalog and Light
Designer: Hassan Shariati
Assistant Director: Amir Pour-Safa
Duration: 50 Minutes
City: Tehran

Morteza is a 50-year-old actor who has always 
tried to be successful.

Artist Dead-End #8

Malek Hadpour Seraj
Born in 1961 in 
Abadan, he holds an 
MA in theater. The 
Unknown, Someone 
is Here, are among his 
works.

نام گروه مروا / نوينسده و كارگردان: مالك حدپورسراج / بازيگران: سلمان خطي، 
پيمان غريب نواز، مالك حدپورس��راج، زينب حدپور سراج، هاجر حدپورسراج، امير 
پورصفا / طراح صحنه، لباس، نور، پوس��تر و بروش��ور: حسن شريعتي / موسيقي: 
انتخابي / دس��تيار كارگردان: امير پورصفا / مشاور كارگردان: عمار خطي / منشي 
صحنه و افكت: زينب حدپورس��راج / مدت نمايش: 50 دقيقه / اس��تان: تهران / 

شهر: تهران

مالكحدپورسراج
متولد 1340 آبادان و داراي مدرك كارشناسي ارشد تئاتر 
از دانش��گاه تربيت مدرس اس��ت. نويسنده، كارگردان و 
بازيگر تئاتر است. ناشناس، اينجا كسي هست، بن بست 
هنرمند پالك8 و... را به نگارش درآورده و نمايش هاي 
دهاني پر از كالغ، تابلوهاي نقاش��ي، ناش��ناس، پرگار، 
اينجا كس��ي هس��ت و... را به روي صحنه آورده است. 
كسب جوايز متعددي از جشنواره هاي مختلف در كارنامه 
حرفه اي اين هنرمند ديده مي شود. رتبه هاي اول يا برتر 
بازيگري در جشنواره هايي از جمله تئاتر شهداي محراب، 
تئاتر استاني و منطقه اي، تئاتر ماه، تئاتر مقاومت، جشنواره 
فيلم هاي تلويزيوني و نخستين دوره تئاتر فجر و... برخي 

از عناوين او هستند.
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پوتين هاي 
عموبابا

فرزند يك خانواده راهي جنگ شده است؛ حاال بعد از 
سال ها، همه منتظر بازگشت او هستند...

Troupe: Shaya
 Director and Writer:
Shahram Karami
 Cast: Roya Afshar,
 Ya>qoub Sabbahi,
 Sirus Hemmati, Parisa
 Moqtada, Parham
Deldar
 Set Designer: Reza
Mehdi-Zadeh
 Costume Designer:
Sepideh Sa>adati
Light: Reza Khazraei
 Music: Siavash Lotfi
 Assistant Director:
Ahmad Rashidi
Duration: 75 Minutes
 Province: Tehran
City: Tehran
Web Site: www.
shahramkarami.ir
E-mail:  Fh.k1351@
yahoo.com

A family is awaiting a prisoner of war

Amoubaba Boots

Shahram Karami
Born in 1972 in 
Kermanshah, Karami 
has directed works such 
as Human City-Animal 
City, Gray, Saturday,s 
Big Hunt and Bitter 
Oaks.

نام گروه: شايا / نويسنده و كارگردان: شهرام كرمي / بازيگران: رويا افشار، يعقوب 
صباحي، سيروس همتي، پريسا مقتدي، پرهام دلدار / طراح صحنه: رضا مهدي زاده 
/ طراح لباس: سپيده سعادتي / طراح نور: رضا خضرايي / موسيقي: سياوش لطفي 
/ دس��تيار كارگردان: احمد رش��يدي / مدير صحنه: يوسف رستمي / طراح و امور 

تبليغاتي: اميد خاكباز / مدت زمان: 75 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
www.shahramkarami.ir :وب سايت

Fh.k1351@yahoo.com :ايميل

شهرامكرمي
 رم��ان نويس، درام نويس و كارگردان تئاتر، متولد 1351 
كرمانشاه و دارای مدرك كارشناسی ارشد تئاتراست. بيش 
از دو دهه فعاليت مداوم و مس��تمر در عرصه نمايش��نامه 
نويسی و كارگردانی تئاتر دارد. متن های او جوايز متعددی 
را از جشنواره ها و مسابقات نمايشنامه نويسی كسب كرده 
است. همچنين جوايز اول كارگردانی جشنواره بين المللی 
تئاتر كودك در كارنامه حرفه ای اين كارگردان به چش��م 
می آيد. او نمايش هايی همچون دار چنار، شهر آدم-شهر 
حيوان، خاكستری، شكار بزرگ شنبه، بلوط های تلخ و... 
را به صحنه برده اس��ت. تجربيات گس��ترده ای در حوزه 
فعاليت اجرايی داشته و دبير يا داور جشنوارهای ملی و بين 
المللی بوده است. او دبير جشنواره بين المللی تئاتر كودك 

و نوجوان است.

ايران س�ابقه 
م
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پينوكيو 
دروغ بگو

هملت، راسكولنيكوف، دون كيشوت، شهرزاد قصه گو و... 
با كشتي عازم سفر مي شوند. كشتي دچار توفان مي شود و 

در هم مي شكند. آنها توسط نهنگي بلعيده و در شكم نهنگ 
محبوس مي شوند و...

Troupe: Vadoud
Playwright: Farhad Naqd-Ali
Director: Farhad Tajvidi
Cast: Giti Qassemi, Mohammad-
 Mehdi Qaheri, Mohammad-Ali
 Hossein-Alipour, Mitra Ziaei-Kia,
Hossein Pour-Karimi, Majid Asgari
 Set and Costume Designer: Farhad
Tajvidi
Music: Peyman Khazeni
Assistant Director: Shahin Qassemi
 Catalog Designer: Kiamarz Moradi,
Farbod Tajvidi
Photographer: Mohammad Vafaei
Duration: 75 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: yavadood59@yahoo.com

Hamlet, Raskolnikov, Don Quixote and 
Shahrzad the Storyteller are on a voyage.

Pinochio Tell A Lie

Farhad Tajvidi
Born in 1960 in Babol, 
he has directed plays 
such as Horn, Postal 
Bride, Repressed 
Desires, Near City 
Theater. 

نام گروه: ودود / نويسنده: فرهاد نقدعلي / كارگردان: فرهاد تجويدی / بازيگران: گيتي قاسمي، 
محمدمهدي قاهري، محمدعلي حس��ينعلي پور، ميترا ضيائي كيا، حسين پور كريمي، مجيد 
عسگري، فاطمه شاه حسيني، سميه انصاري، سعيد تاجيك، بهاره قرباني، فرانك جليلي، محمد 
رنجبر، زهره سليمي، حامد آهنگر، سهيال محقق، امير بني جمالي، شهاب عباسيان، امير اجاقي، 
وهاب عبيري، مهس��ا گلدانی، فاطمه محمدي، فائزه دائمي، س��هيل قناعتي، خشايار مرادي، 
محمدرضا كرباليي دركاني، فاطمه شول، پوريا عسگري،سياوش معمار زاده، اشكان عليزاده،  
محمد س��لماني، سميرا نخبه، مهدي مالكي و فرهاد تجويدي / طراح صحنه و لباس: فرهاد 
تجويدي /موسيقي: پيمان خازني / مدير اجرايي: قدرت اهلل صالحي / دستيار كارگردان: شاهين 
قاسمي /هماهنگي و برنامه ريزي: حميدرضا يعقوبيان / منشي صحنه: بهاره قرباني،پريسا هاشم 
پور / مسئول صحنه: نوژان مقدس / مديران صحنه: امير اجاقي، نيما مطلق / اجراي دكور: فرامرز 
راد، مسلم جليلي / پوستر بروشور: كيامرز مرادی، فربد تجويدي / عكاس: محمد وفايی / مدت 

زمان: 75 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
yavadood59@yahoo.com :ايميل

فرهادتجويدي
متولد 1339، ش��هر بابل، داراي مدرك كارشناسي 
مديريت امور فرهنگي و كارداني سينماست. از سال 
1358 با بازيگري وارد حوزه تئاتر شد؛ از بازيگران 
ش��ناخته شده در تلويزيون است. كارگرداني آثاري 
همچون بوق، عروس پس��تي دو قبضه، اميال سر 
كوفته، حوالي تئاتر ش��هر، مردي كه دريا شد و... 
را در حوزه تئاتر بر عهده داش��ته. برنده جايزه اول 

كارگرداني از جشنواره هاي متعددي شده است.
بهترين دبير  هادي جشنواره شمسه در كل مناطق 
ته��ران، تدريس  بازيگ��ري و داوري چندين دوره 
جشن بازيگر خانه تئاتر و... از برگ هاي قابل تورق 

كارنامه حرفه اي فرهاد تجويدي است.

مس�ابقه بين الملل
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نام گروه: چيستا / نويسنده: غالمحسين دولت آبادي، آراز بارسقيان / كارگردان: غالمحسين 
دولت آبادي / بازيگران: مزدك رستمي، شيوا اردويي، دالرا نوشين، پويان يحيی  پور، وحيد 
جباري، اش��كان مهري، امير عدل پرور، ميثم عباسي، رويا امينيان، حميدرضا زاده، كوهزاد 
كنعانيان، زهرا قربان خانلو، مصطفي ساعدي، پيمان محسني / طراح صحنه: وحيد الري / 
طراح لباس: نگار نعمتي / طراح نور: غالمحسين دولت آبادي / آهنگساز: پيام شريف نژاده 
/ دستيار كارگردان: سحر قربان خانلو، نسيم بهادري / مدير اجرايي: معين صنعتگر / طراح 
پوس��تر و بروشور: ياس��ين محمدي / عكاس و تبليغات: محمد وفايي / مدت زمان: 105 

دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
gh_dolatabadi@yahoo.com :ايميل

متولد 1357 تهران، داراي مدرك تكي�ه ب�ر دي�وار نمن�اك
كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر است. 
وي در سال 1380 با كارگرداني وارد 
عرصه تئاتر شد.

كارگرداني آثاري همچون باغ وحش 
شيشه اي، زندگي درتئاتر، اتللو، مرغ 
دريايي، اپراي پياز و... را در كارنامه 
كارگرداني خود دارد. وي نويسنده 
كتاب هايي همچون ميراث صحنه، 
غريبه اي در تئاتر ايران، تحليل متن 
نمايشي و... است. همچنين در سال 90 
موفق به دريافت جايزه كارگرداني اول 
جشنواره شمسه شد.

حسن گلشن تحصيلكرده تئاتر از روسيه است. او در سال 1318 به ايران باز 
مي گردد و مي خواهد تئاتر كاركند، اما...

 Hassan Golshan is a graduate of theater in Russia. He returned
to Iran in 1939 and began theatrical activities…

Bending on A Damp Wall  Gholamhossein Dolatabadi
 Born in 1979 in Tehran, he has
 directed works such as Glass,
 Life in Theater, Othello,
 Seagull and Onion Opera.

غالمحسيندولتآبادي

Troupe: Chista
 Playwright: Gholamhossein
Doulatabadi, Araz Barseqian
Director: Gholamhossein Doulatabadi
 Cast: Mazdak Rostami, Shiva Ordouei,
 Delara Nooshin, Pouyan Yahyapour,
Vahod Jabbari, Ashkan Mehri
Set Director: Vahid Lari
Costume Designer: Negar Ne>mati
Light: Gholamhossein Doulatabadi
Composer: Payam Sharifnejadeh
Assistant Director: Sahar Qorban-
Khanloo, Nassim Bahadori
Duration: 105 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail:  gh_dolatabadi@yahoo.com

تعزيه 
اشباح 

بر درياي 
پارس

مير ُمهناي بندربيگي از فاتحان جنوب است كه عليه هلنديان 
مهاجم مي جنگد. تاريخ زندگي اش را هلنديان و مورخان دوره 

زنديه به رشته تحرير درآورده اند...

Troupe: Khak
Playwright: Hossein Zarei
Director: Heidar Mozaffari
 Cast: Jahanshir Yar-Ahmadi, Jahangir Ajdari,
 Ahmad-Reza Qorbani, Javad Matin, Mandana
Ahmadi Shokri-Fard
Set Designer: Javad Matin
Costume Designer: Heidar Mozaffari

Mir Mahna Bandarbeigi is one of the 
conquerors in the south who fought against 
the Dutch Invaders. Dutch historians have 
inscribed his biography…

 Ghosts’ Ta’zieh in the
Persian Sea

Heidar Mozaffari  
Born in 1971 in 
Pouzgah, he holds 
an MA in dramatic 
literature. Mozaffari 
has directed plays such 
as Cat and Mouse, 
Ajdehak, and the Eight 
Journey of Sinbad.

نام گروه: خاك / نويس��نده: حس��ين زارعي / كارگردان: حيدر مظفري / بازيگران: 
جهانشير ياراحمدي، جهانگير اژدري، احمدرضا قرباني، جواد متين، ماندانا احمدي 
ش��كري فرد / طراح صحنه: جواد متين / طراح لباس: حيدر مظفري / طراح نور: 
ميثم گزي / موس��يقي: اميد سعيدي / پوستر و بروشور: زيبا توسلي / عكس: اختر 
تاجي��ك، نواب صفوي / امور بين المللي: دكتر اكبر مواليي / مدت زمان: 60 دقيقه 

/ استان: بوشهر / شهر: بوشهر
mozaaffariheidar@yahoo.com :ايميل

حيدرمظفري
متولد 1350 شهر پوزگاه، داراي مدرك كارشناسي 
ارش��د ادبيات نمايش��ي اس��ت. از س��ال 1371 با 
بازيگري وارد حوزه تئاتر شد، آثاري همچون گربه 
و موش، آژدهاك، هش��تمين سفر سندباد، مجلس 
قرباني س��ّنمار، تيت��رون و... را روي صحنه آورده 
است. وي برنده جايزه اول كارگرداني دوره چهارم 
جش��نواره ايران زمين و جشنواره منطقه اي استان 

مركزي در سال 1377 است.

Light: Meisam Gazi
Music: Omid Saeedi
Catalog Designer: Ziba Tavassoli
Duration: 60 Minutes
Province: Bushehr
City: Bushehr
E-mail:  mozaaffariheidar@yahoo.com
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تعزيه 
اشباح 

بر درياي 
پارس

مير ُمهناي بندربيگي از فاتحان جنوب است كه عليه هلنديان 
مهاجم مي جنگد. تاريخ زندگي اش را هلنديان و مورخان دوره 

زنديه به رشته تحرير درآورده اند...

Troupe: Khak
Playwright: Hossein Zarei
Director: Heidar Mozaffari
 Cast: Jahanshir Yar-Ahmadi, Jahangir Ajdari,
 Ahmad-Reza Qorbani, Javad Matin, Mandana
Ahmadi Shokri-Fard
Set Designer: Javad Matin
Costume Designer: Heidar Mozaffari

Mir Mahna Bandarbeigi is one of the 
conquerors in the south who fought against 
the Dutch Invaders. Dutch historians have 
inscribed his biography…

 Ghosts’ Ta’zieh in the
Persian Sea

Heidar Mozaffari  
Born in 1971 in 
Pouzgah, he holds 
an MA in dramatic 
literature. Mozaffari 
has directed plays such 
as Cat and Mouse, 
Ajdehak, and the Eight 
Journey of Sinbad.

نام گروه: خاك / نويس��نده: حس��ين زارعي / كارگردان: حيدر مظفري / بازيگران: 
جهانشير ياراحمدي، جهانگير اژدري، احمدرضا قرباني، جواد متين، ماندانا احمدي 
ش��كري فرد / طراح صحنه: جواد متين / طراح لباس: حيدر مظفري / طراح نور: 
ميثم گزي / موس��يقي: اميد سعيدي / پوستر و بروشور: زيبا توسلي / عكس: اختر 
تاجي��ك، نواب صفوي / امور بين المللي: دكتر اكبر مواليي / مدت زمان: 60 دقيقه 

/ استان: بوشهر / شهر: بوشهر
mozaaffariheidar@yahoo.com :ايميل

حيدرمظفري
متولد 1350 شهر پوزگاه، داراي مدرك كارشناسي 
ارش��د ادبيات نمايش��ي اس��ت. از س��ال 1371 با 
بازيگري وارد حوزه تئاتر شد، آثاري همچون گربه 
و موش، آژدهاك، هش��تمين سفر سندباد، مجلس 
قرباني س��ّنمار، تيت��رون و... را روي صحنه آورده 
است. وي برنده جايزه اول كارگرداني دوره چهارم 
جش��نواره ايران زمين و جشنواره منطقه اي استان 

مركزي در سال 1377 است.

Light: Meisam Gazi
Music: Omid Saeedi
Catalog Designer: Ziba Tavassoli
Duration: 60 Minutes
Province: Bushehr
City: Bushehr
E-mail:  mozaaffariheidar@yahoo.com

ايران س�ابقه 
م
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 تعبير
 يك رؤيا

خان قدرت طلبي در شهري خارج از پايتخت مي خواهد 
به هر طريقي وارد مجلس مشروطه دوم بشود، در اين راه 

موانعي وجود دارد. او مي خواهد موانع را بردارد و...

Troupe: Neqab
Playwright: Kheirollah Taqianipour
Director:  Kheirollah Taqianipour
 Cast: Atabak Naderi, Anahita
 Hemmati, Massoud Hejazi-Mehr,
Reza Papei, Javad Pourzand
Director Counselor: Javad Nouri
 Set and Costume Director: Dariush
Peiro
Light: Reza Khazraei
Music: Ali Sediqian, Hamid Gorgani
Assistant Director: Alireza Nouri
Duration: 85 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: kheyrollahtagyanipour@
yahoo.com

A hegemonic Khan wants to enter the Second 
Constituent Assembly. But he faces obstacles…

Realization of a Dream

Kheirollah 
Taqianipour 
Born in 1983 in 
Karaj, he holds a 
bachelor,s degree. 
Some of his works 
include: A Day-A 
Neighborhood-A 
Time, Difficulty.

نام گروه: نقاب / نويس��نده: خيراهلل تقياني پ��ور / كارگردان: خيراهلل تقياني پور / بازيگران: 
اتابك نادري، آناهيتا همتي، مسعود حجازي مهر، رضا پاپي، جواد پورزند، شيوا مكي نيان، 
مصطفي ساس��اني، محمد هادي عطايي، حسين شفيعي، الهه شه پرست، حسين تبريزي 
/ مش��اور كارگ��ردان: جواد نوري / طراح صحنه و لباس: داري��وش پيرو / طراح نور: رضا 
خضرايي / موس��يقي: علي صديقيان، حميد گرگاني / دس��تيار كارگردان: عليرضا نوري / 

مدت زمان: 85 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
kheyrollahtagyanipour@yahoo.com :ايميل

خيراهللتقيانيپور
متولد 1362 ش��هر كرج، داراي مدرك كارشناسي 
اتومكانيك برق خودرو و فارغ التحصيل آموزشگاه 
س��ينمايي هفت هنر كرج در س��ال 1380 است. 
كارگرداني و نويس��ندگي آثاري همچون روزي- 
محل��ه اي- روزگاري، مخمص��ه، روزي، گ��ذري، 
روزگاري، قص��ه يك تابلوي زرد، عصاره اجدادي، 
شب عروس��ي، آخرين پست ش��ب يلدا، فردا روز 

ديگريست و... در كارنامه كاري اش است.
برنده جوايزی از جشنواره های ساوجبالغ، كانون 

ها، دفاع مقدس، رضوی و... شده است.

ايران س�ابقه 
م
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نام گروه: چخشوش / نويسنده: محمد منعم / كارگردان: بهنام علي بخشي 
/ بازيگران: س��ودابه بيضايي، عزت اهلل رمضانی فر، س��ام كبودوند، عليرضا 
مهران، حميد دهقاني، مهدي مهديون، بهنام علي بخش��ي / طراح صحنه: 
علي اصغر دشتي / طراح نور و صوت: بهنام علي بخشي / دستياران: ژينوس 
رحماني، بهزاد علي بخش��ي / منش��ي صحنه: آناهيتا حيدري، مهرناز نژاد / 

مدت زمان: 60 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
chakhshoosh@yahoo.com :ايميل

ب�رزخ
متولد 1359 شهر قزوين، داراي 
مدرك كارشناسي ارشد كارگرداني 
تئاتر است. از سال 1378 با ورود به 
دانشگاه در مقطع ليسانس فعاليت 
خود را در عرصه تئاتر آغاز كرد. 
كارگرداني آثاري همچون شب 
هزار و يكم، تاريخ سري سلطان 
در آبسكون، هفت قبيله گمشده، 
پسر حاجي باباجان و... را در پرونده 
كاري خود دارد. وي همچنين 
موفق به اخذ جوايز متعدد در 
جشنواره هاي استاني و منطقه اي 
شده است.

نويسنده اي با شخصيت هاي داستان هايش درگير و سرانجام كشته 
مي شود!

 An author is fighting with the characters of his
story and dies at the end!

Limbo
Behnam Alibakhshi
 Born in 1980 in Qazvin,
 he holds an MA in theater
 directing. He has directed The
 One Thousand and One Night
and Seven Lost Tribes.

بهنامعليبخشي

Troupe: Chakhshoush
Playwright: Mohammad Monem
Director: Behnam Ali Bakhshi
 Cast: Sudabeh Beyzaei, Ezzatollah
 Ramezan-Far, Sam Kaboud-Vand,
 Alireza Mehran, Hamid Dehqani, Mehdi
Mahdavioun
Set Designer: Ali-Asghar Dashti
Light and Sound: Behnam Ali-Bakhshi
 Script Supervisor: Anahita Heidari,
Mehrnaz Nejad
Duration: 60 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail:  chakhshoosh@yahoo.com

ايران س�ابقه 
م
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نويسنده: جمشيد خانيان / كارگردان: كوروش زارعي / مشاور اجرا: سيد حسين فدايي حيسن / بازيگران: 
وفا طرفه، حسن اردستاني، محمد يوسفي، الهام السادات رسولي، سعيد برجعلي، سيد ميثم موسويان، فائقه 
حاج مهدي و كوروش زارعي / طراح صحنه: سيد حسين فدايي حسين / طراح حركات موزون: بهزاد 
جاودانفر / طراح لباس: پريدخت عابدين نژاد / طراح نور و دستيار كارگردان: محمدرضا آزاد / آهنگسازان 
نمايش: حسين اصلی، علی پيل آرام / سرپرست گروه موسيقی: حسن سبحانی / موسيقي: مسلم شير 
علي )جفتي(، علي آرامي)چنگ(، مهرداد ذاكری )عود(، علي اسدي )كسر(، علي پيل آرام )دهل گپ(، 
حسين فيروزي )جزوه و جهله(، حسن سبحاني )آوا( و )چنگ(، حسين اصيلي: خواننده / گروه حركت: 
يوس��ف جاودانفر، رضا حسينی، غزاله ميركی، الله كريمی، آرزو جوانمرد  / اجراي نور: ابوالفضل حاج 
مهدي / مدير صحنه: سجاد آقابابايي / مدير توليد: محمدرضا خويي / آهنگساز: بهرنگ عباس پور / 
منشي صحنه: آرزو ابراهيمي / مدير اجرا: محسن آقاحسني / دستيار و برنامه ريز: عليرضا زارعي / مدت 

زمان: 80 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
koroushzarei55@yahoo.com :ايميل

متولد 1355 شهر ميناب، داراي مدرك راك�ب
كارشناسي هنرهاي نمايشي است. كارگرداني 
آثاري همچون آئينه توي سقف، زنان مهتابي 
مرد آفتابي، فيروزه كه مي خواند و... را برعهده 
داشته است.

دريافت 8 جايزه كارگرداني و بازيگري در 
دوره هاي مختلف جشنواره بين المللي تئاتر 
فجر، ديپلم افتخار كارگرداني از جشنواره 
بين المللي تئاتر اتوس در كشور تركيه 
)2004(، ديپلم افتخار كارگرداني و بازيگري 
از جشنواره بين المللي تئاتر ميناس در كشور 
قرقيزستان )2004(، حضور در جشنواره 
بين المللي تئاتر جاده ابريشم در كشور 
آلمان )2000( و... از نكات قابل اشاره در 
فعاليت هاي كوروش زارعي است.

كهورو بزرگ خان ليردف خيلي وقت بود كه ليردف را بعد  از كشته شدن پدر به سمت 
كولينگ ترك كرده بود و حاال آمده بود تا انتقام پدر را بگيرد و خان ليردف بشود و...

This is based on Antigone, a tragedy by Sophocles…
Rider

Kourosh Zarei
 Born in 1976 in Minab,
 Zarei has directed plays such
 as Mirror in the Ceiling,
 Moonlit Women-Sunny Man,
Firouzeh Who Sings.

كوروشزارعي

Playwright: Jamshid Khanian
 Director: Kourosh Zarei
 Implementation Counselor: Seyyed-Hossein
Fadaei-Hossein
 Cast: Vafa Torfeh, Hassan Ardestani, Mohammad
Yousefi, Elham-Sadat Rasouli, Saeed Borjali
Set Designer: Seyyed-Hossein Fadaei-Hossein
Costume Designer: Paridokht Abedinnejad
 Assistant Director and Light: Mohammad-Reza
Azad
Music: Hassan Sobhani
Composer: Behrang Abbaspour
Script Supervisor: Arezou Ebrahimi
Duration: 80 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: koroushzarei55@yahoo.com

آنتيگونه س�وفوكل( )براس�اس 

الملل مس�ابقه بين 
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رام كردن 
زن سركش

بازرگان ثروتمند، صاحب دو دختر است. اواصراردارد كه 
خواهربزرگ تر، بايد اول ازدواج كند و...

Playwright: William Shakespeare
Director: Maryam Kazemi
Translator: Kourosh Assadollahi
Rewriting: Maryam Kazemi
Cast: Hossein Mohheb-Ahari, Seyyed-
 Javad Zeitouni, Maryam Kazemi, Kurosh
Assadollahi, Javad A,rabi
Set and Light Designer: Fariborz Qorban-Zadeh
Costume Designer: Mojgan Eyvazi
Physical Designer: Kurosh Assadollahi
Duration: 1,40

,,

Province: Tehran
City: Tehran
E-mail:  maryamkazemy@yahoo.com

An affluent salesman has two daughters. He 
insists that his older daughter must marry 
first…

 To Restrain a Rebellious
Woman

Maryam Kazemi 
Born in 1963 in 
Tehran, he began 
his theatrical 
activities in 1983. 
Revelation, Scorpio, 
Warsaw Melody 
are among his 
works. 

نويس��نده: ويليام شكسپير / كارگردان: مريم كاظمی / مترجم :كورش اسداللهی / 
بازنويسی و تنظيم برای اجرا: مريم كاظمی / بازيگران: حسين محب اهری، سيد 
جواد زيتونی، مريم كاظمی، كورش اسداللهی، جواد اعرابی، حسام كالنتری ،عماد 
سالكی، حميد فتوحی، پريسا فالح زاده، بهروزمهرعليان، نازنين صفا، راحله فريادی، 
س��عيد عابدی،  مهری كشوری، ناصراحمدی فر، حسين صفا / ندا ابرار، سعيد قره 
داغل��ی / ط��راح صحنه و نور: فريبرز قربان زاده / ط��راح لباس: مژگان عيوضی / 
طراح فيزيكال: كورش اسداللهی / طراحم گريم، ماسك و كاله گيس: افسانه قلی 
زاده / گروه كارگردانی : مهراد زمانی، مريم الهاميان / مدت نمايش : يك س��اعت 

و چهل دقيقه / استان: تهران  / شهر: تهران
maryamkazemy@yahoo.com :ايميل

مريمكاظمی
متولد 1342تهران ، ليسانس بازيگری وكارگردانی 
نمايش ،دانش��كده هنرهای زيبا- دانشگاه تهران 
دارد. فعاليت خود را از س��ال  1362آغاز كرد. متن 
»خوابگردها«ی زنده ياد حس��ين پناهی را س��ال 
70به صحنه برده بود. ش��هود، برج عقرب، ملودی 
ورش��و، گردون��ه، خواتين پنج قلع��ه و ... برخی از 
اجراهای او در كسوت كارگردان تئاتر است.بازيگر 
تئاتر، تلويزيون و سينماست. همچنين جوايز برتر 
جش��نواره هايی از جمله جش��نواره س��يما، جشن 
خانه س��ينما، فيلم رشد، كوثر، دفاع مقدس و... در 

خاطرات حرفه ای اين هنرمند، جای مرور دارد.

ايران س�ابقه 
م
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نام گروه: باريش / نويس��نده و كارگردان: فريدون والي��ي / بازيگران: امين خان زاده، مريم 
برومند مطلق، رضا محمدي، سعيد برومند مطلق، پريسا آقا محمدي، حامد نباتي، سعيد علمي 
/ طراح صحنه: فريدون واليي / طراح لباس: مريم برومند مطلق / طراح و اجراي نور: رامين 
خاكي / دستيار نور: ميترا غمين / موسيقي: سجاد توفيق / طراح پوستر و بروشور: آيدا واليي / 
طراح گريم: بهرام عليزاده / دستيار كارگردان: سجاد توفيقي / منشي صحنه: صحرا كرباليي 
/ مدير صحنه: اصغر محمدزاده / دستيار صحنه: مهسا رحيمي آذر / دكوراتيو: امين ابراهيميان 

/ مدت زمان: 60 دقيقه / استان: آذربايجان شرقي / شهر: مراغه
www.barishtheater.blogfa.com :وب سايت گروه

F.velayi@gmail.com :ايميل

س�ايه ها و باد
متولد 1351 مراغه و فارغ التحصيل 
كارگرداني تئاتر است. از سال 68 
فعاليت هاي خود را در سه حوزه تئاتر، 
سينما و گرافيك آغاز كرد.

كارگرداني نمايش هايي همچون 
اژدهاك، تبارآتش، كشته مهر، مه را 
ببر، ويروس، از آل اشك، دختران 
سفيد، آوازي نرم براي جهان، گزارش 
به باال و... را برعهده داشته است.

جوايز زيادي را در جشنواره هاي 
استاني، منطقه اي و كشوري به خود 
اختصاص داده است.

كسي در حين شيطنت و بازي با سايه اش دچار گرفتاري هايي مي شود كه براي 
رهايي از آن با مشكالتي سخت و جانفرسا روبه رو مي شود...

 The protagonist faces difficulties while playing with his
shadow…

Shadows and Wind  Fereidoun Valaei
 Born in 1972 in Maragheh,
 he has studied theater
 directing. Ajdehak, Fire
 Ancestry and Virus are
among his works.

فريدونواليي

Troupe: Barish
 Playwright and Director: Fereidoun
Valaei
 Cast: Amin Khan-Zadeh, Maryam
 Borumand-Motlaq, Reza Mohammadi,
Saeed Borumand-Motlaq, Parisa Aqa-
Mohammadi
Set Designer:Fereidoun Valaei
Costume Designer: Maryam Borumand-
Motlaq
Designer and Light: Ramin Khaki
Catalog Designer: Aida Valaei
Assistant Director: Sajjad Tofiqi
Script Supervisor: Sahra Karbalaei
Duration: 60 Minutes
Province: Western Azerbayejan
City: Maragheh
Web Site: www.barishtheater.blogfa.com
E-mail:  F.velayi@gmail.com

ايران س�ابقه 
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سياحتنامه 
چاكردوله 

دوم

داستان خانواده اي قجري در سال 1320 و اشغال ايران 
توسط نيروهاي متفقين است. مردي با جعل هويت خود وارد 

اين خانواده مي شود و با آنها وصلت مي كند. او همه اموال 
اين خانواده را به يغما مي برد...

Troupe: Ilia
Playwright: Farhad Naqd-Ali
Director:  Farhad Naqd-Ali
 Cast: Ali Berenjian, Mohssen Naqibian, Mitra
 Ziaei-Kia, Mahyar Hezar-Joreibi, Ali Shidush,
Niloufar Toufanpour

This is the story of a Qajarid family in 1941 
when the Allies invaded Iran.   

 Travelogue of the Second
Chakeroddoleh

Farhad Naqdali
Born in 1971 in 
Tehran, he began 
his theatrical 
activities in 1992. 
Blood Party is 
among his works.

نام گروه: ايليا / نويسنده: فرهاد نقد علي / كارگردان: فرهاد نقدعلي / بازيگران: علي 
برنجيان، محس��ن نقيبيان، ميترا ضيائی كيا، مهيار هزار جريبي، علي شيدوش،  نيلوفر 
توفان پور / طراح صحنه: آرش شريف زاده / طراح لباس: آرش شريف زاده / طراح نور: 
محمد صادقي / موس��يقي: انتخاب موسيقي / دس��تيار و برنامه ريز: حسين رحماني / 
همياران صحنه: بهمن هراتي، بهروز نجادي، محمد ستوده، ابراهيم مجرد / بروشور: داود 
نقدعلي / مدير صحنه: مهدي فرهمند / اجراي دكور: هوشنگ كاشيلو، فرشته بهرامي / 
دستيار صحنه: غالمرضا اله بخش، علي طاهري، فرزاد اسالمي، علي شريف زاده / مدير 
روابط عمومي: احمدرضا حجارزاده  / دستيار كارگردان: امير رضا ابراهيمي / عكاس: مونا 

صدرفريدپور / مدت زمان: 70 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
ambordast.blog.ir :وب سايت گروه
dime4050@yahoo.com :ايميل

فرهادنقدعلي
متول��د 1350 تهران، داراي مدرك ديپلم انس��اني 
است. وي از س��ال 1371 با نويسندگي وارد حوزه 
تئاتر ش��د. كارگرداني آث��اري همچون خير نبيني 
س��عيده، جش��ن خون و... همچنين نويس��ندگي 
نمايش��نامه هايي از قبيل داّلك باشي، من حرفي 
ندارم، ش��هر شطرنجي، بوق، حوالي تئاتر شهر و... 

را در كارنامه كاري خود دارد.

Set Designer: Arash Sharif-Zadeh
Costume Designer: Arash Sharif-Zadeh
Light: Mohammad Sadeqi
 Set Assistant: Gholam-Reza Allah-Bakhsh,
Ali Taheri, Farzad Eslami, Ali Sharif-Zadeh
 Public Relations Manager: Ahmad-Reza
Hajjar-Zadeh
Assistant Director: Amir-Reza Ebrahimi
Photographer:  Mona Sadr Fraidpour
Duration: 70 Minutes
Web Site: ambordast.blog.ir
E-mail: dime4050@yahoo.com
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سياوش در 
آتش 

سياوش براي اثبات راستي خود بايد از آتش 
بگذرد و...

Troupe: Andisheh
Playwright: Mehdi Mirbaqeri
Director: Hassan Sarchahi
 Cast: Alireza Mo>ayyedi, Zeinab
 Bahrami-Nassab, Abolfazl Riahi, Morteza
Abolqassemi, Mostafa Vali-Zadeh
Set and Costume Designer: Mojgan Eyvazi
Light: Hassan Sarchahi
Music: Saeed Ardiani
Catalog Designer: Hamzeh Mohammadi
Duration: 100 Minutes
Province: Semnan
City: Shahroud

Siavash has to cross the fire to prove 
himself…

 Siavash in Fire

Hassan Sarchahi
Born in 1968 in 
Shahroud, he has 
directed plays such 
as Pardeh-khani of 
the Heavens. 

ن��ام گروه: انديش��ه )تي آرت( / نويس��نده: مه��دي ميرباقري / كارگردان: حس��ن 
س��رچاهي / بازيگران: عليرضا مؤي��دي، زينب بهرامي نس��ب، ابوالفضل رياحي، 
مرتض��ي ابوالقاس��مي، مصطفي ولي زاده، حميدرضا ش��باني، مه كام��ه بذال طبع، 
س��روش واحديان، رس��ول عصاران، امير اخوين، پوريا ولي زاده، حسن سرچاهي / 
طراح صحنه و لباس: مژگان عيوضي /طراح نور: حسن سرچاهي / موسيقي: سعيد 
اردياني / طراح پوس��تر و بروش��ور: حمزه محمدي / طراح گريم: يوحّنا حكيمي / 

مدت زمان: 100 دقيقه / استان: سمنان / شهر: شاهرود

حسنسرچاهي
متولد 1347 ش��هر ش��اهرود، داراي مدرك فوق 
ديپلم بازيگري اس��ت؛ از س��ال 1364 با بازيگري 
وارد حوزه تئاتر ش��د. كارگردان��ي آثاري همچون 
پ��رده خواني افالك، برپهنه دري��ا، طلحك بازي، 
ماشين نش��ين ها، س��اقي، بازي نامه حاسد و نمام، 
داّلك باش��ي و... را در پرونده كاري خود دارد. وي 
موفق ب��ه اخذ جايزه س��وم كارگرداني، بازيگري، 
طرح و ايده در جشنواره بين المللي فجر )1378( و 

سوم كارگرداني منطقه اي بجنورد شده است.

ايران س�ابقه 
م
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نخستين توطئه و تهاجم ماسوني در ايران باستان زمان سی و سه
پادشاهي خشايار را نشان مي دهد كه منجر به كشته 

شدن 70 هزار ايراني شده است. اين واقعه در روز 13 
فروردين ماه رخ مي دهد و...

Troupe: Mahan
Playwright: Abbas Abdollah-Zadeh
Director: Tinu Salehi
 Cast: Alireza Mehran, Mojgan Rabbani,
 Abolfazl Haj-Alikhani, Seyyed-Ali
Musavian, Elham Sha,bani
Set Designer: Tinu Salehi
Costume Designer: Elham Sha>bani

Music: Behnam Rahimi
 Planner and Assistant Director: Mostafa
Ghaffari
Duration: 120 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: mostafa.gafari77@yahoo.com

Mason invasion of Iran during the reign of 
King Khashayar lead to the killing of 70,000 
Iranians…

33

Tinou Salehi
Born in 1973 in 
Sanandaj, he has 
directed works, 
including Kiarash, Reed 
Sound, Anti-Antigone.

نام گروه: ماهان / نويسنده: عباس عبداهلل زاده / كارگردان: تينو صالحي / بازيگران: 
عليرضا مهران، مژگان رباني، ابوالفضل حاج علي خاني، س��يد علي موسويان، الهام 
شعباني، بهرام افشاري، شيما ملكيان، مسعود شاكرمي، سامان كرمي، شيما شريفي، 
جعفر كرماني، مهدي حنفي، حميد ش��يرزاد، حسن غني آبادي / طراح صحنه: تينو 
صالحي / طراح لباس: الهام ش��عباني / موسيقي: بهنام رحيمي / نوازندگان: سپيده 
ايلچي، بهاره ايلچي، پگاه ابراهيمي، بهنام رحيمي / دستيار كارگردان و برنامه ريز: 
مصطفي غفاري / دس��تيار دوم: جعفر كرماني / مدت زمان: 120 دقيقه / اس��تان: 

تهران / شهر: تهران
mostafa.gafari77@yahoo.com :ايميل

تينوصالحي
متولد 1352 شهر سنندج، داراي مدرك كارشناسي 
ارش��د كارگرداني تئاتر اس��ت. از س��ال 1380 با 
بازيگ��ري و كارگردان��ي وارد ح��وزه تئات��ر ش��د. 
كارگرداني آثاري همچون كيارش، فطرس، آواي 
ن��ي، آنتي آنتيگونه، ترنج و... در كارنامه كاري وي 
مش��هود اس��ت، تاكنون در 15 اثر حرفه اي بازي 
داشته و جوايز متعددي را در زمينه طراحي صحنه، 

كارگرداني و بازيگري از آن خود كرده است.

ايران س�ابقه 
م
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آلوي  طعم 
جنگلي

عجيبه! همه چيز يه طعمي داره، اما مزه بعضي چيزا تا ابد به 
ياد آدم مي مونه! مثالً تا حاال آلوي جنگلي خوردين؟

 Director and Playwright: Nooshin
Tabrizi
 Cast: Roya Nonahali, Maryam
 Bubani, Mah Gol-Mehr, Shiva
Khosro-Mehr, Hossein Kashfi-Asl
Light and Set Designer: Sina Yeylaq-
Beigi
Costume Designer: Elham Sha>bani
 Composer and Musician: Morvarid
Mehr
Photographer: Mahour Musaian
Duration: 80 Minutes
Provimce: Tehran
City: Tehran

It is strange! Everything has a taste, but 
we can remember the taste of some things 
forever… 

Taste of Plum Forest

Nooshin Tabrizi
Born in 1977, she holds 
a BA in theater. French 
Smile and Summer 
Dream are among her 
works. 

نام گروه: اكنون / نويس��نده و كارگردان: نوشين تبريزي / بازيگران: رويا نونهالي، 
مريم بوباني، ماه گل مهر، شيوا خسرومهر، حسين كشفي اصل، محمدرضا مالكي، 
افش��ين سليمان پور / دس��تيار اول كارگردان و برنامه ريز: مريم ابراهيمي / دستيار 
دوم كارگردان و مدير اجرايي: مهري زندي / مديران صحنه: نوش آفرين نريماني، 
حس��ن كالته / طراح صحنه و نور: سينا ييالق بيگي / طراح لباس: الهام شعباني 
/ آهنگس��از و نوازنده: مرواريد مهر / طراح گريم: فرناز مرتضوي / عكاس: ماهور 

موسائيان / مدت نمايش: 80 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران

نوشينتبريزي
متولد 1356 و داراي مدرك كارشناسي تئاتر است. 
س��ال 78 فعاليت خود را در عرصه تئاتر آغاز كرد. 
نمايش��نامه هاي تاالب هشيالن، لبخند فرانسوي، 
رؤياي تابستان، ش��ازده، غريبه اي در خانه، موش 
توي پيت حلبي، خانه پدري و... را نوش��ته اس��ت. 
نمايش هاي تاالب هشيالن، شازده، خانه پدري و... 
را ب��ه روي صحنه برده اس��ت. جواي��ز اول و دوم 
نويس��ندگي از جش��نواره نمايش��نامه خواني تاالر 

مولوي و بانوان را در كارنامه كاري اش دارد.

نام گروه: نردبان / نويس��نده: س��يروس همتي / كارگردان: رويا كاكاخاني / مشاور: نصراهلل 
قادري / بازيگران: محس��ن افش��ار، يزدان فتوحي، پيمان يونس��ي، الهام اخوان و... / طراح 
صحنه و نور: س��ينا ييالق بيگي / آهنگس��از: ابراهيم اثباتی / ط��راح لباس: محبوبه ايدي 
/ دراماتورژ: ليال جليني / دس��تيار اول و برنامه ريز: عيس��ي نوري / تصوير: عليرضا سالمی / 
دستيار كارگردان: فرزان رجبي / مدير صحنه: نيما مطلق / منشي صحنه: ندا احمدزاده / مدير 

روابط عمومي: محمد بهرامي / مدت زمان: 50 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران

متولد 1355 تهران و فوق ليسانس تئاتر ف�والد هرگ�ز زن�گ نمي زن�د
دارد. سال 77 به عرصه تئاتر آمده است. 
اجراي نمايشنامه هاي پيش از ناشنايي، 
مده آ، پيراهن هاي سفيد، ابر در فنجان، 
خاموشي ماه، يادگاري ها، اتاق گريم، 
آپارتمان، فاجعه فوروارد و... را روي 
صحنه آورده است. خاموشي ماه و فاجعه 
فوروارد از اين كارگردان، برنده بهترين 
بازيگري مرد و زن از جشنواره هاي فجر 
)به انتخاب كانون ملي منتقدان تئاتر( 
بوده است. جوايز برتر كارگرداني از 
جشنواره تئاتر دانشگاهي، جشنواره دفاع 
مقدس و... در كارنامه  كاري او ديده 
مي شود. مدرس تئاتر در دانشكده های 
هنر و معماری و... است.

مهرانه درگير معضالت اجتماعي مي ش�ود، كامران قصد باجگيري از 
او را دارد...

Mehraneh is a engaged in social problems…

Steel  Will Never Ruined
Roya Kakakhani
 Born in 1976 in Tehran, he holds
 an MA in theater. Medea, White
 Shirts, Cloud in a Cup and Silence
of Moon are among his works.

اكاكاخاني
روي

Troupe: Nardeban
Playwright: Sirous Hemmati
Director: Roya Kakakhani
Counselor: Nassrollah Qaderi
 Cast: Mohsen Afshar, Yazdan
 Fotouhi, Peyman Younesi, Elham
Akhavan
 Light and Set Designer: Sina
Yeylaq-Beigi
Composer: Ebrahim Esbati

 Costume Designer: Mahboubeh
Aydi
Dramatist: Leila Joleini
Script Supervisor: Neda Ahmad-
Zadeh
Duration: 50 minutes
Province: Tehran
City: Tehran

ايران س�ابقه 
م
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نام گروه: نردبان / نويس��نده: س��يروس همتي / كارگردان: رويا كاكاخاني / مشاور: نصراهلل 
قادري / بازيگران: محس��ن افش��ار، يزدان فتوحي، پيمان يونس��ي، الهام اخوان و... / طراح 
صحنه و نور: س��ينا ييالق بيگي / آهنگس��از: ابراهيم اثباتی / ط��راح لباس: محبوبه ايدي 
/ دراماتورژ: ليال جليني / دس��تيار اول و برنامه ريز: عيس��ي نوري / تصوير: عليرضا سالمی / 
دستيار كارگردان: فرزان رجبي / مدير صحنه: نيما مطلق / منشي صحنه: ندا احمدزاده / مدير 

روابط عمومي: محمد بهرامي / مدت زمان: 50 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران

متولد 1355 تهران و فوق ليسانس تئاتر ف�والد هرگ�ز زن�گ نمي زن�د
دارد. سال 77 به عرصه تئاتر آمده است. 
اجراي نمايشنامه هاي پيش از ناشنايي، 
مده آ، پيراهن هاي سفيد، ابر در فنجان، 
خاموشي ماه، يادگاري ها، اتاق گريم، 
آپارتمان، فاجعه فوروارد و... را روي 
صحنه آورده است. خاموشي ماه و فاجعه 
فوروارد از اين كارگردان، برنده بهترين 
بازيگري مرد و زن از جشنواره هاي فجر 
)به انتخاب كانون ملي منتقدان تئاتر( 
بوده است. جوايز برتر كارگرداني از 
جشنواره تئاتر دانشگاهي، جشنواره دفاع 
مقدس و... در كارنامه  كاري او ديده 
مي شود. مدرس تئاتر در دانشكده های 
هنر و معماری و... است.

مهرانه درگير معضالت اجتماعي مي ش�ود، كامران قصد باجگيري از 
او را دارد...

Mehraneh is a engaged in social problems…

Steel  Will Never Ruined
Roya Kakakhani
 Born in 1976 in Tehran, he holds
 an MA in theater. Medea, White
 Shirts, Cloud in a Cup and Silence
of Moon are among his works.

اكاكاخاني
روي

Troupe: Nardeban
Playwright: Sirous Hemmati
Director: Roya Kakakhani
Counselor: Nassrollah Qaderi
 Cast: Mohsen Afshar, Yazdan
 Fotouhi, Peyman Younesi, Elham
Akhavan
 Light and Set Designer: Sina
Yeylaq-Beigi
Composer: Ebrahim Esbati

 Costume Designer: Mahboubeh
Aydi
Dramatist: Leila Joleini
Script Supervisor: Neda Ahmad-
Zadeh
Duration: 50 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
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گاهي فاصله ها دور مي شوند و تو نزديك ترين مي شوي؛ قرار
وقتي ديواري ميانمان نيست...

Troupe: Terminal
Playwright: Tala Motazedi
Director: Siamak  Ehsaei
Cast: Habib Rezaei, Hanieh Tavasoli
Set and Light Designer: Siamak Ehsaei
 Costume Designer: Habib Rezaei,
Hanieh Tavasoli
Music: Ankido Daresh
Photogarpher: Naqmeh Arjmand
Duration: 75 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
Web Site: http://www.
terminaltheatregroup.com
E-mail:  siamakehsaie@yahoo.com

Sometimes distances are farther, while you are 
closer…

Rendezvous

Siamak  Ehsaei 
Born in 1957 in 
Abadan, he has directed 
plays such as The 
Reprise of the Dead, 
The Reality Is That 
Sun Orbits the Moon.

ن��ام گروه: ترمينال / نويس��نده: ط��ال معتضدي / كارگردان: س��يامك احصايي / 
بازيگران: حبيب رضايي، هانيه توس��لي / طراح صحنه و نور: س��يامك احصايي / 
طراح لباس: حبيب رضايي، هانيه توس��لي / موسيقي: آنكيدو دارش / مدير توليد: 
محمدرضا حسين زاده / گروه كارگرداني: ليال مدن پور، آرش فصيح، سروناز نانكلي، 
محمد همداني / عكس: نغمه ارجمند / مشاور رسانه اي: جواد قاسمي / مدت زمان: 

75 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
http://www.terminaltheatregroup.com :وب سايت گروه

siamakehsaie@yahoo.com :ايميل

سيامكاحصايي
متول��د 1336 آب��ادان، داراي مدرك كارشناس��ي 
نقاشي اس��ت، او با طراحي صحنه فعاليت خود را 
در حوزه تئاتر آغاز كرد. كارگرداني آثاري همچون 
زمزم��ه مردگان، واقعيت اينه كه خورش��يد دور ما 
مي گرده، ترمينال، باغ مرگ، نامه هايي به تب و... 

را در كارنامه كاري خود دارد.
جواي��ز متعدد، آث��ار قابل بح��ث در زمينه طراحي 
صحن��ه، ايده گرايي ه��اي متفاوت در دك��ور و... 
از جمل��ه ن��كات قابل بحث در كارهاي س��يامك 

احصايي بوده است.

نام گروه: نانودراما / نويسنده و كارگردان: علي محمد رادمنش  / بازيگران: فاطمه رادمنش، 
نادر فالح مبرمي، مجيد برهاني، سجاد امير مجاهدي، اعظم بيگي، پگاه كالهچي، افسانه 
آذي��ن فر / طراح صحنه: رها علينژاد / طراح لباس: مرضيه رادمنش / دس��تيار كارگردان: 

كبري دبيري / مدت زمان: 65 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
fatemehradmanesh149@yahoo.com :ايميل

كهنه س�رباز
متولد 1358 جيرفت، داراي 
مدرك كارشناسي تئاتر است. از 
سال 1372 با بازيگري وارد حوزه 
تئاتر شد. كارگرداني نمايش هايي 
همچون عقل سرخ، دويدن با 
كفش هاي زيتوني، ماجراي باغ 
وحش، سالم و خداحافظ و... را 
برعهده داشته است.

برنده جوايز متعددي از 
جشنواره هاي تئاتر استاني و 
منطقه اي فجر، تئاتر ماه، تئاتر 
خياباني مريوان و... شده است.

پ�در و پس�ري قرباني طمع اقتصادي ديگران مي ش�وند. دهق�ان مي خواهد با 
اليروبي قنات، باغش را از خشكس�الي نجات دهد؛ پس�ر مي خواهد با يك اثر 

هنري شايستگي خود را به جامعه هنري به اثبات برساند و...

 A father and son are victims of the economical avarice of
others…

Veteran  Ali Mohammad Radmanesh
 Born in 1979 in Jiroft, he holds
 a BA in theater. Red Mind,
 Running with Olive Shoes are
among his works.

مدرادمنش
عليمح

Troupe: Nanodrama
 Playwright and Director: Ali Mohammad
Radmanesh
Cast: Fatemeh Radmanesh, Nader Fallah-
Mobrami, Majid Borhani, Sajjad Amir-
Mojahedi, A>zam Beigi
Set Designer: Raha Alinejad
Costume Designer: Marzieh Rad-Manesh
Assistant Director: Kobra Dabiri
Duration: 65 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: fatemehradmanesh149@yahoo.com

مس�ابقه بين الملل
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نام گروه: نانودراما / نويسنده و كارگردان: علي محمد رادمنش  / بازيگران: فاطمه رادمنش، 
نادر فالح مبرمي، مجيد برهاني، سجاد امير مجاهدي، اعظم بيگي، پگاه كالهچي، افسانه 
آذي��ن فر / طراح صحنه: رها علينژاد / طراح لباس: مرضيه رادمنش / دس��تيار كارگردان: 

كبري دبيري / مدت زمان: 65 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
fatemehradmanesh149@yahoo.com :ايميل

كهنه س�رباز
متولد 1358 جيرفت، داراي 
مدرك كارشناسي تئاتر است. از 
سال 1372 با بازيگري وارد حوزه 
تئاتر شد. كارگرداني نمايش هايي 
همچون عقل سرخ، دويدن با 
كفش هاي زيتوني، ماجراي باغ 
وحش، سالم و خداحافظ و... را 
برعهده داشته است.

برنده جوايز متعددي از 
جشنواره هاي تئاتر استاني و 
منطقه اي فجر، تئاتر ماه، تئاتر 
خياباني مريوان و... شده است.

پ�در و پس�ري قرباني طمع اقتصادي ديگران مي ش�وند. دهق�ان مي خواهد با 
اليروبي قنات، باغش را از خشكس�الي نجات دهد؛ پس�ر مي خواهد با يك اثر 

هنري شايستگي خود را به جامعه هنري به اثبات برساند و...

 A father and son are victims of the economical avarice of
others…

Veteran  Ali Mohammad Radmanesh
 Born in 1979 in Jiroft, he holds
 a BA in theater. Red Mind,
 Running with Olive Shoes are
among his works.

مدرادمنش
عليمح

Troupe: Nanodrama
 Playwright and Director: Ali Mohammad
Radmanesh
Cast: Fatemeh Radmanesh, Nader Fallah-
Mobrami, Majid Borhani, Sajjad Amir-
Mojahedi, A>zam Beigi
Set Designer: Raha Alinejad
Costume Designer: Marzieh Rad-Manesh
Assistant Director: Kobra Dabiri
Duration: 65 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: fatemehradmanesh149@yahoo.com
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نام گروه: ته آتِر كولي Gipsy theatre / نويسنده و كارگردان: ميالِد اكبرنژاد / بازيگران: علي 
محمِد حسام فر، آرش جمال الديني، اسماعيِل مرزبان، علِي نيكو منش، فاريزه كشوري، نيكو 
بستاني / طراِح صحنه و لباس: ليال طاهر پسند / دستيار كارگردان: زهرا محمدي / مدير صحنه 
و دستيار صحنه: علِي احمدي / عكس و صدا: پوياِن رنجبر / طراِح نور: صمِد فرهنگ / مشاوِر 

كارگردان: سعيد ذوالنوريان / طراح پوستر و بروشور: يحيا پاكدل / دستيارِ اجرايي: بيتا انتظاري
milada@gmail.com :ايميل

milada.blogspot.com :وبالگ

متولد 1354 اشكنان و فارغ  التحصيل كابوس؛ وقتي كاپوچينو تمام مي ش�ود
كارشناسي ارشد كارگرداني از دانشكده 
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است. او 
بيش از 40 نمايشنامه نوشته است. همچنين 
كارگرداني آثاري همچون امتداد+ صفر- پيپ 
بلي+من - »و«- آنتي گون- خيال روِي خط 
خنجر- آواز روِي چشِم فرشته آبي- ما براِي 
عاشق شدن وقت نداريم- آخ اگه بارون بزنه- 
شهرزاِد هورالهويزه- پرندگان مي آيند همين جا 
كناِر همين پنجره رو به بغض و بابونه 
مي نشينند، انتظار مي كشند و مي ميرندو.. را بر 
عهده داشته است.

جوايز متعددي از جشنواره هاي دانشجويي، 
استاني، منطقه اي، عاشورائيان و جشنواره 
فجر در كارنامه حرفه اي ميالد اكبر نژاد ديده 
مي شود.

مردي بر اثر يك اش�تباه در خانه اش زنداني مي ش�ود. او تالش مي كند با 
كمِك دوس�تان و نزديكان اَش در را باز كند اما در ادامه مي بيند كه نه تنها 
باز كردِن در كاِر ساده اي نيست بلكه همه اينها محصوِل عمِل نويسنده اي 
اس�ت كه مي خواهد او را دروِن خانه نگه دارد. با اين همه اين پايان ماجرا 

نيست، كسي بيرون از بازي متن مراقِب اوضاع است.

A man is imprisoned in his house because of a mistake…

 Nightmare, When
Cappuccino Finishes

Milad Akbarnejad
 Born in 1975, he holds
 an MA in directing.
 Akbarnejad has directed
 plays such as I, And,
 Antigone, Song on the
Blue Angle’s Eye.

كبرنژاد
ميالدا

Troupe: Kuli Theatre
 Director and Playwright: Milad
Akbarnejad
 Cast: Ali-Mohammad Hessam-Far,
 Arash Jamaloddini, Esmaeel Marzban,
Ali Nikoo-Manesh
Set and Costume Designer: Leila Taher-
Passand
Assistant Director: Zahra Mohammadi
Catalog Designer: Yahya Pakdel
E-mail: milada@gmail.com
Weblog: milada.blogspot.com

ايران س�ابقه 
م
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مرخصي 
براي چند 

روز

يك رستوران دريايي نزديك به ساحل و بانوي پريشان 
خيالي كه مدام صداي خروشان امواج دريا را مي شنود و...

Troupe: Shamayel
Playwright: Ra>ouf Dashti
Director: Seyyed-Hojjat Tabatabaei
 Cast: Sahra Ramezanian, Hamed Amanpour, Arash Tabrizi,
Sahar Rezvani, Nooshin Norouz-Zadeh, Nazanin Taffazoli
Set Designer: Ra>ouf Dashti
Decoration: Amin Fazeli
Costume Designer: Mahboubeh Soltani
Light: Seyyed-Hojjat Tabatabaei
Music: Hessam Sotuti

There is a seafood restaurant near the beach, 
and a distressed lady who constantly hears the 
sound of the sea…

On Leave for A Few Days

Seyyed Hojjat Tabatabaei  
Born in 1975 in Mashhad, 
he holds a BA in theater 
acting and directing. He 
has directed play such as 
Rostam and Esfandiar’s 
Book of Sorrows, General 
and Birds.

نام گروه: ش��مايل / نويس��نده: رئوف دش��تي / كارگردان: س��يد حجت طباطبايي / 
بازيگران: صحرا رمضانيان، حامد امان پور، آرش تبريزي، سحر رضواني، نوشين نوروز 
 زاده و نازنين تفضلي / طراح صحنه: رئوف دش��تي / طراح دكور: امين فاضلي / طراح 
لباس: محبوبه سلطاني / طراح نور: سيد حجت طباطبايي / موسيقي: حسام سطوتي / 
دس��تيار كارگردان: مجتبي كيميايي / مدير توليد: مهدي پاك طينت / امور بين الملل: 
نوشين نوروز زاده / طراح پوستر و بروشور: جالل صابري / گريم: سميه ارقبايي / روابط 
عمومي: الهام رئيس��يان / منشي صحنه: فرشته حامد / مدير صحنه: مهران نزاكتي / 
مدير اجرايي: مصطفي محمدزاده / پشتيباني: محسن حيدري / مدت زمان: 55 دقيقه 

/ استان: خراسان رضوي / شهر: مشهد
www.shamayelarts.com :وب سايت گروه

info@shamayelarts.com    hodjatt@yahoo.com :ايميل

سيدحجتطباطبايي
متولد 1354 مش��هد و فارغ التحصيل كارشناس��ي 
بازيگري و كارگرداني تئاتر است. سال 73 فعاليت 

خود را درتئاتر آغاز كرد.
آثاري همچون سوگنامه رستم و اسفنديار، بازيگر 
تراژدي علي رغم ميل خود، س��رهنگ و پرندگان، 
سياه و سفيد، عاشق كش��ون، مرگ فروشنده و... 
را روي صحن��ه آورده اس��ت. جواي��ز اول و دوم 
كارگرداني و دوم و سوم طراحي صحنه از جشنواره 
بين المللي تئاتر دانش��گاهي در كارنامه كاري او به 

چشم مي آيد.

Assistant Director: Mojtaba Kimiaei
Catalog Designer: Jalal Saberi
Script Supervisor: Fereshteh Hamed
Duration: 55 Minutes
Province: Khorasan Razavi
 City: Mash-had
Web Site:  www.shamayelarts.com
E-mail: hodjatt@yahoo.com

ايران س�ابقه 
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نام گروه: تلنگر / نويسنده  و كارگردان: سيد علي موسويان/ بازيگران: علي برجي، گيتي 
قاس��مي، رضا حيدري، محمد بي ريا، الهه شه پرس��ت، مهسا آبيز، حامد پور زارع، مريم 
جعفري، امير كرباليي زاده، س��عيد نفيس��ي، حس��ن غني آبادي / طراح صحنه و لباس: 
وحيد الري / موسيقي: بهنام رحيمي / گروه كارگرداني: سعيد نفيسي، حسن غني آبادي 
/ منش��ي صحنه و دس��تيار كارگردان: مريم محمدنيا / مدت زمان: 80 دقيقه / استان: 

تهران / شهر: تهران
ali.mousaviyan@yahoo.com :ايميل

متولد 1360 شهر تهران، داراي من پانزده س�ال گريه نكردم
مدرك كارشناسي ادبيات نمايشي 
است. از سال 1378 با بازيگري وارد 
حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون دومينو، بي تو مهتاب شبي، 
سه شنبه 16 بهمن، مثل پروانه و... 
را برعهده داشته است.

برنده جايزه اول بازيگري و 
نويسندگي جشنواره تئاتر مقاومت 
)1389(، جايزه اول كارگرداني 
جشنواره تئاتر ماه )1388(، جايزه 
دوم كارگرداني جشنواره تئاتر رضوي 
)1389( و... در كارنامه كاري او 
رؤيت مي شود.

هفت داس�تان مجزا معضالت اجتماعي را روايت مي كنند. داس�تان ها 
اگرچه به يكديگر وابس�ته نيس�تند اما با عناص�ري خاص به يكديگر 

مرتبط مي شوند و...

Troupe: Talangor
 Playwright and Director: Seyyed-Ali
Mousaviyan
 Cast: Ali Borji, Giti Qassemi, Reza
 Heidari, Mohammad Biria, Elaheh
Shah-Parast, Mahsa Abiz.
Music: Behnam Rahimi
 Script Supervisor and Assistant Director:
Maryam Mohammad-Nia
Duration: 80 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: ali.mousaviyan@yahoo.com

 Social issues are narrated in seven separate stories.
The stories are interrelated…

I Have Not Cried for 15 Years
Seyyed Ali Mousaviyan
 Born in 1981 in Tehran, he holds
 a BA in dramatic literature.
 Domino, A Moonlit Night,
 Tuesday the 16th of Bahman and
 Like a Butterfly are among his
 works.

موسويان
سيدعلي

ايران س�ابقه 
م
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خانواده اي سه نفره در آرامش زندگي مي كنند. ناگهان دوستي مرد مقابل
پس از گذشت 21 سال به خانه آنها وارد مي شود. او تمام 

ارتباطات آنها را به چالش مي كشد و...

Playwright: Haleh Moshtaqi-Nia
Director: Sima Tirandaz
 Cast: Amir Kaveh Ahanin-Jan,
 Mohammad-Reza Rahimi, Roya
 Javid-Nia, Maryam Shirazi, Erfan
Ebrahimi, Pardis Ahmadieh
Set Director: Siamak Ehsaei
Costume Designer: Roya Javid-Nia
Music: Meysam Kazzazi
Script Supervisor: Babak Haqiqi
Set Manager: Maryam Elhamian
Duration: 120 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: yaminatashi@yahoo.com

A family is living with peace. A friend comes 
visit them after the lapse of 21 years. 

Opposite Man

Sima Tirandaz 
Born in 1970, she 
holds a BA in dramatic 
literature from Tehran 
University. Bride,s 
Hotel, Long Night,s 
Girl and You Won,t 
Suppose It Could 
Happen Like This are 
among her works. 

نويسنده: هاله مشتاقي نيا / كارگردان: سيما تير انداز / بازيگران: امير كاوه آهنين جان، 
محمود رضا رحيمي، رويا جاويدنيا، مريم شيرازي، عرفان ابراهيمي، پرديس احمديه 
/ ط��راح صحنه: س��يامك احصايي / طراح لباس: رويا جاويدنيا / موس��يقي: ميثم 
كزازي / دتيار كارگردان وعكاس: يمين آتشي / منشي صحنه: بابك حقيقي / مدير 

صحنه: مريم الهاميان / مدت زمان: 120 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
yaminatashi@yahoo.com :ايميل

سيماتيرانداز
متولد 1349 شهر تهران، داراي مدرك كارشناسي 
ادبيات نمايش��ي از دانش��گاه تهران است. فعاليت 
او در 1367 با نمايش هاي آموزش��ي مدرس��ه هنر 
و ادبيات ش��روع ش��د. كارگرداني آثاري همچون 
هت��ل عروس، دختر ش��ب طوالن��ي، محاله فكر 
كنيد اينطوري هم ممكنه بش��ه و... را در كارنامه 
كارگرداني خ��ود دارد. وي همچنين بارها برنده يا 
نام��زد دريافت جايزه اول بازيگ��ري در دوره هاي 
متعدد جش��نواره بين المللي تئاتر و فيلم فجر شده 

است.

ايران س�ابقه 
م
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ننه دالور 
بيرون پشت 

در

مردي به آلمان مي آيد، مثل خيلي از آدم ها كه خانه آنها در 
باران شب هنگام بيرون در است. او بيرون در ننه دالور را 

مي بيند و...

 Playwright and Director: Sajjad
Afsharian
 Cast: Saber Abr, Hutan Shakiba,
 Emad Mohammadi, Sepehr
 Zamani, Sajjad Tabesh, Omid
Salimi
 Set Designer: Sajjad Afsharian,
Arash Malmir
Costume Designer: Negar Nemati
Music: Bomrani Group
Light: Sajjad Afsharian
 Assistant Director: Anali
Shakouri, Milad Ariafar
Photographer: Reza Musavi
Duration: 90 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: sajadafsharian7@
gmail.com

A man visits Germany. He meets Nanny 
Delavar outside…

mother courage is outside the 
door

Sajjad Afsharian
Born in 1985 in Shiraz, 
he holds a BA in 
dramatic literature.
He has directed 
Anybody Dies Either 
Night or Day-I Die 
Night and Day.

نويس��نده و كارگردان: سجاد افش��اريان / بازيگران: صابر ابر، هوتن شكيبا، عماد 
محمدي، س��پهر زماني، سجاد تابش، اميد سليمي، پوريا قاسمي، مرجان وزين پور، 
آيدين بهاري، محمود نصيري، س��اناز رضائيان، مهرنوش داودي، ش��كيبا قبادي، 
مليكا بتو، محمد حسين محمديان، محمدرضايي، سهيل عبدي، بنيامين پيرواني، 
فران��ك جليل��ي، فروغ محمدي، س��مانه امي��ري، پارميس عزيزي ن��ژاد، پارميدا 
عزيزي نژاد، مبينا تنها، كيانا كياني و... / طراح صحنه: سجاد افشاريان، آرش مالمير 
/ طراح لباس: نگار نعمتي / موس��يقي: گروه بُمراني / طراح نور: س��جاد افشاريان 
/ دس��تيار كارگردان و برنامه ريز: آنالي ش��كوري، ميالد آريافر / نوازندگان: آرش 
عمراني، جهاني��ار قرباني، بهزاد عمراني، آبتين يغمايي��ان، كيارش عمراني، ماني 
مزكي، بهنوش ناصرپور / طراح صدا: س��ينا ش��عاعي، آرمان مقدم / عكاس: رضا 
موس��وي / دستيار لباس: ماهي عظيمي / اجراي نور: مرتضي درويش زاده / مدت 

زمان: 90 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
sajadafsharian7@gmail.com ايميل

سجادافشاريان
متول��د 1364 ش��يراز و داراي مدرك كارشناس��ي 

ادبيات نمايشي است.
نويسندگي و كارگرداني نمايش هاي گروتسكي بر 
تبار شناسي دروغ و تنهايي، هر كسي يا روز ميميرد 
يا شب من شبانه روز، دو پرس روزگار تلخ، ري را، 
حاجي نوئل 1388، روزهاي شيش��ه اي، او شمال 
من جنوب من ش��رق و غرب من بود، تعليم ريتا، 

احساس آبي مرگ و... را برعهده داشته است.
برنده جواي��زي از جش��نواره هاي بين المللي تئاتر 

دانشگاهي و تئاتر فجر بوده است.

مس�ابقه بين الملل
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ن��ام گروه: لحظه / نويس��نده: كاوه مهدوي / كارگردان: كاوه مه��دوي / بازيگران: رامين 
ناصر نصير، امير كرباليي زاده، روزبه اختري، معصومه شيخ زاده، فرامرز قليچ خاني، حسين 
شفيعي، محمد بهرامي، روجا جعفري، متين فكر آزاد، فرشاد پور صادق، ميثم معيني، مجيد 
طالقاني نيا، پرهام عمراني، حسين صدر / طراح صحنه: نويد فرح مرزي / طراح لباس: نويد 
فرح مرزي / طراح نور: كاوه مهدوي / موسيقي: فرنام فرهنگ / دستيار كارگردان: مهدي 

داوودي، ميثم معيني / مدت زمان: 70 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
k_m_lahze@yahoo.com :ايميل

به  با نگاهي  نقد و بررس�ي فحش و كتك 
اينج�ا متولد 1357، شهر تهران و اونج�ا ت�ا 

داراي مدرك كارشناسي ارشد 
كارگرداني تئاتر است. از سال 
1380 با بازيگري وارد حوزه 
تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون آقاممنون، دم هشتي 
روي گنبد، سوسيس بلغاري ها 
بيشتر مي ترسند، آبي گونه، 
مشام هاي پرشده، اسب عصاري 
و... در ساليان فعاليت او در 
عرصه تئاتر قابل اشاره است.

نقال�ي در مورد فحش و كت�ك كاري هايي كه منتقدان در جلس�ات خود دارند، 
نقالي مي كند اما در پايان خودش درگير اين مسئله مي شود و... 

 A narrator is talking about the negative effects of curse and
smacking, while he himself does these at the end…

 A Review of Curse and
Smacking

Kaveh Mahdavi
 Born in 1978 in Tehran,
 he holds an MA in theater
 directing. He has directed
 plays such as Near the
 vestibule on the Dome and
  Like Blue.

وهمهدوي
كا

Troupe: Lahzeh
Playwright: Kaveh Mahdavi
Director: Kaveh Mahdavi
 Cast: Ramin Naser-Nasir, Amir
 Karbalaei-Zadeh, Ruzbeh Akhtari,
 Ma>soumeh Sheykh-Zadeh, Faramarz
Qilich-Khani
Set Designer: Navid Farah-Marzi
Costume Designer:  Navid Farah-Marzi
Light: Kaveh Mahdavi
Music: Farnam Farhang
 Assistant Director: Mehdi Davoodi,
Meisam moeini
Duration: 70 Minutes
Province: Teharan
City: Tehran
E-mail: k_m_lahze@yahoo.com
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نام گروه: رل / نويس��نده: تران��ه برومند / كارگردان: بركه فروتن / بازيگران: بهرام ش��اه 
محمدلو، محمد ساربان، صادق توكلي، ژاكلين آواره، جمشيد صفري، بنفشه اعرابي، صادق 
سرو عليشاهي، مهدي سليماني منصور / طراح صحنه: امير سرافرازيان / طراح لباس: پگاه 
تركي / طراح نور: امير سرافرازيان / موسيقي: سياوش اسدي / مشاور كارگردان: بهرام شاه 
محمدلو / دس��تيار كارگردان: مريم عراقي / برنامه ريز و هماهنگي: مائده قديري / منشي 
صحن��ه: مين��ا ضرابي / مدير صحنه: فرامرز توكلي / مدير توليد و اجرا: مهدي س��ليماني 

منصور / مدت زمان: 90 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
roletheatregroup@yahoo.com :ايميل

متولد 1360 تهران، داراي نيلوف�ر م�رداب
مدرك كارشناسي ارشد 
كارگرداني تئاتر است. وي از 
سال 1379 با بازيگري وارد 
حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون جان گابريل بوركمن، 
اين سوي پل پشت پنجره، در 
حال كندن پوست پياز، مرغ 
دريايي، دايي وانيا، مكافات و... 
است.

برنده جايزه كارگرداني جشنواره 
تئاتر شهر در سال 1390 در 
كارنامه كاري او ديده مي شود.

مادر ماني- ويولونيست جوان- مدت ها بود كه دچار فراموشي بوده است. حاال 
چند ماهي است كه خانه را ترك كرده و بازنگشته است و...

Troupe: Role
Playwright: Taraneh Boroumand
Director: Berkeh Foroutan
 Cast: Bahram Shah Mohammadlou,
 Mohammad Sareban, Sadeq Tavakoli,
 Jaklin Avareh, Jamshid Safari,
Banafsheh A>rabi
Set Designer: Amir Sarafrazian
Costume Designer: Pegah Torki
Light: Amir Sarafrazian
Music: Siavash Asadi
Assistant Director: Maryam Araqi
Script Supervisor: Mina Zarrabi
Set Manager: Faramarz Tavakoli
 Produce and Implementation
Manager: Mehdi Soleimani Mansour
Duration: 90 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: roletheatregroup@yahoo.com

 Mani’s mom, a young violinist, has amnesia for a long time. She has
left home and not returned yet…

Morning Glory
 Berkeh Foroutan
 Born in 1981 in Tehran,
 she holds an MA in theater
 directing. Foroutan has so far
 directed plays such as John
 Gabriel Borkman and This
 Side of the Bridge Behind the
Window.

ركهفروتن
ب

ايران س�ابقه 
م
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نويس��نده: س��جاد افش��اريان / كارگ��ردان: 
عاطفه تهراني، نوي��د هدايت پور / بازيگران: 
س��عيد چنگيزيان، كاظم سياح، نويد هدايت 
پ��ور، عاطفه تهراني، مازيار س��يدي / طراح 
صحن��ه: س��يامك احصايي / ط��راح لباس: 
مريم عزيزي / موسيقي: فرزاد فخرالديني / 
تهيه كننده: محمد قدس / دستيار كارگردان: 
ايمان آخوندي، حس��ين ايرج / مدت زمان: 

120 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
ghods572@gmail.com :ايميل

را ترجيح مي دهد وقتي وودي آلن مادام بوواري 

متولد 1357 تهران، 
داراي مدرك 
كارشناسي نمايش 
است، از سال 1373 
وارد حوزه تئاتر شد. 
كارگرداني آثاري 
همچون بخوان، 
اتللو و... را برعهده 
داشته و برنده جايزه 
اول كارگرداني فجر 
در سال 1387 شده 
است.

كوگل ماس به وسيله يك جادوگر وارد جهان مادام بوواري مي شود، تصميم 
مي گيرد اين شخصيت داستاني را با خود به دنياي امروز بياورد و...

Playwright: Sajjad Afsharian
 Director: Atefeh Tehrani, Navid
Hedayatpour
 Cast: Saeed Changizian, Kazem
 Sayyah, Navid Hedayatpour,
Atefeh Tehrani, Maziar Seyyedi
Set Designer: Siamak Ehsaei
Costume Designer: Maryam Azizi
Music: Farzad FakhrEddini
Film Producer: Mohammad Qods
 Assistant Director: Iman
Akhoundi, Hossein Iraj
Duration: 120 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: ghods572@gmail.com

Kugelmass, with the aid of a magician, enters 
the world of Madame Bovary and decides to 
bring her to the modern world…

 When Woody Allen Prefers
Madame Bovary

Atefeh Tehrani 
Born in 1978 in Tehran, she holds a BA in 
performance. Read and Othello are among her works.   
 
Navid Hedayatpour 

  Born in 1975 in Tehran, he holds a BA in performance.
The Black and Land of Love are among his works.

طفهتهراني
عا

نويدهدايتپور
متولد 1354 تهران و داراي 

مدرك كارشناسي نمايش 
است. او از سال 1373 با 
بازيگري وارد حوزه تئاتر 
شد. وي نخستين تجربه 
كارگرداني خود را پشت 

سر مي گذارد و پيش از اين 
در آثاري همچون سياه ها، 
عشق آباد، نيم پرده عشق 

و... بازي داشته است.

مس�ابقه بين الملل
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نويس��نده: سعيد هاشمي پور / كارگردان: عباس اقس��امي / بازيگران: حسين محب اهري، 
مهران نائل، علي تقي زاده، مهدي حاجيان، بهناز نادري / طراح صحنه: رضا مهدي زاده / 
عروس��ك گردان: متين محمدی / مدير صحنه: محمود اميرعلی / دستيار صحنه: مهرداد 
موسايی / موسيقي: فرهاد رضايي / دستيار و مدير توليد: آرش فصيح / مشاور: امير حسين 
حريري / منش��ي صحنه: مريم جالليان/ ماس��ك: بهمن صنيعی / مشاور رسانه اي: وحيد 
ل��ك / عكاس: لي��ال ابراهيمي، كوروش كلهر / مدت زمان: 65 دقيقه / اس��تان: تهران / 

شهر: تهران
aghsami@gmail.com :ايميل

متولد 1355 شهر خمين، داراي ترديد نكن هوراش�يو
مدرك كارشناسي ارشد كارگرداني 
تئاتر است. از سال 1373 با بازيگري 
وارد حوزه تئاتر شد. كارگرداني 
آثاري همچون آوريل 1999، 
شكسپير عشق 2001، شكيپير 
خون 2003، قيمت، بازي سازان 
اندروني، خيال روي خطوط موازي 
و... را دركارنامه كاري خود دارد. وي 
همچنين برنده جايزه اول كارگرداني 
در ادوار سيزدهم و چهاردهم 
جشنواره تئاتر دانشگاهي و جايزه 
دوم كارگرداني در همايش آئين هاي 
عاشورايي بوده است.

گروه�ي كه نماي�ش تله موش را در »همل�ت« اجرا مي كنند پ�س از اجرا دچار 
مشكالتي مي شوند و...

 A group that perform Mousetrap face a number of
problems…

Do Not Hesitate Horatio Abbas Aqsami
 Born in 1976 in Khomein,
 he has directed plays such as
 April 1999, Shakespeare Love
2001, Price.

ساقسامي
عبا

Playwright: Saeed Hashempour
Director: Abbas Aqsami
Cast: Hossein Mohheb-Ahari, Meharan Nael, Ali Taqi-
Zadeh, Mehdi Hajian, Behnaz Naderi
Set Designer: Reza MehdI-Zadeh
Light:
Music: Farhad Rezaei
Script Supervisor: Maryam Jalalian
Duration: 65 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: aghsami@gmail.com

ايران س�ابقه 
م



 This show is a co-operation between Switzerland and Iran and is based on
 exchanging the myths of these two countries.In this project Iran took the
 Swiss hero «Wilhelm Tell» to the stage and Switzerland the Iranian hero
«Zahhak».
 «Tell» is a liberal Swiss hero who rebels against the tyrant of his time.The
 villainous governor who tries to harm Tell asks him to shoot an apple from
his boy’s head.Tell succeed and later revenges himself on the governor...
 «Zahhak» is the villainous governor of Iran, on whose shoulders grow
 two snakes because of being deceived by the evil. Zahhak has to state
 their hunger by supplying them with human brains for food every day.
 Meanwhile «Kaveh» appears as an Iranian popular hero and fights
against Zahhak and dethrones him.

Tell/Zahhak

ت�ل- ضح�اک
 گروه تئاتر دن کیشوت از سال 1376 با شروع تمرینات 
نمایش »ننه دالور و فرزندان او« با نام اولیه »خوید«کار 
خود را آغاز کرد.

دن کیشوت اولین اجرای حرفه ای خود را در سال 
1380 با نمایش«زن پارسا«و اجرای آن در جشنواره 
نمایش های آئینی-سنتی آغاز کرد و پس از آن نمایش 
های »مجلس شبیه خوانی شازده کوچولو«,«کافی 
شاپ/داخلی/شب«,«دن کیشوت«,«پینوکیو«,«مالن

صرالدین«,«پینوکیو2«,«رپرتواری از آثار گروه تئاتر 
دن کیشوت با رونمایی از محسن«,«مونودیالوگ«و... 
را به روی صحنه برده است.این گروه همچنین  چند 
پرفورمنس و نمایشنامه خوانی را در کارنامه فعالیت 
خود دارد.

نکایش های دن کیشوت تا کنون در کشورهایی نظیر 
اسپانیا,آلمان و سوئیس  اجرا شده اند.

 تا قبل از سال 1998 و تبدیل مس اند فیبر به یک گروه تئاتر ،مس 
اند فیبر  بعنوان برچسبی برای رویدادها ی چند رسانه ای خلق شده 

توسط نیکالوس هلبینگ،مارتین گانتنباین و والتر اشتولزر در دهه ی 
90 تصور میشد. این گروه تاکنون یازده نمایش،دو نمایش رادیویی، 
چندین پرفورمنس و نمایش های موزیکال متعددی را تولید کرده 

است. نمایش های این گروه بطور گسترده در کشورهایی نظیر 
سوئیس،آلمان،اطریش وغیره اجرا شده اند.  در سال 2011زیرمجموعه 

ی  آلمانی مس اند فیبر با نام »مس اند فیبر است« در هامبورگ 
تاسیس شد. این زیرمجموعه تاکنون یک نمایش بنام »فال اوت 

گرل« تولید کرده که موجب دریافت جایزه تئاتر تورینگن و جایزه ی 
تماشاگران از فستیوال آوانت آرت وایمار شده است.

این نمایش تولید مشترکی است میان دو کشور سوئیس و ایران 
که بر مبنای تبادل اسطوره های دو کشور شکل گرفته است. 

در این همکاری ایران قهرمان سوئیسی  »ویلهلم تل« و سوئیس 
اسطوره ایرانی »ضحاک« را به صحنه برده است.

»تل« قهرمان آزادیخواه س�وئیس اس�ت که بر علیه حاکم جبار 
زمان خود می شورد . و«ضحاک« هم حاکم بدذات وقت در ایران 
بوده است که »کاوه« قهرمان مردمی ایران علیه او می شورد ...

گروه تئاتر دن کیشوت
گروه مس اند فیبر

نویس��ندگی: بریژیت هلبلینگ – نس��یم احمدپور / دراماتورژی: آیدین عالی نژاد- نسیم احمدپور / کارگردانی: نیکالس هلبلینگ- علی اصغر 
دشتی / بازی: سیلِوستر فون هوسلین, نیُکل اشتاینر, مارایکه ِزدل, دومینیک مولر , داوید بِرِگر, رامین سیار دشتی، فربد فرهنگ، مینا درودیان، 
آرش بزرگ زاده، عباس حبیبی، ش��هاب انوش��ا / موسیقی: مارتین گانتِنباین ,سیلوان یِِگر ,فرشاد فزونی / طراحی صحنه: آنیا ِهرتُکرن, ماری 
ُهلتِسر,علی اصغر دشتی / برگردان سه صحنه به شعر: علی شمس / طراحی لباس: آنیا ِهرتُکرن ,مژگان عیوضی  / صدا: مایک هازلِر /  مدیریت 
فنی: پِتِر اَِفنتِرانِگر / وبدئو و گرافیک: اِلکه آوئِر ,حمیده صادقیه /  طراح نور: بیورن زالتِسر / دستیاران کارگردان: کاتارینا ویس، شهاب انوشا / 
انتخاب دستگاههای موسیقی: حسن عقیقی  / زیر نویس:سحرناز پارسا / مدت زمان: 120 دقیقه / تولید مشترک ایران )دن کیشوت( – سوئیس 

)مس اند فیبر ( / تولید2012-2010

 
 Iran(Don Quixote ), Switzerland( Mass & Fieber )
2010-2012 Production
Duration: 120 minutes
Writer: Brigitte Helbling ,Nasim Ahmadpour
Dramaturg: Aydin Alinejad,Nasim Ahmadpour
Director:Niklaus Helbling,Ali Asghar Dashti
 Actors:  Silvester von Hösslin, Nicole Steiner , Mareike Sedl, Dominique Müller,
 David Berger, Ramin Sayardashti, Farbod Farhang ,Mina Doroudian, Arash
  Bozorgzadeh, Abbas  Habibi, ,Shahab Anousha
Music:  Silvan Jeger, Martin Gantenbein,Farshad Fozouni
Scenic designer:  Anja Hertkorn,Marie Holzer,Ali Asghar Dashti
Poetry of three scenes: Ali Shams
Costume designer: Anja Hertkorn,Mozhgan Eivazi
Sound designer: Mike Hasler
Technical director: Peter Affentranger
Video and Graphic: Elke Auer, Hamideh Sadeghieh
Light designer: Björn Salzer
Assistant director: Katharina Wiss, Shahab Anousha
Mask: Davoud Rashidi
Photographer: Raoofeh Rostami
Iranian classical music advisor and backing vocalist: Hasan Aghighi
Subtitle: Saharnaz Parsa
Production manager: Lena Trummer
General manager: Niklaus Helbling,Brigitte Helbling
Project manager in Iran:Nasim Ahmadpour,Ali Asghar Dashti
Interpreter by international correspondences: Anita Alimadadi
Director of public relations: Mansoureh Besmel

About Don Quixote:
 DON QUIXOTE Theatre Group started its artistic
 activity in 1997 under the name of «Khavid» and by
rehearsing the play «Mother courage and her children».
 In 2001 Don Quixote‘s first professional play «Zan»
 took the stage in the Ritual-Traditional Theatre Festival
 Of Iran. Since then a number of plays such as «the
 Shabih-Khani of the
 Little Prince»,»Cafe Shop/Interior/Night»,»Don
 Quixote» ,»Pinnochio“,»Mollanasreddin», «Pinnochio2»
 ,  «A repertoire of Don Quixote works unveiling Mohsen»
 and «Monodialogue» have gone to the stage and
 several performances as well as play readings have been
 performed by Don Quixote.
 Don Quixote has taken part so far in a number of
 international theatre festivals including the Asia
 Festival in Madrid-Spain, Ruhr Theatre Festival in
Mulheim-Germany and Theater Spektakel Zurich-
Switzerland.
 Various prizes were also awarded to Don Quixote in
national festivals.
 Suggested by Mass&Fieber ,a theatre group from
  Switzerland, in 2012 Don Quixote                   co-produced
 the international theater project  «Tell/Zahhak»  with
 Mass&Fieber. So far the show has been performed in
 Altdorf  and Zurich-Switzerland. It is also going to
 be performed in The 31th Fadjr International Theatre
Festival in Tehran.

About Mass & Fieber:
 MASS & FIEBER was conceived
 as a label for multimedia events by
 Niklaus Helbling, Martin Gantenbein
 and Walter Stulzer sometime in the
 Nineties before turning to theatrical
 work in 1998.It has produced eleven
 plays, various performances pieces,
 two radio plays and several musical
 evenings. The plays have toured
 extensively in Switzerland, Germany,
 Austria and etc. In 2011, MASS &
 FIEBER OST, the German subsidiary
 of MASS & FIEBER was founded
 in Hamburg. It has since produced
 one play, FALL OUT GIRL, which
 won the Thüringen Theatre Prize
 and the Audience Prize at the Avant
 Art Festival in Weimar.In 2012,
 following a preparation of three years,
 MASS & FIEBER joined forces
 with the theatre collective DON
 QUIXOTE from Tehran to produce the
 performance TELL/ZAHHAK, an
 exchange of myths, for the 500 Jahre
 Tellspiele celebration in Altdorf.
 

Internationalبی�ن المل�ل
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 Kropka Theater troupe performs
 a play inspired by ‘Othello’, one
 of Shakespeare’s emblematic
 texts. In Desdemona the actor
 clashes with the mechanisms of
 love, insanity and destruction.
 Othello “revised”. Mesmerizing
and enchanting!

desdemona
 Jolanta Juszkiewicz : is an artist
 of Polish background. She holds
 an MA in Drama & Theatre.
 She has founded Kropka Theatre
 in 1997 in Sydney, Australia
 incorporating literal and visual
 elements from theatre, dance and
visual arts into a trend of poetic-
metaphorical drama.
 She has received numerous awards
 from international festivals in
 Albania, Armenia, Belgium,
France, Sweden and UK.

نام گروه: کروپکا / نویسنده: جوالنتا جوزکیویچ / کارگردان: آناتولي فروسین / بازیگران: 
جوالنت��ا جوزکیویچ / طراح صحنه و لباس: جوالنتا جوزکیوی��چ / طراح حرکت: جوالنتا 

جوزکیویچ / مدت زمان: 50 دقیقه / کشور تولید کننده: استرالیا
ایمیل: 

anatolyfrusin@yahoo.com.au , kropkatheatre@gmail.com

دزد مون�ا
هنرمندي لهستاني است. وي مدرک فوق 
لیسانس درنمایشنامه نویسي و تئاتر دارد. وي 
گروه کاپکو را درسال 1997 در سیدني راه 
اندازي کرد. او در این گروه عناصر ادبي و 
تصویري تئاتر، حرکت و هنرهاي تجسمي را 
دردرام شاعرانه و پراز استعاره به کارمي گیرد. 
جوزکیویچ ازجشنواره هاي مختلفي ازجمله آلباني، 
بلژیک، ارمنستان، فرانسه، سوئد و انگلستان 
جایزه دریافت کرده است.  

گ�روه کروپکا نمایش خ�ود را برگرفته از اُتللو نمایش�نامه اي نمادی�ن از ویلیام 
شکسپیر اجرا مي کند این اثر به مضامین عشق، دیوانگي و تباهي مي پردازد. این 

نمایش گونه اي تصحیح شده از اتللو است؛ خیره کننده و جذاب.

جوالنتا جوزکیويچ 

 Anatoly Frusin: Born in 1966 in Tajikistan, he holds
 an MA in English Literature from the University of
Auckland.  Agamemnon, Cherry Orchard, Antigone,
The House of Benad a Alba are among his works.

آناتولي فروسین 
در سال 1966 درتاجیکستان 
متولد شد. او داراي فوق لیسانس 
ادبیات انگلیسي از دانشگاه اوکلند 
است. وي آثار متعددي را تاکنون 
اجرا کرده است که عبارتند از 
آگاممنون، باغ آلبالو، آنتیگون 
وخانه برنارد آلبا.

Troupe: Kropka Theatre
Playwright: Jolanta Juszkiewicz
Director: Anatoly Frusin
 Cast: Jolanta Juszkiewicz

 Set and Costume Designer: Juszkiewicz
 Choreographer: Juszkiewicz
 Duration: 50 min
Country of Production: Australia
 E-mail: anatolyfrusin@yahoo.com.au ,
kropkatheatre@gmail.com
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 The performance shows an old atresses’s destiny,
 who devoted all her life to the stage, who also gained
 attention, love, applauses of people, who were at the
 peak of  popularity but nowadays she is forgotten and
 abandonned. The situation takes part in railway station
 where gather people who have no place to go. People
 who recognise her get surprised when they see her living
 there. Here in railway station  she meets a man who lost
 everything he had. In the past, he was in the high position,
 a well-known writer, playwright and whose plays were
always on stages but now he lives in the depth of despair...

 Woman thrown
on rails

Mehriban Alekperzadeh
 In 1988 Mehriban
 Alekperzadeh graduated from
 the faculty of direction of
 Azerbaijan State University
 of Culture and Arts in the name
 of Mirzaga Aliev the courses of
Mehdi Mammadov.
 During her srudent years M.
 Alikberzadeh worked with such
 plays as “Destroyed home” by
 Tennessee Williams, “Cylinder”
 by Eduardo de Filippo, “The
  last morning of life” by Elchin
 and “Diploma” play based on
 “Buried alive” of Jean-Paul
 Sartre which was demonstrated
 on the stage of the Azerbaijan
 State Academic Drama Theatre.

زن�ي در حادث�ه قط�ار
در سال  1988دررشته کارگرداني 
ازدانشگاه دولتي فرهنگ و 
هنرآذربایجان فارغ التحصیل شد. 
اوآثارنویسندگاني همچون تنسي 
ویلیامزو ژان پل سارتر را به روي 
صحنه برده است. در سال 2003 
عنوان هنرمند افتخاري در جمهوري 
نخجوان از وي تقدیر شد. برخي از 
کارهاي او عبارتند از: زنده به گور، 
نورهاي هزاران ساله، سه نسخه از 
یک قتل مرموز، ناامیدي دراداره پست، 
فاجعه و قاتل.

این نمایش سرنوشت یك هنرپیشه پیر را روایت مي کند که همه عمر خود را وقف صحنه کرد. هنگامي که در اوج 
محبوبیت بود توجه، عشق و تحسین مردم را به خود جلب کرد. اما امروز به دست فراموشي سپرده شده است و او را 
کنار گذاشته اند. داستان در یك ایستگاه قطار رخ مي دهد که مامن افراد بي خانمان است. افرادي که او را مي شناسند 

با دیدنش در ایستگاه شگفت زده مي شوند. او در اینجا با مردي آشنا مي شود که موقعیت واالیي درگذشته داشته اما 
اکنون همه چیز خود را از دست داده است. در پایان روشن مي شود که اینجا ایستگاه قطار نیست و...

مهربان علي اکبرزاده

نام گروه: تئاتردانش��گاهي-ملي آذربایجان / نویسنده: آفاق مس��عود / کارگردان: مهربان علي اکبرزاده / 
بازیگران: کماله حسین اوا، جعفرنامیق کمال، پرویزباقیراف، هجران نصیراوا، رشاد بختیاراف، النارقارا اف، 
کاظم عبداهلل اف، شهال اسماعیل اوا، یادگار کریم اف، دلبر اسماعیل اوا / طراح صحنه: ناظیم بي کیشي 
اف / طراح لباس: ناظیم بي کیشي اف / موسیقي: وقار جمال زاده / طراح حرکت: وقار جمال زاده / طراح 

گریم: ناتوان رحیم اوا / صدا: حمید کاظم زاده / نور: رافائل حسن اف
مدت زمان: 120 دقیقه / کشور تولید کننده: آذربایجان

rajab_azdrama@mail.ru   :ایمیل

 Director: Mehriban
                           ALEKPERZADE

       (Honored Art Worker in the
 NakhchivanAutonomous
              Republic)
                                                       Playwright: Afaq Masud
            Author: Afaq Masud
 Music Composer: Vuqar
Camalzadeh
 Set Designer:  Nazim
Beykishiyev
 (People’s Artist, Laureate of the
State   Award)
 Costume Designer: Nazim
 Beykishiyev (People’s Artist,
Laureate of the State Award)
 Make up Artist: Natavan
 Rahimova
Sound: Hamid Kazimzadeh
Light: Rafael Hasanov
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 The plays of Alfred Jarry are considered by many
 to be the first dramatic works of the theater of
 the absurd. King Ubu, Jarry’s famous work, was
 originally a schoolboy farce written performed
 by Jarry in the attic of the school in 1888.The
 subject is the King Ubu’s amoral behavior
 that reflects the French bourgeois. Maladype’s
 performance consistently sticks to the genre of
 the buffoonery. Their interpretation is full of lax
ideas delivered with fantasy and creative energy.

King Ubu
Zoltán Balázs
 born in 1977 in Romania, he graduated as an actor and director from the
 University of Theatre and Film Arts in Budapest. He participated in several
 foreign workshops such as in Vasilyev and Josef Nadj’s workshop in Avignon.
 Since 2001 he has been the artistic director of the Maladype Theatre. The
 Blacks by Jean Genet; Empedocles by Friedrich Hölderlin; Swan Like by P.I.
Tchaikovsky are among his works.

نام گروه: ماالدایپ / نویس��نده: آلفرد ژاري / کارگردان: زلتان باالز / بازیگران: آکوس اوروز، 
زلتان لندواس��کزي، زولت پ��ال، گابور ژازبرني / طراح صحنه: کامیلی��ا فاتیول / طراح لباس: 
کامیلی��ا فاتیول / ط��راح نور: مارک تارنوک��ي / مدت زمان:70  دقیقه / کش��ور تولید کننده: 

مجارستان

اوبو ش�اه 
سال 1977 در روماني به دنیا آمد. 
او دانش آموخته دانشگاه هنرهاي 
تئاتر و سینما در بوداپست است. 
باالز در چندین کارگاه خارجي از 
جمله کارگاه واسیلیوف و ژوزف 
ندج در آوینیون شرکت کرده است. 
وي از سال 2001 مدیر هنري تئاتر 
ماالدایپ بوده است. از جمله آثارش 
عبارتند از: »سیاه ها« نوشته ژان 
ژنه، »امپدوکلس« نوشته فردریش 
هولدرلین و »دریاچه قو« اثر پیوتر 
ایلیچ چایکوفسکي.

بسیاري معتقدندکارهاي آلفرد ژاري جزو اولین آثار نمایشي درحوزه تئاتر ابزورد است. »شاه اوبو« 
مشهورترین اثر اوست. متن اولیه درباره مضحکه یك بچه مدرسه اي بودکه ژاري آن را به سال 1888 

درشیرواني مدرسه خود اجراکرد. موضوع نمایش درباره رفتار ناپخته پادشاه اوبو به عنوان نماینده طبقه 
بورژواي فرانسه آن زمان است. اجراي گروه ماالدایپ پر از لودگي است همراه با فانتزي که خالقانه و 

پرانرژي ارائه مي شود.

زلتان باالز 

Troupe: Maladype Theatre
Playwright: Alfred Jarry
Director: Zoltán Balázs
 Cast:  1- Ákos Orosz  / 2- Zoltán
 Lendváczky  / 3- Zsolt Páll  / 4-
 Gábor Jászberényi
Set Designer: Kamilla Fátyol
 Costume Designer: Kamilla
Fátyol
Light: Márk Tárnoki
 Duration: 70 min
Country of Production: Hungary
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 The Tempest, based on the phrase «we are
 made of the same stuff as dreams», is a tale
 in which the magic intertwines in human
 lives with criteria of destiny and looking
 for the good. And, has been reinterpreted
 by TeatroAlmaviva with humor, poetry
 and originality in a magical and stunning
 atmosphere,  with original theatrical masks
 of the Commedia dell’Arte manufactured by
 D. Barlucchi, and a cast made up mainly of
           young artists with professional experience.

The TEMPEST

نام گروه: تئاترودآلماویوا / نویسنده: دوچیو بارلوچي / کارگردان:لورالسرنیو، دوچیو بارلوچي/ 
بازیگران: ماسیمو بارباگلي، آندریا دونیني، سیمونه مارگري، پییرفرانسیسکو مینوچي، گیوسیپه 
آرماني، النورا دابوات، ویتوریا س��اموري، الیزابتا بیانچي، س��وفیا بوسیا، دوچیو بارلوچي، لورال 
سرني، لورنزو کاستاگنولي، کلودیا مانفردیني / طراح صحنه: الپو اسکوتي / طراح لباس: ماریلو 
ساسو / طراح نور: لورنزو کاستاگنولي / طراح حرکت: الئونورا دابوات / طراح صورتک: دوچیو 

بارلوچي / صدا: لورنزو کاستاگنولي / مدت زمان: 70 دقیقه / کشور سازنده: ایتالیا
 www.teatrodalmaviva.com :وب سایت گروه

direzione@teatrodalmaviva.com :ایمیل

طوف�ان
نمایش طوفان، با الهام از این عبارت که »ما ازجنس رویا هستیم« 

شکل مي گیرد. داستاني است که در آن جادو با زندگي آدمها 
ومعیارهایي چون سرنوشت و جست وجوي نیکي تلفیق شده است...

Troupe: Company Teatro d’Almaviva
Playwright: Duccio Barlucchi
Directors: Lorella Serni, Duccio Barlucchi
 Cast: 1-  Massimo Barbagli / 2-  Andrea
  Donnini / 3-  Simone Margheri / 4-
 Pierfrancesco Minnucci / 5-  Giuseppe
  Armanni / 6-  Eleonora Da Boit / 7-
 Vittoria Sammuri  / 8-  Elisabetta Bianchi
 / 9-  Sofia Busia / 10-  Duccio Barlucchi  /
  11-  Lorella Serni  / 12- Lorenzo Castagnoli
 / 13- Claudia Manfredini

Set Designer: Lapo Scotti
Costume Designer: Marilù Sasso
Light: Lorenzo Castagnoli
Choreographer: Eleonora Da Boit
Mask Designer: Duccio Barlucchi
Sound:  Lorenzo Castagnoli
Duration: 70  minutes
 Country of Production: Italy
Website: www.teatrodalmaviva.com
E-mail: direzione@teatrodalmaviva.
com

 کارگردان، نویسنده،بازیگردرسال 
1957درسیهنا به دنیا آمد. بنیانگذار

Teatro d’Almavivaمرکز 
تولید،آموزش تئاتر درفلورانس است. 
درسال2007رئیس جمهوری وقت 
ازمرکزتئاتری وی دیدن کرد. او سخنرانی 
،سمینار وکارگاههای آموزشی مختلفی 
در زمینه تولید آثار پرفورمنس، مجسمه 
سازی از ماسک و.... همچنین اقتباس 
وکارگردانی آثاری همچون:پرنده، از 
پنجره های قطار، عشق چخوف است، 
رویای نیمه شب تابستان و... را در پرونده 
کاری خود دارد. 

دارای دیپلم مترجمی زبان انگلیسی، گواهی 
ویتوریوGASSMANکارگاه تئاتر فلورانس 
،گواهی گذراندن دوره تقلید در تئاتر از انریکو 

و... است . وی با بسیاری از مدارس برای 
دوره های مقدماتی تئاتر همکاری دارد. 
Almaviva در حال حاضر با مدرسه

تئاترکارمی کند.اودربازآفرینی آثار نمایشی 
کهن ازجمله:آگاممنون،نگاه دیگری برطوفان 
اثر شکسپیر،متناقض عیسی و یهوداکمیال پل 

و... تالش کرده است. 

لوچینو بارلوچیو 

لورالاّ سرنی 

Duccio Barlucchi
 Born in 1957, he is a director, writer and actor. Barlucchi is founder
 of Teatro d>Almaviva, a center for theater production and education
 in Florence. He has held numerous workshops on performance and
 production of masks. Some of his works are: From the Train Window,
    Love Is Chekhov, A Midsummer Night’s Dream.

Lorella Serni
 She holds a diploma in English
 Translation, and a theater certificate
 from Vittorio Gassman. Serni has
 cooperated with several schools for
 preliminary theater courses. She is
 currently working with the Teatro
 d>Almaviva, a center for theater
 production and education in Florence.
 Some of her works include: Tempest,
Paradoxical, Agamemnon.
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 Synopsis: Mimomanian is a
 pantomime genre performance
 staged in 2010. The performance
 consists of four scenes. Mimomania
 presents serious issues with humor
 and funny approach. It highlights
sensitivity and universal humanity.

Mimomania
Ara Harutyunyan
 Born in 1973, he has
 graduated from Yerevan
 State Institute of Theatre
 and Film of Yerevan, the
  mime-drama department.
 At present he is working at
 several theaters of Yerevan,
 acting in films and teaches
 at Yerevan State Institute
 of Theatre and Cinema. Mim
 Studio troupe was founded
 in 2003 by the initiative of
 Ara Harutyunyan. They
 have so far been awarded
 at several national and
international festivals.

ن��ام گروه: اس��تودیو میم / کارگردان: آرا هاروتیونیان / بازیگ��ران: هوهانس هاجین یان، هایک 
ایسرائیلیان / مدیر هنري: اریک بارسقیان / دستیار کارگردان: تاتویک منولیان / مدت زمان: 40 

دقیقه / کشور تولید کننده: ارمنستان 
 mshakuyt.info@gmail.com  :ایمیل

میمومانی�ا
آرا هاروتیونیان متولد 1973 است. وی 
فارغ التحصیل پانتومیم از موسسه دولتی 
تئاتر و فیلم ایروان است. درحال حاضر در 
بسیاری از تماشاخانه های ایروان نمایش 
به صحنه می برد. از دیگر فعالیت های او 
بازیگری و تدریس در موسسه دولتی تئاتر 
و فیلم ایروان است. هاروتیونیان در سال 
2003 استودیو میم را راه اندازی کرد. این 
گروه تاکنون اجراهای متعددی در جشنواره 
های داخلی و بین المللی داشته است و 
جوایز بسیاری دریافت کرده است. 

میمومانیا نمایش پانتومیم اس�ت که اولین بار س�ال 2010 توسط استودیو میم 
اجرا شد. این نمایش چهار پرده دارد. در میمومانیا مسائل جدي با شوخ طبعي و 

خنده بیان مي شود و بر روابط صمیمانه میان انسان ها تأکید دارد. 

آرا هاروتیونیان 

Troupe: Mim Studio
Director: Ara Harutyunyan
Producer: Erik Barseghyan
 Cast: Hovhannes Hajinyan, Hayk
Israelyan
Assistant  Director: Tatevik Manvelyan
Country of Production: Armenia
     E-mail:  mshakuyt.info@gmail.com
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 Hotel Splendid was written by American dramatist
 Labonne Muller. It narrates the story of four
 women, Keum-soon, Ok-dong, Sun-hee and Bo-bae
 abused in Japanese Army. They eagerly hope the war
 would come to an end, however it doesn’t seem to
end, and Keum-soon decides to escape.
 Choin Theater aims to enhance the rational and
aesthetic approach in performance.

Hotel Splendid  Director Chungyea Park
 created a 40 minute show entirely without words: <The Train>.
 His other works include: <The Angel and the Woodcutter> (2006,
 ‘Macbeth’(2010) , ‘Guernica’ (2011) and ‘Railroad (2012)’.

نام گروه: چو این / نویس��نده: الون مولر / کارگردان: چونگیا پارک / بازیگران: ییس��ون جونگ، س��نگ هي لي، میس��ون جین، 
س��ورا س��ون، یونگهو لي، س��انگجا لي / ط��راح صحنه:کولین دییک / طراح لباس: س��نگهي لي / طراح ن��ور: یوونیانگ پارک / 
موسیقي:س��انهیانگ چو / طراح حرکت:جوگس��وب اوه، جانگیون لي / صدا: س��انهیانگ چو / مدت زمان:90 دقیقه / کشور تولید 

کننده: کره جنوبي
choin.theatre@gmail.com:ایمیل

هتل ش�گفت انگیز
اثر صامتي به نام »ترن« را 
کارگرداني کرده است. آثار 
دیگر او عبارتند از: فرشته و 
هیزم شکن، مکبث، گرنیکا و 
خط آهن.

هتل شگفت انگیز اثر نمایشنامه نویس امریکایي الون مولر است. داستان درباره چهار زن است به نام هاي 
کیوم-سون، اوک-دونگ، سون-هي و بو-باي که درارتش ژاپن مورد ظلم قرار مي گیرند. آنها مشتاقانه به دنبال 

پایان جنگ هستند، تا از رفتار وحشیانه سربازان فرار کنند. اما خبري از پایان جنگ نیست. تا این که کیوم-سون 
تصمیم به فرار مي گیرد. تئاتر چواین در این نمایش به دنبال ارتقا رویکرد منطقي و زیبایي شناختي است. 

چونگیا پارك

Troupe: Theatre Company Cho In
Playwright: Lavonne Muller
Director: Chungyea Park
 Cast:  1-Yisoon Joung(as Keum
  Soon)  / 2-Sanghee Lee(as Ok Dong)
 / 3-Misun Jin (as Bo Bae)  / 4-Sora
    Son(as Sun Hee)  / 5-Youngho Lee
 (as kamikaze pilot)  / 6-Sungjae Lee
 (as soldier)
Set Designer: Collin Dieck
Costume Designer: Sanghee Lee
Light: YeonYong Park
Music: Sunhyung Cho
 Choreographer: Joogsub Oh,
JungYoon Lee
Sound: SunHyung Cho
    Duration: 90 minutes
Country of Production: Korea
E-mail: choin.theatre@gmail.com
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 This is a story about 2 people who
 compete to take over the same land,
 and after dividing the land into tow
 part, spend their day and nights and
 live next to each other like neighbors.
 They compete and argue with each
 other, till one night one of them
leaves his land and...

one + one

Omid Niaz;
 Born on 1979; Graduated from Art and
 Architecture University in Tehran.
 Writer, Director, and actor for more than
 35 plays. Participate  in a lot of Iranian or
 Foreign children and youth Festivals such
as: Fadjr Festival, Netherlands, And…
 holding workshops in Iran, Germany,
 Austria, Turkey and…
 Isfahan Mobarak Unima chief, and
 founder of Nanoaroosak theater
company.

نام گروه: نان و عروسک شرق و السوسینا دال سیوتا / نویسنده: امید نیاز گوگلیلمو 
پاپ��ا / کارگردان: گوگلیلمو پاپا، امید نیاز / بازیگران: امید نیاز، گوگلیلمو پاپا / طراح 
صحنه: گوگلیلمو پاپا، امید نیاز )مدیرسحنه: اسماعیل سلماني( / طراح  لباس: امید 
نیاز، گوگلیلمو پاپا / طراح نور: امید نیاز، گوگلیلمو پاپا،اجراي نور)هنگامه عطائي کیا 
/ مدیر اجرائي: محمد حاتمي / موس��یقي: تیزیانو پوپولي / عکاس: خس��رو خالقي، 

عاطفه ولیخاني / مدت زمان:  40 دقیقه / استان: اصفهان / شهر: اصفهان

1+1
متولد1358 اصفهان-فارغ التحصیل تئاتر 
از دانشگاه هنر و معماري تهران. نویسنده، 
کارگردان، بازیگر و طراح صحنه بیش از 35 اثر 
نمایشي.حضور درجشنواره هاي مختلف داخلي 
از جمله جشنواره بین المللي کودک و نوجوان، 
جشنواره بین المللي تئاتر فجر و... و نیز حضور 
در جشنواره هاي مختلف بین المللي در خارج از 
کشور از جمله جشنواره تئاتر آلمان، هلند، اتریش 
و... برگزاري ورکشاپ بعنوان مدرس تئاتر در 
کشورهاي آلمان، آرژانتین، ترکیه و...رئیس دفتر 
مبارک یونیما)شعبه اصفهان( و مدیر مسئول 
آموزشگاه هنرهاي نمایشي اردیبهشت و مؤسس 
گروه نان و عروسک شرق.

گوگلیلمو پاپا 
فارغ التحصیل دانشگاه 
تئاتر و موسیقي بولونیا. 
بنیانگذار مؤسسه نمایشي 
»السوسیتا دال سیوتا« 
مخصوص کودکان. این 
کمپاني در کشورهائي چون 
سوئیس، فنالند، ایرلند، 
ترکیه، روماني، امریکا، 
اسپانیا، روسیه، انگلستان، 
کره جنوبي، کانادا، ایران و 
جزیره مالت...

داستان این نمایش درمورد دو مرد است که برسر تصاحب یك سرزمین با یکدیگر رقابت 
دارند و پس از این که سرزمین را به دو قسمت مساوي تقسیم میکنند در کناریکدیگر مثل 

دو همسایه زندگي میکنند و هرچه میکذرد به این نتیجه میرسند که به وسایل یکدیگر 
نیاز دارند، علي رغم میلشان و براساس احتیاجشان به یکدیگر ارتباط اولیه بین آنها شکل 

مي گیرد.تا این که دریکي از شبها یکي از آندو سرزمین را ترک مي کندو...  

 امید نیاز 

 Guglielmo Papa is graduated in Music and Theatre Studies and postgraduated
 in Drama and Education at University of Bologna, Italy. He studied at “Ecole
 International de Théâtre Jaques Lecoq» in Paris and attended at several courses and
masterclass for acting training and direction.
 He is founder and artistic director of the theatre company» La Societa’ della Civetta»,
 specialized in shows addressed to early childhood. The shows of “La Societa’ della
 Civetta», directed by Guglielmo Papa, have been represented in Italy as well in
 Switzerland, Finland, Ireland, Turkey, Romania, USA, Spain, Russia, United
 Kingdom, South Korea, Canada, Iran and Malta.

 Troupe:east nanoaroosak theater
 Lasicietta Della siveta
 Playwright: Omid Niaz-Guglielmo
Papa
 Director: Guglielmo Papa-Omid Niaz
Cast: Omid Niaz-Guglielmo Papa
 Set Designer: Omid Niaz-Guglielmo
Papa
 Set Director: Esmaeil Salmani

 Costume Designer: Omid Niaz-Guglielmo
Papa
 ، Guglielmo Papa-Omid Niaz , Light
Implementation: Hengameh Ataei Kia

  Implementation manager: Mohamad
 Hatami
 Music: Tiziano Popoli
 photographer: Khosro khaleghi, Atefe
Valikhani
 40 minuts
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 The performance is based on the book Sab’a
 w Sab’a of a modern folktale using the old
 oral tradition of storytelling or the hakawati
 technique. It is the story of a moon that eats a fish
 and is broken in two pieces, one piece falls in a
 garden and one piece in a shop. One is planted and
 gives 7 moonflowers and one is cut and sold as 7
 moon necklaces. Here comes our hero the frog that
will do everything to save the stolen moon.

Seven + 7

Eric Deniaud
  Eric Deniaud has graduated from the National University in the
 Arts of Puppetry in Charleville-Mézières. Since 2002 he is acting,
directing, set designing.
 He is directing a puppet company ExtraMuros in France. Deniaud
 co-founded Collective Kahraba in Lebanon in 2006. He has directed
 14 performances in France, Lebanon, Poland, Italy, Canada and
 other countries in the past ten years.

نام گروه: مجموعه کهربا و دار اونبز / نویسنده: نادین توما / کارگردان: اریک دنیود / بازیگران: نادین توما، اورلین زوکي، سیواین 
آریس / طراح صحنه: اریک دنیود / طراح عروسک: اریک دنیود / موسیقي: سیواین آریس / مدت زمان: 30 دقیقه / کشور تولید 

کننده: لبنان / شهر: بیروت
aurelinzouki@gmail.com  ,aurelien.zouki@laposte.net:ایمیل

7+7
دانش آموخته عروسک 
گرداني از دانشگاه ملي در 
شارلویل-مزیراست. از سال 
2002 به بازیگري، کارگرداني، 
طراحي صحنه مي پردازد. وي 
مدیرکمپاني عروسک سازي 
اکستراموروس در فرانسه است. 
همچنین درسال 2006 در 
تأسیس مجموعه کهربا در لبنان 
همکاري داشت. طي 10 سال 
گذشته، دنیود چهارده نمایش 
درفرانسه، لبنان، لهستان، ایتالیا، 
کانادا و برخي کشورهاي دیگر 
اجرا کرده است.

این نمایش براساس کتاب »سبعه و سبعه« است که با استفاده از سنت قدیمي قصه گویي روایت 
مي شود. هفت و هفت داستان ماه است که یك ماهي را مي خورد و به دو نیم تقسیم مي شود. نیمي از 
آن دریك باغ مي افتد و نیمي دیگر در یك فروشگاه. نیمه اول کاشته مي شود و هفت گل ماه مي دهد و 

نیمه دوم بریده شده و از آن هفت گردنبند به فروش مي رسد. دراینجا قهرمان داستان »قورباغه«  سر 
مي رسد و دست به هرکاري مي زند تا ماه ربوده شده را نجات دهد.

اريك دنیود 

Troupe: Coproduction Collectif Kahraba & Dar Onboz
Playwright: Nadine Touma
Director: Eric Deniaud
 Cast: 1- Nadine Touma / 2- Aurelien Zouki / 3- Sivine
    Ariss
Set Designer: Eric Deniaud
Puppet Designer: Eric Deniaud
Music: Sivine Ariss
   Duration: 30 minutes
Country of Production: Lebanon
Language of Dialogues: Arabic
 City: Beirut
E-mail:aurelienzouki@gmail.com
collectifkahraba@yahoo.com
 Sab’a w Sab’a, Seven plus Seven
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نويس��نده، دراماتورژ و كارگردان: مس��عود دلخواه / بازيگران: بيژن زرين، نويد گودرزي، 
مجتبي مظفري، ارشيا زرين، سارا عليا، علي سخنگو، افسون دلخواه، عيسي نوري، صادق 
حيدري، مريم قربانيان، سارا نجفي، راحيل روحاني زاده، بابك قادري، محمد مهدي شاهي، 
بارمان اهورا، سحر ستوده، آرش نوري، حسين اقدم نيا، فرزانه زينتي، متين قاسمي / طراح 
صحنه: رضا مهديزاده / طراح لباس: پريندخت عابدين نژاد / آهنگ ساز: مير امير ميري / 
دستيار كارگردان و برنامه ريز: علي سخنگو / دستيار هنري و مسئول تمرينات بدني: بيژن 
زرين )با تش��كر ويژه از مرتضي اس��ماعيل كاشي( / دستيار دوم كارگردان: سيد جمشيد 
حسيني / منش��ي صحنه: مهش��يد طاهري / نوازندگان: آزاد گرجي، فرهاد اسدي، پويا 
حاجيلي، امير همداني، امير حاجي نيا، عليرضا عقيقي / عكاس: امير خدامي / دستيار لباس: 

مونا گلپايگاني / مدت زمان: 80 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران

متولد 1336 كازرون و داراي مدرك دكتراي اِرَخ�ش 
تخصصي در تئاتر و فيلم از دانشگاه كانزاس 
امريكاست. 23 سال سابقه تدريس تئاتر در 
ايران و امريكا و كارگرداني بيش از 40 نمايش 
صحنه اي در زمره  فعاليت هاي هنري اوست.

كوشه نشينان آلتونا، استثنا و قاعده، دايي و انيا، 
آوازه خوان طاس، عادل ها، خدا در آلتونا حرف 
مي زند، خانمچه و مهتابي و... را روي صحنه 
آورده است. جايزه »بهترين مدرس بازيگري«، 
دانشگاه كانزاس )1990( بهترين كارگاه آموزش 
نمايشنامه نويسي )امريكا، 2001(، كارگردان 
برتر سال،  به انتخاب كانون ملي منتقدان تئاتر 
ايران)1386( جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر )1389( بازيگر برتر سال در 
جشن انجمن بازيگران تئاتر )1390( و... برخي از 
جوايز مسعود دلخواه هستند.

در زمان پادش�اهي منوچهر پس از آن كه افراسياب به ايران حمله 
مي كند، فرشته زمين از مرزشكني و ستم هاي او آزرده خاطر مي شود 
و فرش�ته باران بر مردم خش�م مي گيرد و س�ال هاي طوالني باران 

نمي بارد...

 During the reign of Manuchehr, after Afrasiab’s invasion of
 Iran, the angel of Earth is disturbed of his tyranny, and the
angel of Rain refrains from raining…

Erakhsh Massoud Delkhah
 Born in 1957 in Kazeroun,
 he holds a PhD in theater and
 film from the University of
 Kansas. The Condemned of
 Altona and Exception and
Rule are among his works.

مسعود دلخواه

 Playwright, Director and Dramaturgic: Massoud
Delkhah
 Cast: Bijan Zarrin, Navid Gudarzi, Mojtaba Mozzafari,
Arshia Zarrin, Sara Alia
Set Designer: Reza Mehdi-Zadeh
Costume Designer: Paridokht Abedinnejad
Music: Mir Amir-Miri
Assistant Director and Planner: Ali Sokhangou
Script Supervisor: Mahshid Taheri
Duration: 80 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
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نويسنده و كارگردان: بهروز غريب پور/ آهنگساز: بهزاد عبدي / رهبر اركستر: والديمير سيرنكو 
/ دستياران كارگردان:علي پاكدس��ت، مريم اقبالي، هنگامه سازش، سينا ييالق بيگي، تهمينه 
محمدي / خوانندگان: محمد معتمدي، حس��ين عليشاپور، اسحاق انور، هاله سيفي زاده، سحر 
محمدي، بابك صبوري، عليرضا س��عيدي، محمد ذاكر حس��ين، وصال علوي و بيش از بيست 
خواننده و همخوان ديگر / بازي دهندگان: مريم اقبالي، علي پاكدست، غزل اسكندر نژاد، مرجان 
احمدي، علي ابوالخيريان، سلما محسني، مونا كياني فر، كامليا نوحي، مرضيه سر مشقي، سميه 
نادري، فرزانه عاقلي، نس��يم امير خسرو، نگار مير فخرائي، قاسم رحمتي، مريم مجيدي، سحر 
امير اقبالي، س��ارا اقبال، س��حر كاظمي، هاني حسيني، مرضيه نادري، الهام عابدي و... / طراح 
صحنه، لباس و نور: بهروز غريب پور / طراحان عروس��ك:علي پاكدس��ت، مريم اقبالي / طراح 

پوستر و بروشور: آيرين غريب پور / مدت زمان: 115 دقيقه / استان: تهران/ شهر: تهران
 gharibpourbehrooz@gmail.com :ايميل

متولد1329سنندج است. اپراي عروس�كي حافظ 
اودرسال1346 فعاليت هنري 
خود راشروع مي كند و تحصيالت 
آكادميك خود را در آكادمي 
هنرهاي دراماتيك  رم، همزمان با 
فعاليت تئاتري ادامه داده است. او 
بنيانگذار سالن هاي متعدد تئاتري 
در تهران وچند شهر ديگر ايران 
ومؤسس گروه هاي تئاتري و 
تئاتر عروسكي است.كارگردان و 
نويسنده نمايش هايي همچون بابا 
بزرگ و ترب، شش جوجه كالغ و 
يك روباه، بينوايان، كلبه عمو تم 
و... شناخته مي شود.

امي�ر مبارزالدين محمد، ش�يراز را به آتش مي كش�د. ش�اه ابو 
اس�حاق را به قتل مي رس�اند و حكومت وحش�ت خود را به راه 

مي اندازد و...

 Playwright and Director: Behrouz
Gharibpour
Composer: Behzad Abdi
Conductor: Veladimir Sirenko
 Director Assistants: Ali Pakdast, Maryam
 Eqbali, Hengameh Sazesh, Sina Yeilaq
Beigi, Tahmineh Mohammadi
 Vocalists: Mohammad Motamedi,
Hossein Alishapour
 Set, Costume and Light Designer: Behrouz
Gharibpour
 Puppet Designer: Ali Pakdast, Maryam
Eqbali
 Poster And Catalog Designer: Ayrin
Gharibpour
Duration: 155 Minutes
Province:Tehran
City: Tehran
Email: gharibpourbehrooz@gmail.com
 
 

 Amir Mobarezeddin Mohammad
sets Shiraz on fire…

Hafez Puppet Opera Behrouz Gharibpour
 Born in 1950 in Sanandaj, he has studied at
 Rome Dramatic Arts Academy. Gharibpour
 has numerous works to his credit. These
include: The Miserables, Uncle Tom’s Cabin.

بهروز غريب پور
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شهروز و روشنك قصد ندارند صاحب 
فرزند شوند اما...

نام گروه: آرياگران صحنه / نويس��نده: مهدي كوش��كي / كارگردان: امير دلفاني / 
بازيگران: رضا شاه كرمي، روشنك خسروي، امير دلفاني / طراح صحنه، نور، اعالن 
و برنوشت:روح اهلل امامي / طراح لباس: پريوش نايب زاده / مشاور كارگردان و مدير 
توليد: فرزان دلفاني / موس��يقي: مازيار فرجي، كيانوش فرجي / دستيار كارگردان: 
ستار مهرشاد / مدير صحنه: سامان قهرماني نژاد / اجراي نور: بهراد سالحورزي / 
مدي��ر اجرا: پيمان مدهني / طراح گريم: محمد رضا عبدالهي فرد / اجراي صحنه: 
علي قائدرحمتي / عكس: فرزان دلفاني / مدت زمان: 45 دقيقه / اس��تان: لرستان 

/ شهر: خرم آباد
www.arialor.blogfa.com :ايميل
E-Mail:s.aria35@yahoo.com

Troupe:Ariagaran Sahneh
Playwright: Mehdi Koushki
Director: Amir Delfani
 Cast: Reza Shahkarami, Roshanak
Khosravi, Amir Delfani
Set, Light Designer: Rouhollah Emami
 Customs Designer: Parivash
Nayebzadeh
Consulting Director: Farzan Delfani
 Music: Maziar Faraji, Kianoush
Faraji
Director Assistant: Sattar Mehrshad
Photo: Farzan Delfani
Duration: 45 minutes

Wind Shakes the Window
 Shahrouz and Roshanak
 decide to have a baby,
but…

Amir Delfani
 Born in 1989 in
 Khorramabad, he holds a
 BA in dramatic literature.
 My Father Hero Akbar,
 Rose, The Sound of Boots
 Near Solitude, are among his
works.

امير دلفاني
امير دلفاني متولد 1368 خرم آباد، داراي 
مدرك كارشناسي ادبيات دراماتيك است.وي 
از سال1373فعاليت خود را در حوزه تئاتر آغاز 
كرد.كارگرداني نمايش هاي پدرم پهلوان اكبر، 
سرخ، آخرين روايت هورا، صداي پوتين ها بيخ 
گوش تنهايي و...را در پرونده كاري خود دارد.

همچنين وي برنده جايزه كارگرداني دوم بيست 
و چهارمين جشنواره تئاتر استان لرستان1391، 
نويسندگي سوم وكارگرداني اول بيست و سومين 
جشنواره تئاتر استان لرستان1390شده است.

را مي لرزاند باد شیش�ه 

Province: Lorestan
City: Khorramabad
Email: www.arialor.blogfa.com
E-Mail:  s.aria35@yahoo.com
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نويسنده: حسن باستاني  / كارگردان: حسن باستاني  / بازيگران: محمد ساربان، فاطمه سرلك، 
حسين بختياري، محس��ن زرآبادي، محسن علي محمدي، حسن دوشا، شهرام )احمد( خانپور، 
مهدي رحيمي  / طراح صحنه و لباس: حس��ن باستاني، فرنوش فرجندي  / انتخاب موسيقي: 
حس��ن باس��تاني  /  ساخت آكسسوار: ش��هرام خانپور  / دس��تيار و برنامه ريز: مليحه زماني  / 
دستياركارگردان: شهرام خانپور / منشي صحنه: مينا مينايي  / دستيار صحنه: مهسا شعبانزاده، 

امين دوست محمدي  / مدت زمان: 75دقيقه / استان: تهران  / شهر: تهران 
 Adonaitheater@gmail.com :ايميل 

باد  از  بي س�رزمین تر 
 متولد1340شهر تهران، دانشجوي 
كارشناسي ارشد الهيات دردانشگاه
nation university  است.

او نويسنده، كارگردان و طراح 
نمايش هايي همچون هميشه 
ماندگار، روزسرباز، توچارسو خبري 
نيست و....است.وي كه يكي از 
نويسندگان ومحققان حوزه تئاتر 
است، آثاري همچون سوگنامه 
فرود سياوشان، پوريايي ديگر و 
دار و گير پهلوان و.... را به رشته 
تحرير در آورده است. 

با حمله اعراب به ايران دوره ساسانيان به پايان مي رسد. پس ازاين ايام،  
زمان مي گذرد و مسلم به سوي كوفه مي رود و....

Playwright: Hassan Baastani
Director: Hassan Baastani
 Cast: Mohammad Sareban, Fatemeh Sarlak,
Hossein Bakhtiari, Mohsen Zarabadi
Script Supervisor: Mina Minaei
Duration: 75 Minutess
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: Adonaitheater@gmail.com

 The Sassanid era ends following the
Arab invasion of Iran.

More Homeless Than Wind   Hassan Baastani
 Born in 1961 in Tehran,
 he has directed works
 such as Everlasting,
Soldier’s Day.

حسن باستاني
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قياس الدين مع الفارق پس از سال ها صاحب فرزندي مي شود كه اگر 
به خواب رود مي ميرد و...

ن��ام گروه: راديكال چهارده / طراح، نويس��نده و كارگردان: س��يد محمد مس��اوات / 
بازيگران: علي محمودي، مجيد عسگري، محمد عليمحمدي، سوگل سادات خليق، 
سيامك اخوان، وحيد نظربيگي، نازنين بابايي، حميدرضا محمدي، مهرنوش ستاري، 
نيكان راس��ت  قلم و س��ارا عبدي / طراح لباس: غالمرضا صفرزاده / طراح نور: سيد 
محمد مساوات / موسيقي)آهنگس��از(:حامد حبيب زاده / نوازنده: حامد عبدالرحيمي، 
مس��عود اهلل دادي / مدير صحنه: اس��ماعيل گرجي / مدت زمان نمايش: 70 دقيقه / 

استان: تهران / شهر: تهران
www.radical14.blogfa.com :وب سايت

www.radical14group@yahoo.com :ايميل

Troupe: Radikal Chahardah
 Designer, Playwright and Director : Seyyed
Mohammad Mosavat
 Cast: Ali Mahmoudi, Majid Asgari,
 Mohammad Alimohammadi, Sogol Sadat
Khaliq, Siamak Akhavan
Costume Designer: Gholamreza Safarzadeh
Duration: 70 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
Websit: www.radical14.blogfa.com
Email: www.radical14group@yahoo.com

 Game of Qiaseddin
Maalfareq
 Qiaseddin Maalfareq has a
baby after years…

 Seyyed Mohammad
Mosavat
 Born in 1983, he holds
 an MA in theater
  directing.

سيد محمد مساوات
متولد1362 تهران، داراي مدرك كارشناسي 
ارشدكارگرداني تئاتراست.وي از سال 
1386 فعاليت خود را در عرصه تئاترآغاز 
كرد.كارگرداني آثاري همچون آقاي بكت 
سكسكه فراموش نشود، آب دزدك و... را در 
پرونده كارگرداني خود دارد.همچنين وي تا 
كنون موفق به دريافت تنديس كارگرداني 
و نمايشنامه نويسي از سيزدهمين جشنواره 
تئاتر دانشگاهي، سوم كارگرداني از هشتمين 
جشنواره تئاتر ماه  و... شده است.

الف�ارق الدي�ن م�ع  ب�ازي خان�ه قی�اس 
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نام گروه: حركت / نويسنده: اكبر رادي  / كارگردان: هادي مرزبان  / طراح حركات موزون: فرزانه 
كابلي / بازيگران: دانيال حكيمي، ايرج راد، صدرالدين حجازي، علي رامز، محمد برسوزيان، روح 
اهلل كماني، حسين پرس��تار، مهدي عبادتي، مژگان خالقي، محمد اعاليي، علي خازني، محمد 
اسدي، عليرضا ناصحي، مجيد غفاري، پرستو دامغاني، عباس شاه محمد زاده، اكبر داودي، شبير 
پرس��تار، مرتضي ريحاني، علي مرادي، س��ينا فتح الهي زاده، مهرام شجاع، امير عبادي، حسام 
الدين علم الهدي، رضا جاللوند، حس��ام بوربور، حس��ن عسگري، امير ساعدي / آهنگساز: امير 
عليزاده / طراح گريم: ماريا حاجيها / طراح لباس:آذر نجيبي / دستياران كارگردان: فريبا وركياني، 
مهري آسايش / مديرصحنه و برنامه ريز: مريم فتحي  / منشي صحنه: آزيتا خرمي/ طراح دكور: 

وحيد الری / عكاس: هادي نويد، مهدي آشنا / مدت زمان نمايش:120 دقيقه 
hadymarzban@yahoo.com :ايميل

پل�كان
متولد 1323سبزوار، داراي 
مدرك كارشناسي ارشدطراحي 
وكارگرداني تئاتر از دانشگاه برونل 
انگلستان است.كارگرداني آثاري 
همچون خانمچه و مهتابي، موميا، 
دزدآب، لبخند با شكوه آقاي گيل، 
خاطرات هنرپيشه نقش دو، آميز 
قلمدون، مير عشق، نوبت ديوانگي 
و... را در كارنامه كاري خود دارد. 
وي جايزه اول كارگرداني فستيوال 
فراي بورگ آلمان و... را از آن خود 
كرده است.

سه تصوير از زندگي يك مرد؛ مرد در عكس اول، جلوي قهوه خانه 
ايستاده، در عكس دوم در كنار موتور و در عكس سوم در كاخ فرمانيه 

نشسته است...

Troupe: Harekat
Playwright: Akbar Radi
Director: Hadi Marzban
Chariographer: Farzaneh Kaboli
 Cast: Danial Hakimi, Iraj Rad,
 Sadreddin Hejazi, Ali Ramez,
 Mohammad Bersouzian,
Rouhollah Kamani
Composer: Amir Alizadeh
Script Supervisor: Azita Khorrami
Photo: Hadi Navid, Mehdi Ashena
Durtion show: 120 Minutes
Email: hadymarzban@yahoo.com

 The play features three portraits of a man’s life. First, in
 front of the coffee-shop, second near a motorbike, third in
Farmanieh Palace…

Staircase
 Hadi Marzban
 Born in 1944, he holds an MA
 in theater directing from Brunel
 University in UK. Some of his
 works include: The Glorious
 Smile of Mr. Gil, A Time for
Madness.

هادي مرزبان
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مشهد -  مسافرخانه اي در نزديكي حرم  – چند خانواده – زندگي 
جريان دارد.    

 نام گروه: تئاتر زندگي  / نويس��نده: وحيد كيارس��ي  / كارگردان: رهام مخدومي  / 
بازيگران: گيتا بهادري، وحيد نفر، محسن زرآبادي  پور،  فاطمه سرلك، مهدي زمين 
پ��رداز، محمد رض��ا ترابي، مجيد آهنگران  / طراح صحنه: ره��ام مخدومي  / طراح  
لباس: رهام مخدومي  / طراح نور: رهام مخدومي  /  موس��يقي: انتخابي  / دس��تيار 
كارگردان: محسن آزاد  / مدير صحنه: شايان شهنواز  / منشي صحنه: ساغر بيدمشكي 

پور  / مدت زمان: 70 دقيقه  / استان: تهران/ شهر: تهران 
 roham_makhdomi@yahoo.com :ايميل

Troupe: Zendegi
Playwright: Vahid Kiarasi
Director: Roham Makhdoumi
 Cast: Gita Bahadori, Vahid Nafar,
 Mohsen Zarabadipour, Fatemeh
Sarlak, Mehdi Zaminpardaz
Set Decorator: Roham Makhdoumi
 Customs Desgner: Roham
Makhdoumi
 Script Supervisor: Saghar
Bidmeshkipour
Duration: 70 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-Mail: roham_makhdomi@yahoo.
com

Roof
 A few families are living
 in an inn near the Holy
 Shrine of Imam Reza (AS)
in Mashhad...

Roham Makhdoumi
 Born in 1980, he has
 directed works such as
 Doll House, Face to Face,
Mobarak Tricks.

رهام مخدومي
متولد1359 لنگرود، داراي مدرك كارشناسي 
ارشد كارگرداني تئاتر است. وي ازسال 1375 با 
بازيگري واردحوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون خانه عروسك، صورت به صورت، 
حقه هاي مبارك و... را در كارنامه كاري خود 
دارد. وي همچنين برنده جايزه دوم كارگرداني 
ازجشنواره تئاتر رضوي در سال 1386و جشنواره 
ماه در سال 91 شده است. 

پش�ت بوم
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نويس��نده: وحيد درويش��ي / كارگردان: وحيد درويش��ي / بازيگران: مرجان موسي نژاد، وحيد 
درويش��ي / مدير صحنه: مرواريد موس��ي نژاد / طراح چهره پردازي: مرتضي غالمي / اجراي 
چهره پردازي: هاله عليزاده، مرتضي غالمي / طراح و اجراي نور: سينا طارمي / دستيار صحنه و 
اجرا: محمد بت دوار / ساخت، انتخاب و اجراي موسيقي: ماكان نظري / طراح صحنه و لباس: 
وحيد درويش��ي / ساخت آكسس��وار صحنه: محمد نقي درويشي / حمل نقل و تداركات: توكل 
رضاپور / طراح پوستر و بروشور: مژگان نظري / مترجم: سعيد درويشي / روابط عمومي: مژده 

پورحسيني / مدت زمان نمايش:60 دقيقه / نام گروه: آژدهاك / استان: گيالن / شهر: رشت
 www.azhdehak78.com    :سايت

از زبان مردم  پخش زنده رومئو و ژولیت 
كوچ�ه و ب�ازار

متولد1358، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد نمايش است. 
درويشي تاكنون بازيگري 
و كارگرداني 30 نمايش 
ازجمله:آژدهاك، آرش، شب هزار 
و يكم، شاه ليِر زهرماري و... را در 
پرونده كاري خود دارد.همچنين 
وي در جشنواره هاي مختلف 
تئاتري در سطح استان، منطقه و 
كشور حضورفعال داشته است.

ش�ازده ذبيح خان آرتيس�ت در پي ماجرايي عشقي به س�راغ رومئو و ژوليت 
مي رود و...

 Playwright: Vahid
Darvishi
Director: Vahid Darvishi
 Cast: Marjan
 Mousanejad, Vahid
Darvishi
 Set and Customs
Designer: Vahid Darvishi
 Poster And Catalog
Designer: MojganNazari
 
 

 Following a love story, Shazdeh Zabiollah
Khan chooses Romeo and Juliet

 A Live Broadcast of Romeo and
Juliet From Ordinary People

 Vahid Darvishi
 Born in 1979, he holds an MA
 in Performing Arts. Ajdehak,
 Arash, The Thousand and
 One Night are among his
works.

وحيد درويشي

Translator: Saeid Darvishi
Duration:  60 Minutes
Troupe: Ajdehak
Province: Gilan
City: Rasht
Site:  www.azhdehak78.com

Customs Desgner: Golnaz Golshan
Poster And Catalog Designer: Amir Esmi
Duration: 130 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
Email: nima-dir@yahoo.com
Province: Tehran
City: Tehran
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قصه هشت شهيد گمنام   

نويسنده: حميد رضا آذرنگ  / كارگردان: نيما دهقان  / بازيگران: وحيد آقا پور، رضا بهرامي، 
حسين پاكدل، حامد پور زارع، جواد پوالدي، امير جعفري، امير جنابي، سحر دولتشاهي، سينا 
رازاني، ريما رامين فر، مجيد رحمتي، علي س��ليماني َسرنَس��ري، مهراوه شريفي نيا، فرزين 
صابوني، س��هيال صالحي، مهدي صباغي، دايانا فتحي، الهام كردا، روح اهلل كماني، كوهزاد 
كنعانيان، سپهر گودرزي، عليرضا محمدي، ميثم ميرزايي، نازگل نادريان، سيروس همتي  / 
طراح صحنه: منوچهر شجاع / طراح  لباس:گلناز گلشن  / طراح نور: رضا حيدري  /  طراح 
و اجراي موس��يقي: فرش��اد فزوني  / صدا بردار: روزبه كمالي  /  طراح پوستر و بروشور: امير 
اس��مي  /  دس��تيار كارگردان، برنامه ريز و مدير توليد: نورالدين حيدري ماهر  / مدت زمان: 

130 دقيقه  / استان: تهران  / شهر: تهران 
 nima-dir@yahoo.com :ايميل

Playwright: Hamidreza Azarang
Director: Nima Dehqan
 Cast: Vahid Aqapour, Reza Bahrami,
 Hossein Pakdel, Hamed Pourzare,
Javad Pouladi, Amir Jafari
 
 

Train
 This is the story of eight
 soldiers missing in
action…

Nima Dehqan
 Born in 1978, he  has
 directed plays such as
Poet, War 2x2.

نيما دهقان  
متولد 1357 تهران، داراي مدرك 
كارشناسي تئاتر است. كارگرداني آثاري 
همچون شاعر، عروس طوقي، دو متر 
در دو متر جنگ، كادانس و... را در 
كارنامه كاري خود دارد. وي تا كنون 
موفق به اخذ جوايز متعددی از جشنواره 
های ملی و بين المللی شده و آثاری را 
در كشورهای ايتاليا، آلمان، ويتنام و... 
به روی صحنه برده  است.  

ت�رن

Customs Desgner: Golnaz Golshan
Poster And Catalog Designer: Amir Esmi
Duration: 130 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
Email: nima-dir@yahoo.com
Province: Tehran
City: Tehran
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گروه تئاتر كلهر كرمانش��اه  / نويس��نده: حميدرضا نعيمي / طراح و كارگردان: سعيد نوروزي / 
بازيگران: ندا صادقيان، طيبه قاس��مپور، س��عيد نوروزي، احس��ان بيرامي / دراماتورژ: عبدالرضا 
روضه اي / دستيار كارگردان: علي حسن نوري / طراحي، انتخاب و اجراي لباس: زينب چيناوي، 
سيمين نوروزي / طراح اعالن و برنوشت: عليرضا الهي / طراحي و اجراي نور: حسين نادري / 
گروه موسيقي: بابك سوري )آهنگساز و نوازنده(، سارا بانوسپهري )آواز پرداز(، عبدالرضا تنهايي 
)آواز و ضبط نريشن( / منشي صحنه: حديث سعيدي / مدير صحنه: مهدي نوروزي / هماهنگي 
و تبليغات: فريبا صادقيان / روابط عمومي: صبا قاس��مي / فيلم و عكس: كامران فرزامي نژاد / 
چهره پردازي: مرضيه سعادت، جواد قاسمي / دستيار صحنه: حسن همتي، عبدالوهاب عباسي  

/ مدت زمان اجرا: 50 دقيقه / استان: كرمانشاه  /  شهر:كرمانشاه
 www.kalhorkermanshah.persianblog.ir :وبالگ گروه

saeidnoroozi_rh@yahoo.com :ايميل كارگردان

خط س�رخ
 متولد1360شهر حميل از توابع 
اسالم آبادغرب است. وي فعاليت 
نمايشي خود را از سال1376به 
عنوان بازيگر و عوامل فني در 
انجمن نمايش شهرستان اسالم 
آباد غرب آغاز كرد.داراي مدرك 
كارشناسي ارشد كارگرداني 
تئاتراست. طراحي و كارگرداني 
نمايش هاي قصه خوب خدا، 
سيرك، خنكاي ختم خاطره، با 
افالكيان، شكار بزرگ شنبه و... را 
دركارنامه كاري خود دارد.

ميگن حقيقت آينه اي بود در دستان خداوند؛ روزي از دستش افتاد و 
هزار تكه شد. هر كدام از ما يك تكه رو برداشت و خيال مي كرد همه 

حقيقت با اونه... خسرو، عزيز، سهراب و دريا در پي حقيقت اند...

Troupe: Kalhor
Playwright:Hamidreza Naeimi
Designer and Director: Saeid Norouzi
 Cast:Neda Sadeqian, Tayyebeh Qassempour,
Saeid Norouzi, Ehsan Beirami
Director Assistant: Ali Hassan Nouri
 Script Supervisor: Hadis Saeidi
Movie and Photo: Kamran Farzaminejad
Duration: 50 Minutes
Province: Kermanshah
City: Kermanshah
Weblog: www.kalhorkermanshah.persianblog.ir
Director’s Email: saeidnoroozi_rh@yahoo.com

 It is said that truth was a mirror in the hand of
God. One day it fell down and broke.

Red Line  Saeid Norouzi
 Born in 1981, he has
 directed works such
 as God’s Good Story,
Saturday’s Big Hunt.

سعيد نوروزي
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تمام عكس هاي نيما روزبه پس از جنگ پاك شده است؛ تنها ياد و 
خاطره كمرنگ ليال در ايستگاه قطار انديمشك مانده است...

نام گروه: عطش پاس��ارگاد  / نويس��نده: صحرا رمضانيان  / كارگردان: س��روش طاهري  / دراماتورژ و 
مشاور كارگردان: مانلي حسين پور / بازيگران: علي برجي، سيد علي موسويان، مانلي حسين پور، مهري 
آل آقا، عليرضا زارعي، فرش��يد ميرزا س��لطاني، ميثم عباسي، مهسا آبيز، شروين  رضايي، مرضيه فيلي، 
فهيم��ه معي��ن، مرتضي باقري، مازيار عزيزي  / طراح صحنه:ميث��م نويريان  / طراح  لباس: ليال رفيع 
زاده / موسيقي: بهنام رحيمي / طراح پوستر و بروشور: سيد ايمان ارضي / طراح گريم: فرانك رئوفي  / 
دستياران كارگردان: مريم فتحي، حسن مزدوران ثاني  / مدير اجرا: مرتضي برزگرزادگان  / عكاس: رضا 
قاسمي زرنوشه / طراح حركات موزون: محمود فيضي  / منشي صحنه: الهه بهمني  / مدت زمان: 60 

دقيقه / استان: تهران  / شهر: تهران 

 
Troupe: Atash-e Pasargad
Playwright: Sahra Ramezanian
Director: Soroush Taheri
 Deramatorj and Consulting Director:
Maneli Hosseinpour
 Cast: Ali Borji, Seyyed Ali Mosavian,
 Manli Hosseinpour, Mehri Ale-Aqa,
Alireza Zarei
Music: Behnam Rahimi
Poster and Catalog Designer:Iman Arzi
Script Supervisor: Elaheh Bahmani
Duration:60 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran

Blood and Lipstick
 All photos of Nima have
 been deleted after the
war…

Soroush Taheri
 Born in 1979 in Tehran,
 he is the director of plays
 such as Chocolate, The
 Thousand and One
Night, Shame.

سروش طاهري
متولد 1358، تهران، دانشجوي 
كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر 
دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه 
تهران است.وي كارگرداني 
نمايش هايي همچون سپنج رنج و 
شكنج، شكالت، شب هزار و يكم، 
تاتوره، شرم و... را در پرونده كاري 
خود دارد.

خ�ون و ماتی�ك

73
31st. Fadjr 
International 
Theater Festival 

مس�ابقه بین الملل



نويس��نده: بهار مؤمني  / كارگردان: مهدي شمسايي  / بازيگران: محمد رضا مالكي، راحيل رستمي، روزبه 
اختري، مژگان قربانلو، مرتضي خالقي، مهدي حنفي، محمد سعيد سلطاني، محمد علي حسينعلي پور، علي 
باروتي، محمد پاكدل، غزال كنعان پناه، الهام فرجي مقدم، عليرضا شريفي، حسين امرايي، پريسا ذوالفقاري، 
فرشته جمالي، فاطمه احمدي، ياسين اداك، امين نيك پنجه، امير حسين عسگري، علي شاهب، حميد اقدمي، 
عليرضا اصالني، محمد رضا حس��يني، پيمان مي آبادي، وحيد قره باغي، يوسف جاودان فرد، آصف جاودان 
فرد، اميد علي مرداي، بهزاد شيرزاد، الهام زارعي، مهشيد سياه تيري، شيده آقا حسيني، مجيد فاطمي، پوريا 
زندباف، بهاره نعمتي، مهرناز ولي پور، ماندانا  ممّهد، مبينا شركتي، محدثه طالئي، نسيم ناصر زارع، صفورا 
محب، سانيا شاهرخ، ساناز شاهرخ، مهدي حبيبي فر، نيكي ابراهيم شاه، ريحان امامي، سينا ذوالفقاري، سپيده 
سوهاني  / طراح صحنه: بهار مؤمني  / طراح  لباس: زيبا موسوي  / طراح حركات موزون: بهزاد جاودان فر  
/  دستيارطراح حركت: حميد اصغري تتماج / موسيقي: اميد يوسفي  / نوازندگان: برزو اميري، ميالد پر صبر، 
سجاد سقايي، امير دين محمدي، جعفرمرتضي زاده، اشكان اليق نيا، آرسام آرميده / آوا: مهديه صفدري / 

دستيار كارگردان: بابك پسيان، فهيمه استاد  / مدت زمان: 150 دقيقه  / استان: تهران  / شهر: تهران 

متولد 1333شهر بهبهان – استان داس�تان آن كالت
خوزستان، داراي كارشناسي 
مهندسي خاك از دانشگاه جندي 
شاپور است. وي از سال1350 
فعاليت  هنري خود را آغاز كرد. 
نويسندگي و كارگرداني آثاري 
همچون شيخ صنعان، ساقي 
نامه، سالمان و آبسال و... را در 
پرونده كاري خود دارد. مهدي 
شمسايي يكي از كارگردان هاي 
برجسته كشور است و تا كنون 
بيش از 50 برنامه تلويزيوني شامل 
سريال، مستند، تله تئاتر و تركيبي 
را نويسندگي، كارگرداني و تهيه 
كنندگي كرده است. 

در كالتي دورافتاده، سورعروسي برپاست كه ناگهان مغول حمله مي كند 
وشادماني آن كالت به سوگي بزرگ بدل مي شود تاسرانجام...

Playwright: Bahar Momeni
Director: Mehdi Shamsaei
 Cast: Mohammadreza Maleki, Rahil Rostami,
 Rouzbeh Akhtari, Mojgan Qorbanlou, Morteza
Khaleqi, Freshteh Jamali
Set Designer: Bahar Momeni
Customs Designer: Ziba Mousavi
Music: Omid Yousefi
Director Assistant: Babak Pasian, Fahimeh Ostad
Duration: 150 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran

 There is a wedding party in a remote
village…

Story of That Village
 Mehdi Shamsaei
 Born in Khuzestan
 province, he has so far
 directed and produced over
 50 TV series, tele-theaters
and documentaries.

مهدي شمسايي
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داس�تاني تاريخ�ي از زندگي حضرت 
امام خميني )ره( است. 

نام گروه: كوچه  / نويسنده و كارگردان: مهدي حاصل پور / بازيگران: بهمن عباسپور، كيومرث 
قنبري آذر، حامد دولت آبادي، مجتبي بتوندي، مهس��ا ايرج پور / مشاور كارگردان: دكتر مهدي 
حامد س��قائيان / طراح صحنه و نور: س��يد مرتضي مير منتظمي  / طراح  لباس: آلما گشتاسب /  

موسيقي: سيد وحيد اوليايي / مدت زمان:60 دقيقه   / استان: تهران / شهر: تهران
 m.haselpour@yahoo.com :ايميل

Troupe: Koucheh
 Playwright and Director: Mehdi
Hasselpour
 Cast: Bahman Abbaspour, Kiumars
Qanbar-Azar, Hamed Dolatabadi
Costume Designer: Alma Gashtasb
 Light Designer: Seyyed Morteza
Mirmontazemi
Duration: 60 Minutess
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: m.haselpour@yahoo.com
 

Yellow Flower Valley
 This is a historical story
 of the life of Imam
Khomeini…

Mehdi Hasselpour
 Born in 1981 in
 Shiraz, he holds an
 MA in directing.
 Manifest is among
his works.

مهدي حاصل پور
متولد1360 شيراز، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد كارگرداني است. 
وي از سال1378فعاليت خود را 
درعرصه تئاتر آغاز كرد.كارگرداني 
آثاري همچون آخرين نوار كرپ، 
سرگيجه هاي قبل از يك شب 
مستي، مانيفيست و... را در پرونده 
كاري خود دارد.

دره گل زرد 
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 نام گروه: شايا  / نويسنده: حميد رضا نعيمي  / كارگردان: حميد رضا نعيمي  / بازيگران: رويا 
افشار، س��ياوش چراغي پور، بهناز نازي، يعقوب صباحي، كتانه افش��اري نژاد، رامونا شاه، بهار 
نوحي��ان  / ط��راح صحنه: رضا مهدي زاده  / طراح  لباس: پريدخت  عابدين نژاد  / موس��يقي: 
س��ياوش لطفي  / خوانندگان: پگاه عينكچي، آرا كاراپتيان، مازيار يونسي، نيما خادملو  / مدت 

زمان: 90 دقيقه  / استان: تهران  / شهر: تهران 

متولد 1353 شهر سرپل درخش�ش در س�اعت مقرر
ذهاب، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد كارگرداني 
تئاتر است. نويسندگی و 
كارگردانی نمايش هايي 
همچون داستان هاي كارور، 
 مكبث، قصه خوب خدا، 
چه گوارا و... را در كارنامه 
كاري خود دارد. وي 
همچنين موفق به اخذ جايزه 
اول نمايشنامه نويسي كودك 
و نوجوان، اول نمايشنامه 
نويسي فجر و... شده است. 

سوزان سانتاك رمان نويس، منتقد و كارگردان در سال 1993 به سارايوو 
رفته و با هنرمندان تئاتر شهر آنجا كه در محاصره تك تيراندازان صرب 

قرار دارند؛ نمايش در انتظار گودو را اجرا مي كند و...

Troupe: Shaya
Playwright: Hamidreza Naeimi
Director: Hamidreza Naeimi
 Cast: Roya Afshar, Siavash Cheraqipour, Behnaz
Nazi, Yaquob Sabahi, Kataneh Afsharinejad
Set Designer: Reza Mehdizadeh
Costume Designer: Paridokht Abedinnejad
Music: Siavash Lotfi
Duration: 90 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran

 Playwright, director and critic Susan Santak
went to Sarajevo in 1993…

Shining in Due Time
Hamidreza Naeimi
 Born in 1974, he
 has directed works
 such as Macbeth,
God’s Good Story.

حميدرضا نعيمي
روز 

سیاوش

نگاهي به قصه سياوش شاهنامه و...

Troupe: Peyvand
 Director and Playwright: Shokr-Khoda
Gudarzi
 Cast: Habib Dehqan-Nassab, Mohammad
 Fili, Ahmad Allameh-Dahr, Saeed Dakh,
 Fereidoun Mehrabi, Faqiheh Soltani, Leila
Balukat, Farideh Darya-Moj
Set Designer: Siamak Ehsaei
Costume Designer: Monir Maleki
Music: Ehsan Tarokh
Assistant Director: Nima Gudarzi
 Script Supervisor: Faranak Ghafouri,
Reyhaneh Jafari
Duration: 100 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail:  shokrkhoda60@yahoo.com

The play looks to the story of Siavash in 
Shahnameh…

The Day of Siavash

Shokrekhoda Goudarzi  
Born in 1960 in 
Boroujerd, he holds 
an MA in theater 
directing. Khajeh 
Nezamolmolk, Bahram 
Chobin and The Seven 
Stages of Rostam are 
among his works.

نام گروه: پيوند / نويسنده و كارگردان: شكرخدا گودرزي / بازيگران: حبيب دهقان 
نس��ب، محمد فيلي، احمد عالمه دهر، سعيد داخ، فريدون محرابي، فقيه سلطاني، 
ليال بلوكات، فريده دريامج، رويا بختياري، عبدالرضا فريد زاده، نيما گودرزي، نويد 
گودرزي، مهدي علي نژاد، مهدي مصباحي، ميالد حسيني، حسين كشفي / طراح 
صحنه: سيامك احصايي / طراح لباس: منير ملكي / موسيقي: احسان تارخ / طراح 
گري��م: ماريا حاجيها / عكاس: امير خدامي / آفيش و بروش��ور: بابك جواهر پور / 
دس��تيار كارگردان: نيما گودرزي / منشي صحنه: فرانك غفوري، ريحانه جعفري 
/ مدير صحنه: ميالد حس��يني / دس��تياران صحنه: رضا شمس، رضا انواري، امير 
قاس��مي، محمدرضا اعاليي / مدت زمان: 100 دقيقه / اس��تان: تهران / ش��هر: 

تهران
shokrkhoda60@yahoo.com :ايميل

شكرخدا  گودرزي
متولد 1339 بروجرد، داراي مدرك كارشناس��ي ارشد 
كارگرداني تئاتر است. وي از سال 1355 فعاليت خود 
را در عرصه تئاتر آغاز كرد. كارگرداني آثاري همچون 
خواجه نظام الملك، بهرام چوبينه، هفت خاج رستم، 
اس��تخوان هاي طاليي، غول زنگي قلعه زنگباران، 
سوگمهر، خورشيد بانو و... را در كارنامه كارگرداني خود 
دارد. وي همچنين مدرس دانشگاه هاي هنري، دبير و 
داور جش��نواره هاي متعددي بوده است. كسب جوايز 
متعدد از جش��نواره هاي گوناگون در ساليان فعاليت 
اين هنرمند مشهود است. ش��كرخدا گودرزي اخيراً 
فعاليت هاي بازيگري خود را در زمينه تصوير توسعه 

داده  است.
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روز 
سیاوش

نگاهي به قصه سياوش شاهنامه و...

Troupe: Peyvand
 Director and Playwright: Shokr-Khoda
Gudarzi
 Cast: Habib Dehqan-Nassab, Mohammad
 Fili, Ahmad Allameh-Dahr, Saeed Dakh,
 Fereidoun Mehrabi, Faqiheh Soltani, Leila
Balukat, Farideh Darya-Moj
Set Designer: Siamak Ehsaei
Costume Designer: Monir Maleki
Music: Ehsan Tarokh
Assistant Director: Nima Gudarzi
 Script Supervisor: Faranak Ghafouri,
Reyhaneh Jafari
Duration: 100 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail:  shokrkhoda60@yahoo.com

The play looks to the story of Siavash in 
Shahnameh…

The Day of Siavash

Shokrekhoda Goudarzi  
Born in 1960 in 
Boroujerd, he holds 
an MA in theater 
directing. Khajeh 
Nezamolmolk, Bahram 
Chobin and The Seven 
Stages of Rostam are 
among his works.

نام گروه: پيوند / نويسنده و كارگردان: شكرخدا گودرزي / بازيگران: حبيب دهقان 
نس��ب، محمد فيلي، احمد عالمه دهر، سعيد داخ، فريدون محرابي، فقيه سلطاني، 
ليال بلوكات، فريده دريامج، رويا بختياري، عبدالرضا فريد زاده، نيما گودرزي، نويد 
گودرزي، مهدي علي نژاد، مهدي مصباحي، ميالد حسيني، حسين كشفي / طراح 
صحنه: سيامك احصايي / طراح لباس: منير ملكي / موسيقي: احسان تارخ / طراح 
گري��م: ماريا حاجيها / عكاس: امير خدامي / آفيش و بروش��ور: بابك جواهر پور / 
دس��تيار كارگردان: نيما گودرزي / منشي صحنه: فرانك غفوري، ريحانه جعفري 
/ مدير صحنه: ميالد حس��يني / دس��تياران صحنه: رضا شمس، رضا انواري، امير 
قاس��مي، محمدرضا اعاليي / مدت زمان: 100 دقيقه / اس��تان: تهران / ش��هر: 

تهران
shokrkhoda60@yahoo.com :ايميل

شكرخدا  گودرزي
متولد 1339 بروجرد، داراي مدرك كارشناس��ي ارشد 
كارگرداني تئاتر است. وي از سال 1355 فعاليت خود 
را در عرصه تئاتر آغاز كرد. كارگرداني آثاري همچون 
خواجه نظام الملك، بهرام چوبينه، هفت خاج رستم، 
اس��تخوان هاي طاليي، غول زنگي قلعه زنگباران، 
سوگمهر، خورشيد بانو و... را در كارنامه كارگرداني خود 
دارد. وي همچنين مدرس دانشگاه هاي هنري، دبير و 
داور جش��نواره هاي متعددي بوده است. كسب جوايز 
متعدد از جش��نواره هاي گوناگون در ساليان فعاليت 
اين هنرمند مشهود است. ش��كرخدا گودرزي اخيراً 
فعاليت هاي بازيگري خود را در زمينه تصوير توسعه 

داده  است.
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نويسنده:اعظم بروجردي  / كارگردان:اعظم بروجردي  / بازيگران: علي برجي، راحيل رستمي، 
آذرس��ماواتي، حميد اصغري تتماج، رضا عربي، سعيد تهراني وگروه فرم  / طراح صحنه:فاطمه 
زعفراني  / طراح لباس:فاطمه زعفراني  / موسيقي:ماني جعفر زاده  / منشي صحنه:آزاده حاجي 
حسيني  / دستياركارگردان:پژمان جعفري  / مديرصحنه: كمال پير هادي  / منشي صحنه:آزاده 

حاجي حسيني  / مدت زمان: 65 دقيقه  / استان:تهران  / شهر:تهران 
 azamborujerdi@yahoo.com:ايميل

راز
متولد1346 تهران، داراي 
مدرك كارشناسي ارشد 
كارگرداني تئاتر است.وي 
از سال 1360با نويسندگي 
واردحوزه تئاتر شد.كارگرداني 
آثاري همچون چرخ ادب، تند 
باد خيال، آواز شنزار و... را در 
پرونده كاري خود دارد. 

پايان نامه دكتراي جامعه شناسي، 5 دانشجو را كنار هم نشانده بود. حال 
آنها در كلبه اي مشغول تحقيق هستندكه با چند قاتل رو به رو مي شوند و...  

Playwright: Azam Boroujerdi
Director: Azam Boroujerdi
 Cast: Ali Borji, Rahil Rostami,s Azar Samavati,
Hamid Asghari-Tatmaj, Reza Arabi
Set Designer: Fatemeh Zaferani
Music:Mani Jafarzadeh
Duration: 65 Minutess
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: azamborujerdi@yahoo.com
 

 The PhD thesis of five students are
collected…

Secret  Azam Boroujerdi
 Born in 1967, she
 has directed works
 such as Dream’s
Storm.

اعظم بروجردي

اصالن تنهاست و شب هاي تاريك خود را بي مهرنوش و با ياد او مي گذراند.به 
همين دليل هم براي وصل او از هيچ كوششي فروگذار نيست و... 

Troupe: Kotal
 Playwright and Director: Yaqoub
Sediq-Jamali
 Cast: Hamed Manafi, Saeideh
Hamed
Set Desginer: Abbas Ali Zare
 Costume Designer: Pantea Sediq
Jamali
Light Desginer: Bahram Saqafi
Music: Behnam Moradkhani
Duration: 45 Minutes
Province: Azarbayejan Sharqi
City: Tabriz
 

Rest on My Sound Foot

 Aslan is lonely and spends
 his dark nights without
Mehrnoush…

 Yaqoub Sediq-Jamali
 Born in 1974 in Tabriz, he
has directed over 40 plays.

يعقوب صديق جمالي 
متولد 1353 تبريز، داراي كارشناسي ارشد 
تهيه كنندگي نمايش است.نويسندگي يا 
كارگرداني بيش از 40 نمايش، شركت 
در اكثر جشنواره هاي تئاتركشوري و 
بين المللي، همچنين دريافت جوايز 
مختلف را در پرونده كاري خود دارد. از 
وي به عنوان يكي از 30 كارگردان برتر 
تئاتر كشور در بيست و هشتمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر و يكي از بيست 
كارگردان برتر حوزه تئاتر دفاع مقدس 
توسط ستاد فرماندهي كل قوا تجليل 
شده است.

روي پاي س�المم تكیه كن

 ن��ام گروه: كتل / نويس��نده و كارگ��ردان: يعقوب صديق جمالي / بازيگران: حامد منافي، س��عيده حامد / طراح 
صحنه: عباس علي زارع / طراح  لباس: پانته آ صديق جمالي / طراح نور: بهرام ثقفي /  موس��يقي: بهنام مراد 
خاني / طراح پوستر و بروشور: حبيب پروين قدس / طراح گريم: نسرين مرادي / مدت زمان: 45 دقيقه / استان: 

آذربايجان شرقي / شهر: تبريز
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نويسنده:اعظم بروجردي  / كارگردان:اعظم بروجردي  / بازيگران: علي برجي، راحيل رستمي، 
آذرس��ماواتي، حميد اصغري تتماج، رضا عربي، سعيد تهراني وگروه فرم  / طراح صحنه:فاطمه 
زعفراني  / طراح لباس:فاطمه زعفراني  / موسيقي:ماني جعفر زاده  / منشي صحنه:آزاده حاجي 
حسيني  / دستياركارگردان:پژمان جعفري  / مديرصحنه: كمال پير هادي  / منشي صحنه:آزاده 

حاجي حسيني  / مدت زمان: 65 دقيقه  / استان:تهران  / شهر:تهران 
 azamborujerdi@yahoo.com:ايميل

راز
متولد1346 تهران، داراي 
مدرك كارشناسي ارشد 
كارگرداني تئاتر است.وي 
از سال 1360با نويسندگي 
واردحوزه تئاتر شد.كارگرداني 
آثاري همچون چرخ ادب، تند 
باد خيال، آواز شنزار و... را در 
پرونده كاري خود دارد. 

پايان نامه دكتراي جامعه شناسي، 5 دانشجو را كنار هم نشانده بود. حال 
آنها در كلبه اي مشغول تحقيق هستندكه با چند قاتل رو به رو مي شوند و...  

Playwright: Azam Boroujerdi
Director: Azam Boroujerdi
 Cast: Ali Borji, Rahil Rostami,s Azar Samavati,
Hamid Asghari-Tatmaj, Reza Arabi
Set Designer: Fatemeh Zaferani
Music:Mani Jafarzadeh
Duration: 65 Minutess
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: azamborujerdi@yahoo.com
 

 The PhD thesis of five students are
collected…

Secret  Azam Boroujerdi
 Born in 1967, she
 has directed works
 such as Dream’s
Storm.

اعظم بروجردي
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 سردار مهر وماه روايت پررمز و راز دستان سرداري است كه برخاك مي افتد تا
به جاي وصال مشكي آب، دريايي ازحقيقت به خيمه ها برسد. آنسان كه تا ابد 

دهر تمام تشنگان حقيقت، سيراب مشك دريايي سقاي تشنه لب گردند...

 Playwright: Mohammadreza
Kohestani
 Desginer and Director: Hossein
Parsaei
 Cast: Saeid Daakh, Kourosh
Soleimani
Set Desginer: Siamak Ehsaei
 Costume Designer: Mojgan
Eivazi
 Light Desginer: Manoucher
Rahimi
Music: Jahansouz Fouladi
Duration: 60 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran

 Commander of Sun and
Moon
 This is the story of a
 commander who struggles
for truth…

Hossein Parsaei
 Born in 1967, he holds an
 MA in theater directing.
 Delirium, Soul’s Storm and
 Lady of Water and Mirror
are among his works.

حسين پارسايي
متولد 1346 قم است. داراي مدرك 
كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر است. 
از سال 1358 با بازيگري فعاليت خود را 
درعرصه تئاترآغاز كرد. كارگرداني آثاري 
همچون هذيان، طوفان روح، بانوي آب 
و آئينه و... را در پرونده كاري خود دارد. 
همچنين وي رئيس مجموعه تئاتر شهر، 
رئيس مركز هنرهاي نمايشي، مدير 
عامل بنياد فرهنگي- هنري رودكي و 
دبير جشنواره هاي متعدد تئاتر در دهه 80  
بوده است. 

س�ردار مهر و ماه 

نويسنده: محمد رضا كوهستاني  / طراح و كارگردان: حسين پارسايي  / بازيگران: سعيد داخ، كوروش سليماني  /  طراح 
حركت: نادر رجب پور / گروه حركت:علي براتي، رضا راد، ميثم احمدي، سروش كريمي نژاد، مهرداد آبجار، محمد امين 
وظايفي، ميالد محمد زاده، حسين بودشي، عليرضا كاظم زاده، محراب محمد زاده، حامد عرب، سعيد خسروي، محسن 
لطيفي، يونس حمزه لوئي، محمد بيات / طراح صحنه:سيامك احصايي  / طراح  لباس: مژگان عيوضي  / طراح نور: منوچهر 
رحيمي  /  موس��يقي: جهانس��وز فوالدي /  تنظيم موسيقي: ميثم احمدي، استوديو آكورد / دستيار حركت: علي براتي  / 
دستيارطراح لباس: ِمِقدي شاميريان / طراح پوستر و بروشور: شهال كوهستاني  /  تكنيك: آنكيدو دارش، فؤاد مخبري قمشه  
/ مدير توليد: مجيد داخ / منشي صحنه: ندا سياس، شهره جروند / گروه ساخت دكور: امير حسين بابائيان، حسين موسوي، 
احمد بابائيان، وحيد جعفري، محمد رضا جنيدي، مهدي موسوي  / دوخت لباس: مهفام پارسايي  / گويندگان: ابوالفضل شاه 
بهرامي، ليال جعفر پور  / امور رسانه اي: روح اهلل زندي فرد /  ارتباطات: مهدي يوسفي،  نسرين افسري / مجري طرح: سعيد 
داخ / با همراهي  استاد آوازحميد رضا نوربخش، آتيال پسياني، رسول صادقي، جواد رمضاني، قاسم مرادي / مدت زمان: 60 

دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران 
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 نام گروه: آوا  / نويسنده: زوراير خاالپيان  / مترجم: آندرانيك خچوميان  / طراح و كارگردان: 
مريم معترف  / بازيگران: اسماعيل بختياري، افشين زارعي، رضا امامي، حسن محمدي، كامبيز 
طاليي، مهدي رحيمي، حميد رضا معدن كن، سعيد فاني، هادي كاظمي، محمد رخشنده پي، 
عليرضا علوي، علي اورمندي، هادي دياني، حسن قديمي، پونه اوليا، شيوا آشور، كامران حاجيلو، 
ش��راره پور خراس��اني و مريم معترف  / طراح صحنه: مجيد فشخامي  / طراح  لباس: شهرزاد 
شفيعي  / طراح نور: هادي كاظمي / مشاور طراح نور: مجتبي گيويان  / آهنگساز: سعيد اردياني  
/ نوازندگان: هوتن غضنفري، حميد اش��رفي  / مش��اور كارگردان: افش��ين زارعي  / طراحي و 
س��اخت وس��ايل صحنه: محمد محمدي  /  طراح پوستر و بروشور: مرتضي اتابكي  / عكاس: 
اختر تاجيك، روح اهلل ابراهيمي كوچك  / روابط عمومي: آذر مهاجر  /  دستياران صحنه: شايان 
ضيايي، كامران حاجيلو  / دستيار كارگردان: شراره پور خراساني، هادي كاظمي  / مدت زمان: 

105 دقيقه  / استان: تهران  / شهر: تهران 

شهس�وار و ش�اهزاده 
 متولد 1324 تهران و داراي 
مدرك كارشناسي ارشد تئاتر 
از كشور فرانسه است. وي 
كارگرداني، طراحي صحنه و 
لباس نمايش هايي همچون 
فرود سياوشان، مادر همه آن 
اسفندياران، عمو هاشم، ديوار 
چين و... را دركارنامه كاري 
خود دارد. معترف همچنين دبير 
جشنواره بانوان درسال 1387 بود. 
وي مدرس كارگرداني تئاتر در 
دانشگاه هاي تئاتر است. 

مالقات دن كيشوت و مهترش با هملت در دانمارك و اتفاقاتي كه به 
دنبال آن پيش مي آيد.

Troupe Name: Ava
Playwright: Zoraier Khalapyan
Translator: Anderanik Khachomian
Desginer and Director: Maryam Motaref
 Cast: Esmaeil Bakhtiari, Afshin Zarei, Reza
 Emami, Hasan Mohammadi, Maryam
Motaref
Set Decorator: Majid Fashkhami
Costume Designer: Shahrzad Shafiei
Desgin Light: Hadi Kazemi
 Director Assistant: Shararh Pour Khorasani,
Hadi Kazemi
Duration: 105 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran

 Done Quixote meets Hamlet in
Denmark…

the  king & the princes  Maryam Motaref
 Born in 1945, she holds an MA
 in theater from France. Uncle
 Hashem, All Those Esfandiars,
 The Wall of China are among
her works.

مريم معترف
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نام گروه: سايه ايران  / نويسنده: عباس جمالي / طراح و كارگردان: سيدمرتضي ميرمنتظمي / 
بازيگران: خيام وقاركاشاني، حميد رحيمي، مينو ملكي، مهرنوش بلمه، آذين رئوف، وان�ا همتي 
/ طراح صحنه و نور: س��يدمرتضي ميرمنتظمي، مجيد غالمعل��ي نژاد / طراح لباس: مهرنوش 
بَ��لمه /  مشاور طراحي لباس: شهرزاد شفيعي / طراحي و تركيب صدا: مجيد غالمعلي نژاد / 
ويدئو گرافيك/مپينگ: كاوه مرحمتي / گروه كارگرداني: وحيد ملكي، مهناز واليتي، هوتن مقدم 
/ تصويربردار: امين دهفولي / صدابرداران: مهدي منصوري، هاشم رمضاني / موسيقي: انتخابي 
/ روابط عمومي و تبليغات: گروه پاركينگ / طراح پوستر و بروشور: سيدمرتضي ميرمنتظمي / 

مدت زمان نمايش: 45دقيقه
www.sayehiran.ir :سايت گروه

فركان�س
متولد1362 مشهد، 
ازسال1384فعاليت خود را در 
حوزه تئاتر آغاز كرد. وي داراي 
مدرك كارشناسي نمايش است.

اوطراحي وكارگرداني نمايش هاي 
ابرها، سكوتي براي مرثيه دريا، 
آسانسور، من، زباله، ابرهاي تاريك 
و...  را در كارنامه كاري خود دارد. 
همچنين وي در فستيوال هاي 
بين المللي تقديرشده و تاكنون 
بارها مقام هاي برتر جشنواره هاي 
متعدد در كشور را از آن خودكرده 
است.

سرگذشت فرمانده اي جنگي كه دچار بيماري شده و  در مكاني محافظت 
شده است...

Troupe: Sayyeh Iran
Playwright: Abbas Jamali
 Designer and Director: Seyyed
Morteza Mirmontazemi
 Cast: Khayyam Vaqar-Kashani,
 Hamid Rahimi, Mino Maleki,
 Mehrnoush Balmeh, Azin Raof, Vana
Hemati
 Set and Light Designer: Seyyed
 Morteza Mirmontazemi, Majid
Qolaminejad
 Costume Designer: Mehrnoush
Balameh
 Poster and Catalog Designer: Seyyed
Morteza Mirmontazemi
Duration: 45 Minutes
Troupe Site: www.sayehiran.ir
 

 This is the story of a commander who
becomes ill…

Frequency  Seyyed Morteza Mirmontazemi
 Born in 1983 in Mashhad, he began
his theatricals works in 2005.

سيدمرتضي ميرمنتظمي

روايتي مدرن و دگرگون از سفر مسلم 
ب�ه كوفه  در جهاني از اوهام و كابوس 

و... 

 نام گروه: كوانتوم  / نويس��نده: سيد حسين فدايي حس��ين  / كارگردان: آرش دادگر  
/ بازيگ��ران: مهران امام بخش، يعقوب صباحي، امين طباطبايي، مجيد اميري، گيتي 
قاسمي، عمار عاش��وري، آرش دادگر، مهراب رستمي، احسان ناجي، رسول مكوندي  
/ طراح صحنه: هادي بادپا  / طراح  لباس: الهام ش��عباني  / طراح نور: رضا خزاعي /  
موسيقي: ژوبين عسگريه  / دستيار كارگردان، برنامه ريز و مدير توليد: نورالدين حيدري 
ماهر  / منشي صحنه: سعيد قدوسي نژاد / مدير صحنه: مهراب رستمي / مدت زمان: 

55 دقيقه  / استان: تهران  / شهر: تهران 
 dadgar52@gmail.com :ايميل 

Troupe: Quantom
 Playwright: Seyyed Hossein Fadaei
Hossein
Director: Arash Dadgar
 Cast: Mehran Emambakhsh, Yaquob
 Sabahi, Amin Tabatabei, Majid Amiri,
 Giti Qassemi, Ehsan Naji, Rasoul
Makondi
Set Designer: Hadi Badpa
Music: Joubin Asgarieh
Script Supervisor: Saeid Qodusinejad
Duration: 55 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
Email: dadgar52@gmail.com

Storm
 This is a modern narration
 of Moslem’s journey to
Kufa…

 Arash Dadgar
 Born in 1973, he
 holds an MA in
theater directing.

آرش دادگر
متولد1352 شيراز، داراي مدرك كارشناسي ارشد 
كارگرداني تئاتر است.وي بازيگر، كارگردان و 
طراح لباس و صحنه در نمايش هايي همچون 
مكبث، آژاكس، شاه لير، صبحانه براي ايكاروس 
و... است. وي كه يكي از مدرسين دانشكده هنر 
دانشگاه آزاد است تا كنون موفق به دريافت 
تقدير كارگرداني از سي امين جشنواره بين المللي 
تئاتر فجر و جايزه اول كارگرداني سيزدهمين 
جشنواره تئاتر مقاومت و....شده است. 

طوف�ان 
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نام گروه: سايه ايران  / نويسنده: عباس جمالي / طراح و كارگردان: سيدمرتضي ميرمنتظمي / 
بازيگران: خيام وقاركاشاني، حميد رحيمي، مينو ملكي، مهرنوش بلمه، آذين رئوف، وان�ا همتي 
/ طراح صحنه و نور: س��يدمرتضي ميرمنتظمي، مجيد غالمعل��ي نژاد / طراح لباس: مهرنوش 
بَ��لمه /  مشاور طراحي لباس: شهرزاد شفيعي / طراحي و تركيب صدا: مجيد غالمعلي نژاد / 
ويدئو گرافيك/مپينگ: كاوه مرحمتي / گروه كارگرداني: وحيد ملكي، مهناز واليتي، هوتن مقدم 
/ تصويربردار: امين دهفولي / صدابرداران: مهدي منصوري، هاشم رمضاني / موسيقي: انتخابي 
/ روابط عمومي و تبليغات: گروه پاركينگ / طراح پوستر و بروشور: سيدمرتضي ميرمنتظمي / 

مدت زمان نمايش: 45دقيقه
www.sayehiran.ir :سايت گروه

فركان�س
متولد1362 مشهد، 
ازسال1384فعاليت خود را در 
حوزه تئاتر آغاز كرد. وي داراي 
مدرك كارشناسي نمايش است.

اوطراحي وكارگرداني نمايش هاي 
ابرها، سكوتي براي مرثيه دريا، 
آسانسور، من، زباله، ابرهاي تاريك 
و...  را در كارنامه كاري خود دارد. 
همچنين وي در فستيوال هاي 
بين المللي تقديرشده و تاكنون 
بارها مقام هاي برتر جشنواره هاي 
متعدد در كشور را از آن خودكرده 
است.

سرگذشت فرمانده اي جنگي كه دچار بيماري شده و  در مكاني محافظت 
شده است...

Troupe: Sayyeh Iran
Playwright: Abbas Jamali
 Designer and Director: Seyyed
Morteza Mirmontazemi
 Cast: Khayyam Vaqar-Kashani,
 Hamid Rahimi, Mino Maleki,
 Mehrnoush Balmeh, Azin Raof, Vana
Hemati
 Set and Light Designer: Seyyed
 Morteza Mirmontazemi, Majid
Qolaminejad
 Costume Designer: Mehrnoush
Balameh
 Poster and Catalog Designer: Seyyed
Morteza Mirmontazemi
Duration: 45 Minutes
Troupe Site: www.sayehiran.ir
 

 This is the story of a commander who
becomes ill…

Frequency  Seyyed Morteza Mirmontazemi
 Born in 1983 in Mashhad, he began
his theatricals works in 2005.

سيدمرتضي ميرمنتظمي
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 نام گروه: آرس��و / نويس��نده: س��عيد ش��هريار  / كارگردان: صادق نصيري  / بازيگران: محمد 
كريمپور، صديقه مطلق، مريم نيك آئين، احس��ان زري��ن آبادي، هادي آقا بزرگي، محمد رضا 
زبرجدي / طراح صحنه: صادق نصيري  / طراح  لباس: سجاد همتي  / طراح نور: علي حماسي  
/  موسيقي: حسين افروز  / اجراي دكور: رضا بهرامي / منشي صحنه: بهاره زارع  /  مدير صحنه: 

فرهاد عليرضايي  / مدت زمان: 50 دقيقه  / استان: يزد  / شهر: يزد 
 http://arsootheater.blogfa.com :وب سايت

 Arsootheater@yahoo.com :ايميل 

آواز مي خواند  كس�ي زير س�نگها 
متولد 1355 يزد، داراي مدرك 
كارشناسي طراحي صحنه است. 
از سال 1371 با كارگرداني وارد 
حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون روايت فالش، چاي 
تلخ و... را در پرونده كاري خود 
دارد. وي جوايز متعدد استاني و 
منطقه اي را از آن خود كرده است. 

نوشا باردار شده است اما براي گذراندن دوره خدمت همسرش )داوود( 
به مناطق جنوب سفر مي كند، ناگهان جنگ تحميلي آغاز مي شود. نوشا 

نگران فرزندي است كه در راه است و...

Troupe Name: Arsou
Playwright: Saeid Shahryar
Director: Sadeq Nassiri
 Cast;: Mohammad Karimpour, Sediqeh
 Motlaq, Maryam Nik Aein, Ehsan Zarin
Abadi, Hadi Aqabozorgi
Set Decorator: Sadeq Nasiri
Costume Designer: Sajad Hemati
Duration:  Minutes
Province: Yazd
City: Yazd
Website: http://arsootheater.blogfa.com
Email: Arsootheater@yahoo.com

 Nousha is pregnant, but travels to
the South with her husband…

Someone is Singing Under the Stones
 Sadeq Nassiri
 Born in 1976 in Yazd, he
holds a BA in set design.

صادق نصيري

2 نفر براي آمرزيده شدن هر كدام با نقشه اي در دست، بدون هماهنگي در يك 
مكان همديگر را مالقات مي كنند و...

 گروه تئاتر تارس  / نويس��نده: ياس��ين بهرامي / كارگردان: رضا غريب زاده دريايي / بازيگران:س��ميه 
عشايري نژاد، طيبه زندش، محمود سليمي، علي قاسمي / دستياركارگردان: محمد حمزوي / منشي و 
مدير صحنه: ماريه عليمرادي / طراح صحنه: الهه عبداهلل زاده / طراح نور: هادي عليش��اه پور / طراح 
لباس:سميه دهقاني نظام آبادي / طراح بروشور: بهزادحبيب زاده بندري / موسيقي: غالمرضا رئيسي زاده 
/ نوازندگان: امين باس��ره، محمدرضا كهزاد، مهدي كهزاد، غالمرضا رئيسي زاده، محمد حمزوي، امير 

كناري زاده / مدت زمان نمايش: 70 دقيقه / استان: هرمزگان / شهرستان: بندرعباس
tares.theater@yahoo.com :ايميل

 

Troupe: Taras
Playwright: Yasin Bahrami
Director: Reza Gharibzadeh Daryaei
 Cast: Somayeh Ashayerinejad, Tayebeh Zandesh,
Mahmoud Salimi, Ali Qassemi
Director Assistant: Mohammad Hamzavi
Script Supervisor: Marieh Alimoradi
Duration: 70 Minutes
Province: Hormozgan
City: Bandar Abbas
Email: tares.theater@yahoo.com

 A Revelation for Surviving
from Death
 Two persons meets each
other for forgiveness…

Reza Gharibzadeh Daryaei
 Born in 1980, he has directed
 works such as The Night of
 Incidence, Simply, Fourteen
Pearls.

رضاغريب زاده دريايي
متولد 1359بندرلنگه، دانشجوي رشته 
بازيگري است و از سال1372فعاليت 
خود را درحوزه تئاتر آغاز كرد. 
كارگرداني نمايش هايي همچون 
شب واقعه، به همين سادگي، چهارده 
مرواريد و... را در پرونده كاري خود 
دارد.وي مقام سوم كارگرداني و 
دوم بازيگري از جشنواره استاني 
فجر1389، سوم كارگرداني از جشنواره 
بين المللي معلولين مهرآيين 1386 
و... را از آن خود كرده است.

 كش�في براي زن�ده مان�دن در حصار
 ب�ي ح�س م�رده
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 نام گروه: آرس��و / نويس��نده: س��عيد ش��هريار  / كارگردان: صادق نصيري  / بازيگران: محمد 
كريمپور، صديقه مطلق، مريم نيك آئين، احس��ان زري��ن آبادي، هادي آقا بزرگي، محمد رضا 
زبرجدي / طراح صحنه: صادق نصيري  / طراح  لباس: سجاد همتي  / طراح نور: علي حماسي  
/  موسيقي: حسين افروز  / اجراي دكور: رضا بهرامي / منشي صحنه: بهاره زارع  /  مدير صحنه: 

فرهاد عليرضايي  / مدت زمان: 50 دقيقه  / استان: يزد  / شهر: يزد 
 http://arsootheater.blogfa.com :وب سايت

 Arsootheater@yahoo.com :ايميل 

آواز مي خواند  كس�ي زير س�نگها 
متولد 1355 يزد، داراي مدرك 
كارشناسي طراحي صحنه است. 
از سال 1371 با كارگرداني وارد 
حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون روايت فالش، چاي 
تلخ و... را در پرونده كاري خود 
دارد. وي جوايز متعدد استاني و 
منطقه اي را از آن خود كرده است. 

نوشا باردار شده است اما براي گذراندن دوره خدمت همسرش )داوود( 
به مناطق جنوب سفر مي كند، ناگهان جنگ تحميلي آغاز مي شود. نوشا 

نگران فرزندي است كه در راه است و...

Troupe Name: Arsou
Playwright: Saeid Shahryar
Director: Sadeq Nassiri
 Cast;: Mohammad Karimpour, Sediqeh
 Motlaq, Maryam Nik Aein, Ehsan Zarin
Abadi, Hadi Aqabozorgi
Set Decorator: Sadeq Nasiri
Costume Designer: Sajad Hemati
Duration:  Minutes
Province: Yazd
City: Yazd
Website: http://arsootheater.blogfa.com
Email: Arsootheater@yahoo.com

 Nousha is pregnant, but travels to
the South with her husband…

Someone is Singing Under the Stones
 Sadeq Nassiri
 Born in 1976 in Yazd, he
holds a BA in set design.

صادق نصيري
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نام گروه:حلما / نويسنده:خس��رو اميري  / كارگردان:محمد س��عيد فرازمند / دراماتورژ:ساسان 
هزارخاني / بازيگران: نس��يم نامدار، محمد س��عيد فرازمند / طراح صحنه:ساس��ان هزارخاني / 
آهنگساز:آرش فش��ي / آواپرداز:سارا بانو سپهري / طراح آفيش و بروشور:بابك شكري / مدير 
صحنه:حامد رحمانپور / طراح نور: امير دس��ت رنج / ط��راح لباس: وحيد پوالدي / مدت زمان 

نمايش:60 دقيقه / استان:كرمانشاه / شهر:كرمانشاه
gmail:m.saeed933@gmail.com :ايميل

مهمان�ي در مخچ�ه
متولد 1364كرمانشاه، داراي 
مدرك مهندسي مكانيك 
است.وي از سال 1382 با 
بازيگري فعاليت خود را در 
تئاتر آغاز كرد.وي همچنين 
فارغ التحصيل كالس هاي 
بازيگري، نويسندگي و 
كارگرداني آموزشگاه استاد 
حميد سمندريان است.او پيش 
از اين نمايشنامه من خدا رو 
نديدم را به رشته تحرير در 
آورد. همچنين جوايز متعددي 
را در جشنواره هاي مختلف از 
آن خود كرده است.

مرتضي در سر خود پذيراي دو تركش است كه زندگي را بر او و همسرش فروغ 
تنگ كرده است. خرج زندگي اين زوج از اجراي نمايش تخت حوضي و سياه 

بازي مي گذرد.دكتر، مرتضي را از بازي كردن منع كرده است...

Troupe: Helma
Playwright: Khosro Amiri
Director: Mohammad Saeid Farazmand
Set Customs: Vahid Pouladi
 Duration: 60 Minutes
Province: Kermanshah
City: Kermanshah
Eami:  : gmail:m.saeed933@gmail.com
 
 
 

Morteza has wounds in his head…

Party in Cerebellum
 Mohammad Saeid
Farazmand
 Born in 1985 in Kermanshah,
 he began his theatrical
activities in 2003.

محمد سعيد فرازمند

گيلگمش پادشاهي خودكامه و پهلوان بود. مرگ اِنكيدو، دوست و همدمش، او را به 
بازي تقدير كشانده؛ اوكه از چيرگي مرگ بر زندگي و سرنوشت اندوهگين است، به 

جست و جوي »سرزمين حيات« مي رود و...

نام گروه:گروه تئاتر آو  / نويس��نده: كار گروهي )اجرا گران( / كارگردان: بابك مهري  / كارگرداني آنالين: س��هيال قدس طينت، الپيدا 
تينا، ميخائيل يولفيك / بازيگران: اميدآقا بخشي، سميرا اتفاق، حامد ادوايي، سهيل اعرابي، امير افشاري كرجي، مهران افشردي، نرگس 
بهروزيان، پويا بهروزيان، سميرا تنگشير، فاطمه جوان بختي، مرضيه حيدري، معين الدين خورشيدي، امير خسروي يگانه، ژيال دايي، علي 
سنايي كيا، مونا سهراب حقيقت، اميرارسالن سيدي، رامين شيرواني، احمد صادقي نژاد، ماه پري صفار اول، فريبا طالبي، نويدعراقي، زهرا 
فوالدوند، ركسانا قاري، عليرضا گرگاني، سيدرضا موسوي، فرگل موسوي، نگار هاشمي، فريد يوسفي / دراماتورژي و بازنويسي: سميرا 
اتفاق، امير افشاري كرجي، سهيل اعرابي / ساخت و تنظيم موسيقي: فريد يوسفي / تنظيم موسيقي براي صحنه: بابك مهري /  اجراي 
موسيقي:فريد يوسفي، معين الدين خورشيدي، امير افشاري كرجي، اميرارسالن سيدي، پويا پيروزرام / طراح نور: مهران امامي مهر / دوخت 
و تهيه لباس:سميرا تنگشير، فريبا طالبي / طراح پوستر و بروشور: ثمينه اتفاق  / مدير پروژه: سهيل اعرابي / مدت زمان: 80 دقيقه  / 

استان:تهران / شهر:تهران 
   www.AvTheatre.ir :سايت

  

Troupe: Av
Director: Babak Mehri
 Cast: Omid Aqabakhshi, Samira
 Etefaq, Hamed Edvaei, Soheil Erabi,
Amir Afshari Karaji
Composer: Farid Yousefi
 Poster And Catalog Designer:
Samineh Etefaq
Project Manager: Soheil Arabi
Duration: 80 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
Site: www.AvTheatre.ir

Gilgamesh
 Gilgamesh Was a
totalitarian king…  Babak Mehri

 Born in 1977, he holds
 an MA in dramatic
literature.

بابك مهري
متولد 1356داراي مدرك كارشناس 
ارشد ادبيات نمايشي است. وي 
درسال1377در دانشگاه صنعتي 
اميركبير فعاليت خود را درحوزه 
تئاترآغازكرد.كارگرداني آثاري همچون 
الموزيكا، اسب هاي آسمان خاكستر 
مي بارند، تلخ بازي قمردرعقرب و... را 
دركارنامه كاري خود دارد.

گیلگم�ش

86
31st. Fadjr 

International 
Theater Festival 

مس�ابقه بین الملل



نام گروه:حلما / نويسنده:خس��رو اميري  / كارگردان:محمد س��عيد فرازمند / دراماتورژ:ساسان 
هزارخاني / بازيگران: نس��يم نامدار، محمد س��عيد فرازمند / طراح صحنه:ساس��ان هزارخاني / 
آهنگساز:آرش فش��ي / آواپرداز:سارا بانو سپهري / طراح آفيش و بروشور:بابك شكري / مدير 
صحنه:حامد رحمانپور / طراح نور: امير دس��ت رنج / ط��راح لباس: وحيد پوالدي / مدت زمان 

نمايش:60 دقيقه / استان:كرمانشاه / شهر:كرمانشاه
gmail:m.saeed933@gmail.com :ايميل

مهمان�ي در مخچ�ه
متولد 1364كرمانشاه، داراي 
مدرك مهندسي مكانيك 
است.وي از سال 1382 با 
بازيگري فعاليت خود را در 
تئاتر آغاز كرد.وي همچنين 
فارغ التحصيل كالس هاي 
بازيگري، نويسندگي و 
كارگرداني آموزشگاه استاد 
حميد سمندريان است.او پيش 
از اين نمايشنامه من خدا رو 
نديدم را به رشته تحرير در 
آورد. همچنين جوايز متعددي 
را در جشنواره هاي مختلف از 
آن خود كرده است.

مرتضي در سر خود پذيراي دو تركش است كه زندگي را بر او و همسرش فروغ 
تنگ كرده است. خرج زندگي اين زوج از اجراي نمايش تخت حوضي و سياه 

بازي مي گذرد.دكتر، مرتضي را از بازي كردن منع كرده است...

Troupe: Helma
Playwright: Khosro Amiri
Director: Mohammad Saeid Farazmand
Set Customs: Vahid Pouladi
 Duration: 60 Minutes
Province: Kermanshah
City: Kermanshah
Eami:  : gmail:m.saeed933@gmail.com
 
 
 

Morteza has wounds in his head…

Party in Cerebellum
 Mohammad Saeid
Farazmand
 Born in 1985 in Kermanshah,
 he began his theatrical
activities in 2003.

محمد سعيد فرازمند
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 نام گروه: داروك / نويسنده: فرهاد آئيش  / كارگردان: فرهاد آئيش  / بازيگران: علي نصيريان، 
فرهاد آئيش  / طراح نور: امير ترحمي /  اجراي نور: شاهين رحمانعلي  / گريم: يوحنا حكيمي، 
علي نصيريان / اجراي صدا: محسن فرهادي سينايي  / طراح پوستر و بروشور: مهرداد فتحعلي  
/ دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: پژمان عبدي  /  روابط عمومي: عباس غفاري  /  عكاس: 
مهدي  آشنا، كسري پرتوي  /  مشاور هنري: مائده طهماسبي  / منشي صحنه: پريسا گودرزي  
/ مديران صحنه: احسان اسدي، عاطفه نوري  /  مدير هماهنگي: هدي اربابي  / اجراي دكور: 

هادي بادپا   / مدت زمان: 110 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران 

هف�ت ش�ب ب�ا میهم�ان ناخوان�ده  در نیوي�ورک
متولد1331شميران، داراي 
كارشناسي ارشد عكاسي 
از دانشگاه كاليفرنيا است. 
وي نويسندگي، كارگرداني 
و بازيگري نمايش هايي 
همچون شام اول، شام آخر، 
پنجره ها، چمدان و...را در 
پرونده كاري خود دارد.او برنده 
جايزه بهترين كارگردان در 
سال1379، بهترين بازيگر 
در سال 1378و بهترين 
عكاس در دوازده ايالت 
امريكا1979و... شده است.

جوان روشنفكر تنها در نيويورك زندگي مي كند اما حاال او به بن بست مدرنيته 
رسيده و در را به روي جهان بيرون بسته وخود را خانه نشين كرده است. او در 

شرف خودكشي است، اما ناگهان مردي در نهايت سادگي وارد مي شود و...  

Troupe: Darvak
Playwright: Farhad Aeish
Director: Farhad Aeish
Cast: Ali Nassirian, Farhad Aeish
 Poster and Catalog Designer:
Mehrdad Fathali
Duration: 110 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran

An intellectual is living alone in new York…

 Seven Nights With Unwanted
Guest

  Farhad Aeish
 Bron in 1952, he holds an
 MA in photography from
 California University.
 First Supper, Last Supper,
 Windows and Suitcase are
among his works.

فرهاد آئيش

براساس ويتسك گئورگ بوشنر...

نويس��نده، طراح و كارگردان: رضا ثروتي / تهي��ه كنندگان: آرمان جعفري، محمد عقيلي و مجيد 
رحيمي جعفري / مجريان طرح: آكادمي هنر و خانه هنرهاي شهري / بازيگران: مرتضي اسماعيل 
كاشي، ماكان اشگواري، حميدرضا اهلل بخش، پانته آ پناهي ها، اصغر پيران، بابك حميديان، مهدي 
كوشكي، آرمين هايراپتيان / طراح صحنه و حركات: رضا ثروتي / طراحي لباس، آكسسوار و مشاور 
كارگردان: شيما ميرحميدي / موسيقي و طراح صدا: بامداد افشار / طراح نور: رضا بهجت / طراح 
چهره پردازي: س��ارا اسكندري / مش��اور توليد: كيوان كثيريان / دستياران كارگردان: نيما محبي، 
راحله شمس آبادي / دستيار هنري: آرمين هايراپتيان / دستياران تهيه: الهه عقيلي و سهيل اهلل يار 
/ پش��تيباني و هماهنگي: هديه ميرزاده / مش��اور صدا و مهندس��ي فني صدا: آيدين الفت / مدير 
صحنه: سعيد غفاري / طراح پوستر و بروشور: مرتضي اتابكي / عكاس: آوا كيايي و مهرداد متجلي 
/ دستياران صحنه: مهدي عبدي، محسن اصالني / دستياران لباس: نسيم ملكي و مهيا صالحي / 
مدير تبليغات و امور رسانه اي: منصوره بسمل / گروه روابط عمومي: ايليا شمس و عسل عباسيان 

/ مدت زمان: نمايش: 120 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران 
Max_theatre@yahoo.com :ايميل گروه

Playwright and Director: Reza Servati
Producers: Arman Jafari, Mohammad Aqili and Majid Rahimi Jafari
 Cast: Morteza Esmaeil Kashi, Makan Ashgvari, Hamidreza Allah
Bakhsh, Pantea Panahiha, Babak Hamidian
Photo: Ava Kiayi and Mehrdad Motajeli
Duration: 120 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran
Troupe email: Max_theatre@yahoo.com

Woyzeck
 The play is inspired by
 Georg Büchner’s Woyzeck
 …

 Reza Servati
 Born in 1983 in Tehran,
 he holds an MA in
 theater directing.
 Macbeth is among his
works.

 رضا ثروتي
متولد1362 تهران، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد كارگرداني است. وي 
از سال1380فعاليت خود را درحوزه 
تئاتر آغاز كرد. كارگرداني آثاري 
همچون ازپانيفتاده، مكبث، عجايب 
المخلوقات و... را درپرونده كاري خود 
دارد.نمايش هاي وي درنقاط مختلف 
دنيا اجرا شده اند. 

ويتس�ك
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 نام گروه: داروك / نويسنده: فرهاد آئيش  / كارگردان: فرهاد آئيش  / بازيگران: علي نصيريان، 
فرهاد آئيش  / طراح نور: امير ترحمي /  اجراي نور: شاهين رحمانعلي  / گريم: يوحنا حكيمي، 
علي نصيريان / اجراي صدا: محسن فرهادي سينايي  / طراح پوستر و بروشور: مهرداد فتحعلي  
/ دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: پژمان عبدي  /  روابط عمومي: عباس غفاري  /  عكاس: 
مهدي  آشنا، كسري پرتوي  /  مشاور هنري: مائده طهماسبي  / منشي صحنه: پريسا گودرزي  
/ مديران صحنه: احسان اسدي، عاطفه نوري  /  مدير هماهنگي: هدي اربابي  / اجراي دكور: 

هادي بادپا   / مدت زمان: 110 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران 

هف�ت ش�ب ب�ا میهم�ان ناخوان�ده  در نیوي�ورک
متولد1331شميران، داراي 
كارشناسي ارشد عكاسي 
از دانشگاه كاليفرنيا است. 
وي نويسندگي، كارگرداني 
و بازيگري نمايش هايي 
همچون شام اول، شام آخر، 
پنجره ها، چمدان و...را در 
پرونده كاري خود دارد.او برنده 
جايزه بهترين كارگردان در 
سال1379، بهترين بازيگر 
در سال 1378و بهترين 
عكاس در دوازده ايالت 
امريكا1979و... شده است.

جوان روشنفكر تنها در نيويورك زندگي مي كند اما حاال او به بن بست مدرنيته 
رسيده و در را به روي جهان بيرون بسته وخود را خانه نشين كرده است. او در 

شرف خودكشي است، اما ناگهان مردي در نهايت سادگي وارد مي شود و...  

Troupe: Darvak
Playwright: Farhad Aeish
Director: Farhad Aeish
Cast: Ali Nassirian, Farhad Aeish
 Poster and Catalog Designer:
Mehrdad Fathali
Duration: 110 Minutes
Province: Tehran
City: Tehran

An intellectual is living alone in new York…

 Seven Nights With Unwanted
Guest

  Farhad Aeish
 Bron in 1952, he holds an
 MA in photography from
 California University.
 First Supper, Last Supper,
 Windows and Suitcase are
among his works.

فرهاد آئيش
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نويسنده:محمدچرمش��ير / كارگردان: رضاگوران  / بازيگران: صابر ابر، آتيال پس��ياني، س��تاره  
پس��ياني، بهناز جعفري، ش��يرين فرش��باف، داريوش موفق  / طراح صحنه: منوچهر شجاع  / 
طراح  لباس: آتوس��ا قلمفرسايي / آهنگساز: آرش گوران  / كمانچه: شروين مهاجر  / قيچك: 
پانيذ فريوس��في  / ويولن، ضرب زورخانه و س��ه تار: پدرام  فريوسفي / صدا برداري، ميكس  و 
مترينگ: حميد آداب  / دستيار و برنامه ريز و مدير توليد: نورالدين حيدري ماهر  / مدت زمان: 

75دقيقه  / استان: تهران  / شهر: تهران 
 gouranreza@yahoo.com :ايميل

همل�ت 
بر اس�اس هملت شكس�پیر

متولد 1358 بابل، داراي 
مدرك كارشناسي ادبيات 
نمايشي است.وي كارگرداني 
نمايش هايي همچون دست 
باالي دست، آرامش از نوعي 
ديگر، شب آوازهايش را 
مي خواند، يرما و...را دركارنامه 
كاري خود دارد. او جايزه 
بهترين كارگرداني را در 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر 
درسال 1383، بهترين طراحي 
صحنه و لباس درجشنواره 
بين المللي فجر در سال 1387 
و... را از آن خودكرده است. 

 Playwright: Mohammad
Charmshir
Director: Reza Goran
 Cast: Saber Abar, Atila Pesyani,
 Setareh Pesyani, Behnaz Jafari,
Shirin Farshbaf, Dariush Movaffaq
Set Designer: Manouchehr Shoja
Composer: Arash Goran
Duration: 75 Minutess
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: gouranreza@yahoo.com

 This is an adaptation of Shakespear’’s
Hamlet

Hamlet
Reza Goran
 Born in 1979 in Babol, he
 holds an MA in dramatic
 literature. Some of his works
 are Tranquility Another Kind,
Night Sings Its Songs.

رضاگوران

مهيار، شكارچي لحظه هاي دل خويش است وخاتون شكار ايلغاريان شده 
است.شكار و شكارچي هر دو صيد مي شوند...

 نام گروه: آئين  / نويس��نده: س��عيد تش��كري / كارگردان: رضا حس��يني  / بازيگران: 
غالمرضاعارف نژاد، كريم جشني، سعيد صادقي، نرگس گلكار، شهره مكري، ندا كوهي، 
محمد آذر، ابوالفضل نداف، پيمان تقديسي، اميد وحدت پور، هستي حسيني، مريم عباسي، 
الهه ابراهيمي، فاطمه حيدري، هدي اكرامي، نيلوفر قرائي، سروش زاغيان، گيتي حسيني، 
سميرا رضايي و... / طراح صحنه: رضا حسن زاده  / طراح  لباس: باهره فاضلي راد  / طراح 
نور: محمود كريمي  /  موسيقي: حسن خرسند، نازي موسوي  / دستيار كارگردان: بهاره 

فاضلي راد  / مدت زمان:60دقيقه  / استان:خراسان رضوي  / شهر:مشهد 

Troupe: Aein
Playwright: Saeid Tashakkori
Director: Reza Hosseini
 Cast: Gholamreza Arefnejad, Karim
Jashni, Saeid Sadeqi,Narges Golkar
Set Designer: Reza Hassanzadeh
Duration: 60 Minutes
Province: Khorasan Razavi
City: Mashhad
 

Seven Seas of Dew
 Mahyar is the hunter of his
heart…

 Reza Hosseini
 Born in 1961, he holds a
BA in performing arts.

رضا حسيني
متولد1340 تربت حيدريه، داراي 
مدرك كارشناسي هنرهاي نمايشي 
است واز سال1356فعاليت خود 
را درعرصه تئاترآغازكرد و تاكنون 
حدود50 اثر را كارگرداني كرده 
است؛ ازجمله آنتيگون، مرگ 
فروشنده، مثنوي سرخ، به من دروغ 
بگو و... را درپرونده كاري خود دارد. 
وي تا كنون موفق به كسب جوايز 
متعدد كارگرداني ازجشنواره هاي 
متعدد شده است.

هفت دريا ش�بنمي 
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نويسنده:محمدچرمش��ير / كارگردان: رضاگوران  / بازيگران: صابر ابر، آتيال پس��ياني، س��تاره  
پس��ياني، بهناز جعفري، ش��يرين فرش��باف، داريوش موفق  / طراح صحنه: منوچهر شجاع  / 
طراح  لباس: آتوس��ا قلمفرسايي / آهنگساز: آرش گوران  / كمانچه: شروين مهاجر  / قيچك: 
پانيذ فريوس��في  / ويولن، ضرب زورخانه و س��ه تار: پدرام  فريوسفي / صدا برداري، ميكس  و 
مترينگ: حميد آداب  / دستيار و برنامه ريز و مدير توليد: نورالدين حيدري ماهر  / مدت زمان: 

75دقيقه  / استان: تهران  / شهر: تهران 
 gouranreza@yahoo.com :ايميل

همل�ت 
بر اس�اس هملت شكس�پیر

متولد 1358 بابل، داراي 
مدرك كارشناسي ادبيات 
نمايشي است.وي كارگرداني 
نمايش هايي همچون دست 
باالي دست، آرامش از نوعي 
ديگر، شب آوازهايش را 
مي خواند، يرما و...را دركارنامه 
كاري خود دارد. او جايزه 
بهترين كارگرداني را در 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر 
درسال 1383، بهترين طراحي 
صحنه و لباس درجشنواره 
بين المللي فجر در سال 1387 
و... را از آن خودكرده است. 

 Playwright: Mohammad
Charmshir
Director: Reza Goran
 Cast: Saber Abar, Atila Pesyani,
 Setareh Pesyani, Behnaz Jafari,
Shirin Farshbaf, Dariush Movaffaq
Set Designer: Manouchehr Shoja
Composer: Arash Goran
Duration: 75 Minutess
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: gouranreza@yahoo.com

 This is an adaptation of Shakespear’’s
Hamlet

Hamlet
Reza Goran
 Born in 1979 in Babol, he
 holds an MA in dramatic
 literature. Some of his works
 are Tranquility Another Kind,
Night Sings Its Songs.

رضاگوران
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سي و  چهار سال پيش سهراب توسط منصور كشته مي شود. منصور 
به دليل عذاب وجدان خود را در محل ترور حاضر مي كند تا خودكشي 

كند كه با مليحه خواهر سهراب پس ازگذشت سي و چهار سال روبه رو 
مي شود كه حقايقي را بر مال مي كند ...

 ن��ام گروه: تجربه نو / نويس��نده: اصغر خليل��ي / كارگردان: اصغر خليلي / دس��تيار 
كارگ��ردان: ميالد حاجي زاده / مترجم گروه: حس��ين منصور زاده  / بازيگران: كامران 
تفتي، فرزاد حس��ني، زري اماد،  نگين ابدالي   / طراح صحنه: اصغر خليلي / دس��تيار 
صحنه: مهران مرادي، مجتبي واشيان / طراح  لباس: الهام شعباني / طراح نور: مجتبي 
خليلي / دس��تيار نور:علي غياثوند  /  موس��يقي: ميالد ترابي / طراح پوستر و بروشور: 
مهدي تميزي / طراح گريم: عاطفه ابيضي / مدت زمان: 55 دقيقه  / اس��تان: تهران 

/ شهر: تهران

 
Troupe: Tajrobe No
Playwright: Asghar Khalili
Director: Asghar Khalili
 Cast: Kamran Tafti, Farzad Hassani,
Zari Emad, Negin Ebdali
Costume Designer: Elham Shabani
Light Designe: Mojtaba Khalili
Duration: 55 Minutess
Province: Tehran
City: Tehran

A Note for Sohrab
 Sohrab was killed by
Mansour 34 years ago... Asghar Khalili

 Born in 1976 in Isfahan,
 he holds an MA in theater
 directing. Khorramshahr 11
is among his works.

اصغر خليلي 
متولد، 1355 اصفهان، داراي مدرك 
كارشناسي ارشدكارگرداني تئاتراست. او 
نويسندگي، كارگرداني وطراحي آثاري 
همچون: خرمشهر11، نظميه زنان، آوازهاي 
مانداالو... را در پرونده كاري خود دارد. وي 
مدرس تئاتر است و عالوه برفعاليت هاي 
تئاتري داخلي، در 16 جشنواره بين المللي 
اروپا وآسيا و درشش كنفرانس بين المللي 
حضور داشته است. 

يادداش�تي براي س�هراب
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 Years after the war a father still denies that his son is
 martyred. He cannot sleep during the night, and keeps
dreaming that one day his son will come back home.

I Must Go Tonight
Fazel Haeri-Yazdi
 Born in 1984 in Isfahan, he is currently
 studying theater at Arak Azad University.
 He began his theatrical activities in 2001.
 Damp Night’s Ode, A Little Bit There, All
 of Me, All of the Enemy and This is War
 are among his works. Haeri-Yazdi has
 come the first and second at provincial and
 regional theater festivals, respectively in
the past two years.

نام گروه: امروز / نويسنده: كامران شهاليي / كارگردان: فاضل حائري يزدي / بازيگران: 
علي فرحن��اك، حميد الجوردي، مهدي ركني، زكيه بهبهاني، فاطمه حس��يني / طراح 
صحن��ه و لباس: مه��دي نيكروش / طراح نور: مهدي مالك / آهنگس��از: س��يدحميد 
الجوردي / مدير توليد: علي فرحناك / مدير صحنه: محمدجواد كرماني / منشي صحنه 
و اجراي موس��يقي: فاطمه رمضاني مقدم / مدير اجرايي: س��يد محمد حسيني / ساخت 
دكور: ساالر حس��يني فر، محمدجواد كرماني / مدير هماهنگي: ابوالفضل صادق / مدت 

زمان: 70 دقيقه / استان: قم / شهر: قم
theateremruz.blogfa.com :وب سايت گروه

Haieryfazel@yahoo.com :ايميل

بايد امش�ب بروم
متولد 1363، دانشجوي كارشناسي 
تئاتر از دانشگاه آزاد اراك است. 
در سال 1380 با كارگرداني و 
بازيگري فعاليت خود را در حوزه 
تئاتر آغاز كرد. كارگرداني آثاري 
همچون قصيده شب نمناك، كمي 
آنسوتر، تمام من همه عدو، متوري، 
اين جنگ است و... را برعهده 
داشته است.

او برنده جوايز اول ودوم كارگرداني 
جشنواره هاي استاني و منطقه اي 
طي 2 سال اخير بوده است.

س�ال ها از جنگ مي گذرد. پ�در پس از بازگرداندن پالك پس�رش، هنوز 
شهادت او را باور ندارد. روزها را با خيال بازگشت فرزندش سپري مي كند 

و شب ها را تا صبح بيدار مي ماند...

فاضل حائري يزدي 

Troupe: Emrouz
Playwright: Kamran Shahlaei
Director: Fazel Haeri-Yazdi
 Cast: Ali Farahnak, Hamid Lajevardi, Mehdi
Rokni, Zakieh Behbahani, Fatemeh
Hosseini
 Set and Costume Designer: Mehdi
Nikravesh
Light: Mehdi Mallak
Composer: Seyyed Hamid Lajevardi
Product Manager: Ali Farahnak
Set Manager: Mohammad Javad Kermani
 Script Supervisor and Music Performer:
Fatemeh Ramezani-Moqaddam
 Executive Manager: Seyyed Mohammad
Hosseini
 Set Decorator: Salar Hosseinifar,
 Mohammad Javad Kermani
Coordinator: Abolfazl Sadeq
Duration: 70 minutes
Province: Qom
City: Qom
Website: www.theateremruz.blogfa.com
 E-mail: Haieryfazel@yahoo.com/
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 Mali no more goes for hunting wild pig, but he is
 forced to. It seems that he is afflicted with a strange
pain, but he accepts to hunt a wild pig …

Baadalou

Amir Hossein Norouzi
 Born in 1970 in Gachsaran, he holds an MA in dramatic
 literature. He began his theatrical activities in 1983.
 White Ribbon with Red Eyes, Tok Zaadan Like a Bird to
 a Red Wire, Gamouveh, Her Eyes Were Left in the Wheat
 Field, A Song for Gold are among his works.
 Norouzi has been awarded an honorary diploma and
 plaque of honor as a dramatist, and has directed plays at
different cultural events such as Mah, Resistance, Yazd
 and Qeshm festivals. His White Ribbon With Red Eyes was
 selected as the best provincial performance, and later staged at
the Performance House of Tehran’s Theater Bureau.

نام گروه: تئاتر رها / نويس��نده: اميرحس��ين نوروزي / كارگردان: اميرحس��ين 
نوروزي / بازيگران: مهرداد علي پور، اردالن فني، شيما رضوي نيا، سونيا طيبي، 
رضا علي پور، علي شفيعي، عس��ل جمشيدي / طراح صحنه: صابر محمدي / 
طراح لباس: فاطمه يوس��فيان / طراح نور: صابر محمدي / موس��يقي: اردالن 
فني / اجراي صحنه: حامد ش��فيعي، محمد صالح كرم��ي، فريد كيامرثي، الهه 
يوس��في، احمد دش��تي / مدت زمان: 52 دقيقه / استان: كهگيلويه و بويراحمد 

/ شهر: گچساران
Amirnorouzi49@yahoo.com :ايميل

بادل�و
 متولد 1349، شهر گچساران، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي است. وي 
از سال 1362 تاكنون فعاليت خود را در 
حوزه تئاتر ادامه داده است. خرگوش سفيد با 
چشمان قرمز، تك زدن مثل پرنده به سيم 
سرخ، گامووه، چشمانش در گندمزار مانده 
بود، سرودي براي طال و... از آثار او هستند.

ديپلم افتخار و لوح تقدير نويسندگي، 
كارگرداني در جشنواره هاي ملي تئاتر ماه، 
ملي مقاومت و منطقه اي يزد و منطقه اي 
قشم در كارنامه كاري اش مشهود است.

او سال 88 نمايش خرگوش سفيد را به عنوان 
برگزيده تئاتر شهرستان در خانه نمايش اداره 
تئاتر تهران روي صحنه برد.

»ملي« ديگر شكار گراز نمي رود، اما او را وادار به شكار گراز مي كنند. ملي 
ان�گار به دردي غريب مبتالس�ت، با اين حال مي پذيرد كه گرازي ش�كار 

كند، اما خود....

اميرحسين نوروزي

Troupe: Raha Theater
Playwright: Amir Hossein Norouzi
Director: Amir Hossein Norouzi
 Cast: Mehrdad Alipour, Aradalan Fanni,
Shima Razavinia, Sonia
 Tayyebi, Reza Alipour, Ali Shafiei, Asal
Jamshidi
Set Designer: Saber Mohammadi
Costume Designer: Fatemeh Yousefian
Light: Saber Mohammadi
Music: Aradalan Fanni
 Set Performer: Hamed Shafiei, Mohammad
 Saleh-Karami, Farid Kiamarsi, Elaheh
Yousefi, Ahmad Dashti
Duration: 52 minutes
Province: Kohgilouyeh-Bouyerahmad
City: Gachsaran
E-mail: Amirnorouzi49@yahoo.com
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Albert is a farmer who has lost his memory due to a plane 
crash. He imagines that he is one of NATO pilots…

District #6
Peyman Karimi 
Born in 1977 in Zanjan, he holds an MA in 
theater. He began his theatrical activities in 
1992. More Modern Era, Birds Dream, It Was 
Snowing in the City, The Last Winter Snow, 
and I Am Still Alive are among his works. 
Karimi has been selected the best director at 
four editions of the Provincial Theater Festival 
as well as two editions of the Regional Theater 
Festival. He has also been honored at the 
International University Theater Festival.

نام گروه: باكوباب / نويس��نده: پيمان كريمي / كارگ��ردان: پيمان كريمي / بازيگران: 
مصطفي بهشتي، حسين اصفهاني، فرهاد فتحي، مهرنوش مردي ها ، پريسا رسا / طراح 
صحنه: مهرنوش مرديها / طراح لباس: مهرنوش مردي ها / طراح نور: بهزاد رضايي / 
موسيقي: محسن هادي، شهره شمشيري / دستيار كارگردان: آيدا داودي، بهزاد صيفي 

/ مدت زمان: 55 دقيقه / استان: اصفهان / شهر: اصفهان
peiman_karimi@yahoo.com :ايميل

متولد 1356 و داراي مدرك كارشناسي بخش ش�ماره 6
ارشد تئاتر است. او از سال 1371 
فعاليت خود را در عرصه تئاتر آغاز 
كرد. عصر جديد تر، رؤياي پرندگان، 
در شهر برف مي باريد، آخرين برف 
زمستاني، من هنوز زنده ام، قصه هاي 
درگوشي و... كارهاي قابل اشاره او 
هستند. برنده جايزه اول كارگرداني 
در 4 دوره جشنواره استاني و 2 دوره 
منطقه اي بوده است، 2 دوره جايزه اول 
نويسندگي جشنواره منطقه اي را كسب 
كرده و در جشنواره بين المللي تئاتر 
دانشگاهي نيز تقدير شده است.

آلبرت، كش�اورزي اس�ت كه در اثر س�قوط يك هواپيما حافظه خود را 
از دس�ت مي دهد. او تصور مي كند يك�ي از خلبان هاي هواپيماهاي ناتو 

بوده است و...

پيمان كريمي 

Troupe: Bakoubab
Playwright: Peyman Karimi
 Director: Peyman Karimi
 Cast: Mostafa Beheshti, Hossein
 Esfahani, Farhad Fathi, Mehrnoush
Mardiha, Parisa
Rasa
Set Designer: Mehrnoush Mardiha
Costume Designer: Mehrnoush Mardiha
Light: Behzad Rezaei
 Music: Mohsen Hadi, Shohreh Shamshiri
 Consulting Director: Aida Davoudi,
 Behzad Seifi
 Duration: 55 minutes
 Province: Isfahan
 City: Isfahan
E-mail: peiman_karimi@yahoo.com
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 A rural family sticks to old
 traditions. The mom, living
 with her four children,
 prohibits them from getting
 married. For she is afraid she
will become lonely…

Mosslem Naraki
 Born in 1983 in Gachsaran, he holds an
associate’s degree in architecture.
 He began his theatrical activities in 1998.
 He has so far directed plays such as Red
 Hands, A Narration for Bahram Chobin,
 Wild Violet, Obscure and Focus, A Man
 Who Saw Sunset Before Sunset. Naraki
 has received the best director award of the
 9th and 10th International University
 Theater Festival.

Troupe: Safir
Playwright: Orang Naraki
Director: Mosslem Naraki
 Cast: Mahboubeh Khademi, Azam Farzin, Ghazaleh
Chahardeh-Cherik, Mina Panahpouri,
Fatemeh Dehqan, Hanieh Kordlou, Amin Krimi
Set Designer: Mosslem Naraki
Costume Designer: Tahmineh Dorri
Light Designer: Behnam Mehdipour
 Music: Mosslem Naraki
Costume: Jhaleh Vafaeipour
 Set Decorator: Hassan Pouyan, Hossein Keshavarz,
 Amin Mohhebi, Mehdi Rezaei, Babak Parvaresh
Assistant Director: Rahim Qaraei, Malek-Taj Gorji
 Script Supervisor: Fatima Mahmoudi, Fatemeh
 Farmanbar
Set Director: Hamideh Jalilnejad, Aram Farej
Duration: 45 minutes
 Province: Kohgilouyeh-Buyerahmad

City: Gachsaran
E-mail: orangnaraki@yahoo.com
Supervisor: Orang Naraki

 پرخاش ه�اي زن�ي ك�ه 
م�ادر ب�ود

يك خانواده روس�تايي با آداب و رسوم درگير هستند. مادري با 4 
فرزند خ�ود زندگي مي كند. او از ترس آن كه مب�ادا تنها بماند، از 

ازدواج فرزندانش جلوگيري مي كند و...

نام گروه : سفير / نويسنده: اورنگ ناركي / كارگردان: مسلم ناركي / بازيگران: محبوبه خادمي، اعظم 
فرزين، غزاله چهارده چريك، مينا پناه پوري، فاطمه دهقان، هانيه كردلو، امين كريمي / طراح صحنه: 
مسلم ناركي / طراح لباس: تهمينه دري / طراح نور: بهنام مهدي پور / موسيقي: مسلم ناركي / دوخت 
و اجراي لباس: ژاله وفايي پور / اجراي دكور: حس��ن پويان، حس��ين كش��اورز، امين محبي، مهدي 
رضايي، بابك پرورش / دس��تيار كارگردان: رحيم قرايي، ملك تاج گرجي / منش��ي صحنه: فاطيما 
محمودي، فاطمه فرمانبر / مدير صحنه: حميده جليل نژاد، آرام فارج / مدت زمان: 45 دقيقه / استان: 

كهگيلويه و بويراحمد / شهر: گچساران / تأسيس گروه: 1372 / مدير گروه: اورنگ ناركي
orangnaraki@yahoo.com :ايميل

مسلم ناركي
متولد 1362، شهر گچساران و داراي مدرك كارداني معماري 
است. او از سال 1377 فعاليت خود را در حوزه تئاتر آغاز كرد. 

كارگرداني آثاري همچون دستان سرخ، روايتي براي بهرام 
چوبين، بنفش وحشي، محو و فوكوس، مردي كه غروب را 

قبل از غروب  ديد و... دركارنامه كارگرداني اش ديده مي شود.
او برنده جايزه اول كارگرداني در دوره هاي نهم و يازدهم 

جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران است.

 Furies of a
 Woman Who
Was a Mother
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 The play narrates a war in three different
episodes. The key element is a
wheat bag…

You Will Never Back

Saman Khalilian
 Born in 1979 in Tehran, he holds an MA in political
 sciences. He began his theatrical activities with acting
 and set design. Some of his works are Christ, After a Play,
 Promised, Civilization and All Together Towards Health.
 Khalilian has been awarded at provincial and regional
 festivals. He received an honorary diploma as a director of
 street theater from the 31st Fajr International Festival
 as well as a plaque of honor for best actor and set designer
 from the 29th Fajr International Festival. He also won
 the honorary plaque of the 28th Fajr Theater Festival for
best actor.

نام گروه: س��كوت / نويس��نده: مرتضي ش��اه كرم / كارگردان: سامان خليليان 
/ بازيگ��ران: مرتضي ش��اه كرم، س��ارا قل��ي زاده آق قلعه، پ��روا آقا جاني، احمد 
صميمي، س��امان خليليان / طراح صحنه: سامان خليليان / طراح لباس: سامان 
خليلي��ان / طراح نور: س��امان خليليان / نورپرداز: اكبر ش��جاعي / موس��يقي: 
سيدمحمدحسن مرعشي  پور / مدير صحنه: مهدي ضيائيان پور / منشي صحنه: 
مجيد يار احمدي / طراح بروشور )برنوشت(: علي غابشي / مدت زمان: 55 دقيقه 

/ استان: تهران / شهر: تهران
saman_khalilian2010@gmail.com :ايميل

متولد 1358، شهر تهران و داراي مدرك تو هرگز نخواهي گش�ت
كارشناسي ارشد علوم سياسي است. او از 
سال 1376 با بازيگري و طراحي صحنه وارد 
حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري همچون 
مسيحا، بعد از يك نمايش، موعود، تمدن، 
همه با هم به سوي تندرستي و شطحياتي بر 
تاريخ يك دفتر را برعهده داشته است.

برنده جايزه كارگرداني و طراحي صحنه از 
جشنواره هاي استاني و منطقه اي، ديپلم افتخار 
كارگرداني تئاتر خياباني و )جشنواره سي ام فجر( 
لوح تقدير بازيگري و طراحي صحنه )جشنواره 
بيست ونهم فجر( و لوح تقدير بازيگري از 
بيست و هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر 
عناوين كسب شده او هستند.

جن�گ در س�ه اپيزود مجزا ب�ه روايت در مي آي�د، عنصر كليدي 
كيسه اي گندم است كه در اين سه اپيزود گستره معنايي دارد.

سامان خليليان 

Troupe: Sokout
Playwright: Morteza Shah-Karam
Director: Saman Khalilian
Cast: Morteza Shah-Karam, Sara Qolizadeh Aq-
Qal>eh, Parva Aqajani, Ahmad
Samimi, Saman Khalilian
Set Designer: Saman Khalilian
Costume Designer: Saman Khalilian
Light: Saman Khalilian
 Lighter: Akbar Shojaei
 Music: Seyyed Mohammad Hassan
Marashipour
 Set Director: Mehdi Ziaeianpour
Script Supervisor: Majid Yarahmadi
Catalog Designer: Ali Ghabeshi
Duration: 55 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
  E-mail: saman_khalilian2010@gmail.com
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Sami’s birthday is approaching. He 
goes into convulsions every year at his 
birthday. His parents are worried for 
him. They invite girls to marry Sam 
each year. But the girls disappear 
every time he turns becomes ill. After a
while it becomes clear that Sam is 
spellbound…

 Happy
Birthday Sami

Saheb Ahangar
 Born in 1982 in Sari, he holds a BA
 in graphics. He began his theatrical
 activities as a set designer in 2001.
 His works include Watch the Cat,
 No More Dreaming, God Singing a
 Song, Lee Nin’s Beauty Queen, An
 Evening for Merlin Finch, Madame
 Auei. Ahangar has won four awards
 at provincial and regional theater
 festivals as well as other national and
international events.

تولدت مبارك س�امي
تولد سامي نزديك است. سامي هر سال در سالروز تولدش دچار 
تشنج ش�ده و به چوب تبديل مي شود. پدر و مادر نگران هستند. 
آنها هر سال دختري را براي ازدواج با سامي وارد خانه مي كنند اما 
دختر با چوب شدن سامي ناپديد مي شود. پس از مدتي مشخص 

مي شود سامي يك عروسك طلسم شده است و... 

نام گروه: مهر / نويس��نده: فاطم��ه مكاري / كارگردان: صاحب آهنگ��ر / بازيگران: محبوبه 
ارمياني، حسين قرباني، صاحب آهنگر، فاطمه مكاري / طراح صحنه: صاحب آهنگر / طراح 
لباس: مانا زياري / طراح پوس��تر و بروش��ور: امين وطني / دستيار كارگردان: امير يوسف پور / 
منشي صحنه: ميالد حجازي / مدير صحنه: ماه تينار احمدي / نور: رضا ميرزايي / موسيقي 
و افك��ت: آص��ف بادام / همياران صحنه: مهديس قهقايي / مدت زمان: 75 دقيقه / اس��تان: 

مازندران / شهر: ساري
http://www.mehrtheatre.com :وب سايت گروه

majed_jeyni@yahoo.com :ايميل

صاحب آهنگر
 متولد 1361، شهر ساري و داراي مدرك كارشناسي گرافيك 

است. او از سال 1380 با طراحي صحنه وارد حوزه تئاتر شد.
آثاري همچون مراقب گربه باش، خيال بي خيال، آوازي كه 

خدا زمزمه  مي كند، ملكه زيبايي لي نين، شب مرلين فينچ، بانو 
آئويي و... در زمره كارهاي وي هستند.

جوايز كارگرداني 4 دوره جشنواره تئاتر استاني،  منطقه اي و 
جوايزي از جشنواره هاي سراسري و بين المللي در كارنامه كاري 

صاحب آهنگر ديده مي شود.

Troupe: Mehr
Playwright: Fatemeh Makkari
Director: Saheb Ahangar
 Cast: Mahboubeh Armiani, Hossein Qorbani, Saheb Ahangar,
Fatemeh Makkari
 Set Designer: Saheb Ahangar
 Costume Designer: Mana Ziari
Catalog Designer: Amin Vatani
Assistant Director: Amir Yousefpour
Script Supervisor: Milad Hejazi
 Set Director: Mah-Tinar Ahmadi
Light: Reza Mirzaei/ Music and
 Effect: Assef Badam/ Crew: Mahdis Qaqaei/ Duration: 75
minutes/ Province:
Mazandaran/ City: Sari/ Website: http://www.mehrtheatre.
com/ E-mail:
majed_jeyni@yahoo.com <majed_yeyni@yahoo.com>
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 Mom does not permit her daughter to go to a party. The girl keeps
 insisting. Dad mediates to solve the problem. However, it turns into
 an argument between the two. Mom curses the Dad and soon he
dies in an accident. His soul comes back home in form of a bird …

Chirp Chirp, We Birds Return Home

Abbas Karimi
 Born in 1967 in Bojno urd, he
 holds an MA in history. He began
 his theatrical activities in 1983.
 Karimi’s works include Hidden
 Behind the Walls of This House,
 Days Pass, Father>s Mom,
 Footprint of a Memory and
 Burning Morning. The director
topped the Iranian Four Seasons
 Theater Project end Provincial
Basij Festival in 2006.

نام گروه: همراه / نويس��نده: عباس كريمي / كارگ��ردان: عباس كريمي / بازيگران: 
المي��را صادقي، نريمان محزون، فاطمه عصمت پن��اه، مريم عين بيگي، جواد رباني، 
عباس كريمي، علي خليلي مقدم، مريم كريمي، احسان كمالي / طراح صحنه: عباس 
كريمي / طراح لباس: الميرا صادقي / طراح نور: س��پيده سليمان زاده / موسيقي: اميد 
رمضاني / مدير توليد: طاهر خرمي / امور فني و تداركات: ميكائيل محمدي / اجراي 
دكور: علي خليلي / طراح پوس��تر و بروش��ور: سعيد رضواني / مدت زمان: 65 دقيقه / 

استان: خراسان شمالي / شهر: بجنورد
Ideh.advertising@yahoo.com :ايميل گروه

 جيك جي�ك، م�ا گنجش�ك ها 
ب�ه خان�ه ب�از مي گردي�م

متولد 1346، شهر بجنورد، داراي 
مدرك كارشناسي ارشد تاريخ 
است. از سال 1362 فعاليت خود 
را در حوزه تئاتر آغاز كرد. پنهان 
پشت ديوارهاي اين خانه، روز 
مي گذرد، مام پدر، ردپاي خاطره، 
صبح سوزان و... از جمله كارهاي 
او هستند. 
برگزيده كارگرداني پروژه چهار 
فصل تئاتر ايران و جشنواره بسيج 
استاني )سال 1385( از عناوين او 
به شمار مي روند.

مادر با رفتن دختر خود به مهماني مخالفت مي كند. دختر بر خواس�ته خود اصرار 
م�ي ورزد. برخ�ورد مادر و دختر ب�ه مداخله پدر مي انجامد. درگي�ري به اختالف و 
دعواي پدر و مادر تبديل مي ش�ود. مادر پدر را نفرين مي كند و پدر براثر تصادف 
مي ميرد. پدر در اولين شب جمعه در قالب يك گنجشك به خانه باز مي گردد و...

عباس كريمي 

Troupe: Hamrah
Playwright: Abbas Karimi
Director: Abbas Karimi
 Cast: Elmira Sadeqi, Nariman Mahzoun,
 Fatemeh Esmat-Panah, Maryam Einbeigi,
 Javad Rabbani, Abbas Karimi, Ali
 Khalili-Moqaddam, Maryam Karimi,
Ehsan Kamali
Set Designer: Abbas Karimi
Costume Designer: Elmira Sadeqi
Light: Sepideh Soleiman-Zadeh
Music: Omid Ramezani
Product Manager: Taher Khorrami
Technical Affairs: Mikaeel Mohammadi
 Set Decorator: Ali Khalili
Catalog Designer: Saeid Rezvani
Duration: 65 minutes
Province: North Khorasan
City: Bojnourd
E-mail: Ideh.advertising@yahoo.com
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Troupe: Baazi
Playwright: Sahra Ramezanian
Director: Mohammad Reza Darand, Saeed Zandi
 Cast: Sorayya Shirazi, Maryam Atieh-Mirzaei, Saeed
Zandi,
 Mostafa Zoqi, Seyyed Soroush Peyambari, Jafar
Dordaneh, Saman Heidarian,
 Parisa Ezzat-Shoaar, Shahab Ajdarpour, Reza Nazari
  Set Designer: Rouzbeh Habibi
 Costume Designer: Mohammad Reza Darand, Saeed
 Zandi
Light: Hossein Naderi
Music: Saman Heidarian
 Consulting Director: Saeed Hatami
 Product Manager: Jalal Hasanvand
 Catalog Designer: Ramin Rostami
Duration: 70 minutes
Province: Kermanshah
City: Kermanshah
E-mail: Bazigroup@yahoo.com

A journalist named Rouzbeh interviews a group 
of war veterans in a train station. After a lapse 
of 23 years, a man called S. A comes and asks 
Rouzbeh about the men on that day…

Blood and Lipstick

 Saeid Zandi
 Born in 1976 in Tehran, he
 holds an associate’s degree
 in mechanics. He started his
 theatrical activities in 1994.
 Some of his works include: The
 Gadfly, Death Is My Business,
 Blood and Lipstick and Last
Station.

 Mohammad Reza Darand Born in 1977
 in Kermanshah, he holds a diploma. He
 began his theatrical activities in 1989.
 Some of his works include: The Homeless,
 Honor, Last Game, It’s Five O’clock Dad,
 The Gadfly and Death Is My Business.
 Darand has been awarded at the Regional
 Theater Festival two times as well as at
Kermanshah Festival in 2012.

خ�ون و ماتي�ك
خبرنگاري به نام روزبه در آخرين روز جنگ با گروهي كه در يك ايستگاه 
راه آه�ن جمع ش�ده بودند؛ مصاحبه مي كند. پس از گذش�ت 23 س�ال 
مردي به نام س�ين- الف به سراغش مي آيد. آن مرد درباره سرگذشت 

افراد همان ايستگاه مي پرسد و...

نام گروه: بازي / نويسنده: صحرا رمضانيان / كارگردان: محمدرضا درند، سعيد زندي /  بازيگران: 
ثريا ش��يرازي، مريم عطيه ميرزايي، س��عيد زندي، مصطفي ذوقي، س��يد سروش پيمبري، جعفر 
دردانه، س��امان حيدريان، پريس��ا عزت شعار، ش��هاب اژدرپور، رضا نظري / طراح صحنه: روزبه 
حبيبيان / طراح لباس: محمدرضا درند، سعيد زندي / طراح نور: حسين  نادري / موسيقي: سامان 
حيدريان / مش��اور كارگردان: سعيد حاتمي / مدير توليد: جالل حسنوند / طراح آفيش و بروشور: 

رامين رستمي /  مدت زمان: 70 دقيقه / استان: كرمانشاه / شهر: كرمانشاه
Bazigroup@yahoo.com :ايميل

محمدرضا درند 
متولد 1356 كرمانشاه و داراي 
مدرك ديپلم است. او از سال 1368 
با بازيگري وارد عرصه تئاتر شده و 
فعاليت خود را به طور مستمر ادامه 
مي دهد. جل پشت ها، تقدير، آخرين 
بازي، ساعت 5 شد بابا، خرمگس، 
مرگ كسب و كار من است و... برخي 
از كارهاي او در حوزه كارگرداني است. 
برنده 2 جايزه اول كارگرداني منطقه اي 
و جايزه اول كارگرداني استان كرمانشاه 
)1391( در كارنامه حرفه اي اش ديده 
مي شود.

سعيد زندي 
متولد 1355، داراي مدرك 
فوق ديپلم مكانيك است. 
او از سال 1373 تاكنون 

در حوزه تئاتر فعاليت دارد. 
از كارهاي او مي توان به 
خرمگس، مرگ كسب 
و كار من است، خون و 
ماتيك، ايستگاه آخر و.. 

اشاره كرد.
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 Bahram and Maryam are
 brother and sister. Each
 of them thinks that the

Glass House

Ali Heidari
Born in 1980 in Boroujerd, he holds an associate’s 
degree in computer.  He began his theatrical 
activities in 1993. He has so far
directed plays such as Island, Downstairs of the 
Paternal House, The Next Three Days, Flower 
Garden and Adobe Bath. Heidari won the best 
playwright award from the 14th International 
University Theater Festival in 2009, and received 
the best playwright and director award from 
Zanjan Nationwide Festival.

Troup: Setak
 Playwright: Tayyebeh Nik-Azad, Ali
Heidari
Director: Ali Heidari
 Cast: Tayyebeh Nik-Azad, Taher Nik-Azad,
Zeynab Haqiqat, Massoud
 Zobeibodi, Zeynab Semsarzadeh,
Shahram Pour-Asgar
Set Designer: Ali Heidari
Costume Designer: Ali Heidari
Light: Reza Sameri
Music: Massoud Safari
 Other Crew Members: Valid Naeimi
Consulting Director: Saeed Fiyouzi
Duration: 65 minutes
Province: Khouzestan
City: Abadan
E-mail: art_aliheydari@yahoo.com

خانه شيش�ه اي
به�رام و مري�م خواهر و برادري هس�تند كه هر دو 

تصور مي كنند ديگري دچار توهم شده است و...

ناو گروه: س��تاك / نويسنده: طيبه نيك آزاد، علي حيدري / كارگردان: علي حيدري / بازيگران: 
طيبه نيك آزاد، طاهر نيك آزاد، زينب حقيقت، مس��عود زبيبدي، زينب سمس��ارزاده، ش��هرام پور 
عس��گر / طراح صحنه: علي حيدري / طراح لباس: علي حي��دري / طراح نور: )اجراي نور( رضا 
ثامري / موس��يقي: مس��عود صفري / عوامل ديگر گروه: طراح بروش��ور و آفيش: وليد نعيمي / 

دستياركارگردان: سعيد فيوضي / مدت زمان: 65 دقيقه / استان: خوزستان / شهر: آبادان
art_aliheydari@yahoo.com :ايميل گروه

علي حيدري 
متولد 1359، داراي مدرك فوق ديپلم كامپيوتر است؛ از سال 

1372 با بازيگري وارد حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون جزيره، طبقه پائين خانه پدري، سه روز ديگر، باغ گل، 

حموم خشتي و... در سابقه حرفه اي او وجود دارد.
برنده جايزه اول نويسندگي از چهاردهمين جشنواره بين المللي 

تئاتر دانشگاهي )سال 1388( و برنده جايزه بهترين 
نويسندگي و كارگرداني از جشنواره سراسري زنجان  است.
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 Shemshaki was the tenant of an old
house. Thirty years ago, the landlord
 ran away. Shemshaki claimed that he
owned the house and every one believed.
 After the lapse of 30 years, the
municipality wants to destroy the house,
 and Shemshaki cannot do anything. He
encourages his tenants to go to the
 municipality and prevent the house from
destruction.

The Adobe House

Mohammad Samadi
 Born in 1978 in Qazvin, he holds a BA in
 theater from the Cinema-Theater Faculty. He
 began his theatrical activities in 1995. His
 main works include Sizwe Bansi is Dead, The
 Eighth Adventure, The End, Good Bye and
 Exactly Like Me. Samadi has won the third
 director award from the Tak Regional Theater
 Festival in 2010, the best director award from
 Provincial Theater Festival in 2012 and the
 best director award from the Regional Theater
Festival in the same year.

Troupe: Negah-e No
Playwright: Ali Asghari
 Director: Mohammad Samadi
 Cast: Morteza Najafi, Payam Norouzi,
 Amir Omidi-Rad, Shahram Kouchak-Ali,
Mina
 Sayyah, Azadeh Karam-Bakhsh, Fereshteh
Mostafapour, Nassrin Ajami
Set Designer: Meisam Jamali
Costume Designer: Mohammad Samadi
 Light Designer: Amir Omidi-Rad
Music: Faramarz Nassiri
 Consulting Director: Morteza Najafi,
Nasser Izadfar
Duration: 80 minutes
 Province: Qazvin
City: Qazvin
E-mail: shahramsamadi57@yahoo.com

خش�ت خام خانه
شمشكي 30 سال پيش مستأجر خانه اي قديمي بود. صاحبخانه او 
فرار كرد و شمشكي مدعي صاحب خانه بودن شد. همه او را از آن 
زمان به عنوان صاحبخانه مي شناس�ند. پس از گذشت سي سال، 
شهرداري قصد تخريب اين خانه را دارد و از دست شمشكي هم 
كاري بر نمي آيد. او مستأجرها را تحريك مي كند تا به شهرداري 

بروند و از تخريب خانه جلوگيري كنند و...

نام گروه: نگاه نو / نويسنده: علي اصغري / كارگردان: محمد صمدي / بازيگران: مرتضي نجفي، 
پيام نوروزي، امير اميدي راد، ش��هرام كوچكعلي، مينا س��ياح، آزاده كرمبخش، فرش��ته مصطفي 
پور، نس��رين عجمي / طراح صحنه: ميثم جمالي / طراح لباس: محمد صمدي / طراح نور: امير 
اميدي راد  / موس��يقي: فرامرز نصيري / مش��اور كارگردان: مرتضي نجفي، ناصر ايزدفر / مدت 

زمان: 80 دقيقه / استان: قزوين / شهر: قزوين
shahramsamadi57@yahoo.com :ايميل گروه

محمد صمدي
 متولد 1357، شهر قزوين و داراي مدرك كارشناسي تئاتر از دانشكده 

سينما تئاتر است. وي از سال 1374 با كارگرداني نمايش وارد حوزه 
تئاتر شد. آثاري همچون سيزوئه بانسي مرده است، خوان هشتم، آخر 

خط، خداحافظ، درست مثل من و خشت خام خانه را به روي صحنه 
برده است. جايزه سوم كارگرداني از جشنواره منطقه اي تئاتر تك 

)1389(، جايزه اول كارگرداني استاني )1391( و جايزه اول كارگرداني 
منطقه اي )1391( را كسب كرده  است.
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 An Afghan family migrates to Tehran. In the meantime, the
 1980-88 Iran-Iraq war begins. They can no more return to
 their homeland. So, they migrate to a new place, somewhere
called ‘Border Zone’ and ...

Eclipse
Mehran Soleimani-Pak
 Born in 1989, he holds an associate’s
 degree in counting. He began his
 theatrical activities in 2007. His main
 activities are in the fields of acting and
 directing. Soleimani-Pak has so far
 collaborated in performances such as
 Saman, Wind-Paper, Paternal, Rooster
 and Parallel Bicycle. Soleimani-Pak
 won the best actor award at the Rah-e
Roshan Festival in 2011.

ن��ام گروه: هامش / نويس��نده: ايوب آقاخان��ي / كارگردان: مهران س��ليماني پاك / 
بازيگران: ش��هره مكري، امير اورعي، مهران س��ليمانی پاك / طراح صحنه: مهران 
س��ليماني پاك / طراح لباس: مهران س��ليماني پاك / طراح ن��ور: محمود كريمي / 
موسيقي: مهران سليماني پاك / گريم: غزاله يزديان / مدير صحنه: فرشته قاسم زاده / 
عكاس: مهرداد خامسي / طراح پوستر و بروشور: محسن جعفري / مشاور كارگردان: 
رضا عرفاني / دستيار كارگردان: مهدي دلدار / سرپرست گروه: عباس جانفدا / مدت 

زمان: 50 دقيقه / استان: خراسان رضوي / شهر: چناران
ms_paak@yahoo.com :ايميل

كس�وف
 متولد 1368 و داراي مدرك 
كارداني حسابداري است؛ از سال 
1386 با بازيگري فعاليت خود را 
در حوزه تئاتر آغاز كرد. او بيشتر 
در عرصه بازيگري و دستياري 
كارگرداني فعاليت داشته است؛ 
تاكنون دستيار كارگردان 
نمايش هاي سمن، كاغذ باد، 
پدرانه، خروس، دوچرخه موازي 
و... بوده است.

سليماني پاك برنده جايزه اول 
بازيگري در جشنواره راه روشن 
)سال 1390( شده است.

يك خانواده افغاني به ايران مهاجرت مي كنند، ناگهان جنگ تحميلي عراق 
 علي�ه ايران آغاز مي ش�ود. آنها ديگر نمي توانند به افغانس�تان باز گردند. 
اين بار به جاي ديگري مهاجرت مي كنند؛ جايي كه صفر مرزي مي خوانند 

و...

مهران سليماني پاك

Troupe: Haamesh
Playwright: Ayyoub Aqakhani
Director: Mehran Soleimani-Pak
Cast: Shohreh Mokri, Amir Oraei, Mehran Soleimani-Pak
Set Designer: Mehran Soleimani-Pak
Costume Designer: Mehran Soleimani-Pak
Light: Mahmoud Karimi
Music: Mehran Soleimani-Pak
Make-up: Ghazaleh Yazdian
Set Director: Fereshteh Qassemzadeh
Photographer: Mehrdad Khamessi
Catalog Designer: Mohsen Jafari
Consulting Director: Reza Erfani
Assistant Director: Mehdi Deldar
Supervisor: Abbas Janfada
Duration: 50 minutes
Province: Khorasan Razavi
City: Chenaran
E-mail: ms_paak@yahoo.com
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 The wish to meet the loved
 one is not restricted to
 human beings. However, it
 happens for objects too. Thus
 the objects decide to become
 human and they believe that
 the only way to gain this
goal is willpower.

I Love God

Amin(Abdol-Mohammad) Salari
 Born in 1988 in Bandar-Lengeh,
 he is currently studying directing
 at Soureh University. He began his
 theatrical activities in 2001. He has
 directed works such as An Empty
 Footstep, Warm Dream, On Top
 of Dark Clouds, Mistrust Trilogy,
 Cockroach and Oshar. He has
 been honored for set design at Fajr
 International Theater Festival.

Troupe: Omid-e- Qoqnous
Playwright: Hossein Ebrahimi
Director: Amin(Abdol-Mohammad) Salari
Cast: Razieh Salari, Behnam Panizeh
Puppeteers: Ali Farzaneh, Yahya Porkhou
Set Designer: Mona Golpayegani, Amin Salari
 Costume Designer: Amin ( Abdol-Mohammad) Salari
Light: Seyyed Abdollah Goziri
Music: Mohammad Hossein Dastan
Assistant Director: Maryam Hosseini, Mohsen Jafari
 Musicians: Khaled Raahbar, Zargham Mansourzadeh, Behnam
Hassanpour, Mohammad Ali Ebrahimi, Tina Hossein-Zadeh
 Script Supervisor: Majid Ansari
Consulting Director: Ebrahim Poshtkouhi, Mohammad Porkhou
Duration: 45 minutes
 Province: Hormuzgan
City: Bandar Lengeh
Website:  http://www.omidghoghanoostheatre.com
E-mail:   aminsalari21@yahoo.com

را دوس�ت دارم من خدا 
آرزوي رسيدن به معشوق تنها باعث حركت آدم ها نيست، بلكه 
اش�يا را هم در بر مي گيرد؛ به همين دليل آنها تصميم  مي گيرند 

انسان بشوند و راه رسيدن به اين هدف را تنها اراده مي دانند.

نام گروه: اميد ققنوس / نويس��نده: حس��ين ابراهيمي / كارگردان: امين )عبدالمحمد( ساالري 
/ بازيگران: راضيه س��االري، بهنام پانيزه / عروس��ك گردانها: علي فرزانه، يحيي پرخو / طراح 
صحنه: مونا گلپايگاني، امين س��االري / طراح لباس: امين )عبدالمحمد( ساالري / طراح نور: 
سيد عبداهلل گزيري / موسيقي: محمد حسين داستان / دستيار كارگردان: مريم حسيني، محسن 
جعفري / نوازندگان: خالد راهبر، ضرغام منصورزاده، بهنام حسن پور، محمدعلي ابراهيمي، تينا 
حسين زاده / منشي صحنه: مجيد انصاري / مشاور كارگردان: ابراهيم پشت كوهي، محمد پرخو 

/ مدت زمان: 45 دقيقه / استان: هرمزگان / شهر: بندرلنگه
http://www.omidghoghanoostheatre.com :وب سايت گروه

aminsalari21@yahoo.com :ايميل

امين )عبدالمحمد( ساالري 
متولد 1367، شهر بندرلنگه و دانشجوي كارشناسي 
كارگرداني دانشگاه سوره است. وي از سال 1380 با 

كارگرداني فعاليت خود را در حوزه تئاتر آغاز كرد. كارگرداني 
آثاري همچون جاي پاي خالي، رؤياي تفتيده، بر فراز ابرهاي 

تاريك، سه گانه سوءظن و سوسك، اوشار و... را بر عهده 
داشته است.

او برنده جايزه تقدير طراحي صحنه  از سي امين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر است.

105
31st. Fadjr 
International 
Theater Festival 

مس�ابقه بين الملل



This is the story of four men in the Dead World. A fifth corpse 
joins them, while the dead are not eager with his arrival. Each of 
them begins telling
their story…

When a Nerve Crosses Bloody Cuts

Mehdi Mohammadi 
Born in 1979 in Khomein, he holds an MA 
in theater directing from Tarbiat-Modarres 
(teacher>s training) University. He began his 
theatrical activities in 1998. His works include: 
Nanny Kara’s Guns, I Am No More Human, 
Fall Innocence and The Sound of Earth. 
Mohammadi won the best actor prize of the Tak 
Theater Festival. He was also nominated for best 
director award of the Theater Critics Association 
Contest as well as the Fajr International Theater 
Festival in 2003 and 2010.

از بريدگي ه�اي خونب�ار  وقت�ي 
عص�ب مي گ�ذرد

 متولد 1358، خمين، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر از دانشگاه 
تربيت مدرس است؛ از سال 1377 با 
بازيگري، فعاليت خود را در حوزه تئاتر آغاز 
كرد. كارگرداني آثاري همچون تفنگ هاي 
ننه كارا، من ديگه آدم بشو نيستم، معصوميت 
پائيزي، آواي زمين و... در كارنامه كاري او 
ديده مي شود. برنده جايزه دوم بازيگري از 
سومين جشنواره تئاتر تك است. همچنين 
دو بار طي سال هاي 82 و 89 نامزد جايزه 
كارگرداني از جشنواره بين المللي تئاتر فجر 
بوده است، نام اين كارگردان به عنوان نامزد 
جايزه برتر كارگرداني در مسابقه كانون 
منتقدان تئاتر نيز به چشم مي آيد.

چهار مرده در عالم مردگان به س�ر مي برند. جس�د پنجمي، وارد محل 
س�كونت آنها مي ش�ود. مردگان با آمدن او مخالف هستند. هر كدام به 
روايت سرگذش�ت خود مي پردازن�د؛ با اين كار پذي�رش يا نپذيرفتن 

جسد تازه را بررسي مي كنند.

مهدي محمدي

Troupe: Tan-Ha
Playwright: Reza Shahbodaghi
Director: Mehdi Mohammadi
 Cast: Mahnaz Hosseini, Fatemeh Qasemi,
Masoumeh Baqeri, Nazanin Salehi
 Set Designer: Mehdi Mohammadi
 Light: Mehdi Mohammadi
 Music: Afshin Abdollahi, Morteza Jafari,
 Mohammad Mohammadi, Farzaneh
Kazemi Assistant Director: Javad Taheri
 Catalog Designer: Mohsen Gholami
Make-up Designer: Saeed Ajorbandian
 Photographer: Farzan Dolfati
 Duration: 60 minutes
Province: Markazi
 City: Khomein
 Web Site: www.tanhatheater.blogfa.com
E-mail: tanha_theatr2001@yahoo.com

نام گروه: تن ها / نويس��نده: رضا ش��اهبداغي / كارگردان: مهدي محمدي / بازيگران: 
مهناز حس��يني، فاطمه قاسمي، معصومه باقري، نازنين صالحي / طراح صحنه: مهدي 
محم��دي / طراح لب��اس: گروهي / طراح نور: مهدي محمدي / موس��يقي: افش��ين 
عبدالله��ي، مرتضي جعفري، محمد محمدي، فرزانه كاظمي / دس��تيار كارگردان: جواد 
طاهري / طراح پوس��تر و بروش��ور: محس��ن غالمي / طراح گريم: سعيد آجربنديان / 

عكاس: فرزان دلفاتي / مدت زمان: 60 دقيقه / استان: مركزي / شهر: خمين
tanhatheater.blogfa.com :وب سايت گروه
tanha_theatr2001@yahoo.com :ايميل
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تجربه های 
ن�و

New Experiences



نام گروه: عطش پاس��ارگاد / نويسنده: علي 
حاتمي ن��ژاد / كارگردان: مانلي حس��ين پور /

بازيگران: مهدي وثوقي، س��روش طاهري، 
مه��دي فريض��ه، آزاده مؤيدي ف��ر، حام��د 
س��مرقندي، ياش��ار تجني، احمد عظيمي / 
طراح صحنه: س��عيد حس��نلو / طراح لباس: 
ش��يما مير حميدي / طراح نور: رضا بهجت / 

موسيقي: مسعود سخاوت دوست / دستياران 
كارگ��ردان: مرتض��ي برزگرزادگان، حس��ن 
مزدوران / مديرصحنه: حسين كرمي، رامين 
منصوري / طراح پوستر و بروشور: سينا افشار 
/ روابط عمومي: ايليا شمس / مدت زمان: 55 
دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران / ايميل: 

anjely_joon@yahoo.com

 متولد 1365 شهر رشت، داراي اب��ره�ايب���ارانزا
مدرك كارشناسي نقاشي است؛ 
از سال 1383 با بازيگري وارد 
حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون گرهي در تار و پود يك 
نقش، نقل زنان سنگي، ابرهاي 
باران زا، هنگامه، يك اتاق با 2 در 
و... را دركارنامه كاري خود دارد. 
او برنده دو جايزه اول كارگرداني و 
بازيگري در دوره هاي هفتم و نهم 
جشنواره تئاتر ماه است. همچنين 
در هفتمين جشنواره تئاتر بانوان، 
جايزه اول بازيگري را به خود 
اختصاص داده است.

داستان دلقك پيري است كه سيركش 
ورشكسته شده است و...

 Troupe: Atash Pasargad
Playwright: Ali Hataminejad
Director: Maneli Hosseinpour
 Cast: Mehdi Vosuqi, Soroush
 Taheri, Mehdi Farizeh, Azadeh
 Moayyedifar, Hamed Samarqandi,
 Yashar Tajanni,
Ahmad Azimi
Set Designer: Saeed Hassanlou
Costume Designer: Shima Mir-
Hamidi
Light: Reza Behjat
Music: Massoud Sekhavat-Dust
 Assistant Director: Morteza
 Barzegar-Zadegan, Hassan
Mozdouran
 Set Director: Hossein Karami,
Ramin Mansouri
Catalog Designer: Sina Afshar
Public Relations: Ilia Shams
Duration: 55 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: anjely_joon@yahoo.com

 This is the story of an old clown
whose circus has been bankrupt…

Rain Clouds
 Maneli Hosseinpour:
 Born in 1986 In Rasht, he holds a BA in painting.
 Hosseinpour has directed works such as A Knot in the
 Warp and Weft of a Pattern, the Story of Stone Women,
 Hengameh, A Room With Two Doors. He has been
 awarded as best director and actor at the seventh and
ninth editions of the Mah Theater Festival, respectively.

مانليحسينپور

نام گروه: ش��اهوار / نويسنده: امير شفيعي / كارگردان: مرتضي آقاحسيني / بازيگر: 
نس��يم ادبي / طراح موس��يقي و ويدئوآرت: محسن ميرزايي / طراح صحنه: فيروزه 
قاس��م پور / طراح لباس: نس��يم ادبي / طراح نور: رضا حيدري / دستيار كارگردان: 
مصطفي غفاري /ياران پشت صحنه: مصطفي غفاري، بيتا احمدي، سپيده دستينه، 

پريسا غفوري / مدت زمان: 50 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
mostafa_gafari77@yahoo.com :ايميل

متولد 1349 شهر شاهرود، داراي آميني�ون
مدرك كارشناسي الهيات است. 
از سال 1368 وارد حوزه تئاتر 
شد. كارگرداني آثاري همچون 
شب و گربه زيرطاقي، درخت 
بادام، پينوكيو مي خواهد بميرد، 
فضيل اياز و... را دركارنامه كاري 
خود دارد. وي عمده فعاليتش در 
عرصه بازيگري است. همچنين 
برنده جايزه بهترين كارگرداني در 
جشنواره منطقه اي استان گيالن و 
شاهرود شده و دستيار كارگرداني 
چندين اثر در گروه ماهان را نيز 
برعهده داشته است.

خان�واده اي جامانده از جنگ در گذر زمان گاهي به دس�ت فراموش�ي 
س�پرده مي شوند، غافل از اين كه عشق و عاطفه آنها نيروي تأثيرگذار 

در جنگ بوده است و...

Troupe: Shahvaar
Playwright: Amir Shafiei
Director: Morteza Aqa-Hosseini
Cast: Nasim Adabi
Set Designer: Firouzeh Qassempour
Costume Designer: Nasim Adabi
Light: Reza Heidari
Music: Mohsen Mirzaei
Assistant Director: Mostafa Ghaffari
Duration: 50 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: mostafa_gafari77@yahoo.com

 A family that survived the war, is forgotten during
 the years. However, their love and affection was the
most influential element in the war…

 Aminion  Morteza Aqahosseini:
 Born in 1970 in Shahroud, he holds a
 BA in theology. Aqahosseini began his
 theatrical activities in 1989. He has
 directed plays such as Night and the Cat
 under the Arch, Almond Tree, Pinocchio
 Wants to Die and Fozeil Ayaz.

آقاحسيني
مرتضي

-تجرب�ههاینو-
ه)نگاهتازه
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نام گروه: ش��اهوار / نويسنده: امير شفيعي / كارگردان: مرتضي آقاحسيني / بازيگر: 
نس��يم ادبي / طراح موس��يقي و ويدئوآرت: محسن ميرزايي / طراح صحنه: فيروزه 
قاس��م پور / طراح لباس: نس��يم ادبي / طراح نور: رضا حيدري / دستيار كارگردان: 
مصطفي غفاري /ياران پشت صحنه: مصطفي غفاري، بيتا احمدي، سپيده دستينه، 

پريسا غفوري / مدت زمان: 50 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
mostafa_gafari77@yahoo.com :ايميل

متولد 1349 شهر شاهرود، داراي آميني�ون
مدرك كارشناسي الهيات است. 
از سال 1368 وارد حوزه تئاتر 
شد. كارگرداني آثاري همچون 
شب و گربه زيرطاقي، درخت 
بادام، پينوكيو مي خواهد بميرد، 
فضيل اياز و... را دركارنامه كاري 
خود دارد. وي عمده فعاليتش در 
عرصه بازيگري است. همچنين 
برنده جايزه بهترين كارگرداني در 
جشنواره منطقه اي استان گيالن و 
شاهرود شده و دستيار كارگرداني 
چندين اثر در گروه ماهان را نيز 
برعهده داشته است.

خان�واده اي جامانده از جنگ در گذر زمان گاهي به دس�ت فراموش�ي 
س�پرده مي شوند، غافل از اين كه عشق و عاطفه آنها نيروي تأثيرگذار 

در جنگ بوده است و...

Troupe: Shahvaar
Playwright: Amir Shafiei
Director: Morteza Aqa-Hosseini
Cast: Nasim Adabi
Set Designer: Firouzeh Qassempour
Costume Designer: Nasim Adabi
Light: Reza Heidari
Music: Mohsen Mirzaei
Assistant Director: Mostafa Ghaffari
Duration: 50 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: mostafa_gafari77@yahoo.com

 A family that survived the war, is forgotten during
 the years. However, their love and affection was the
most influential element in the war…

 Aminion  Morteza Aqahosseini:
 Born in 1970 in Shahroud, he holds a
 BA in theology. Aqahosseini began his
 theatrical activities in 1989. He has
 directed plays such as Night and the Cat
 under the Arch, Almond Tree, Pinocchio
 Wants to Die and Fozeil Ayaz.

آقاحسيني
مرتضي ایران س�ابقه

م
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دانش�جويي ب�ا فقر دس�ت  و پنجه نرم مي كند ك�ه ناگهان براي 
برادرش اتفاق خاصي رخ مي دهد و...

نام گروه: پالتو / نويسنده و كارگردان: حميد شريف زاده / بازيگران )به ترتيب الفبا(: نازنين 
باباي��ی، غزاله جزايری، محمد زوار بی ريا ، حميد ش��ريف زاده، مجتبی عراقی، مهدی 
قاهری، گلش��اد م��رادی، پيمان مقدمی، اكبر ماليی / ديگر بازيگ��ران : آرش آزاد پرتو، 
حس��ين پرويزراد،تينا حاج محمد رضا، شيوا خدابخش، نگار زارع ، سيامك زين الدينی، 
شقايق صحرايی، ساناز صوفی، شهاب عزت بخش، محمد عيوضی، رامتين محبوبی مهر، 
سامان محمدی، رامين مراغی، محمد مسگری، منصور نصيری ، هانيه هاشمی و مجتبی 
عراقی / دستيار و برنامه ريز: حسين كاكاوند / آهنگساز: احمدرضا محسنی / طراح صحنه: 
اميرحسين دوانی / طراح لباس: بهار مومنی / روابط عمومی : مصطفی امامی / عکاس و 
طراح پوستر و بروشور : محمد وفايی / دستياران كارگردان: عرفان پور محمدی، محمد 
جعفرنژاد، مهدی فردوس آرا / منشی صحنه : نسيم موسوی / مدير صحنه : سمانه سفری 

/ چهره پرداز: گلشيد بحرايی / مدت زمان: 80 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
hamid_sharifzadeh8@yahoo.com :ايميل

 
Troupe: Palto
Playwright: Hamid Sharifzadeh
Director: Hamid Sharifzadeh
 Cast: Nazanin Babaei, Hossein Basheh-Ahangar, Ghazaleh Jazayeri,
 Mohammad Zavvar-Biria, Hamid Sharif-, Zadeh, Mojtaba Araaqi, Mehdi
Qaheri, Akbar Mollaei.
 Composer: Ahmad-Reza Mohseni
Set Designer: Amir-Hossein Davani
Costume Designer: Bahar Mo>meni
Public Relations: Mostafa Emami
 Assistant Director: Mohammad Jafar-Nejad, Seyyed Kamal Musavi,
Erfan Pour-Mohammadi
Catalog Designer and Photographer: Mohammad Vafaei
Script Supervisor: Nasim Musavi
Set Director: Samaneh Saffari
Duration: 80 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: hamid_sharifzadeh8@yahoo.com

Fever
 A university student is
 struggling with poverty.
 Suddenly, something special
happens for his brother…

 Hamid Sharifzadeh
 Born in 1986 in Tehran,
 he holds an associate’s
 degree in architecture.
 Sharifzadeh has directed
 works such as Damp
 Night, Rewrite, and
 Window in Window.
 He has been awarded at
 the Eighth Mah Theater
Festival.

حميدشريفزاده
 متولد 1365 شهر تهران، داراي مدرك 
كارداني معماري است. از اوان نوجواني با 
بازيگري وارد حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون شب نمناك، پاكنويس، پنجره در 
پنجره و... را در كارنامه كاري خود دارد. وي 
همچنين برنده جايزه سوم بازيگري از دوره 
هشتم جشنواره ماه و برگزيده جشنواره 1404 
است.

ت�ب
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نام گروه: مشق / نويسنده: مهدي امين الري / كارگردان: مهدي امين الري / بازيگران: 
شيوا مکي نيان، سياوش صفري نژاد، حسن محمدي، نوشين سليماني، حميد معدن كن، 
حس��ين پذيره، مهدي امين الري / طراح صحنه: احس��ان ايمان��ي زاده / طراح لباس: 
پريدخت عابدين نژاد / طراح نور: احس��ان ايماني زاده / موس��يقي: مهدي امين الري / 
طراح عروسك و عروس��ك گردان: مريم افراز، فاطمه سلجوقي / تهيه كننده: مهرداد 
زك��ي زاده / منش��ي صحنه: زهرا اس��تيري / مدير صحنه: رحمان كاظمي / مش��اور 
كارگ��ردان و مدير هنري: مهرداد زكي زاده / درامات��ورژ: گيتي بايندر / روابط عمومي: 

محمد آذربرزين / مدت  زمان: 55 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
mehdiaminlari@yahoo.com :ايميل

اله�ي متولد 1359 شيراز، داراي مدرك دومين�وي
كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر از 
دانشکده سينما تئاتر تهران است. وي 
از سال 1379 با بازيگري وارد حوزه 
تئاتر شد. نويسندگي و كارگرداني آثاري 
همچون سمفوني واژه ها، منظومه 
شخصي، پانتوميم پنجره، كهکشان 
مادري و... را دركارنامه كاري خود 
دارد. وي همچنين موفق به دريافت 
جايزه اول طرح و ايده، كارگرداني، در 
اولين دوره جشنواره پانتوميم، جايزه 
اول موسيقي و سوم طراحي صحنه در 
هفتمين دوره از اين جشنواره و تقدير 
كارگرداني و اول طراحي صحنه از دوره 
ششم جشنواره تئاتر ماه شده است.

در ش�هري كه هميشه پاها يك اندازه اس�ت و كفش هاي هم سايز مي پوشند، 
ناگهان پاها بزرگ مي شود. همه به دنبال راه چاره مي گردند تا اين كه به سراغ 

پير شهر مي روند. او بزرگ شدن پاها را نشانه وقوع توفان مي داند و...

Troupe: Mashq
Playwright: Mehdi Amin-Lari
 Director: Mehdi Amin-Lari

 In a city where everybody has the same size feet and same size shoes,
 all of a sudden the feet start to grow. Everyone looks for a solution
until they ask their master, who believes this is a sign for a storm…

Divine Domino  Mehdi Ami-Lari:
 Born in 1980 in Shiraz, he holds
 an MA in theater from Tehran
 Cinema-Theater Faculty. Symphony
 of Words, Personal Poem, Window
 Pantomime and Maternal Galaxy
are among his works.

مهديامينالري

 Cast: Shiva Makkinian, Siavash Safari-Nejad, Hassan
Mohammadi, Nooshin Soleimani, Hamid Ma>dan-
 Kan, Hossein Pazireh, Mehdi Amin-Lari
Set Designer: Ehsan Imanizadeh
Costume Designer: Paridokht Abedin-Nejad
Light: Ehsan Imani-Zadeh
Music: Mehdi Amin-Lari
 Puppet Designer and puppeteer: Maryam Afraz, Fatemeh
Saljouqi
Producer: Mehrdad Zakkizadeh
Script Supervisor: Zahra Estiri
Set Director: Rahman Kazemi
 Director Counselor and Art Manager: Mehrdad
Zakkizadeh
Public Relations: Mohammad Azar-Barzin
Duration: 55 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: mehdiaminlari@yahoo.com

مس�ابقهبينالملل
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آرمان و آرزو در س�ومين س�الگرد ازدواجش�ان تصميم به جدايي 
دارن�د، مهماناني را دعوت مي كنند كه رفته رفته در مي يابيم همه 

عالمت سؤالي را به معناي حضور با خود يدك مي كشند...

طراح، نويس��نده و كارگردان: رس��ول نقوي / بازيگران: حميده مقدس��ي، 
ابوالفضل حاجي عليخاني، آرزو افش��ار، آذر سماواتی، فريد كشکولی، شيوا 
بلوچی، حسن محمودی، رسول نقوي / مشاور نويسنده: ليال فيضي / طراح 
صحنه، لباس و گريم: حميده مقدسي / ساخت فيلم: سيد جمال سيد حاتمي 
/ موسيقي: شهروز حقي / مشاور حركت: علي براتي / دستيار كارگردان و 
برنامه ريز: ميالد عبداللهي / مدير اجرا: حامد بي آزار / منشي صحنه: سحر 
صف��ري / مدير صحنه: عباس ش��کيب مهر، مژده ميرش��فيعي / عکاس: 

افسانه قدرت الهي / مدت زمان: 75 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران

 Playwright, Director and Designer: Rassoul
Naqavi
Cast: Hamideh Moqaddasi, Abolfazl Haji-
 Alikhani, Arezou Afshar, Azar Samavati,
 Farid Kashkuli, Shiva Balouchi, Hassan
Mahmoudi, Rassoul Naqavi
Consulting Playwright: Leila Feizi
 Set Designer, Costume Designer and
Makeup: Hamideh Moqaddasi
Consulting Choreographer: Ali Barite
Assistant Director: Milad Abdollahi
Executive Manager: Hamed Bi-Azaar
Script Supervisor: Sahar Safari
Photographer: Afsaneh Qodratollahi
Music: Shahrouz Haqqi
 Set Director: Abbas Shakib-Mehr, Mojdeh
Mir-Shafiei
Duration: 75 minutes
Province: Tehran
City: Tehran

 Invitation to a
 Question Ceremony
 Arman and Arezou want to get
 divorced three years after their
 marriage. They have invited guests, all
of whom pose a question…

 Rassoul Naqavi
  Born in 1977 in Tehran,
 he is currently studding
 filmmaking. Nqavi began
 his theatrical activities in
 1989. Some of his works
 include Border, ID card,
 Pistol and Silence, Back
 Counting, Catastrophe,
                            Hello Station.

رسولنقوي
متولد 1356 تهران و دانشجوي رشته فيلمسازي 
است. فعاليت خود را از سال 68 در حوزه تئاتر 
آغاز كرد. كارگرداني نمايش هاي لب خط، سه جلد، 
تپانچه و سکوت، شمارش معکوس، جاثليق، 
فاجعه بزرگ، ايستگاه سالم، تنها يك نظر، تابلو، 
نزديك خط صفر، كوير، ارتباط جوش كيسه، به 
زير تيغ شب، مهتاب بر زمين و... را برعهده داشته 
است. حضور در جشنواره هاي بين المللي فجر، ماه 
و... و دريافت جوايز جشنواره هاي بين المللي در 
بازيگري، نويسندگي، كارگرداني و... در كارنامه 
كاري اين هنرمند به چشم مي آيد.

دعوتبهیكمراس�مس�ؤال
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نام گروه: ش��ايا / نويس��نده: حميدرضا نعيمي / طراح و كارگ��ردان: ميالد نيك آبادي 
/ بازيگران: بهرام افش��اري، مجيد نوروزي، علي حس��ين زاده، احمد محمد جواهري، 
مه��رداد خاني / طراح صحنه: مي��الد نيك آبادي، گلنار اكبري / ط��راح لباس: گلنار 
اكبري / موسيقي: سعيد تهراني / دستيار كارگردان و برنامه ريز: شبنم موتابي / منشي 
صحنه: سعيده محمدزاده / مديرصحنه: ميثم بايرامي / امور فني و ساخت دكور: قاسم 
غضنفري / عکاس: فهيمه حکمت انديش / مدت زمان: 60 دقيقه / اس��تان: تهران / 

شهر: تهران
miladnikabadi@yahoo.com :ايميل

 متولد 1364 شهر دورود رابينس�ونكروزوئه
)لرستان(، داراي مدرك كارشناي 
كارگرداني تئاتر است. وي 
كارگرداني آثاري همچون 
مکبث، مالون مي ميرد، تلخ 
همچون خون در رگ هاي يرما، 
پروانه زرد روشن، اسب عصاري، 
قالده اي براي يك سگ مرده 
و... را در كارنامه كاري خود دارد. 
وي همچنين برنده جايزه اول 
كارگرداني در سيزدهمين دوره 
جشنواره مقاومت و برگزيده 
طراحي صحنه در چهاردهمين 
دوره از جشنواره تئاتر دانشگاهي 
است. 

مردي رؤياي س�ياحت و ماجراجويي دارد. او در يكي از س�فرهاي خود گرفتار 
توفان مي ش�ود و تنها كس�ي است كه از كشتي جان سالم به در مي برد، اما در 

يك جزيره گرفتار مي شود و...

 A man is dreaming of travel and adventure. He gets caught
 in a storm during one of his trips, but is the only one who
survives. He is now caught in an island…

Robinson Crusoe
 Milad Nik-Abadi:
 Born in 1985 in Doroud, Lorestan
 province, he holds a BA in directing.
 Macbeth, Malone Dies, Bitter Like Blood
 in the Veins of Yerma, Light Yellow
 Butterfly are among his works. Nik-Abadi
 has received the best director award from
the 13th Resistance Festival.

ميالدنيكآبادي

Troupe: Shaya
Playwright: Hamid-Reza Na>imi
Director and Designer: Milad Nik-Abadi
 Cast: Bahram Afshari, Majid Norouzi, Ali Hosseinzadeh,
Ahmad Mohammad-Javaheri, Mehrdad Khani
Set Designer: Milad Nik-Abadi, Golnar Akbari
Costume Designer: Golnar Akbari
Music: Saeed Tehrani
Assistant Director and Planner: Shabnam Mutabi
Script Supervisor: Saeedeh Mohammadzadeh
Set Director: Meysam Bayrami
Decoration and Technical Works: Qassem Ghazanfari
Photographer: Fahimeh Hekmat-Andish
Duration: 60 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail:  miladnikabadi@yahoo.com
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داس�تان كودكاني اس�ت كه هنوز به دنيا نيامده اند و گاهي 
اوق�ات با تصميم هاي عجوالنه ي�ا خودخواهانه والدين از 

زندگي محروم مي شوند.

نام گروه: ايما / نويس��نده: حس��ن عابدي / كارگردان: فرشاد منظوفي نيا 
/ بازيگ��ران: محبوبه بي��ات، لعيا زنگنه، اميد زندگاني، س��جاد زارع، بهار 
كريم زاده / بازيگران خردسال: اميرحسين خوشبويي، مجتبي خوشبويي، 
كيانا فتح نيا / طراح صحنه و نور: فرشاد منظوفي نيا / آهنگساز: اميد يوسفي 
/ طراح لباس: عسل عصري / طراح پوستر و بروشور و منشي صحنه: علي 
رجب نژاد / دستياران كارگردان: پيمان زواره، شيدا وكيلي / عکاس: ايمان 
قرباني / دستياران طراح صحنه: نويد سيمبر، روزبه نيك مرام / مدت زمان: 

70 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران 
  manzoufinia.teatreshahr.com :وب سايت

farshad825@yahoo.com :ايميل

Troupe: Ima
Playwright: Hassan Abedi
Director: Farshad Manzoufinia
 Cast: Mahboubeh Bayat, La>ya
 Zangeneh, Omid Zendegani, Sajjad
Zare>, Bahar Karimzadeh
 Set Designer and Light: Farshad
Manzoufinia
Costume Designer: Asal Assri
Music: Omid Yousefi
 Assistant Director: Peyman Zavvareh,
Sheida Vakili
Photographer: Iman Qorbani
 Catalog Designer and Script
Supervisor: Ali Rajab-Nejad
 Set Designer Assistant: Navid Simber,
Rouzbeh Nik-Maram
Duration: 70 minutes
Province: Province
City: Province
Web Site: manzoufinia.teatreshahr.com
E-mail: farshad825@yahoo.com

Good Night Babe
 This is the story of unborn
 children who are sometimes
 deprived from the right to live
 due to the haphazard decisions of
their parents.

 Farshad Manzoufinia:
 Born in 1970 in Abadan,
 he holds an MA in theater.
 Some of his works are:
 Foggy Like a Night-A
 Day, Dialog with Wind,
Wizened Apples.

فرشادمنظوفينيا
متولد 1349 شهر آبادان، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر است. از سال 
1373 با بازيگري فعاليت خود را در عرصه 
تئاتر آغاز كرد. كارگرداني آثاري همچون مه  
آلود مثل يك شب مثل روز، گفت وگو با باد، 
سيب هاي پالسيده، پشت كالنتري- كوچه 
اول- تير چراغ برق، نقشي به رنگ خاك، 
ياهو پديا،كسي در گوشم زمزمه مي كند بيا، 
از خواب تا مهتاب، حلقه آخر، لرزه هاي بي 
زمان و... را در كارنامه خود دارد. وي همچنين 
سال هاست مدرس دانشگاه هاي تئاتر است.

ش�ببهخيركوچولو
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مردي همس�رش را از دست مي دهد. 
ح�ال دو دخترش او را براي مرگ مادر 

نكوهش مي كنند و...

نام گروه: انوش��ا / نويس��نده: فرزانه س��هيلي / كارگردان: سمانه 
زندي ن��ژاد / بازيگران: داري��وش موفق، افس��انه ماهيان، فرزانه 
س��هيلي / ط��راح صحن��ه: ش��يما ميرحمي��دي / ط��راح لباس: 
ش��يما ميرحميدي / طراح ن��ور: رضا بهجت / موس��يقي: مارتين 
ش��معون پور / عوامل ديگر گروه: دس��تيار كارگردان و برنامه ريز: 
آريا افش��ار / منش��ي صحنه: هانيه حمزه / روابط عمومی: مهدی 
 س��ربازی / مدت زمان: 60 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران / 

zandineijad1984@gmail.com :ايميل

Troupe: Anousha
Playwright: Farzaneh Soheili
Director: Samaneh Zandinejad
 Cast: Dariush Movafagh, Afsaneh
Mahian, Farzaneh Soheili
Set Designer: Shima Mir-Hamidi
Costume Designer: Shima Mir-Hamidi
Light: Reza Behjat
Music: Martin Sham>oonpour
 Assistant Director and Planner: Aria
Afshar
Script Supervisor: Hanieh Hamzeh
Duration: 60 minutes
Province: Tehran
City: Tehran

E-mail: zandineijad1984@
gmail.com

 Silence Puppets
 A man loses his wife. Now,
 his two daughters blame
 him for the death of their
mother…

Samaneh Zandinejad:
  Born in 1984 in Tehran, she holds an
 MA in theater. Zandinejad began her
 theatrical activities in 2002. Some of
 her works include: Balloons on the Soil,
 Welcome to the Brother>s Funeral. She
 has received the best director award of
 the competition section of the 30th Fajr
International Theater Festival.

سمانهزندينژاد
 متولد 1363 شهر تهران، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر است. وي از 
سال 1381 وارد حوزه تئاتر شد. او كارگرداني 
آثاري همچون بادبادك ها بر خاك، به مراسم 
مرگ داداش خوش آمديد، سايه خواني و... را در 
پرونده كاري خود دارد. وي همچنين برنده جايزه 
اول كارگرداني بخش مسابقه سي امين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر بوده است.

عروس�كهايس�كوت

ایران س�ابقه
م
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نويسنده و كارگردان: سياوش پاك راه / بازيگران: خيام وقار كاشانی، وحيد نفر، محسن 
رستگار / مشاور كارگردان: روزبه سجادي حسيني / دستيار كارگردان: كيوان خانبگي / 
طراح صحنه، لباس و نور: اميرحسين دواني / مدير صحنه: روزبه معتمدي مهر / دستيار 
صحنه: عليرضا حبيبي / موس��يقي: آنکيدو دارش / طراح پوس��تر و بروشور: سيامك 

پورجبار / مدت زمان: 65 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران

الم�پ
متولد 1363 و نويسنده 
و كارگردان آثاري چون 
كار، سيزده، روشان، راه 
رفتن روي طناب باريك، 
آشوويتس خصوصي، خطوط 
مبهم ذهن و... است.

او طي سال هاي اخير حضور 
مداومي در جشنواره ها و 
رويدادهاي تئاتري داشته 
است.

زمين بر اثر يك انفجار نابود ش�ده و تنها دو انسان باقي مانده اند؛ يكي از آنها 
در يك وان حمام و ديگري در يك آسانسور گير كرده است. آنها پس از سال ها 

تنهايي همديگر را پيدا مي كنند و...

 An explosion destroyed the Earth and only two humans have
 survived. One of them is caught in a bathtub and the other in an
elevator. They find each other after years of loneliness…

 Light bulb Siavash Pakrah
  Born in 1984, he has directed
 plays such as Work, Thirteen,
 Walking on the Thin Rope,
 Private Auschwitz, Mind’s
Obscure Lines.

سياوشپاكراه

 
Playwright and Director: Siavash Pakrah
 Cast: Khayyam Vaqar-Kashani, Vahid
Nafar, Mohsen Rastegar
 Director Counselor: Ruzbeh Sajjadi
Hosseini
Assistant Director: Keyvan Khanbegi
 Costume Designer, Set Designer and
Light: Amir-Hossein Davani
Set Director: Ruzbeh Mo>tamedi-Mehr
Set Assistant: Ali-Reza Habibi
Music: Ankido Daresh
Catalog Designer: Siamak Pour-Jabbar
Duration: 65 minutes
Province: Tehran
City: Tehran

ایران س�ابقه
م
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مكبث سردار دليري است كه دنكن پادشاه اسكاتلند او را از ميان 
ه�واداران خ�ود بر مي گزيند و به او لقب و منصب مي بخش�د. اما 
مكب�ث پيش از گرفتن لق�ب جادوگراني را مي بيند كه وعده لقب 

جديد و حتي پادشاهي را به او مي دهند...

نويس��نده: ويليام شکس��پير / كارگ��ردان و دراماتورژ: مل��ودي آرام نيا / 
بازيگران: امير اميري، نس��ترن پيکانو، پرستو ريحاني، مصطفي شبخوان، 
مينا كريمي جبلي / دس��تيار كارگردان: مهدي بوس��ليك / طراح صحنه: 
اميرعل��ي گروس��يان / طراح لباس: سوس��ن آرام نيا / موس��يقي: عليرضا 
نوش��ادي / مدير صحنه: سياوش ديهيمي/ منشي صحنه: رودابه كاشاني 
/ س��اخت دكور: غالمرضا صفرزاده / زمان: 40 دقيقه / اس��تان: تهران / 

شهر: تهران
melodiaramnia@gmail.com :ايميل

  Playwright: William Shakespeare
Director: Melody Aramnia
 Cast: Amir Amiri, Nastaran Pikano, Parastou
Reihani, Mostafa Shab-Khan, Mina Karimi Jebeli
Assistant Designer: Mehdi Buslik
Set Designer: Amir-Ali Garusian
Costume Designer: Susan Aramnia
Music: Ali-Reza Noshadi
Set Director: Siavash Deihimi
Script Supervisor: Roudabeh Kashani
Set Decorator: Gholam-Reza Safarzadeh
Duration: 40 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail:  melodiaramnia@gmail.com

 Macbeth
 Macbeth is a brave general appointed
 by the Scottish King Duncan.
 Macbeth receives a prophecy from
 witches that one day he will become
 the King of Scotland.

Melody Aramnia
 Born in 1984 in Tehran,
 she holds a BA in theater
 from the Arts and
 Architecture University.
 Memories of the
 Supporting Actor, Amen,
 Bijan and Manijeh,
 General>s Swords, If one
 Morning and Rose are
 among the plays she has
directed so far.

ملوديآرامنيا
 متولد 1363 تهران و فارغ التحصيل كارشناسي و كارگرداني 
تئاتر از دانشگاه هنر و معماري است.  فعاليت خود را در عرصه 
تئاتر از سال 82 آغاز كرد. او در نمايش هاي خاطرات هنر پيشه 
نقش دوم، آمين، بيژن و منيژه، شمشيرهاي ژنرال، اگه يه روز 
صبح، گل سرخ، آواز خوان طاس، راهزنان، اين روبان سياه، 
رسول عشق واميد، اين فصل را با من بخوان، اي قاصد سلطان 
غريبان و... به ايفاي نقش پرداخته است. همچنين كارگرداني 
آثاري همچون نمايش راديويي قرار مالقات و ليرشاه را برعهده 
داشته و با آثار خود برگزيده و مورد تقدير جشنواره دانشجويي و 
هايفست ارمنستان شده است.

مكب�ث
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نام گروه: تي   تو وك / نويسنده: ابراهيم پشت كوهي / كارگردان: ابراهيم پشت كوهي 
/ بازيگران: رويا نونهالي، محمد س��ايباني، معصومه آقا بيگي، الهام اسکندري، مريم 
نحوي، فاطمه جعفري، ماندانا لياقت، عليرضا س��رحدي، امير علي سي سي پور، ياشار 
محسني / طراح صحنه: ابراهيم پشت كوهي / طراح لباس: مرجان ايران پور، معصومه 
آقابيگي / طراح نور: پيمان بخش��ي / آهنگساز: بهرنگ عباسپور / مشاور نور: مسعود 
ميرزاي��ي / خواننده و نوازنده )كوبه اي(: حس��ين اصيلي / نوازندگان: مجيد عباس��ي 
)كاخون(، ايمان رضايي )گيتار باس(، حامد عليزاده )گيتار(، بهرنگ عباسپور )ملوديکا( 
/ طراح پوستر و بروشور: صديقه غالمي / مدت زمان: 100 دقيقه / استان: هرمزگان 

/ شهر: ابوموسي
www.Titowak.com :وب سايت گروه 

متولد 1355 شهر بندرعباس، داراي مثلآببرايش�كالت
مدرك كارشناسي ارشد كارگرداني 
است. از سال 1376 با تأسيس گروه 
تئاتر تي تو وك فعاليت خود را در 
عرصه تئاتر آغاز كرد. كارگرداني آثاري 
همچون كمدي الهي، جلد دوزخ، تنها 
سگ اولي مي داند چرا پارس مي كند، 
مکبث، فروش يك روح سركش، مردي 
كه با علف اشتباهش مي گرفتند و... در 
كارنامه كاري او مشهود است.  برنده 
جوايز متعددي از جشنواره هاي استاني، 
منطقه اي، سراسري ضامن آهو و 
بين المللي فجر بوده است. او همچنين 
برگزيده جشنواره بين المللي شب هاي 
مسکو شده  است.

داس�تان براساس رمان »مثل آب براي شكالت« با شاخصه هاي رئاليسم 
جادويي است. اين نمايش به وقايع يك خانواده مي پردازد و...

An adaptation of the novel Like Water for Chocolate, the play-
 -making use of the technique of magic realism--narrates the
story of a family.

Like Water for Chocolate
 Ebrahim Poshtekouhi
 Born in 1976 in Bandar
 Abbas, he holds an MA
 in directing. He has so far
 directed works such as Divine
 Comedy, Cover of Hell, Only
 the First Dog Knows Why It
Barks?, Macbeth.

اهيمپشتكوهي
ابر

Troupe: Ti Tou Vak
Playwright: Ebrahim Poshtekouhi
Director: Ebrahim Poshtekouhi
 Cast: Roya Nonahali, Mohammad
 Sayebani, Masoumeh Aqabeigi, Elham
 Eskandari, Maryam Nahvi, Fatemeh
 Jafari, Mandana Liaqat, Alireza
 Sarhaddi, Amir-Ali Sisipour, Yashar
Mohseni
Set Designer: Ebrahim Poshtekouhi
 Costume Designer: Marjan Iranpour,
Masoumeh Aqabeigi

Light: Peyman Bakhshi
Composer: Behrang Abbaspour
 Vocalist and Instrumentalist: Hossein
Asili
 Musicians: Majid Abbasi, Iman Rezaei,
Hamed Alizadeh, Behrang Abbaspour
Catalog Designer: Sediqeh Gholami
Duration: 100 minutes
Province: Hormuzgan
City: Abou-Musa
Web Site:  www.Titowak.com

مس�ابقهبينالملل
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كي�كاووس براي فتح مازندران به آن دي�ار حمله مي كند، اما ديو 
سپيد بينايي را از او و سپاهش مي گيرد. رستم هفت خوان را طي 
مي كند تا ديو س�پيد را شكست دهد و از جگرگاه ديو سپيد خون 

را بر چشمان كيكاووس و سپاهش بچكاند و...

ن��ام گروه: وضعيت / نويس��نده: پيام عزيزي / كارگ��ردان: پيام عزيزي / 
بازيگ��ران: مژگان معقولي، ميترا عزيزي، حميد كس��ري، نرگس عزيزي 
/ ط��راح صحنه: پيام عزي��زي / طراح لباس: ميترا عزي��زي / طراح نور: 
حميدرضا كسري / موسيقي: شروين عباسي / دستيار كارگردان: حميدرضا 
كسري / بازي گردان: مژگان معقولي / تهيه كننده: شهرداري شهر شازند / 
برنامه ريز: فاطمه عبدالرحيمی / مدير فنی: مازيار معقولی / نقاشی: بهاره 
رحيمی / طراح پوس��تر و بروشور: پدرام شيوا / مدير اجرايی:ليال شايانی / 

مدت زمان: 60 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
khiyaledour@yahoo.com :ايميل

Troupe: Vaziyat
 Playwright: Payam Azizi
 Director: Payam Azizi
 Cast: Mojgan Ma>qouli, Mitra Azizi,
Hamid Kasra, Narges Azizi
Set Designer: Payam Azizi
Costume Designer: Mitra Azizi
Light: Hamid-Reza Kasra
Music: Shervin Abbasi
Assistant Director: Hamid-Reza Kasra
Producer: Shahzand City Mulicipation
Planning: Fatemeh Abdolrahimi
Technical Manager: Maziar Ma’qouli
Catalog Designer: Pedram Shiva
Executive Manager: Lila Shayani
Duration: 60 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: khiyaledour@yahoo.com

Seven Stages
 Keykavous and his army want to conquer
 Mazandaran, but the White Demon
 makes them blind. Rostam passes seven
 stages to defeat the demon, and help
Keykavous regain his sight.

 Payam Azizi:
 Born in 1979 in Shazand,
 he holds an MA in
 dramatic literature.
 Azizi began his theatrical
 activities in 1995. He has
 directed plays such as The
 Cherry Orchard, Macbeth,
 Macbeth Becomes
 President, Invitation,
 Lunch for Two and
Proposal.

پيامعزيزي
متولد 1358 شهر شازند، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي است. او از 
سال 1374 با بازيگري وارد عرصه تئاتر شد. 
كارگرداني آثاري همچون باغ آلبالو، مکبث، 
وضعيت، مکبث نخست وزير مي شود، دعوت، 
ناهار دو نفره، خواستگاري و... را در كارنامه 
كاري خود دارد.

او برنده جايزه اول جشنواره بين المللي تئاتر 
دانشگاهي تهران بوده است، همچنين جايزه 
اول كارگرداني در كشور كوزوو را درسال 86 
به خود اختصاص داده است.

هفتخ�وان

-تجرب�ههاینو-
ه)نگاهتازه

مس�ابق
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نام گروه: تئاتر آزمايشگاهي ايران / طراح و كارگردان: علي مقتصدي / بازيگران: زهره 
ستوده، الهه عس��کري، معصومه ورزدار، ناهيد معظمي گودرزي، نگين ذاكري، فائزه 
مجاهد طلب، الناز واحدي، س��با مختاري، ب��اران عاليي، مينا رضايي و فائز رمضاني 
/ نوراندازان: س��جاد رعيتي، علي مهاجراني، حسين نعمتي، محسن پاكدامن و سجاد 
احمدي / دس��تياران: محسن  پاكدامن، حسين نعمتي، سجاد رعيتي، علي مهاجراني / 
دستيار صحنه: رضا باوي / منشي صحنه: مهدي افشار / مدير روابط عمومي و تبليغات: 
داود خواجه وند / گريم: س��ميه فراهاني، عاطفه جعفري / طراح لباس: س��ارا پژمانفر / 

مدت زمان: 50  دقيقه / استان: البرز / شهر: كرج

متولد قم و فارغ التحصيل نمای�شرؤیاه�ا
كارشناسي ارشد كارگرداني 
تئاتر از دانشکده سينما و 
تئاتر است. فعاليت خود را از 
سال 83 با بازي در نمايش 
اتاق 8 آغاز كرد. كارگردان 
نمايش هايي از جمله سرخ 
مثل آب، كابوس يك شب 
توفاني در پاريس، شکار 
شاهنامه خورشيد، دگلند و... 
است. او در جشنواره هاي 
بين المللي تئاتر دانشگاهي 
ايران حضوري پررنگ داشته 
است.

مبتن�ي ب�ر ش�يوه جديد س�ايه وار كه ريش�ه در خيمه ش�ب بازي ايران�ي دارد، 
شكل مي گيرد. نور در اين نمايش رويكرد متفاوتي را ارائه مي كند.

 This is a shadow play based on the Iranian traditional
 shadow puppetry known as Kheimehshab-Bazi. The play
makes use of light with a different approach.

Performance of Dreams
 Ali Moqtasedi
 Born in Qom, he holds an MA in theater
 directing from the Cinema-Theater
 Faculty. He began his theatrical activities
 in 2004 with the play Room 8. Some of his
 works include Red Like Water, Nightmare
 of a Stormy Night in Paris, Catching the
Sun Shahnameh.

يمقتصدي
عل

 
 Troupe: Iran Experimental Theater
Director and Designer: Ali Moqtasedi
 Cast: Zohreh Sotoudeh, Elaheh Askari,
 Masoumeh Varzdar, Nahid Moazemi Goudarzi,
 Negin Zakeri, Faezeh Mojahed-Talab, Elnaz
 Vahedi, Saba Mokhtari, Baran Alaei, Mina
Rezaei, Faez Ramezani
 Assistants: Mohsen Pak-Daman, Hossein
Nemati, Sajjad Rayati, Ali Mohajerani
 Set Assistant: Reza Bavi
Costume Designer: Sara Pejmanfar
Script Supervisor: Mehdi Afshar
 Public Relations and Advertisement Manager:
Davoud Khajehvand
Makeup: Somayyeh Farahani, Atefeh Jafari
Duration: 50 minutes
Province: Alborz
City: Karaj

-تجرب�ههاینو-
ه)نگاهتازه
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ن�گاه ت�ازه
Fresh Look



 Neuropsychiatric war veterans are kept in a hospital.
 A doctor tries to help them making use of different
methods…

Like a Butterfly
Amer Mosafer-Astaneh
 Born in 1985 in
 Astaneh-Ashrafieh, he
holds a diploma.
 He has designed the
 chirography for the plays
 such as In the Frame of
 Moon and Morning Call
to Prayer.

نويس��نده: علي افضل/ طراح و كارگردان: عامر مسافر آستانه / بازيگران: اميد عباسي، 
مهدي بوسليك، امير اميري، نس��ترن پيكانو، ملودي آرام نيا، آرتينا محمدي )بازيگر 
خردس��ال( / طراح دكور: اميرحسين دواني / طراح لباس:  ندا نصر / موسيقی: احسان 
تارخ / طراح نور: عباس خلقی / مدت زمان: 50 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران

amer.mosafer@yahoo.com :ايميل

پروانگ�ي

متولد 1364 شهر آستانه 
اشرفيه، داراي مدرك ديپلم 
است. وي با بازيگري وارد 
حوزه تئاتر شد. طراحي 
حركت نمايش هايي همچون 
در قاب ماه، اذان صبح، شعله 
در زمهرير و... را در كلكسيون 
كاري خود دارد. نمايش تولد 
يك پروانه نخستين تجربه او 
در كارگرداني تئاتر است.

مجروحان اعصاب و روان جنگ در يك بيمارس�تان نگهداري مي ش�وند. 
پزشكي تالش مي كند با روش هاي مختلف به درمان بيماران بپردازد و...

عامر مسافر آستانه

Playwright: Ali Afzal
 Designer and Director: Amer
Mosafer-Astaneh
 Cast: Omid Abbasi, Mehdi
 Bouslik, Amir Amiri, Nastaran
 Pikanou, Melody Aramnia,
Artina Mohammadi
 Set Designer: Amirhossein
Davani
Costume Designer: Neda Nassr
Duration; 50 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: amer.mosafer@yahoo.
com
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 This is an adaptation of Shakespeare,s
 Romeo and Juliet.

High Speed Insanity

 Ghazaleh Rashidi
 Born in 1983 in Tehran, she holds
 a BA in theater from the Arts and
 Architecture Faculty, as well as
 an MA in directing from Tarbiat
 Modarres (teachers training )
 University. Angles on Top of the
City is among her works.

  Navid Jahanzadeh
 Born in 1984, he holds a BA
 in theater from the Arts and
 Architecture Faculty. People’s
 Enemy and Angles on Top of
 the City are among his works.

Playwright: Navid Jahanzadeh
Director: Ghazaleh Rashidi, Navid Jahanzadeh
 Cast: Jamshid Jahanzadeh, Mohammad
 Sareban, Farzaneh Neshatkhah, Rahman Haqiqi,
Arezou Afshar, Hamid Rahimi
 Set Designer: Navid Jahanzadeh, Ghazaleh
Rashidi
Light Designer: Navid Jahanzadeh
Costume Designer: Varad Rashidi
Music: Behnam Rahimi
Executive Director: Farzaneh Neshatkhah
Producer: Jamshid Jahanzadeh
Director Assistant: Sohrab Modiri
Set Director: Mohammad Hamedani
Script Supervisor: Maryam Araqi
Duration: 70 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
 E-mail: parnian86@yahoo.com,
navidjahanzadeh@yahoo.com

جنون س�رعت
برداش�تي آزاد از نمايش�نامه »رومئ�و و ژوليت« اث�ر ويليام 

شكسپير...

نويسنده: نويد جهانزاده / كارگردان: غزاله رشيدي، نويد جهانزاده / بازيگران: جمشيد جهانزاده، محمد 
ساربان، فرزانه نشاط خواه، رحمان حقيقي، آرزو افشار، حميد رحيمي، سامان كرمي، شبير پرستار، دارا 
جامه بزرگ، حامد شيخي، محسن علي محمدي / طراح صحنه: نويد جهانزاد، غزاله رشيدي / طراح 
نور: نويد جهانزاده / طراح لباس: ورا رشيدي / موسيقي: بهنام رحيمي / مدير اجرايي: فرزانه نشاط خواه 
/ مدير توليد: جمشيد جهانزاده / دستيار كارگردان و برنامه ريز: سهراب مديري / مدير صحنه: محمد 
همداني / منشي صحنه: مريم عراقي / دستيار صحنه: سلمان محبي / مدت زمان: 70 دقيقه / استان: 

تهران / شهر: تهران
parnian86@yahoo.com :ايميل

navidjahanzadeh@yahoo.com

غزاله رشيدي
متولد 1362 تهران، دارای 
مدرك كارشناسی تئاتر از 
دانشكده هنر و معماري واحد 
تهران مركز)1384- 1380( 
و كارشناس ارشد كارگرداني 
از دانشگاه تربيت مدرس 
)1387( است. كارگرداني 
نمايش فرشتگان بر فراز شهر 
و... را برعهده داشته است. 
او فعاليت هاي تئاتري خود را 
از سال 1380 آغاز كرده است.

نويد جهانزاده
متولد تهران، 1361، 

كارشناس تئاتر از دانشكده 
هنر و معماري واحدتهران 

مركز )1380( است. 
كارگرداني نمايش های 

دشمن مردم، فرشتگان بر 
فراز شهر و... در كارنامه 
كاري اش ديده مي شود.
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 A young couple decides to get divorced after ten years of
 living together. They play narrates the last days of their
marriage…

U-Turn Arefeh Enayati
 Born in 1977 in Tehran, she
 holds an MA in theater from
 the Cinema-Theater Faculty.
 Enayati has directed works
 such as Death and the Young
 Girl, Holy Box, A Place Among
the Pigs, Buried Dream.

نويس��نده: عارفه عنايتي / كارگردان: عارفه عنايتي / بازيگران: سميرا ذكايي، كيوان 
خانبگي، روشنك گرامي، الهام قادري / طراح صحنه: امير حسين دواني / طراح لباس: 
مري��م نعيم  زاده / طراح نور: مصطفي قاهري / موس��يقي: انتخابي / مدت زمان: 90 

دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
enayati.ar@gmail.com :ايميل

دوربرگ�ردان
متولد 1356 تهران، داراي مدرك 
كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر از 
دانشكده سينما تئاتر است. از سال 
1376 با نويسندگي و كارگرداني 
وارد حوزه تئاتر شد. كارگرداني 
آثاري همچون مرگ و دوشيزه 
جوان، صندوق مقدس، جايي در 
ميان خوك ها، رؤياي مدفون و... را 
در كارنامه خود دارد. وي همچنين 
موفق به اخذ جايزه اول نويسندگي 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر در 
سال 1386 و نخستين دوره جشنواره 
عدالت شده است.

يك زوج جوان پس از گذشت 10 سال از زندگي مشترك تصميم دارند از 
عارفه عنايتيهم جدا شوند. اكنون شاهد آخرين روز زندگي مشترك آنها هستيم و...

Playwright: Arefeh Enayati
Director: Arefeh Enayati
 Cast: Samira Zokaei, Keyvan
 Khanbagi, Roshanak Gerami,
Elham Qaderi
 Set Designer: Amirhossein
Davani
 Costume Designer: Maryam
Naeimzadeh
 Light Designer: Mostafa
Qaheri
Duration: 90 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: enayati.ar@gmail.
com
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 I know someone who lights a
 candle for jasmine’s solitude,
 and cries for the alley’s
nostalgia…

Time Quake

  Mehdi Sabbaghi
 Born in 1975 in Tehran,
 he holds an MA in urban
 planning. Some of his works
 include Goodbye, If It Rains
and Open Umbrella.

Troupe: Saba
Playwright: Asghar Garrousi
Director: Mehdi Sabbaghi
 Cast: Mehran Emambakhsh, Massoud
 Mirtaheri, Roya Mirelmi, Shirin
Esmaeili, Mehdi Sabbaghi
 Consulting Director: Mehrdad
Kouroshnia
Director Assistant: Maryam Ebrahimi
Set Designer: Mehdi Sabbaghi
Light Designer: Reza Heidari
Duration: 65 minutes
E-mail: mehdi_saba@yahoo.com

زم�ان ل�رزه
كس�اني را مي شناس�م براي تنهايي رازقي ش�مع روش�ن 

مي كنند، براي دلتنگي كوچه اشك مي ريزند و...

نام گروه: صبا / نويس��نده: اصغر گروس��ي / كارگردان: مهدي صباغي / 
بازيگران: مهران امام بخش، مس��عود ميرطاهري، رويا ميرعلمي، شيرين 
اسماعيلي و مهدي صباغي / مشاور كارگردان: مهرداد كورش نيا / دستيار 
كارگردان و برنامه ريز: مريم ابراهيمي / طراح صحنه: مهدي صباغي / 

طراح نور: رضا حيدري / مدت زمان: 65 دقيقه
mehdi_saba@yahoo.com :ايميل

مهدي صباغي
متولد 1354 تهران و داراي مدرك 

فوق ليسانس شهر سازي است. سال 78 به 
عرصه تئاتر آمد. كارگرداني نمايش هايي 

همچون خداحافظ، اگر باران ببارد، چتر باز 
و... را برعهده داشته است. همچنين برنده 

جوايزي از جشنواره هاي طنز اصفهان، تئاتر 
فجر، تئاتر بانوان و... شده است.
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 Kaveh has a syndrome of a disease, and is hospitalized. He
tries to improve his morale...

Thirteen Rouzbeh Sajjadi Hossieni
 Born in 1979 in Ahvaz,
 he holds a BA in Persian
 literature. He has
 directed a number of short
 films such as Thirsty and
Action.

نويس��نده: سياوش پاك راه / كارگردان: روزبه س��جادي حسيني / بازيگران: همايون 
ارشادي، آناهيتا نعمتي، ايوب آقاخاني، رامين ناصر نصير، وحيد نفر، كيوان خانبگي / 
طراح صحنه، لباس و نور: اميرحس��ين دواني / موسيقي: احمدرضا محسني / دستيار 
كارگردان: كيوان خانبگي، شكيبا خالقي / منشي صحنه: هلن بهرامي / مدير صحنه: 
مهدي ذاكر حس��يني / طراح گريم: سارا اس��كندري / مدت زمان: 65 دقيقه /استان: 

تهران / شهر: تهران
ruzbeh_sajjadi@yahoo.com :ايميل

س�يزده
متولد 1358 اهواز، داراي 
مدرك كارشناسي ادبيات 
فارسي است. او از سال 1378 
با دستيار كارگرداني فعاليت 
خود را در عرصه تئاتر آغاز 
كرد. يكي از اعضاي كانون 
دستيار كارگردانان خانه 
سينماست.

پيش از اين، چندين فيلم 
كوتاه همچون تشنه، حركت 
و... را كارگرداني كرده است.

كاوه دچار بيماري شده و در بيمارستاني بستري است. او سعي مي كند از 
روحيه بقيه افراد به نفع خودش استفاده كند و...

روزبه سجادي حسيني

Playwright: Siavash Pakrah
Director: Rouzbeh Sajjadi-Hossieni
 Cast: Homayoun Ershadi, Anahita Nemati, Ayyoub
 Aqakhani,
 Ramin Nasser-Nassir, Vahid Nafar, Keyvan
Khanbagi
 Set, Costume and Light Designer: Amirhossein
Davani
Music: Ahmad Reza Mohseni
 Assistant Director: Keyvan Khanbagi, Shakiba
Khaleqi
Script Supervisor: Helen Bahrami
Set Director: Mehdi Zakerhosseini
Makeup: Sara Eskandari
Duration: 65 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: ruzbeh_sajjadi@yahoo.com
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 Othello is aware
and…
 Troupe: Paeiz 87
Playwright: Ehsan Akbarnejad
Director: Ehsan Akbarnejad

 I Am Afraid
 of High
Altitude

Ehsan Akbarnejad
 Born in 1985 in Tehran, he
 holds a BA in computer.
 Twenty Thousand Leagues
 in the Swamp is among his
works.

 Cast: Ehsen Bohlouli, Shirin
 Sepahrad, Shahrzad Kiani, Faraz
 Sarabi, Pouyan Darzi, Khosro
Keshavarz
 Set and Costume Designer:
Maryam Jalili
Music: Shahram Nejati
Assistant Director: Arsham Rezaei
Duration: 75 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: ehsanakbarnezhad@
gmail.com

ارتفاع مي ترس�م از  من 
اتللو آگاه است چون زمانی به داد پسر جوان 

می رس�د ك�ه او در حال جدايی از نامزدش اس�ت. 
پس�ر جوان كتاب اتللو را ورق می زند و به برخی از 

اسرار  پی می برد و...

نام گروه: پائيز 87 / نويس��نده: احس��ان اكبرنژاد / كارگردان: احسان اكبرنژاد / بازيگران: احسان 
بهلولي، شيرين سپه راد، ش��هرزاد كياني، فراز سرابي، پويان درزي، خسرو كشاورز، نغمه آقازاده، 
مهديه نساج / طراح صحنه: مريم جليلي / طراح لباس: مريم جليلي / موسيقي: شهرام نجاتي / 

دستيار كارگردان: آرشام رضايي / مدت زمان: 75 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران 
ehsanakbarnezhad@gmail.comٍ :ايميل

احسان اكبرنژاد
متولد 1364 تهران، داراي مدرك كارشناسي كامپيوتر است. 

از سال 1385 با بازيگري وارد حوزه تئاتر شد. كارگرداني 
آثاري همچون بيست هزار فرسنگ توي باتالق، رؤياي 

نيمه شب و... را عهده دار بوده است. دو جايزه بهترين 
نويسنده گي و كارگرداني جشنواره پاپتي ها در سال 1390 را از 

آن خود كرده است.
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 A man has hired a murderer to kill him following the
accidental death of his wife…

Uncle Murderer and Brothers Shirin Nazari
 Born in 1984 in Tehran,
 she holds an MA in
 directing. Dummy, Fear
 and Misery of the Third
 Reich are among his
works.

نويسنده: ش��يرين نظري / كارگردان: ش��يرين نظري / بازيگران: قربان نجفي، ليال 
بلوكات، حس��ن تس��عيري، ژاكلين آواره، مهران نائل، حميد رضا نقره دوست، اويس 
رجبي، حامد ش��يخي و اردش��ير كاظمي / طراح صحنه: امير احدزاده / طراح لباس: 
امير احد زاده / موسيقي: انتخابي / دراماتورژ: محمد مفيدي / دستيار كارگردان: سجاد 

سيامكي / مدت زمان: 70 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
shirin.nazari1984@yahoo.com :ايميل

عم�و قات�ل و ب�رادران

متولد 1363 شهر تهران، 
داراي مدرك كارشناسي 
ارشد كارگرداني است. از سال 
1383 با بازيگري فعاليت خود 
را در عرصه تئاتر آغاز كرد. 
كارگرداني آثاري همچون 
آدمك، ترس و نكبت رايش 
سوم و... را در كارنامه 
كارگرداني خود دارد. وي 
بيشتر در حوزه بازيگري فعال 
بوده است.

مردي پس از كشته شدن اتفاقي همسرش، قاتلي را براي كشتن خودش 
استخدام مي كند و...

شيرين نظري

Playwright: Shirin Nazari
Director: Shirin Nazari
 Cast: Qorban Najafi, Leila Boloukat, Hassan Tasiri, Jackline
Avareh, Mehran Nael
Set Designer: Amir Ahadzadeh
Costume Designer: Amir Ahadzadeh
Assisting Director: Sajjad Siamaki
Duration: 70 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: shirin.nazari1984@yahoo.com
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 A prisoner of war
 returns to his
 homeland after
years…

Nobody

  Roya Afshar
 Born in 1960 in Abadan, she
 has studied architecture. Child
 and War, Exclamation Mark,
 Ballerina and Stage are among
her works.

Playwright: Roya Afshar
Director: Roya Afshar
Cast: Farhad Sharifi, Behnam Sharafi
 Set and Costume Designer: Reza
Mehdizadeh
Puppet Maker: Alireza Hosseinpour
Light Designer: Reza Khazraei
Assistant Director: Ahmad Rashidi
Set Director: Yousef Rostami
Script Supervisor: Ali Ziaei
Duration: 60 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
 E-mail: afshar39@yahoo.com,
royaart71153@gmail.com

هيچك�س
يك�ي از آزادگان جنگ پس از س�ال ها به ميهن باز 

مي گردد و...

نويس��نده: رويا افش��ار / كارگردان: رويا افش��ار / بازيگران: فرهاد ش��ريفي، بهنام شرفي / طراح 
صحنه و لباس: رضا مهدي زاده / ساخت عروسك: عليرضا حسين پور / طراح نور: رضا خضرائي 
/ موس��يقي: انتخابي / دستيار كارگردان: احمد رش��يدي / مدير صحنه: يوسف رستمي / منشي 

صحنه: علي ضيائي / مدت زمان: 60 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران
afshar39@yahoo.com – royaart71153@gmail.com :ايميل كارگردانان

رويا افشار
متولد 1339 آبادان و داراي مدرك كارشناسی  مرمت آثار و 
فارغ التحصيل معماري است. مخاطبان تلويزيون فعاليت هاي 
او را با نقش هاي تلويزيوني دهه 60 به ياد مي آورند. عالوه 
براين، كارگرداني نمايش هاي تئاتر كودك و جنگ، عالمت 

تعجب، بالرين، صحنه و... در كارنامه حرفه اي او به چشم 
مي آيد. برنده جايزه اول بازيگري از جشنواره  دفاع مقدس، 

منتخب منتقدان تئاتر ايران در سال 84 و... بوده است.
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 An old man has murdered someone and is now imprisoned.
A journalist wants to write about his life…

When the World Was Green
  Kambiz  Banan
 Born in 1973 in Tehran, he has
 a diploma in humanities. He
 began his theatrical activities
in 1998.

نام گروه: ايليا / نويسنده: سام شپارد / كارگردان: كامبيز)محمد( بنان / بازيگران: امير 
كرباليي زاده، رويا بختياري، محمد جعفرنژاد و چهار نفر صحنه گردان / طراح صحنه: 
جواد مرآتي / طراح لباس: مريم محمدي / طراح نور: جواد مرآتي / دستيار كارگردان: 
محمد جعف��ر نژاد / هماهنگي و مدير اجرايي: س��ميه پهلواني زاده / مش��اور: هومن 
س��ليمي  / همكاران صحنه: مهسا خير خواه، مهدي فهيميان/ روابط عمومي، عكاس 
و طراح پوستر: محمد وفايي / مدير صحنه: عطيه هجرتي / مسئول افكت هاي ويژه: 
س��يامك پاك نژاد / منش��ي صحنه: فاطمه فريدن / مدت زمان: 90 دقيقه / استان: 

تهران / شهر: تهران

وقتي دنيا س�بز بود

متولد 1352تهران، داراي 
مدرك ديپلم علوم انساني 
است. وي در سال 1377 با 
گذراندن دوره بازيگري در 
آموزشگاه نقش، وارد حوزه 
تئاتر شد. او در تمامي آثار 
حميد امجد از سال 1377 تا 
1383 به عنوان بازيگر حضور 
داشت.

پيرمردي، فردی را به قتل رس�انده و در زندان است. گزارشگر زني قصد 
كامبيز بنان دارد زندگي او را بنويسد و...

Troupe: Ilia
Playwright: Sam Shepard
Director: Kambiz (Mohammad) Banan
 Cast: Amir Karbalaeizadeh, Roya Bakhtiari,
Mohammad Jafarnejad
Set Designer: Javad Merati
Costume Designer: Maryam Mohammadi
Light Designer: Javad Merati
Consulting Director: Mohammad Jafarnejad
 Coordinator and Executive Director: Somayyeh
Pahlavanizadeh
 Photographer and Poster Designer: Mohammad
Vafaei
Set Director: Atieh Hejrati
Special Effects: Siamak Paknejad
Script Supervisor: Fatemeh Fardin
Duration: 90 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
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مس�ابقه 
خیابان�ی

 Street Theater
Competition



نام گروه: خوابگردهاي صحنه  / نويسنده: آزاده كمال بروجردي  / كارگردان: آزاده كمال بروجردي  / سرپرست 
گروه و مشاور كارگردان: حسين عبداللهي / بازيگران: پيام ميركي، مهدي مؤيد ، بهنام شمسايي، مهدي خادميان، 
علي آذر ش��ين، دالور خسرونيا، حسين جهانگيري، ارسالن س��لطاني، حسين جهانگيري، محمد حسين اندامي، 
رسول دهقاني / طراح صحنه: حسين عبداللهي  / طراح لباس: شاهد خدادادي  / موسيقي: سعيد خرمجو  / طراح 
پوستر و بروشور: حسين عبداللهي / دستيار كارگردان: سعيد خرمجو / عكس و تصوير: ميعاد كامياب / مدت زمان: 

27 دقيقه  / استان: اصفهان  / شهر:  اصفهان 
khabgardha.mihanblog.com  :وب سايت گروه

           khabgarde-sahne@yahoo.com :ايميل

آفس�ايد
متولد 1360، شهر اصفهان، 
دانشجوي كارشناسي ادبيات 
نمايشي است. از سال 1385 
به عنوان مدير توليد وارد گروه 
تئاتر خوابگردهاي اصفهان  شد. 
وي بيشتر در حوزه نويسندگي 
و مديريت توليد نمايش فعاليت 
داشته است. كارگرداني آثاري 
همچون  ميدان ميم، مرگ 
ناصري و.... در كارنامه كاري اش 
ديده مي شود. برنده جايزه دوم 
كارگرداني از جشنواره بصيرت 
در سال 1391 و.... شده است.

آزاده كمال بروجرديتيم فوتبالي به مصاف مشكالت اجتماعي مي رود و...

A football team faces social issues…

 Hen & Ladders
(Offside)

Azadeh Kamal-
Boroujerdi
 Born in 1981 in Isfahan,
 she is studying dramatic
 literature. She has
 directed works such as
 M Field and Nasseri’s
Death.

Troupe: Khabgardhaye Sahne
Playwright: Azadeh Kamal-
Boroujerdi
 Director:  Azadeh Kamal-
Boroujerdi
 Supervisor and Consulting
Director: Hossein Abdollahi

  Cast: Payam Miraki, Mehdi
 Moayyed, Behnam Shamsaei,
 Mehdi Khademian, Ali Azarshin,
 Delavar Khosronia, Hossein
 Jahangiri, Arsalan Soltani,
 Hossein Jahangiri, Mohammad
Hossein Andami, Rasoul Dehqani
Set Designer: Hossein Abdollahi
 Costume Designer: Shahed
Khodadadi
Music: Saeed Khorramjou

 Poster and Catalog
 Designer: Hossein
Abdollahi
 Assistant Director: Saeed
Khorramjou
 Picture and Image: Miaad
Kamyab
Duration: 27 minutes
 Province: Isfahan
City: Isfahan
Website: khabgardha.
mihanblog.com
E-mail: khabgarde-sahne@
yahoo.com
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 Salary of an employee is stolen. The man sighs. The sigh
 appears before him and tells the man she will grant him
three wishes…

Alas Myth
Negar Naderi
 Born in 1969 in Lahigan,
 she holds an MA in dramatic
 literature. Black Galosh, A
 Time to Say, A Bright Day,
 Beautiful Wish, Rana and
Gray are among her works.

گ��روه نماي��ش: همزاد  / نويس��نده: نگار ن��ادري / كارگردان: ن��گار نادري / 
بازيگران: فاطمه عليپرست، حديث نيكرو، محمود فرضي نژاد، عبداهلل بهادري، 
ياسر كاظمي  / طراح دكور: محمود صفارنيا / طراح لباس و گريم: حديث نيكرو  
/ ساخت و اجراي موسيقي: مؤذن صفري / طراح پوستر و بروشور: عادل صدر 

ممتاز  / مدت زمان: 28 دقيقه  / استان: گيالن / شهر: الهيجان 
 negarnaderi.blogfa.com. :وب سايت گروه
  negarnaderi_art@yahoo.com  :ايميل

  متولد 1348،شهر الهيجان و داراي مدرك افس�انه آه
كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي است. از سال 1371 
با نويسندگي وارد حوزه تئاتر آغاز شد. كارگرداني 
آثاري همچون سيا گالش، زماني براي گفتن، يك 
روز روشن خدا، آرزوي قشنگ، رعنا، خاكستري، 
 فصل سرد،خواستن توانستن است، ميرزا، آل، 
تي تي و... را برعهده داشته است.كارشناس هنري 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي الهيجان و برنده 
جوايز متعددي شده است. 
 جايزه  سوم كارگرداني از بيست و هفتمين دوره 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر، جايزه دوم كارگرداني 
از بيست و چهارمين جشنواره تئاتر استاني، جايزه 
اول نويسندگي از هفتمين جشنواره تئاتر استاني و... 
در كارنامه كاري اش به چشم مي آيد. 

 حق�وق كارمند خدماتي ش�ركتي  دزديده مي ش�ود. م�رد از فرط بدبختي 
 آه مي كش�د. آه ظاهر مي ش�ود و به مرد مي گويد مي تواند سه آرزوي او را 

بر آورده كند...

نگار نادري

Troupe: Hamzad
Playwright: Negar Naderi
Director: Negar Naderi
 Cast: Fatemeh Aliparast, Hadis Nikrou, Mahmoud
 Farzinejad, Abdollah Bahadori, Yasser Kazemi,
Set Decorator: Mahmoud Saffarnia
Costume Designer and Makeup Artist: Hadis Nikrou

Music Composer and Performer: Moazzen Safari
Poster and Catalog Designer: Adel Sadr-Momtaz
Duration: 28 minutes
Province: Gilan
City: Lahijan
Website: www.negarnaderi.blogfa.com
E-mail: negarnaderi_art@yahoo.com
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 نام گروه: ردپا / نويسنده: مسعود مهرابي  / كارگردان: مسعود مهرابي  / بازيگران: امير 
شاه علي، مهدي رضايي، مسعود مهرابي  / طراح صحنه: پروانه علي ضامني  / طراح 

لباس: پروانه علي ضامني  / مدت زمان: 20 دقيقه  / استان: تهران / شهر: تهران 
  masoudmehrabii@yahoo.com  :ايميل

برخ�ورد م�وازي
متولد 1357 شهرري، داراي مدرك 
ديپلم هنري از حوزه هنري است. از 
سال 1375 با بازيگري و كارگرداني وارد 
حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري همچون 
آگهي- فروش-استخدام، مسير سبز، 
كاشت- داشت- برداشت  و... را برعهده 
داشته است.

 برنده جايزه اول كارگرداني و نويسندگي 
بيست و هفتمين جشنواره بين المللي 
تئاتر فجر، برنده جايزه دوم بازيگري از 
جشنواره سي ام تئاتر فجر، برنده جايزه 
دوم نويسندگي و كارگرداني از جشنواره 
ماه در سال 1386 و... از جمله عناوين او 
به شمار مي روند.

ارتباط س�ه عنصر توليد، مصرف و داللي دس�تمايه اصلي داستان نمايش 
مسعود مهرابياست. 

 The play highlights the interaction between
 three elements of production, consumption
and brokership.

Parallel Encounter
Massoud Mehrabi
 Born in 1996 in Shahr-e
 Rey, he holds a diploma from
 Art Bureau. Some of his
 works include: Flashback,
Advertisement-Sale-
 Employment,Green Path.
 Mehrabi has won the best
 director and playwright award
 from the 27th Fajr International
 Theater Festival.

Troupe: Radde-Pa
Playwright: Massoud Mehrabi
Director: Massoud Mehrabi
Cast: Amir Shah-Ali, Mehdi Rezaei, Massoud Mehrabi
Set Designer: Parvaneh Ali-Zameni
Costume Designer:  Parvaneh Ali-Zameni
Duration: 20 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: masoudmehrabii@yahoo.com
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ن��ام گروه: نانودراما / نويس��نده: علي محم��د رادمنش / كارگردان: عل��ي محمد رادمنش  / 
بازيگران: فاطمه رادمنش، علي محمد رادمنش، ناهيد منبري  / طراح صحنه، ساخت ماسك 
و توتم: محسن فاريابي، مهتاب سيفعلي پور  / طراح و دوخت لباس: پرنيا نوروزي  / موسيقي: 
غالمرضا غالمي و س��عيد سعيدي  / تماشاگرگردان: س��جاد امير مجاهدي، محسن پالشي، 
مصطفي پالش��ي / 12- مدت زمان: 20 دقيقه  / 13- اس��تان: كرمان جنوب / 14- ش��هر: 

جيرفت 
nanodrama@gmail.com :ايميل

چ�ه پ�ي چوچ�اپ
 متولد 1358، جيرفت و داراي 
مدرك كارشناسي تئاتر است، از 
سال1372با بازيگري وارد حوزه 
تئاترشد.كارگرداني نمايش هاي 
عقل سرخ،دويدن با كفش هاي 
زيتوني،ماجراي باغ وحش،سالم 
و خداحافظ و... را برعهده داشته 
است.

برنده جوايز متعددي از 
جشنواره هاي، تئاتر استاني 
ومنطقه اي فجر، تئاتر ماه، 
جشنواره بين المللي تئاتر خياباني 
مريوان، صاحبدالن و... شده 
است.

پيرزني با نوه جوانش براي درمان بيماري هاي حاد مردم با دارو هاي گياهي 
علي محمد رادمنشبه شهر هاي مختلف ايران سفر مي كند.اينبار به تهران آمده اند تا...

 An old lady accompanied by her young
 grandchild travels to different Iranian
 cities to help cure severe diseases with herbal
 medicine. This time they have traveled to
Tehran…

Chopi-Choochap
 Ali Mohammad
Radmanesh
 Born in 1979 in Jiroft,
  he holds a BA in theater.
 Red Mind, Running
 With Olive Shoes, Story
 of the Zoo and Goodbye
 are among his better
   known works.

Troupe: NanoDrama
 Playwright: Ali Mohammad
Radmanesh
 Director: Ali Mohammad
Radmanesh
 Cast: Fatemeh Radmanesh, Ali
 Mohammad Radmanesh, Nahid
Menbari
 Set and Mask Designer: Mohsen

Faryabi, Mahtab Seifalipour
Costume Designer: Parnia Norouzi
 Music: Gholamreza Gholami, Saeed
Saeedi
Duration: 20 minutes
Province: Kerman
City: Jiroft
E-mail: nanodrama@gmail.com
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 Some soldiers are training in a military base to attack an
 imaginary state. In the meantime, a stupid soldier ruins his
commander’s plans.

Pilot RKU100 Found
Mehdi Zeighaminejad
 Born in 1980 in Kerman,
 he holds a BA in cultural
 management. Zeighaminejad
 began his theatrical activities
 in 1993. Some of his works are:
 PlayStation, A Woman-A
 Train-A Competition and
 Freezing Temperature.

 ن��ام گروه: فرياد  / نويس��نده: مجي��د ميرزايي  / كارگردان: مه��دي ضيغمي نژاد  / 
بازيگران: اسماعيل تنگ سيري، مجيد ميرزايي، عرفان رزمي، مهدي ضيغمي نژاد  / 
طراح صحنه: مهدي ضيغمي نژاد  / طراح لباس: مهدي ضيغمي نژاد / طراح پوس��تر 
و بروش��ور: مجيد ميرزايي / سرپرست گروه: اس��ماعيل تنگ سيري  / عكاس: علي 
كريمي  / تصوير بردار: عليرضا دريانورد  / مدت زمان: 25 دقيقه  / استان: بندر بوشهر  

/ شهر: بوشهر 
  mepi_zgh59@yahoo.com :ايميل

آر،كي، يو، صد، پيدا ش�د  خلبان 
متولد 1359شهر كرمان،داراي 
مدرك كارشناسي مديريت 
فرهنگي است. از سال 1372 
با بازيگري وارد حوزه تئاتر 
شد. كارگرداني آثاري همچون 
گاورو،پلي استيشن، يك 
زن- يك قطار – يك مسابقه، 
دماي انجماد و... را برعهده 
داشته است.  او برنده  جايزه 
دوم كارگرداني جشنواره تئاتر 
كوتاه جوان و برنده جايزه اول 
بازيگري جشنواره الله هاي 
سرخ است. 

چند سرباز در پادگان نظامي براي حمله به كشور فرضي آموزش مي بينند، 
در اين ميان سربازي، نقشه هاي فرمانده را نقش بر آب مي كند. 

مهدي ضيغمي نژاد 

Troupe: Faryad
Playwright: Majid Mirzaei
Director: Mehdi Zeighaminejad
 Cast: EsmaeelTangsiri, Majid Mirzaei, Erfan
Razmi, Mehdi Zeighaminejad
Set Designer: Mehdi Zeighaminejad
Costume Designer: Mehdi Zeighaminejad
Poster and Catalog Designer: MajidMirzaei
Supervisor: Esmaeel Tangsiri
Photographer: Ali Karimi
Director of Photography: Alireza Daryanavard
Duration: 25 minutes
Province: Boushehr
City: Boushehr
 E-mail: mepi_zgh59@yahoo.com
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 The Statue of Peace is unveiled in a garden. Two families
 attend the event. Their children argue while playing, and
 this lead to a quarrel between their parents…

Waiting for Inauguration

Jamshid Asgari
 Born in 1970 in Tehran, he is studying filmmaking.
 Asgari is a member of the directors board of the Street
 Theater Performers Association. He has directed
 plays such as Cry of Life, Street Theater, Last Bangle,
Every Where the Sky.
Abouzar Chehel-Amirani
 Born in 1977 in Bijar, he is studying filmmaking,
 and is a member of the board of directors of the Street
 Theater Performers Association. Two Zionists, Lost
 in Time, Shir-Ali, Earthquake, Six Months Military
Service are among his works.

ن��ام گروه: زندگي / طراح: ابوذر چهل اميراني / نويس��نده: مرتضي كهن و 
جمش��يد عس��گري / كارگردان: ابوذر چهل اميراني و جمشيد عسگري / 
بازيگران: مرتضي كهن، سيد محمود موسوي، سميه باباوند، ناهيد عظيمي، 
جمشيد عس��گري، ليال جعفري، عليرضا طهماسبي، سحر حاجي زينلي، 
اميرحسين اسماعيل زاده، رضا شيرازي، امين چهل اميراني، مجيد مختارپور و 
ابوذر چهل اميراني  / سرپرست گروه: مرتضي كهن / مشاور كارگردان: سيد 
محمود موس��وي / طراح لباس و مدير صحنه: ليال چهل اميراني / منشي 
صحنه: ليال جعفري / موسيقي: عليرضا طهماسبي / طراح مجسمه: حامد 
زارعان  / ساخت مجسمه: مسعود مهرابي و پروانه علي ضامني / مدت زمان: 
25 دقيقه / استان: تهران / شهر: تهران / كاري از واحد نمايش فرهنگسراي 

بهمن
www.lifeshowgroup.com :وب سايت گروه

ايميل:   hamshahrimahale19@gmail.com و 
 info@lifeshowgroup.com

افتت�اح انتظ�ار  در 
متولد 1349 تهران، دانشجوي رشته 
فيلمسازي و عضو هيأت مديره 
كانون نمايشگران تئاتر خياباني، 
فعاليت خود را از سال 72 آغاز كرد.

او كارگردان نمايش هاي  فرياد 
زندگي، نمايش خياباني، آخرين النگو، 
همه جا آسمان...، زمستان سياه، زائر 
عشق، انتظار، آفت زندگي، شانس 
زندگي، عاشق بيكار، الهه اي ديگر، 
خاك برآينه، مقصر كيه؟، مادر زن، 
نهيب، كرباليي و... بوده است.بارها 
رتبه هاي اول بازيگري، نويسندگي و 
كارگرداني را ازجشنواره هاي ملي و 
بين المللي به دست آورده است.

مجسمه صلح در محوطه يك بوستان پرده برداري 
مي شود، 2 خانواده هم در اين لحظه به بوستان مي آيند. 

كودكان خانواده ها در حين بازي با يكديگر مشاجره 
جمشيد عسگريكرده و همين عامل باعث درگيري بزرگ ترها مي شود و...  

Troup: Zendegi
Designer: Abouzar Chehel-Amirani
Playwright: Morteza Kohan, Jamshid Asgari
Director:  Abouzar Chehel-Amirani, Jamshid Asgari
 Cast: Morteza Kohan, Seyyed Mahmoud Mousavi,
 Somayyeh Babavand, Nahid Azimi, Jamshid Asgari, Leila
 Jafari, Alireza Tahmasebi, Sahar Hajizeinali, Amirhossein
 Esmaeilzadeh, Reza Shirazi, Amir ChehelAmirani, Majid
Mokhtarpour, Abouzar Chehel-Amirani
Supervisor: Morteza Kohan
ConsultingDirector: Seyyed Mahmoud Mousavi
Costume Designer and Set Director: Leila Chehel-Amirani

ابوذر چهل اميراني 
متولد 1356 بيجار، دانشجوي رشته 

فيلمسازي و عضو هيأت مديره كانون 
نمايشگران تئاتر خياباني است. سال 74 
فعاليت خود را در حوزه تئاتر آغاز كرده 

است.دو صهيونيست، گمشده زمان، 
شيران روبه مزاج، شيرعلي، زلزله، 6 ماه 
خدمت، خانه دوست، صداي پاي آب، 
دست از سرم بردار، زندگي، رجعت، لبه 

تيغ، يادگار او، وقت آخر، جان فاطمه 
صدات در نياد و...برخي از آثار او هستند. 

رتبه اول بازيگري و نمايشنامه نويسي 
در جشنواره هاي مختلف سراسري و 

بين المللي در كارنامه حرفه اي اين هنرمند 
ديده مي شود.

Script Supervisor: Leila Jafari
Music: Alireza Tahmasebi
Sculpture Designer: Hamed Zare>an
 Sculptor: Massoud Mehrabi, Parvaneh
Ali-Zameni
Duration: 25 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
 Produced by Performance Department of
Bahman Cultural Center
Website: lifeshowgroup.com
E-mail: hamshahrimahale19@gmail.
com, info@lifeshowgroup.com
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 Tom is one of the three American soldiers. The story of how
 he joined the army is narrated in the play.

A Painter’s Wish
Jaleh Kazemi

   Born in 1983 in Shiraz,
 she is an MA student of
 Communication Sciences.
 She began her theatrical
 activities in 1996. Her works
 include: Lady, Our Land, Lost
 Memories.

نام گروه: آرتميس / نويس��نده: ژاله كاظمي، مريم كاظمي / كارگردان: 
ژاله كاظمي / بازيگران: س��عيد رحيم��ي، احمد صميمي، مهدي ضيائي  
/ ط��راح لباس: فاطمه نورقربان  / طراح بروش��ور و پوس��تر: فاطمه نور 
قربان / موسيقي: علي تقوي )ويولن( / عكاس و دستيار كارگردان: زهره 
محس��ني، گيتي ايل بيگ / مدت زمان:  18 دقيقه  / اس��تان: تهران / 

شهر:   تهران
   kazamizhaleh62@yahoo.com   :ايميل 

آرزوي ي�ك م�رد نق�اش  در 
متولد 1362، شهر شيراز، دانشجوي كارشناسي 
ارشد علوم ارتباطات و كارشناسي مطالعات 
اجتماعي است. او از سال 1375 با بازيگري 
فعاليت  خود را در عرصه تئاتر آغاز كرد. آثاري 
همچون خاتون، سرزمين ما، خاطرات گمشده 
و... را به روي صحنه آورده است. تاكسي شهر، 
پرتقال فروش، كمي اشتباهي، من كجا و تو 
كجا، دمام و.... نيز از تجربيات او در زمينه تئاتر 
خياباني است.

 وي منتخب كارگرداني پنجمين دوره جشنواره 
تئاتر خياباني مريوان و برنده جايزه سوم  
كارگرداني از جشنواره شمسه در سال 1390 
است.

  تام يكي از س�ه س�رباز امريكايي است كه قصه  سرباز شدن او 
دستمايه داستان نمايش مي شود.

ژاله كاظمي

Troupe: Artemis
 Playwright: Jaleh Kazemi,
Maryam Kazemi
Director: Jaleh Kazemi
 Cast: Saeed Rahimi, Ahmad
Samimi, Mehdi Ziaei
 Costume Designer: Fatemeh
Noorqorban

  Catalog Designer: Fatemeh
Noorqorban
 Music: Ali Taqavi (Violin)
  Photographer and Assistant
 Director: Zohreh Mohseni,
Giti Ilbeigi
Duration: 18 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail:  kazamizhaleh62@
yahoo.com
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This is the story of two people fighting for nothing…

 Good Life on the Condition of
You & Me

Parvaneh Ali-Zameni
 Born in 1978 in Ahvaz, she holds
 a BA in painting. She has directed
 plays such as War A to Z, Love
 Plus Love, Life Irony, Education
 Workshop and Gree Path.
 Ali-Zameni has been awarded
 an honarary diploma for best
 playwright from Fajr International
Theater Festival in 2008.

نام گروه: ردپا / نويس��نده: پروانه علي ضامني  / كارگردان: پروانه علي 
ضامني  / بازيگران: مسعود مهرابي، محمد لواني  / طراح صحنه: مسعود 
مهراب��ي  / طراح لباس: پروانه علي ضامني  / مدت زمان: 15 دقيقه  / 

استان: تهران  / شهر: تهران 
  zamani.parvane@yahoo.com :ايميل

تو  و  زندگي خوب به ش�رط من 
متولد 1357 اهواز، داراي مدرك 
كارشناسي نقاشي است. از سال 
1379 با بازيگري در نماش هاي 
كودك و نوجوان وارد حوزه تئاتر 
شد. از اول تا آخر جنگ، عشق به 
عالوه عشق، طنز زندگي، كارگاه 
آموزش، مسير سبز، مسافر زمان 
و... ازجمله تجربيات او در حوزه 
كارگرداني تئاتر است.برنده جايزه 
برترين ايده وطرح خانه تئاتر )5 
دوره پياپي( ديپلم افتخار نويسندگي 
از جشنواره بين المللي تئاتر فجر  در 
سال 1387و... در زمره عناوين او 
به شمار مي روند.

داس�تان بدون شرح زندگي دو فرد اس�ت. اين دو بر سر مسائل پيش پا 
افتاده باهم دعوا مي كنند و....

پروانه علي ضامني

Troupe: Radde-Pa
Playwright: Parvaneh Ali-Zameni
Director: Parvaneh Ali-Zameni
Cast: Massoud Mehrabi, Mohammad Lavani
Set Designer:  Massoud Mehrabi
Costume Designer: Parvaneh Ali-Zameni
Duration: 15 minutes
Province: Tehran
City: Tehran
E-mail: zamani.parvane@yahoo.com
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  This is a free adaptation of a sociological theory
titled <My Lords and I>.

Children Hold the Helm
 Ali Noorian
 Born in 1978 in Kermanshah, he
 is a graphic artist and filmmaker.
 He began his theatrical activities
 in 1997. Noorian has penned and
 directed over 30 street plays. He
 has also been awarded at national
and international festivals.

ن��ام گ��روه: تئاترخياباني مردم / نويس��نده،كارگردان و طراح صحن��ه: علي نوريان / 
بازيگران: سيد حسن حسيني، مرتضي كريميان، ستايش جويني، هانيه پرناك / بازي 
سازان: مجتبي غالمي، بهمن علي پناه، رضا فالحي  / طراح نور و لباس: علي نوريان 
/ مديرگروه: مريم يحيايي فرد  / مدير و منش��ي صحنه: ش��بنم پرناك / مدير توليد: 
س��پيده باغستاني / دستيار توليد: حديثه كش��ت پور / انتخاب موسيقي و افكتاسيون: 
مي��الد آقاجاني / مديرفني: عل��ي كالنكي / مدير هماهنگي و اج��را: كاوه جوادي / 
مدير روابط عمومي: مهدي يحيايي فرد / عكس و تصوير: رضا جعفري / گرافيك و 
تبليغات: علي نوريان / مدت زمان نمايش: 40 دقيقه / توليد شده در اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان البرز، انجمن نمايش و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان 

ساوجبالغ � هشتگرد 
street.theater2010@gmail.com :پست الكترونيك

س�كان در دس�ت بچه ها...
متولد1357كرمانشاه، 
گرافيست و فيلمساز است. 
آغاز فعاليت تئاتري او به سال 
1376 بر مي گردد. نويسندگي 
وكارگرداني بيش از30 عنوان 
نمايش خياباني و كسب بيش 
از 40  عنوان نويسندگي 
و كارگرداني برگزيده از 
جشنواره هاي استاني، ملي 
و بين المللي در كارنامه 
كاري اش است.

علي نوريانبرگرداني آزاد از يك نظريه جامعه شناختي با عنوان )من و ارباب هايم( 

Troupe: Mardom Street Theater
 Playwright, Director and Set Designer: Ali
Noorian
 Cast: Seyyed Hassan Hosseini, Morteza
Karimian, Setayesh Joveini, Hanieh Parnak
Light and Costume Designer: Ali Noorian
Script Supervisor: Shabnam Parnak
Product Manager: Sepideh Baghestani
Production Assistant: Hadiseh Keshtpour
Music and Effects: Milad Aqajani
Technical Manager: Ali Kalanaki
Coordinator: Kaveh Javadi

Public Relations Director:Mehdi Yahyaeifard
Picture and Image: Reza Jafari
 Graphic and Advertisement: Ali Noorian
Duration: 40 minutes
 Produced in Alborz Culture and Islamic Guidance Department,
 Performance Association, Savojbolagh-Hashtgerd Culture and
Islamic Guidance Department.
 E-mail: street.theater2010@gmail.com
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نام گروه: تي تي / نويسنده: ميالد حسين زاده  / كارگردان: ميالد حسين زاده / بازيگران: اميد 
كفشدار جاللي، محمدرضا پورعلي، فائزه خليلي، احمد الفتي فرد، امير حقيقت / طراح صحنه: 
عليرضا محزون / طراح لباس: مرتضي عالم / موسيقي: احمد الفتي فرد، مجيد رهبري آزاد 
/ عوامل ديگرگروه: رضا دلپسند، امين جمالي، نسيبه آقاجاني نژاد / مدت زمان: 26 دقيقه / 

استان: گيالن / شهر: آستانه اشرفيه
ahmad_aj008@yahoo.com:ايميل

قلب=پمپ�اژ خ�ون؟!

متولد 1369 آستانه اشرفيه و 
داراي مدرك ديپلم است. او 
از سال 1384 در تئاتر مشغول 
به كار شده است. كارگرداني 
كارهاي عروسي شغال، نگاتيو 
و... در كارنامه كاري اين 
كارگردان شمال كشور مشهود 
است.

مبارك براي اين كه در خيمه شب بازي مرشد بازي كند از مرشد تقاضاي 
قلب مي كند، اما مرشد...

ميالد حسين زاده

 Mobarak asks his mentor Morshed to give
 him a heart before a puppet show. But, the
mentor…

 Heart=Blood
Pump?

MiladHosseinzadeh
 Born in 1990 in Astaneh
 Ashrafieh, he has a
 diploma. He began his
 theatrical activities in
 2005. He has directed
 plays such as Jackal and
Negative.

Troupe: TiTi
Playwright: Milad Hosseinzadeh
Director: Milad Hosseinzadeh
 Cast: Omid Kafshdar-Jalali,
 Mohammad Reza Pourali, Faezeh
 Khalili, Ahmad Olfatifard, Amir
Haqiqat
Set Designer: Alireza Mahzoun
Costume Designer: Morteza Alem
 Music: Ahmad Olfatifard, Majid
Rahbari-Azad
 Other Crew Members: Reza
 Delpasand, Amin Jalali, Nassibeh
Aaqajaninejad
Duration: 26 minutes
Province: Gilan
City: Astaneh Ashrafieh
E-mail: ahmad_aj008@yahoo.com
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 Troupe: Iran Street Theater
 Workshop
 Playwright: Amir-Hossein
Shafiei
 Director: Amir Hossein
Shafiei
 Cast: Rouhollah Sanaei,
 Razieh Dehpaeini,
 Leila Joneidi, Arash
 Momeni, Ahmad Samimi,
 Faramarz Qelich-Khani,
 Rasta Razavi, Alireza
 Kazemzadeh, Hamed
Aarab
 Set Designer: Rouhollah
Sanaei
 Costume Designer: Arezou
Rostami
 Music: Aria Saba
 Assistant Director: Negar
Joneidi
 Photographer: Samira
Joneidi
 Duration: 20 minutes
 Province: Tehran
City: Varamin

نام گروه: كارگاه تئاتر خياباني ايران  / نويس��نده: امير حس��ين ش��فيعي / كارگردان: امير 
حسين شفيعي /  بازيگران: روح اهلل سنايي، راضيه دهپاييني، ليال جنيدي، آرش مؤمني، 
احمد صميمي، فرامرز قليچ خاني، رس��تا رضوي، عليرضا كاظم زاده، حامد عرب / طراح 
صحنه: روح اهلل س��نايي  / طراح لباس: آرزو رس��تمي  / موس��يقي: آريا صبا  / دس��تيار 
كارگردان: نگار جنيدي / عكاس: سميرا جنيدي  / مدت زمان: 20 دقيقه  / استان: تهران  

/ شهر: ورامين 

را نمي ش�مارد  كس�ي فش�نگ ها 
متولد 1363 ورامين، داراي فوق ديپلم 
سينماست. از سال 1375 با بازيگري 
وارد حوزه تئاتر شد. كارگرداني آثاري 
همچون هيس، سلول من تروريست 
نيست، خاطرات برفي، من در امتداد نقطه 
چين ها، رهايي و... را برعهده داشته است. 
 برنده جايزه جوان برتر نمايش هاي 
خياباني در جشنواره علي اكبر )ع(، 
تنديس بهترين كارگرداني تئاتر خياباني 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر )1389(، 
تنديس بهترين نويسندگي از جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر )1389(، تنديس 
بهترين كارگرداني جشنواره ماه )1389( 
و تنديس بهترين كارگرداني جشنواره 
مريوان )1389( در كلكسيون حرفه اي 
اين هنرمند ديده مي شود. 

در دنيايي قشنگ، اسلحه هاي زيادي ساخته مي شود، سرنوشت فشنگ ها 
امير حسين شفيعينامعلوم است. 

 Numerous Guns are manufactured in
 a beautiful world. No one knows what
happens to the cartridges.

 No One Counts the
Cartridges

Amir Hossein Shafiei
 Born in 1984 in
 Varamin, he holds an
 associate’s degree in
 cinema. Sh, My Cell
 Is Not a Terrorist and
 Snowy Memories are
among his works.
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 نام گروه: كارگاه تئاتر خيابانی  / نويس��نده : روح اهلل س��نايی / كارگردان: روح اهلل 
س��نايی  / بازيگران: حسين بودشی، حامد عرب، عليرضا كاظم زاده، روح اهلل سنايی، 
راضيه ده پائينی، ليال جنيدی، مينا كاظم زاده  / طراح صحنه:  امير حسين شفيعی  / 
طراح  لباس : آرزو رستمی  / طراح نور: احمد قاسمی  /  موسيقی: انتخابی  / عوامل 
فنی: رضا ضيائی ، محمد رضا  جنيدی  /  دستيار كارگردان: اعظم رضوی  /  عكاس 

: سميرا جنيدی  / مدت زمان: 25 دقيقه  / استان : تهران  / شهرستان  پيشوا 

92 م�دار 
متولد 1359 شهر بندر گناوه ، دارای 
مدرك ديپلم است. وی از سال 1377 با 
بازيگری  فعاليت خود را در عرصه تئاتر 
آغاز كرد . كارگردانی آثاری همچون 
پيامبر ، رهايی ، پالك آبی ،كودكانه های 
من خداحافظ و... را در پرونده كاری خود 
دارد. وی همچنين موفق به دريافت 
جايزه  طراحی صحنه جشنواره بين المللی  
تئاتر فجر در سال 1389 و اول بازيگری 
در سال 1389و طراحی صحنه در سال 
1390 در جشنواره مريوان شده است.

مردی، روزی نه چندان دور، ميان مردمان س�ر به گريبان فرو برده ظهور 
روح اهلل سنايی می كند و آئين انسانی را نقش می زند. 

 Not long time ago, a man appears before
 heedless people and informs them of humane
 rituals.

Orbit 92Rouhollah Sanaei
Born in 1980 in Bandar-
 Genaveh, he has a diploma.
 Sanaei began his theatrical
 activities in 1998. Some of
 his works include Prophet,
 Freedom, Blue Plaque,
Goodbye My Childhood.

 Troupe: Kargah-e Theater
Khiabani
 Playwright:  Rouhollah
Sanaei
Director: Rouhollah Sanaei
 Cast: Hossein Boudashi,
 Hamed Arab, Alireza
 Kazemzadeh, Rouhollah
 Sanaei, Razieh Dehpaeini, Leila
Joneidi, Mina Kazemzadeh
 Set Designer: Amir Hossein
Shafiei
 Costume Designer: Arezou
Rostami
Light Designer: Ahmad Qassemi
 Technicians: Reza Ziaei,
Mohammad Reza Joneidi
 Director Assistant: Azam
Razavi
Photographer: Samira Joneidi
Duration: 25 minutes
Province: Tehran
City: Pishwa
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 The audience and actors are gathered in the performance
 area. The actors feature planting and harvest rituals. A
 man in ragged clothes comes out of the wheat stack…

Scarecrow
Rouzbeh Sajjadi
 Hossein Abbaszadeh: Born
 in 1970 in Birjand, he holds
 a BA in visual arts. He has
 so far directed plays such
 as Love Hadith, Together,
 Hero, E like Earthquake and
Last Feather.

نام گروه: مهراب / تعداد اعضاي گروه: 23نفر  / نويس��نده و طراح و كارگردان: حس��ين عباس زاده  / بازيگران: 
محمد زارع، سامان ضابطي، ميرزا علي هريوندي، سيد محمد موسوي، جواد زارع، مرتضي زارع، محمد اسماعيلي، 
مهرداد عباس زاده، صادق نخعي زاده،  محمد رضا ُدر بيشه،  مرتضي هريوندي، مجيد ضيائي،  قائم بابائي نيا، 
دانيال موقري،  مهتاب عباس زاده،  حسن خرمي / دستيار كرگردان: سامان ضابطي  / طراحي و دوخت لباس: 
زينب چمني  / منش��ي صحنه: اكرم  پوراس��ماعيل / مدير صحنه و افكت: پريس��ا حداد پور  / طراحي و ساخت 
عروس��ك ها: س��امان ضابطي / طراحي حركات آييني: محمد زارع  / دستيار صحنه و تداركات: حسن خرمي  / 
طراحي واجراي  پوستر و بروشور: سامان ضابطي  / طراحي و ساخت و اجراي موسيقي: كيارش رحيمي )نوازنده 
دوتار( محمد زارع )نوازنده دهل( عليجان اسماعيلي )نوازنده سرنا و زنبورك(  / ساير نوازندگان: ميثم اسماعيلي 

)نوازنده دهل( محمد اسماعيلي )نوازنده دهل و دايره( 
abbaszadehhossein@yahoo.com  :ايميل، وب سايت و وبالگ گروه

    www.mehrabbirjand.ir    www.mehrabbirjand.blogfa.com

مترس�ك
متولد سال 1349 بيرجند، ليسانس 
هنرهاي تجسمي و فارغ التحصيل 
مشهد است. كارگرداني آثاري 
از جمله  حديث عشق،  همراه، 
پهلوان،  ز مثل زلزله،  آخرين 
پر،  خروس زري پيرهن پري،  
عصاي كارگشا،  خورشيد حسنك، 
كارنامك،  لعبتكان،  نقل سهراب،  
ميرآب، روز برفي،  ماجراي آميرزا، 
نقل كاروان، فصل صبوري، 
سجيل، باد كه مي نويسد، بازسازي 
واقعه غدير خم و... را برعهده 
داشته است. برنده جوايز متعددي از 
جشنواره هاي مختلف شده است.

مردم و بازيگران اطراف ميدان اجراي نمايش جمع مي شوند. بازيگران با نمايش 
آئين كاشت و داشت و برداشت محصول، يك فصل كاري مردم و به بار نشستن 
زمين هاي زراعي را نمايش مي دهند. پس از خرمن گندم ها، مرد »ژنده پوش« كه 

روي چوب هاي بلندي ايستاده است با فرم هاي نمايشي پيدايش مي شود...

حسين عباس زاده

Troupe: Mehrab
 Playwright, Designer and Director:
Hossein Abbaszadeh
 Cast: Mohammad Zare, Saman Zabeti,
 Mirza-Ali Harivandi, Seyyed Mohammad
 Mousavi, Javad Zare, Morteza Zare,
 Mohammad Esmaeili, Mehrdad
 Abbaszadeh, Sadeq Nakhaeizadeh,
 Mohammad Reza Dorr-Bisheh, Morteza
 Harivandi, Majid Ziaei, Qaem Babaeinia,
 Danial Movaqari, Mahtab Abbaszadeh
and Hassan Khorrami
Assistant Director: Saman Zabeti
Costume Designer: Zeinab Chamani
Script Supervisor: Akram Pour-Esmaeel
 Set Manager and Effect: Parisa
Haddadpour
Puppet Designer: Saman Zabeti
E-mail: abbaszadehhossein@yahoo.com
Website: www.mehrabbirjand.ir
Weblog:www.mehrabbirjand.blogfa.com
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 نام گروه: زاگرس / نويسنده: حيدر رضايي / كارگردان: حيدررضايي / بازيگران: مرجان قاسمي، 
مصطفي كوليوندي، مالك آبساالن  / طراح صحنه: نادره حيدريان، مصطفي كوليوندي / طراح 
لباس: نادره حيدريان  / موس��يقي: سميه صيدي، جالل كايدي / بازيگردان: نصرت مراد زاده / 
مدير صحنه: فرنگيس حاتمي / تداركات: محمد جواد قاسمي / مدت زمان: 25 دقيقه  / استان: 

ايالم / شهر: دهلران
 zagros.blogfa.com  :وب سايت گروه

                           heydarrezaei46@yahoo.com :ايميل

از تولي�د ب�ه مص�رف هف�ت خ�وان 
متولد 1359 شهر دهلران و 
داراي مدرك تحصيلي كارداني 
امورفرهنگي از دانشگاه جامع 
علمي- كاربردي است. او از سال 
1377 با بازيگري  فعاليت هاي 
خود را در حوزه تئاتر آغاز كرد. 
كارگرداني نمايش هايي از جمله 
داماد 2010، پرزنت، جيره بندي 
عشق در قرن 21، تابلو هايي 
از دنياي پست مدرن، دمي در 
بازار هيزم فروشان و.... را بر 
عهده داشته است. او برنده جوايز 
متعدد نويسندگي و كارگرداني از 
جشنواره هاي ملي و بين المللي ماه، 
مريوان ، تئاتر فجر و... بوده است. 

آقاي توليد به خواستگاري خانم مصرف مي رود.خانم مصرف براي ازدواج 
با او گذش�تن از هفت خوان رس�تم 2013را ش�رط مي گذارد. آقاي توليد 

براي رسيدن به عشق، به جنگ هفت خوان قرن21 مي رود و...

حيدر رضايي

 Mr. Production proposes to Miss
 Consumption. She accepts on the condition
 that he passes the seven stages of Rostam
2013. Mr. Production accepts.

 Seven Stages from
 Production to
Consumption

 Heidar Rezaei
 Born in 1980 in
 Dehloran, he holds an
 associate’s degree in
 cultural affairs. His
 works include Groom
 2010, Present and
 Tableaux from the Post
Modern World.

Troupe: Zagros
    Playwright: Heidar Rezaei
Director: Heidar Rezaei
 Cast: Marjan Qassemi, Mostafa Kolivandi, Malek
Absalan
Set Designer: Nadereh Heidarian, Mostafa Kolivand
Costume Designer: Nadereh Heidarian
Music: Sommayeh Seydi, Jalal Kayedi
Set Manager: Farangiss Hatami
Coordinator: Mohammad Javad Qassemi
Duration: 25 minutes
Province: Ilam
City: Dehloran
Website: www.zagros.blogfa.com
E-mail:  heydarrezaei46@yahoo.com
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 This is the story of a man who, on the day of his burial, faces a
 problem he has been struggling with throughout his life.

Eternal Apartment
Arash Sareban
 born in 1981, he started his career in 1996. He
 has directed dramas, including How Much Is
 Each Seer of Love?, Another Sohrab, and Street
 Theater is Our Indisputable Right.

Ali Banaeian
 He was born in 1979. He has directed a few
 works, including Something Like Hallucination,
 and The Eights Frame.

ن��ام گروه: س��كوت )وابس��ته به حوزه 
هنري اس��تان خوزس��تان( / نويسنده: 
آرش ساربان، علي بنائيان / كارگردان: 
آرش ساربان، علي بنائيان / بازيگران: 
علي غابش��ي، محمد غديرزاده، آرش 
ساربان، علي بنائيان / طراح فضا: آرش 
ساربان، علي بنائيان / طراح لباس: گروه 
سكوت / طراح پوستر و بروشور: رسول 
حق جو / مدت زمان نمايش: 24 دقيقه 

/ استان: خوزستان / شهر: اهواز
وبالگ گروه سكوت: 

blogfa.com.1831360

آپارتم�ان اب�دي
متولد 1358 و كارگردان 
آثاري همچون چيزي شبيه 
تو هم، قاب هشتم و... 
است. در زمينه نمايشنامه 
نويسي هم آثار مورد 
توجهي را نوشته و جوايزي 
را به خود اختصاص 
داده است. او از سال 75 
فعاليت نمايشنامه نويسي 
را آغاز كرد. عناوين برتر 
جشنواره هاي بين المللي 
تئاتر دانشگاهي، جشنواره 
بين المللي مريوان و... در 
كارنامه كاري اش مشهود 
است.

آرش ساربان
متولد 1360 است و فعاليت خود را از 

سال 75 آغاز كرده است. نويسندگي و 
كارگرداني نمايش هايي از جمله عشق 
سيري چند، سهراب ديگر، خياباني حق 
مسلم ماست، قاب هشتم و.. را برعهده 

داشته است. جوايز متعددي از جمله 
رتبه هاي برتر جشنواره بين المللي تئاتر 

خياباني مريوان، تئاتر ملي جوانان ايراني 
و... را كسب كرده است. دارنده نشان 

فيروزه علي اكبر از جشنواره ملي حضرت 
علي اكبر)ع( است.

داس�تان مرديست كه در روز خاكسپاري اش دچار مشكلي مي شود كه در 
علي بنائيانزندگي اش گريبانگيرش بوده.

 Troupe: Sokout
Playwright: Arash Sareban, Ali Banaiyan
Director: Arash Sareban, Ali Banaeian
 Cast: Ali Ghabeshi, Mohammad
 Ghadirzadeh, Arash Sareban, Ali
Banaiyan
 Poster & Catalog Designer: Rasoul
Haqjoo
Duration: 24 Minutes
Province: Khozestan
City: Ahvaz
Weblog: 1831360.blogfa.com

خیابانی )بخ�ش جنب�ی(
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 An old couple, while escaping from the UNICEF, find
 themselves surrounded by a crowd that have made a circle
 around them.

Nature’s Awakening Reza Mansouri
 born in 1985, he is a student
 of theater directing. He has
 performed The Poor, Eye For
An Eye and Downfall.

نويسنده و كارگردان: رضا منصوري / بازيگران: الهه پورجمشيد، محمدهادي عطايي 
/ دس��تيار كارگردان: محسن محمديان شمالي / طراح محيط و لباس: سعيد عزت نيا 
/ ط��راح و اج��راي گري��م: ليال ارجمند پيوند / منش��ي صحنه: مري��م قرباني / مدير 

روابط عمومي : محسن محمديان شمالي / زمان: 30 دقيقه
rezamansouripoz@yahoo.com :ايميل

بي�داري ذات
متولد 1364 ايالم و دانشجوي 
كارگرداني تئاتر است؛ سال 83 فعاليت 
خود را در حوزه نمايش آغاز كرد.

آثار صحنه اي فقير، سقوط، چشم در 
مقابل چشم و آثار خياباني كارآگاه 
مليجك، بچه هاي ما، بيداري ذرات، 
آقا قول و زنش و... را به اجرا درآورده 
است.

او از جشنواره بين المللي »دربندي 
خان« عراق ديپلم افتخار گرفته 
است. همچنين برنده جوايزي 
از جشنواره هاي هفت نگاه شهر، 
شمس االماره، تئاتر ماه و... شده است.

يك زوج پير در حال فرار كردن از دست يونيسف خود را در ميان جمعيتي 
كه دور آنها حلقه بس�ته اند مي يابند. آنها ب�ه ناچار به تعريف كردن ماجرا 

مي پردازند؛ سه بچه داشتند كه...

رضا منصوري

Playwright and Director: Reza Mansouri
Cast: Elaheh Pourjamshid, Mohammad Hadi Ataei
Director Assistant: Mohsen Mohammadian Shomali
Makeup Designer: Leila Arjmand Peivand
Script Supervisor: Maryam Qorbani
Duration: 30 Minutes
Email: rezamansouripoz@yahoo.com
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A husband and a wife, 
while having an argument 
about their daughter, find 
out that they have other 
problems on the way.

 My Word or
Yours

 Sattar Mehrshad
 born in 1978, he has directed dramas
 including disappointing narrative,
 What’s Wrong With Being A
 Peddler?, Hindering the Passage,
 Poor Don Quixote, Two Sections of
Love, Misunderstanding.

ح�رف م�ن ي�ا ح�رف ت�و
زن و مردي درباره دختربچه خود بحث مي كنند، اما معلوم مي شود 

كه مشكالت ديگري سد راه است...

نام گروه: آريا گران صحنه / نويسنده: آرش دادگر / كارگردان: ستار مهرشاد / بازيگران: سحر 
مقصودي، سامان قهرماني نژاد، نشمين رضايي / طراح لباس: ستار مهرشاد / موسيقي: ستار 
مهرش��اد / عوامل ديگر گروه: مرجان ش��هران، رضا رضايي، كاوه نور محمدي، خشايار قائد 

رحمتي / مدت زمان: 20 دقيقه / استان: لرستان / شهر: خرم آباد
www.arialor.blogfa.com :وب سايت گروه

www.mehrshad_art@yahoo.com :ايميل

ستار مهرشاد
متولد 1357 خرم آباد داراي مدرك كارداني نمايش از دانشگاه 

نبي اكرم تبريز است. سال 79 فعاليت خود را در عرصه تئاتر 
آغاز كرد. كارگرداني نمايش هاي حكايت نا اميد كننده، مگه 

دستفروشي عيبه، سد معبر، دن كيشوت بيچاره، دو ركعت 
عشق، سوء تفاهم و... را برعهده داشته است. او برنده جوايز برتر 

جشنواره هاي تئاتر بسيج، تئاتر ماه و... بوده است.

Troupe: Ariagaran Sahneh
Playwright: Arash Dadgar
Director: Sattar Mehrshad
 Cast: Sahar Maqsoudi, Saman
 Qahremaninejad, Neshmin
Rezaei
 Costume Designer: Sattar
Mehrshad
Music: Sattar Mehrshad
Duration: 20 Minutes
Province: Lorestan
City: Khoramabad
Website: www.arialor.blogfa.
com
Email: www.mehrshad_art@
yahoo.com
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This is a free adaptation of the 
life of an old hero from Gilan. 
Mirza goes to the mountain in 
the midst of the storm to save his 
village. He even risks his life. 

 A man With
Black Galosh

Hamidreza Alizadeh
 born in 1976 in Rasht, he is a graduate
 of filmmaking. With Me Like The
 Sea, And Love Emerged, Floral Bride
 and Kidney are some of his works.

س�ياگالش
برداش�تي آزاد از يك اس�طوره كهن گيالني است. ميرزا براي 
نجات آبادي به دل كوهس�تان و كوالك رفته اس�ت، او در سر 
ح�د مرگ قرار مي گي�رد؛ اما »س�ياگالش« او را از مرگ نجات 

مي دهد و...

نام گروه: آمارد گيله مرد / سرپرست گروه: حميدرضا عليزاده / نام نمايش: سياگالش / نويسنده، 
كارگ��ردان و ط��راح: حميدرضا عليزاده  / تحقيق و پژوهش: هوش��نگ عباس��ي / بازيگران: 
حميدرضا عليزاده، نرجس خاتون بدرطالعي، س��جاد عزيزپ��ور، هاجر نوروزي، فاطمه قليزاده، 
ميثم عليجاني، زهرا صدري، مسعود قلي پور، محمد رزق طلب، رسول عليجاني / طراح لباس: 
هاج��ر نوروزي / طراح فرم )حركات(: هاجر نوروزي / منش��ي صحن��ه: زهرا صدري / طراح 
بروشرو و پوستر: مهران فردپور شيرايه / عكاسان و فيلمبرداران گروه: مهران فردپور شيرايه، 
علي اس��تفاده جو / موس��يقي: علي گل اس��كندر نژاد، امير نعمتي، رضا نظري مهر / انتخاب 

موسيقي: حميدرضا عليزاده / مدت نمايش: 20 دقيقه / استان: گيالن / شهر: رشت

حميدرضا عليزاده
متولد 1355 رشت، ديپلم هنر و فارغ التحصيل فيلمسازي است؛ 

كار خود را از دوران كودكي و با نمايش هاي مدرسه و كانون 
فرهنگي مسجد محله شروع كرده است. حضوري چشمگير 
در رويدادهاي ملي و بين المللي تئاتر ايران دارد و 170 اجرا 
در شهرهاي سراسر كشور داشته است. با من مثل دريا، و 

عشق پيدا شد، عروس گلي، كليه و... برخي از آثار او هستند. 
از كارگردانان برتر جشنواره بين المللي تئاتر خياباني است كه 

اثرش براي اجرا در جشنواره فجر انتخاب شده است.

Troupe: Amard Gileh-Mard
Supervisor: Hamid Reza Alizadeh
 Playwright, Director and Designer:
Hamid Reza Alizadeh
Researcher: Houshang Abbasi
 Casts: Hamid Reza Alizadeh,
 Narjes Khatoon Badr-Taleei,
 Sajjad Azizpour, Hajar Norouzi,
 Fatemeh Qolizadeh, Meisam
 Alijani, Zahra Sadri, Masoud
 Qlipour, Mohammad Razq Talab,
Rasoul Alijani
Script Supervisor: Zahra Sadri
 Poster & Catalog Designer: Mehran
Fardpour Shirayeh
 Music: Ali Gol Eskandar Nezhad,
Amir Nemati, Reza Nazari Mehr
Duration: 20 Minutes
Province: Gilan
City: Rasht
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 It narrates the life of the Persian Gulf’s seamen. It also
 discusses the role of ancient indigenous rituals in improving
  the mental and physical condition of the people.

Amber in the Basket
 Hossein Mohammad Hosseini
 He is from ancient island of Qeshm. He
 has more than 17 years of experience
 in performing arts. He is also an
 experienced man in the field of cultural
and executive management.

نام گروه: البس��تر / نويسنده: احمد ش��نبه نيا / كارگردان: حسين محمد حسيني 
/ طراح لباس: مرضيه آزادي خالص، صديقه ش��نبه نيا اهالي، احمد ش��نبه نيا / 
بازي س��ازان: مرتضي شنبه نيا، محمد ش��نبه نيا، محسن نقيبي، باقر رمضانزاده، 
كميل جعفري، رضا گلس��تاني، علي غريبي الس��كي، متين محمد حس��يني / 
موسيقي: عيسي رمضانزاده، عباس ذاكري، جعفر معلمي، عبداهلل ايماني / طراح 
صحنه: حسن پاروكش / طراح پوستر و بروشور: ابراهيم محمدنژاد / مدت زمان: 

25 دقيقه / استان: هرمزگان / شهر: جزيره قشم

كهرب�ا در زنبي�ل

كارگردان اهل جزيره باستاني قشم 
و از فعاالن تئاتر استان هرمزگان 
است. بيش از 17 سال سابقه فعاليت 
در هنرهاي نمايشي دارد و در 
حوزه مديريت فرهنگي و اجرايي 
نيز باسابقه است. بخشي از فعاليت 
حرفه اي خود را به تئاتر آئيني 
اختصاص داده و برنده جوايزي از 
جشنواره هاي مطرح بوده است.

زندگي جاش�وهاي ساحل نشين منطقه خليج فارس را به روايت 
در م�ي آورد؛ نق�ش آئين هاي بومي كهن در بهب�ود حال افراد را 

مطرح مي كند...

حسين محمدحسيني

Troupe Name: Lobster
Playwright: Ahmad Shanbehnia
Director: Hossein Mohammad Hosseini
 Music: Eissa Ramezanzadeh, Abbas Zakeri, Jafar
Moalemi, Abdollah Imani
Script Supervisor: Hassan Paroukesh
 Poster & Catalog Designer: Ebrahim Mohammad
Nezhad
Duration: 25 Minutes
Province: Hormuzgan
City: Qeshm Island
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Kousa a man with a long beard 
with his friend Kachal (bald) 
have gone among people to 
perform one of the rituals of 
Azarbaijan region which is 
related to singing songs about 
nowruz. 

 Kousa and
Bald

Mehdi Salehyar
 born in 1982 in Marand, he has
 directed works including White
 Kerchief, Button, Water Tragedy,
Khatoon’s Scoop.

كوس�ا كچل
كوس�ا به همراه دوس�تش كچل به ميان مردم آمده اند تا يكي از 

آئين هاي نوروزي خواني منطقه آذربايجان را اجرا كنند و...

نام گروه: اوينار / نويسنده: مهدي صالحيار / كارگردان: مهدي صالحيار / بازيگران: غالمرضا 
رزاقي، اكبر ذابح، ژيال اصالني، رويا رحيم زاده، الهام اش��رفي، رقيه فتاح زاده، حس��ين صادقي 
/ طراح لباس و عروس��ك: پوران باباپور، فاطمه كثير األوالد / نوازندگان: محمد يوس��في زاده 
)ده��ل(، هادي جداري )س��رنا(، نصيب نق��ي زاده )باالبان(، مهدي فالح )كيبورد( / دس��تيار 

كارگردان: كاظم استادي / مدت زمان: 20 دقيقه / استان: آذربايجان شرقي / شهر: مرند
www.oynarart.blogfa.com :وب سايت گروه

Totlioyan@yahoo.com :ايميل

مهدي صالحيار
متولد 1361 مرند، ليسانس نمايش و دانشجوي كارشناسي 
ارشد ادبيات نمايشي است. نويسندگي و كارگرداني آثاري 

همچون دستمال سفيد، تكم، تراژدي آب، چمچه خاتون و... 
را در جشنواره هاي بين المللي تئاتر فجر، تئاتر عروسكي، آئيني 

و سنتي برعهده داشته است. او در 10 دوره رتبه هاي برتر 
نويسندگي نمايشنامه را در جشنواره هاي سراسري كسب كرده 
است. همچنين برنده جايزه بهترين طرح و ايده و موسيقي از 

بيست و هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر بوده است.

Troupe: Oynar
Playwright: Mehdi Salehyar
Director: Mehdi Salehyar
 Cast: Gholamreza Razzaqi, Akbar Zabeh, Jila Aslani, Roya
 Rahimzadeh, Elham Ashrafi, Roqayyeh Fattahzadeh, Hossein
 Sadeqi,
 Costume and Puppet Designer: Pouran Babapour, Fatemah
Kasir-Olad
Director Assistant: Kazem Ostadi
Duration: 20 Minutes
 Province: East Azarbayejan
City: Marand
Weblog: www.oynarart.blogfa.com
Email: Totlioyan@yahoo.com
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 This is the story of women from Gilan and
  Deylam, Bushehr province, who are
defending their paddy fields.
 

Galakani

Mahmoud Farzinejad
 born in Khorramrood, he has directed works such as
 From Leadership to Martyrdom, From Earth to God,
 The Sun Rises, The Sound of The Earth, From Helping
to Believing.

نام گروه: ديلمون سياهكل / محقق و پژوهشگر: ناصر وحدتي / نويسنده و كارگردان: 
محمد فرضي نژاد / بازيگران: مني��ژه واحد قازياني، عبدالهد بهادري، مهدي صديقي 
فشتالي، حسن كريمدخت، سجاد دقيق، احمد نيك قلب / موسيقي: محمدعلي نقدي، 
س��االر شريفي / پوس��تر و بروشور: حس��ين صداقت / عكاس: علي رفيعي / طراح و 

دوخت لباس: منيژه واحد قازياني
vahraz_gilamard@yahoo.com :ايميل

گالكان�ي
متولد 1356 خرمرود و كارگردان 
آثاري همچون كلهت در نيستي، 
واليت تا شهادت، از خاك تا 
خدا، صبح طلوع مي كند، آواي 
زمين، ياوري تا باوري و... است.

6 دوره حضور در جشنواره 
تئاتر فجر، اجرا در جشنواره 
آسياي ميانه )قرقيزستان( و 
برنده جوايزي از جشنواره هاي 
سراسري و بين المللي را در 
كارنامه كاری اش دارد.

قصه بانوي گيل و ديلم در حراست از شاليزارهاي خود است و...
محمود فرضي نژاد

Troupe: Deilamoon Siahkal
Researcher: Nasser Vahdati
 Playwright and Director: Mohammad
Farzinejad
 Cast: Manijeh Vahed Qaziani, Abdollah
 Bahadori, Mehdi Sediqi Feshtali, Hassan
 Karimdokht, Sajad Daqiq, Ahmad Nik-Qalb
Music: Mohammad Ali Naqdi, Salar Sharifi
Poster & Catalog Designer: Hossein Sedaqat
Email: vahraz_gilamard@yahoo.com
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Dolls and puppets are the most loved and the most used toys in 
childhood. The psychology of puppets is related to the so called 
interim objects of our childhood. All we experience with puppets is 
a result of this relationship.  What the audience sees and what the 
puppeteers are performing very often is not the same. Why is that 
so? Why does puppetry touch so deeply? Why is puppetry working 
for adults as well as for children? What power has a puppet and 
why?  All these questions will be asked and we try to answer them. 
Puppets do perform with voice and movement, but also with colors, 
music and sounds. In practical exercises we will try out what 
puppets have to say and look on the psychological background. 

Puppets in Theatre and Therapy

Barbara Scheel
 Born in 1942, she has studied
 mathematics, chemistry, German,
 arts, pedagogic and psychology. She
 has taught psychology at the Institute
 of Pedagogical Psychology of the
 Frankfurt University. At about this
 time Scheel started puppetry as a hobby
 and combined it with psychology. She
 is a member of UNIMA Germany
 since 1976. In 1984, Scheel founded
 the <German Association Puppets in
 Therapy>. She has had lectures in South
 Korea, Slovenia, China and Japan.

نام كارگاه: درمان با عروسک / نام گروه:  بابوشكا / نام سخنراني: روان شناسي عروسک ها 
/ كارگردان: باربارا ش��يل / طراح عروسک: باربارا شيل / سخنراني: 120 دقيقه )همراه با 

ترجمه( / كارگاه: هفت روز در دو نوبت سه ساعته / كشور توليد كننده:آلمان-ايران

کارگاه آموزش�ی درمان با عروس�ک

کارگاه های آموزش�ی

متولد 1942 در آلمان است. تحصيالت وي 
درشاخه هاي گوناگوني ازقبيل رياضيات، 
شيمي، آلماني، هنر، تعليم و تربيت و روان 
شناسي بوده است. همچنين به تدريس 
روان شناسي در مؤسسه روان شناسي 
تربيتي دانشگاه فرانكفورت پرداخته است. 
او همزمان به عروسک گرداني و تلفيق 
آن با روان شناسي روي آورد. شيل از 
سال 1976 عضو يونيما )انجمن بين المللي 
تئاترعروسكي( است. وي درسال 1984 
انجمن آلماني عروسک درماني را تأسيس 
كرد. وي در كشورهاي مختلفي ازجمله 
كره جنوبي، اسلوني، چين و ژاپن سخنراني 
داشته است.

عروسک ها دوست داشتني ترين و پر استفاده ترين اسباب بازي هاي دوران كودكي هستند. روانشناسي 
عروسک ها به اين اشياء موقتي دوران كودكي اشاره دارد. همه آنچه ما با عروسک هاي تئاتر تجربه 

مي كنيم، نتيجه اين رابطه است. آنچه عروسک گردان انجام مي دهد و آنچه تماشاچي مي بيند، هميشه 
يكسان نيست. چرا اينطور است؟  چرا عروسک گرداني تأثير عميقي دارد؟ چرا نمايش عروسكي عالوه 

بر كودكان براي بزرگساالن نيز سودمند است؟ عروسک ها چه قدرتي دارند وچرا؟در اين كارگاه تمام 
اين پرسش ها مطرح خواهد شد و ما سعي مي كنيم پاسخ دهيم. 

باربارا شيل

Troupe:  Babuschka Theater
 Title of Lecture: The Psychology of the
Puppet
Director: Barbara Scheel  BABUSCHKA-
Theater, Germany
Puppet Designer: Barbara Scheel
 Duration:
 Lecture: 120 minutes with translation;
 Workshop: 7 days with 2 times 3 hours plus
breaks
Country : Germany/Iran
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 In recent years his professional activity has dealt mainly with theatre, where he works as a technician and a light designer. He has been in charge
 of technical management at Centro di Ricerca Teatrale-Salone di Via Ulisse DIni, in Milano, as well as of Teatro Arsenale in Milano. At
 present he cooperates with several theatres (Teatro Verdi, Teatro del Buratto, Teatro Manzoni, Teatro Vittorio Gassman di Gallarate, Teatro
 dei Filodrammatici-Spazio Mil, Change for Performing Arts-CRT Artificio, and others). He is in charge of technical management and light
 designer for theatre companies as Tarmeh, Alma Rosè, La Quercia Teatro; he also cooperates as a technician and light designer with several theatre
 companies and directors, as Philip Glass, Peter Greenway, Bob Wilson, Vito Molinari, Pacta-Arsenale dei Teatri, AIEP-Ariella Vidach, KOR,
Garabombo delle Risse, CETEC, teatro d’Emergenze, Paola Mandel, and others…

      Curriculum Vitae of the light designer
Marco D’Amico

Marco D’Amico
 Marco D’Amico has got his degree
 in Comunicazioni Visive (Visual
 Communications) in 1986 at
 ITSOS (Special Technical State
 High School) in Milano, Italy.
 Since 1987 he has been active in
 the world of entertainement, art
 and communication as a technician
 as well as an artist in theatre, TV,
 fashion events, advertisement and
multimedial events.

مدرس: ماركو داميكو
ورك شاپ مورد نظر در 2 مرحله عملي  و نظري، مقوله طراحي نور در تئاتر را 
از  نظر تكنيكي و هنري و اجرايي بررسي مي كند. هدف اصلي    ورك شاپ 

آموزش اصول ضروري  در نور پردازي به شكل تئوري و عملي  است.
ورك شاپ  شركت كنندگان را به سمت طراحي و اجراي نور بر اساس اصول 
آن و نه بر اساس  بداهه و اتفاق  هدايت مي كند. استفاده بهينه از  تكنولوژي 
مربوط به نور پردازي در تئاتر،  و كاربرد خالقيتهاي  هنري نيز از موارد لحاظ 

شده در اين ورك شاپ مي باشد.
مراحل وركشاپ به شرح زير است

1.پديده شناسي  نور
2.شناخت تجهيزات تكنيكي   در نورپردازي  تئاتر

3.ابزار مرتبط با خالقيتهاي هنري، در  نور پردازي
4. تهيه ارشيو و مدارك مورد نياز براي نورپردازي

کارگاه آموزش�ی نورپردازي در تئاتر
ماركو داميكو مدرك ارتباطات تصويري

)Visual Communications(  را در سال 1986 از مؤسسه  
ITSOS در  شهر ميالن ايتاليا دريافت كرد.

او از سال 1987،در عالم  هنر و ارتباطات  به عنوان طراح نور، تكنيک و 
مدير تكنيكي فعال بوده است ودر همين زمينه با تلويزيون، ّمد و فشن، 
تبليغات و تئاتر همكاري كرده است.
در سالهاي اخير  بيشترين تمركز كاري او به عنوانه تكنيك و طراح نور در عالم تئاتر 
 بوده، و با مراكز و و تئاترهاي معتبري مثل: 
Centro di Ricerca Teatrale-Salone di Via Ulisse DIni,
Teatro Arsenale in Milano
 Teatro Verdi,
 Teatro del Buratto,
و..... همكاري كرده است. او طراح نور و مديريت تكنيكي كمپانيهاي تئاتر 
تارمه، المروزه و كمپاني تئاتر كوارچيا مي باشد. ماركو داميكو در طي  2۵ 
سال فعاليت هنري خود با هنرمندان و كمپانيهايي  مانند: فيليپ كالس، 
پيتر گرينوي، باب ويلسون، ويتو موليناري، پكتا آرسنال دي تئأتري، آريال 
ويداك، كور، گرابمبو دله ريسه، پاوال مندل و..... همكاري كرده است.

ماركو داميكو
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برگزی�دگان  
 مس�ابقه 

شنامه نویس�ي 
نمای

Playwriting Competition
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امير )منصور( مهاجر سلطاني
سال1335درتهران به دنيا آمد. وي درسال1346با بازيگري 
فعاليت خود را درعرصه تئاتر آغاز كرد. او چندين سال پياپي 

درگروه اجتماعي و گروه اقتصاد شبكه يك تلويزيون »جام جم« 
فعاليت داشته است. همچنين او نمايشنامه و فيلمنامه هايي 
همچون انتظار، راننده تاكسي، درمه، كابوس، پرسته، بازي 

خيال و... را به رشته تحرير درآورده است. 
  ariamir2000@yahoo.se :ايميل

  An Iranian refugee, named
 Abolqassem, seeks asylum
 in the house of Evenson
family.

Refugee Playwright
 Amir Mohajer Soltani

Amir Mohajer Soltani
 Born in 1956 in Tehran, he has written
 plays such as Expectation, Taxi Driver,
Nightmare.
E-mail: ariamir2000@yahoo.

پناهن�ده 
ابوالقاسم، پناهنده اي ايراني به ويالي خانواده 

اِسِونسون مي رود، اعضاي خانواده هر يك با 
خوشرويي به استقبالش مي شتابند. اما از آنجا 
كه منافعشان به خطر مي افتد، با هم درگيرمي 

شوند و...

نويسنده
امير مهاجر سلطاني

حميدرضا نعيمي  
متولد1353شهر سرپل ذهاب، داراي مدرك كارشناسي 

ارشدكارگرداني تئاتر است. نويسنده وكارگردان نمايش هايي 
همچون وعده گاه نهنگ، شهر آدم، شهر حيوان، دختري با شنل 

ارغواني، آواي سرخ، آژاكس، داستان هاي كارور، مكبث، قصه خوب 
خدا، چه گوارا و.... است. وي همچنين موفق به اخذ جايزه اول 

نمايشنامه نويسي كودك و نوجوان، اول نمايشنامه نويسي فجر و... 
شده است. 

 Synopsis: A couple
 disagree about having a
child…

 Far East and Near
East

Playwright
Hamidreza Naeimi
 
Hamidreza Naeimi
 Born in 1974, he has written and
 directed works such as Wale’s
Rendezvous, Human City, Animal City.

ش�رق دور و ش�رق نزدیك 
زن و شوهري بر سر بچه دار شدن 

اختالف دارند و.... 

نويسنده
حميدرضا نعيمي  
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غالمحسين دولت آبادي 
متولد 1357 شهر تهران، داراي مدرك 

كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر است. وي 
در سال1380با كارگرداني وارد عرصه تئاتر 

شد.كارگرداني آثاري همچون باغ وحش 
شيشه اي، زندگي درتئاتر، اتللو، مرغ دريايي، 

اپراي پياز و... را دركارنامه كارگرداني خود 
دارد. وي نويسنده كتاب هايي همچون ميراث 

صحنه، غريبه اي درتئاتر ايران، تحليل متن 
نمايشي  و... است، سال90موفق به دريافت 

جايزه كارگرداني اول جشنواره شمسه شد.
gh_dolatabadi@yahoo.fr :ايميل

 Synopsis: Hassan Golshan
 is a graduate of theater
 from Russia. He returns
 home in 1939 and wants to
begin theatrical work…

 Resting Against the
Damp Wall

تكي�ه ب�ر دی�وار نمن�اك 
حسن گلشن تحصيلكرده تئاتر از روسيه است. اودرسال 1318به ايران باز 

مي گردد و مي خواهد تئاتركاركند اما...

نويسندگان
غالمحسين دولت آبادي،  آراز بارسقيان 

آراز بارسقيان 
متولد 1363شهر تهران، دانشجوي كارشناسي 

زبان انگليسي  است.  وي از سال 1382 با 
نويسندگي وارد حوزه تئاتر شد و  نويسندگي 

آثاري همچون رمان يكشنبه، مجموعه داستان 
باسگا، دفتر يادداشت تريگورين، چرخه كنتاكي، 

كالي بورن هاك و... را در پرونده كاري خود 
دارد. 

Playwrights
  Gholamhossein Dolatabadi, Araz
Barseqian
 
Gholamhossein Dolatabadi
 Born in 1978 in Tehran, he has directed
 plays such as The Glass Menagerie,
Life in Theater, Othello, Seagull.
E-mail: gh_dolatabadi@yahoo.fr
 
Araz Barseqian
 Born in 1984 in Tehran, Barseqian
 is majoring in English language.
 Barseqian has written the novel
Saturday.
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مهدي نصيري
متولد 1359 نيشابور، داراي دكتراي تئاتر ازآكادمي 

ملي علوم ارمنستان است. رئيس كانون ملي منتقدان 
تئاتر ايران و عضو كانون جهاني منتقدان تئاتر 

I.A.T.C، معاون سردبير وعضو هيأت علمي مجله 
نمايش است. جوايز متعددي را براي نمايشنامه هايي 

از جمله به  خاطرخواب من سرباز، پرسه هاي زن راوي 
از رود تا رونيز و... درجشنواره هاي مختلف كشور 

دريافت كرده است.
mehdi@gmail.com.159  :ايميل

  All dreams of Yousef are
inspired by a desert…

Wind Requiem
Playwright
Mehdi Nassiri
 
Mehdi Nassiri
 Born in 1980 in Neyshabour, he is the head of
 Iranian Theater Critics Association. For My
Dream as a Soldier is among his works.
E-mail: 159.mehdi@gmail.com

مرثي�ه ب�اد 
تمام رؤياهاي يوسف ازكوير نشأت 

مي گرفت؛ كويري كه تهي ازهرجانداري 
وشيئي تمام سال هاي جنگ،مونسش شده 

بود.سال هايي كه ميان واقعيت و خيالش 
مي گذشت و حضور رؤيايي همسرش كه او را 

به خانه مي خواندو...

نويسنده
مهدي نصيري

 شكوفه آروين
متولد1363درتهران به دنيا آمد. داراي مدرك 

كارشناسي ارشدادبيات نمايشي است. 
نمايشنامه هايي همچون زمان كه بگذرد، 

دبستان دوشيزگان، رد غربت و... را در پرونده 
نويسندگي خود دارد.

ariaan83@yahoo.com :ايميل

 Synopsis: In 1978, on the New
 Year’s Eve, a four-member group
try to exit Iran.

Four Plus One Playwright
Shokoufeh Arvin
 
 Shokoufeh Arvin
 Born in 1984, she has written works such as
When Time Passes, Girls Elementary School.
E-mail: ariaan83@yahoo.com

چهار+ی�ك
قصه: سال1357درشب سال نو،گروه چهارنفره اي به 
دنبال خروج از ايران هستند. آنها منتظرمردي هستند 

تا آنها را از مرز خارج كند ولي متوجه مي شوند از 
ميان آنها تنها يك نفر امكان خروج دارد و....

نويسنده
شكوفه آروين 
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عليرضا داوري
متولد1360شهر هرمزگان، داراي مدرك كارشناسي 
ارشدكارگرداني تئاتر است. ازسال1381وارد حوزه 

نويسندگي تئاتر شد. نويسندگي  نمايشنامه هايي همچون 
آواز مترسك زمين هاي خشك انتظار، نيش مار خونگي، 

زندگي با نقطه هاي نوراني، سايه هايي در باد، انتظار طوالني 
و... را دركارنامه كاري خود دارد. وي همچنين موفق به 

اخذجايزه نويسندگي جشنواره منطقه اي زاهدان، جايزه اول 
كارگرداني جشنواره مناطق و استاني شده است.

najy.fafa@yahoo.com :ايميل 
            najy.fafa@gmail.com

 A lord named Zangroukhan
 has his daughter engaged to the
son of Kablay Moahmmad…

Sangar Playwright
Alirzea Davari

Alirzea Davari
 Born in 1981, he has authored plays such as
 The Song of the Dry Lands> Dummy, Living
with Bright Dots.
E-mail: najy.fafa@yahoo.com

س�نگار 
ارباب زنگروخان سوگولي خودش 
– ِشمالي- را به پسر كبالي محمد 

پيشكش مي كند. كبالي محمد كارگر 
زنگروخان بود. حاال پسر كبالي با شمالي 

ازدواج كرده بود و سنگار به دنيا آمده 
بود. ولي ارباب زنگرو پسرش را از دست 

داده بود و...
نويسنده

عليرضا داوري 

دیر
ه تق

س�ت
شای

ثار 
آ

فريدون واليي  
متولد 1351 شهر مراغه، داراي مدرك كارشناسي كارگرداني 

تئاتر است. از سال1370 وارد حوزه نويسندگي تئاتر شد. 
نمايشنامه هايي از جمله آوازي نرم براي جهان، پايكوبي در بلندي، 
نغمه هاي فسونگر يك گوينده چاالك، تبار آتش  و... را دركارنامه 

كاري خود دارد. 
 f.velayi@gmail.com :ايميل

 This is a narration of the
 martyrdom of Hazrat
Abbas (AS)…

 All Water Know
the Name of Abbas

Playwright
Fereidoun Valaei

Fereidoun Valaei
 He was born in 1972 in Maragheh. Some of
 his works include: A Gentle Song for the
World, Dancing on the Heights.
E-mail: f.velayi@gmail.com

را مي دانن�د  هم�ه آب ه�ا ن�ام عب�اس 
روايت شهادت حضرت 

ابوالفضل)ع( از زبان دو قطره آب 
است. 

نويسنده
فريدون واليي  
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نيما حسن بيگي 
متولد1361 قزوين، داراي مدرك كارداني 

سياالت است. وي ازسال1384فعاليت خود 
را در عرصه نمايشنامه نويسي آغاز كرد. او 

نمايشنامه هايي همچون يادگارشراب، شهري 
كه دوست مي داشتم، زني در آستانه فروپاشي 
ذهني، كافه فردوس، كارنامه استاد سيس و... 

را به رشته تحرير درآورده است.

 The story happens in the present-
 day Karbala. Three Muslim
 women are hospitalized due to
a bomb explosion.

 Ravens Rain
Death

Playwright
Nima Hassanbeigi
 
Nima Hassanbeigi
 Born in 1982 in Qazvin, he has authored
 plays such as Wine’s Memorial, The City
 Which I Loved, A Woman on the Verge of
Mental Degradation.

»كالغ ه�ا م�رگ مي بارن�د«
واقعه در شهركربالي امروزي اتفاق مي افتد. دراثر 

انفجار يك بمب سه زن مسلمان دربيمارستان 
بستري  مي شوند؛ يكي ايراني، ديگري لبناني 

وشخصيت اصلي كه باهره صدر نام دارد بحريني و 
شيعه است. باهره يكي از منتقدان حكومت بحرين و 

وهابيت است كه سرنوشتش دستخوش مبارزه اش 
مي شود.

نويسنده
نيما حسن بيگي

هاله مشتاقي نيا
متولد 1358 تبريز،داراي مدرك كارشناسي ادبيات نمايشي است.وي 
فعاليت حرفه اي خود را از سال 1382 با انتشار كتاب »آينه جي. دي. 

سلينجر«آغاز كرد. او نمايشنامه هايي همچون نا امني، بعد از هرگز، 
اينگريد برگمن با بوي قورمه سبزي، تقديربازان و... را به رشته تحرير 

درآورده است. همچين بارها موفق به كسب جوايز متعدد در عرصه 
نمايشنامه نويسي شده است.

hmoshtaghinia@gmail.com :ايميل

  This is the story of couples
with conjugal problems…

 A Rather Married
Life

Playwright
Haleh Moshtaqi

Haleh Moshtaqi
 Born in 1979, she has authored plays
such as Insecurity, After Never.
E-mail: hmoshtaghinia@gmail.com

زندگي تا حدودي مش�ترك
زندگي زوج هايي است كه درگير 

مسائل زناشويي شده اند و هر 
كدام خيال مي كنند با شخص 

ديگري خوشبخت مي شدند و....

نويسنده
هاله مشتاقي نيا
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رادیو تئات�ر
Radio Drama



اميد تني  
متولد1352بندرعباس و از سال1378فعاليت خود 
را درزمينه تئاتر راديويي آغاز كرد.كارگرداني آثاري 
همچون بغ بغوي كفترها، لحظه تصميم، صدايي كه 

نمي شنويم و... را اجرا كرده است.

عمار خطي
متولد 1365قائمشهر و داراي مدرك 

كارشناسي ارشد تهيه كنندگي 
تلويزيوني است. كارگرداني راديو 

تئاترهايي همچون مالقات در پائيز، 
آوازي داغ از يك قطعه پائيزي، 

نامدار، خشم و هياهو و...را در پرونده 
كاري خود دارد.

 A missing soldier contacts
 the hospital’s telephone
 operator from the hereafter
and …

 Two men go to Massoud’s house-a
 missing soldier- to announce his
martyrdom to his family…

 On the Other Side
of the Line

Call Me Gently

Playwright: Jahanshah Al-e Mahmoud
Director: Omid Tani
Cast: Javad Bahrami, Maryam Hekmat
Effects: Ali Rostami

Omid Tani
 born in 1973 in Bandar Abbas, Hormuzgan
 province, he has directed works, including
 Pigeons’ Cooing, The Moment of Making
Decision, The Voice We Do Not Hear.

Playwright: Baqer Sourush
Radio Director: Ammar Khati
 Cast: Farideh Daryamoj, Freidoun Mehrabi,
Salman Khati, Shirin Sepahrad
Effect: Narges Moosapour
Voice: Ali Hajinouruzi
Producer: Mohsen Javaheri

آن س�وي خط

آهس�ته صدایم كن

رزمنده اي مفقوداالثر روي خط زمان با تلفنچي 
بيمارستان ارتباط برقرار مي كند و...

دو مرد براي گفتن خبر شهادت  مسعود -جوان مفقوداالثر- 
راهي خانه او مي شوند، اما ترديد دارند كه چطورخبر شهادت 

رابه خانواده او اطالع دهندو...

نويسنده: جها شاه آل محمود / كارگردان: 
اميد تني   / بازيگران: جواد بهرامي، مريم 
حكمت / افكتور: علي رستمي / صدابردار: 

مصيب قربانلو

نويسنده: باقر سروش / تنظيم براي راديو 
وكارگرداني: عمار خطي / بازيگران: فريده دريا مج، 

فريدون محرابي، سلمان خطي، شيرين سپه راد / 
افكتور: نرگس موسي پور / صدابردار: علي حاجي 

نوروزي / تهيه كننده: محسن جواهري

Ammar Khati
 born in 1986 in Qaemshahr, he has directed
 radio-dramas including Meeting in Autumn,
 Hot Song of an Autumn-Like Piece of Music
and Popular.
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مسعود زنوزي
متولد1360 كرج است. وي از سال 

1381وارد حوزه راديو تئاتر شد. اين اولين 
تجربه كارگرداني راديو تئاتر اوست.

محمد حسن عشقيان
متولد 1341 پيرانشهر و داراي مدرك كارشناسي 

كارگرداني و بازيگري از دانشكده هنرهاي 
زيباي دانشگاه تهران است. وي از سال 74  

فعاليت نمايشي خود را در حوزه راديو آغاز كرد. 
كارگرداني بابونه، ناي ني، چند متر طناب و... را 
برعهده داشته است. او داور 2 بخش بين الملل 
دو دوره از جشنواره تئاتر دانشگاهي بوده است.

 Edward, who is a soldier,
 decides to finish the second
 World War by shaving Adolf
Hitler’s moustache.

 Niaz is a writer who has received  
many suspicious calls and…

Edward & Nanny

 First Volume,
 Last Print

Playwright: Seyyed Hassan Hosseini
Director: Massoud Zenouzi
 Cast: Seyyed Hassan Hosseini, Razieh Momivand,
Shiva Rafieian, Habib Bakhtiari, Massoud Zenouzi-Rad
Effector: Narges Moussapour
Voice: Ali Haji Nouruzi
Producer: Mehrdad Mohammad Reza
 

Playwright: Majid Heidari
Director: Mohammad Hassan Eshqian
 Cast: Amir Joshqani, Ramin Pouriman, Beiuk
Mirzaei, Kamyar Mohebbi
Producer: Zahra Abdollah Zadeh
 Mohammad Hassan Eshqian
 born in 1962 in Piranshahr, he has directed works
including Chamomile, A Few Meters of Rope.

ادوارد و نن�ه

جل�د اول چ�اپ آخ�ر

سرباز ادوارد تصميم مي گيرد با كندن سبيل هيتلر به 
جنگ جهاني دوم خاتمه دهد، اما مادرش سعي مي كند 

او را از اين تصميم منصرف كند و...

نياز، نويسنده اي است كه مدام با تلفن هاي مشكوك 
مواجه شده و...

نويسنده: سيد حسن حسيني / كارگردان: مسعود زنوزي 
/ بازيگران: سيد حسن حسيني، راضيه موميوند، شيوا 
رفيعيان، حبيب بختياري، مسعود زنوزي راد / افكتور: 

نرگس موسي پور / صدابردار: علي حاجي نوروزي / تهيه 
كننده: مهرداد محمد رضا 

نويسنده: مجيد حيدري / كارگردان: محمد 
حسن عشقيان / بازيگران: امير جوشقاني، 

رامين پورايمان، بيوك ميرزايي، كاميار محبي  / 
تهيه كننده:زهرا عبداهلل زاده 

Massoud Zenouzi
 born in 1981 in Karaj, he entered the
 field of radio-drama since 2002. This is
his first radio-drama experience.
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مجيد حمزانلويي
متولد1352 بجنورد، داراي مدرك درجه4 
هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

است. ازسال1374فعاليت خود را در 
راديوآغاز كرد. كارگرداني گرايلي، سردار 

فيروزه، تورغه و... را برعهده داشت.

مهدي خدايي
متولد1362 قزوين، داراي مدرك 

كارشناسي مكانيك است.از 
سال1385فعاليت خود را در حوزه راديو 

تئاتر آغازكرد.

 Reyhan and her husband,
 Barat, are travelling to
 their village because of veil
 removing policies adopted
 by Iranian monarch Reza
 Shah.

Every year in the village, Shabih-
 Khani--narration of Imam
 Hussein (AS) martyrdom--is
 held. But this year the reciter of
the role of Shimr is ill.

Reyhan

Like Shimr

 Playwright and Director: Majid Hamzanlouei
 Cast: Taherh Shaddel, Ehsan Kamali,
 Hekmatollah Shirdel, Azadeh Heidar Zadeh,
Abouzar Shakeri, Majid Hamzanlouei

Majid Hamzanlouie
 born in 1973 in Bojnord, North Khorasan province,
  he has directed plays such as the Commander of
Turquoise.

 Playwright and Director: Mehdi Khodaei
 Cast: Morteza Najafi, Mojtaba Hassanbeigi,
 Sahar Haji Aghasi, Payam Nouruzi, Amar
Rasouli, Mohsen Gilak Zadeh

Mehdi Khodaei
 Born in 1983, he began his radio theatrical
activities in 2001.

ریح�ان

ش�بيه ش�مر

برات و ريحان زن و شوهري كه به خاطر كشف 
حجاب راهي روستا شده اند در راه با راهزنان رو به رو 

مي شوند و...

هرسال در روستا مجلس شبيه خواني برپاست، اما 
امسال شمرخوان بيمارشده و...

نويسنده و كارگردان: مجيد حمزانلويي / بازيگران: 
طاهره شاددل، احسان كمالي، حكمت اهلل شيردل، 
آزاده حيدر زاده، ابوذر شاكري، مجيد حمزانلويي  / 

صدابردار: امير برهاني

نويسنده، كارگردان و تهيه كننده: مهدي 
خدايي / بازيگران: مرتضي نجفي، مجتبي 

حسن بيگي، سحر حاجي آقاسي، پيام 
نوروزي، عمار رسولي، محسن گيلك زاده 
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اميربختياري
متولد1340شهر تهران، داراي مدرك 

كارشناسي فيلمسازي و كارگرداني 
است. كارگرداني راديو تئاتر هايي 

همچون دل شكسته، مجرد و مجازات، 
آني و اينك اينجا و... را در كارنامه 

كاري خود دارد.

آرش جمال الدينی
متولد1357، داراي مدرك 

كارشناسي مهندسي صنايع 
است. آثاري همچون در ركاب 

يحيي، ساحل، جرقه در انبار 
باروت و... را كارگرداني كرده 

است.

 Father of a family is addicted
and the mother is ill.

 An Iranian girl named
 Raika is a contemporary
 of Imam Reza (AS). Once
 she enters the court of
Ma’moun Abbasi.

Angel’s Shoes

Traveller

 Playwright and Director: Amir Bakhtiari
 Cast: Shahin Najafzadeh, Sima Khoshcheshm,
 Negin Khajeh-Nasir, Majid Sohrabi, Hassan
Taseiri, Maryam Alikhani, Esmaeil Bakhtiari
Producer: Fariborz Safi
 

Playwright: Asieh Emam Rezaei
Director: Arash Jamaleddini
 Cast: Mehnoosh Ramezani, Leila Fatehi, Ali
 Mohammad Hesam Far, Esmaeil Marzban, Ebrahim
Amini, Arash Jamalledin
Producer: Mohammad Javad Hasan Shahi
 
Arash Jamaleddini
 Born in 1978 in Zahedan, he has directed plays such
 as Accompanying Yahya, Seashore, A Spark in the
Gunpowder Store.

كفش هاي فرش�ته

مس�افر

پدر خانواده معتاد است و مادر هم كه نان آورخانواده 
بود، بيمار شده است. حاال پري وگلي به ديدار علي برادر 

نوجوانشان مي روند. برادر كوچك آنها مدتي است خانه را 
ترك كرده و در خيابان ساز مي زند و...

رايكا دختر ايراني در زمان زندگي امام رضا)ع( برسر اتفاقي 
سر از دربار مأمون خليفه عباسي در مي آورد و...

نويسنده وكارگردان: امير بختياري / بازيگران: شهين نجف زاده، 
سيما خوش چشم، نگين خواجه نصير، مجيد سهرابي، حسن 

تسعيري، مريم عليخاني، اسماعيل بختياري  / تهيه كننده: فريبرز 
صفي  / صدابردار: علي حاج نوروزي

نويسنده: آسيه امام رضايي / كارگردان: آرش جمال الدينی / 
بازيگران: مهنوش رمضاني، لي ال فاتحي، علي محمد حسام 
فر، اسماعيل مرزبان، ابراهيم اميني، آرش جمال الدين / تهيه 

كننده: محمد جواد حسن شاهي 

Amir Bakhtiari
 Born in 1961 in Tehran, he has directed
 works such as Heartbroken, Single
and Punishment.
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بهرام نوري
متولد1357كرج، داراي مدرك كارشناسي 

ادبيات نمايشي است. وي ازسال1380 
فعاليت خود را درحوزه نمايش راديويي 

آغازكرد.كارگرداني آثاري همچون 
كريسمس با طعم زيتون، ماهي سياه 
كوچولو، سريال راديويي چشم آتش، 

سرگيجه و... را در پرونده كاري خود دارد.

پيمان ياحقي
متولد1364شهرتهران،دانشجوي 

كارشناسي سينما است. از 
سال1389فعاليت خود را در حوزه 

راديوتئاتر آغاز كرد. اين نمايش 
اولين تجربه كارگرداني راديو تئاتري 

اوست وپيش از اين نويسنده 
نمايشنامه هاي راديويي بوده است. 

 After the lapse of 25 years,
 Nanny Baran is still unable
 to read the last letter from his
martyred son.

 Members of a troupe want to
exchange roles…

 Nanny Baran
Read

Eight Plays

 Playwright and Director: Bahram Nouri
 Cast: Tahero Esmaeili, Sara Baqeri, Majid
 Joshani, Effat Jamalipour, Zeinab Shaabani
Producer: Mehrnoush Sabet Nia

Bahram Nouri
 Born in 1978 in Karaj, he has directed works
 such as Christmas with Olive Taste, Little Black
Fish.

Playwright and Director: Peyamn Yahaqqi
 Cast: Akbar Alaqebandi, Moein Nobakhti,
 Mohammad Alaei, Mohammad Tajik,
Mehran Khoshbin, Farhad Afsari
 
Peyamn Yahaqqi
 Born in 1985 in Tehran, he has written a number
 of radio dramas so far. Eight Plays is his
directional debut.

نن�ه ب�اران بخوان�د

هش�ت گال

ننه باران با گذشت 25 سال از شهادت تنها پسرش 
–محرم- هنوز نتوانسته بود آخرين نامه محرم را بخواند، 
چون سواد نداشت. از طرفي محرم وصيت كرده بود فقط 

ننه باران آن نامه را بخواند و....

اعضاي يك گروه نمايشي مي خواهند نقش هاي خود 
را با هم عوض كنند و...

نويسنده و كارگردان: بهرام نوري / بازيگران: طاهره 
اسماعيلي، سارا باقري، مجيد پتكي، رضا جوشني، 

عفت جمالي پور، زينب شعباني  / تهيه كننده: 
مهرنوش ثابت نيا

نويسنده وكارگردان: پيمان ياحقي  / بازيگران: 
اكبر عالقه بندي، معين نوبختي، محمد اعاليي، 

محمد تاجيك، مهران خوشبين، فرهاد افسري، 
هومن جواهركار، پيمان ياحقي
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 مينو جبارزاده
متولد 1345 تهران، داراي مدرك 

كارشناسي ارشد پژوهش هنراست. سالها 
در زمينه نمايش راديويي فعاليت دارد. او 

پيش از اين به عنوان بازيگر تئاتر راديويي 
در آثار متعددي ايفاي نقش كرده است.

محسن عربشاهي
متولد1351شهرتهران،دانشجوي 

كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي 
است. فعاليت هاي مستمري در زمينه 
راديوتئاتر داشته است. پيش از اين 
دو بار با دو نمايش ببو دل بينا و آواز 

در باران در بخش راديوتئاترجشنواره 
بين المللي تئاتر فجرحضورداشته است. 

 A burglar is inside a
 house, while the landlord
enters…

 A blind pianist
 publishes a
 newspaper
advertisement …

 Not All Thieves
Are Thieves

A Beautiful Lie

Playwright: Dariofar
Director: Mino Jabbarzadeh
 Cast: Amir Joshqani, Nooridin Javadian, Fariba
  Taheri, Noushin Hassan Zadeh, Marzieh Sadraei
Producer: Farshad Azarnia
 
Mino Jabbarzadeh
 Born in 1966 in Tehran, she holds an MA in art
research.

Playwright: Babak Safikhani
Director: Mohsen Arabshahi
 Cast: Seyyed Reza Omraninasab, Pouran
  Azizpour, Freshteh Ansari
Producer: Mohsen Arabshahi
 Mohsen Arabshahi
 Born in 1972 in Tehran, he has so far participated
 in the  radio-theater section of the International
 Fajr Theater Festival with two works, namely
Smell the Seeing Heart and Song in Rain.

همه دزدها دزد نيس�تند 

ی�ك دروغ زیب�ا

دزدي براي دزدي به خانه اي مي رود، ناگهان 
صاحب خانه وارد مي شود و...

پيانيست نابينايي براي تأمين معيشت خود در روزنامه، 
آگهي تدريس خصوصي پيانو مي دهد و...

نويسنده: داريوفو / كارگردان: مينو جبارزاده / 
بازيگران: امير جوشقاني، نورالدين جواديان، فريبا 

طاهري، نوشين حسن زاده، مرضيه صدرايي / تهيه 
كننده: فرشاد آذرنيا

نويسنده: بابك صفي خاني / كارگردان: 
محسن عرب شاهي / بازيگران: سيدرضا 

عمراني نسب، پوران عزيزپور، فرشته 
انصاري / تهيه كننده: محسن عربشاهي 
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 46 Photos for
 Fajr Int’l Theater
Festival
 Forty-six photos by 36 artists have been
 selected for the exhibition of the 31st
Fajr International Theater Festival.
 Out of 490 entries submitted to the
event, 46 were selected for the exhibit.
 The selection board--comprised of
Nasser Erfanian, Siamak Zomorrodi-
 Motlaq and Ebrahim Hosseini and
 director Rasoul Oliazadeh, judged the
works on December 23.

مس�ابقه و نمایش�گاه عکس
آثار متقاضی: 490 اثر از 98 عکاس

آثار راه یافته: 46 عکس از 36 عکاس اسامی به شرح زیر 
است.

آوا کیایی، منصوره قلیچی، رضا قاسمی زرنوشه، لیال طاهری راد، 
مونا تهرانی مؤید،  شراره سامعی ، لیال فرهمند، پیمان ایروانی، 

مهرداد امینی، کاوه کرمی، مونا صفدر فریدپور، شیدا خدابخش، 
محمد وفایی، ریحانه اناری، ساغر برکات، آرزو اتحاد، پریناز 

آل آقا، حمید خرمی، متین رجبی، علیرضا متولیان، سعید اردکانی، 
ماندانا رنجبر چشمه سرخی، شرمین ولی محمد، زهرا رستگار، 
عاطفه آرانی، محمد مهدی کرباسیه، روح اهلل یزدانی بهبهانی، 

علیرضا احمدی، احسان نقابت، نادر رضاییان، سیدمهدی 
مصباحی، لیلی صدیق، حسین اسماعیلی خوشمردان، مهدی 

آشنا، امیراحمد معینی،  خشایار حسامی.

 Poster Competition
 Section of Fajr
Festival
 
 The jury panel for the poster
 competition of the 31st Fajr
 International Theater Festival
selected top works for an exhibition.
 Out of 197 works submitted to the
 festival’s secretariat by 68 artists, 68
 posters were selected on December 26
 by a jury comprised of Ebrahim Haqiqi,
  Amir Esbati and Mehdi Mehdian.

مس�ابقه  و نمایش�گاه پوس�تر
آثار ارسالی 197 اثر از 68 هنرمند، آثار راه یافته به مسابقه 

68 پوستر به طراحی 36 هنرمند.
اسامی راه یافتگان به شرح زیر است:

پرناز کریمی، سرور یزدی، فهیمه صافی اصفهانی، عادل 
صدر ممتاز و وحید وصفی، خیام مؤیدی، مهدی رایگانی، 

طرالن لطفعلی زاده، ایمان ارضی، سعید شکرنیا، کمال 
کچوئیان، حامد بارئی طبری، ملیحه صحراگرد، پویا حبیبیان، 

اشکان قازانچایی، آرمان خلعتبری، پگاه کاظمی، بابک 
صفری، علیرضا الهی، صدیقه غالمی، مسعود زمانی، کارنگ 
طیاری، مجید کاشانی، علی معتمدیان، هادی معزی، ایمان 
مالجعفری، مهران رجبعلی زاده، میالد قلیچ، مهدی فاتحی، 

آرش تنهایی، سعید رضوانی، امیر اسمی، رسول حق جو، 
سیده حورا حسینی بافی، پیمان پورحسین، مرضیه رحیمی 

داباری وسیدحسن موسی زاده.
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 Provincial Section of Fajr
Festival
 The third round of the provincial section of the 31st
 Fajr International Theater Festival was held aimed at
 decentralization of the performing activities in Tehran,
 and collaboration of provincial troupes with those in
the capital.
 Five provinces, namely Semnan, Golestan,
 Kohgilouyeh and Boyer-Ahmad, Alborz and Fars
hosted the festival’s third edition.
 Apart from artists from Tehran, provincial directors
 actively took part in the event; and their works were
staged nationwide.
 Moreover, departments of the Culture and Islamic
 Guidance Ministry participated in provincial
 productions. They held folkloric performances as well
as workshops.
 The provincial section of the 31st Fajr International
 Theater Festival was held from January 15-19 featuring
 a variety of programs.

بخش فجر اس�تانی
بخش فجر اس�تانی س�ی ویکمین جش�نواره بین المللی تئاتر فجر در ادام�ه برنامه تمرکز 
زدایی از فعالیت های نمایشی تئاتر تهران و با رویکرد مشارکت تئاتر پایتخت و استان ها، 
سومین دوره خود را پشت سرگذاشت. پنج استان سمنان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
البرز و فارس میزبان س�ومین سال فجر استانی بودند. امسال عالوه بر هنرمندان تهران، 
کارگردانان استان های کشور مشارکت بیشتری داشتند و آثر استان ها در مناطق مختلفی 
به روی صحنه رفت. همچنین امسال ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با تولیدات استانی 
در فجر اس�تانی س�هیم بود. این مش�ارکت در قالب نمایش های بومی و خاص اس�تان و 
برپایی کارگاه ها و ورك ش�اپ ها صورت گرفت. بخش فجر اس�تانی، از 26 تا 30  دی ماه 

برگزار شد
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محمود اسـتاد محمد 
متولد 1329تهران

نویسنده،کارگردان و بازیگر 
بازی در نمایش رادیویی شهر قصه )1346 تا1348( 

 نگارش نمایشنامه آسید کاظم و اجرای آسید کاظم درتئاتر شهر)1350(
نگارش و اجرای نمایشنامه های گذر خلیل ده مرده، شب بیست و یکم، گل یاس طی سالهای 1352 تا 1360

نویسندگی و کارگردانی آخرین بازی در فرهنگسرای نیاوران و تاالرسایه تئاتر شهر )1378(
اجرای دیوان تئاترال در تاالر قشقایی تئاتر شهر)1380(

اجرای نمایش تهرن در تئاتر شهر )1386(
اجرای نمایش کافه مک آدام در تئاتر شهر )1389( و....

با دس�تي ب�ر واژه و دلي در مفه�وم، قلمش را به 
حرکت درمي آورد؛ نمایشنامه نویسي که صدایش، 
قیافه اش و نامش به معني واژه دوس�تي است. او 
میراث�دار محبوبیتي در صحنه تئاتر اس�ت. گویي 
همین خصلت، بزرگترین نمایش�نامه اي است که 
محمود اس�تاد محمد با خود به آین�ده ها مي برد. 
انگار حوالي چهل و چند س�ال پیش به کشف واژه 
رس�ید. »مهدي اخ�وان ثال�ث« در کالمش »الله 
زارون« مي آمد، یا رحماني، عمیق ترین چهار پاره 
هاي شعر دوران با نام »پاندورا« را به کف دریا مي 
برد. »محمود« در همین مرز ش�عر و نثر قد کشید. 
او ش�اعرانگي واژه هاي گمشده را در صحنه پیدا 
کرد. بازیگر شد، صداپیشه اي مشهور در نظر آمد، 
کارگردان�ي ک�رد و باز به پی�اده روي در زیر باران 
واژگان بازگش�ت. نمایش�نامه هاي او از س�ادگي 
انگش�تان نویس�نده شروع مي ش�وند، سپس به 

شتاب و تأثیر مي رسند.
اگ�ر تمام ذهنی�ت او را از عالقه های�ش پاك کني، 
دست بردار واژگان نیست. نویسنده تمام عیار دهه 

50 ب�ا خاطرات متعددي به ذهن تئاتري هاي دور و 
نزدی�ک مي آید. مي توان مجل�ه اي فرتوت و رنگ 
ورو رفته را برداش�ت و نوش�ته منتقد چیره دستي را 
خواند. جایي که در البه الي سطور سهمگین نقدش 
از پدیده اي به نام »آسید کاظم« هم مي گوید. آنجا 
در یکي از صندلي هاي سالن »استاد محمد« نشسته 
است. خونسرد و با لبخندي اجراي شب بعد از نقد 
منتقد را نگاه مي کند. یکي از روزهاي 40سال پیش 
اس�ت. ش�اید درباره بازي »مجید مظفري« هم مي 
ت�وان چیزي نوش�ت. اگر هم چند س�ال بعد پیش 
بیاید، »خسرو ش�کیبایي« در نمایش »شب بیست 

ویکم« درخشش خواهد داشت.
و حاالباز مي توان منتظر لبخند استاد محمد بود؛ آنجا 
که دستان نویسنده همین سطور از پیچ یک یادداشت 
به ایس�تگاه سیال ذهن مي رس�د. خنده استادان در 
مقابل ش�اگردان همیشه دیدني است. محمود استاد 
محمد، چندي پیش کس�الت داشت. او پس از دوره 

درمان به روزهاي شاعرانه اش برگشته است.
)امید بی نیاز(

Mahmoud Ostad-Mohammad
-Born in 1950 in Tehran
  Writer, director and actor Ostad-Mohammad
-performed  the radio drama City Story (1967-9).
-wrote and staged the play Aseyd Kazem at City Theater (1971).
 - wrote and staged plays such as Khalil Dahmardeh ‘s Passage, The 21st Night, Jasmine (1973-81).
- wrote and directed Last Game at Niavaran Cultural Complex and City Theater’s Sayeh Hall (1999).
-performed the Theatrical Collection at City Theater’s Qashqaei Hall (2001).
-staged the play Tehran at City Theater (2007).
- staged the Macadam Café at City Theater (2010).

ـه
ــ
حن
ر ص

ـاع
ــ
ش

171
31st. Fadjr 
International 
Theater Festival 



B
eh

ro
uz

 B
aq

ae
i

ـی
ـای
قـ
وز ب
ــر

هـ
ب

172172
31st. Fadjr 

International 
Theater Festival 



بهـروز بقایـی
متولد1332تهران

بازیگر و کارگردان 
بازی درنمایش چشم در برابر چشم به کارگردانی مسعود فقیه در رشت )1349(

بازی درنمایش فیزیکدان ها نوشته فردریک دورنمات به کارگردانی رضا کرم رضایی در تاالر وحدت تهران)1358(
بازی در نمایش همه پسران من نوشته آرتور میلر به کارگردانی اکبر زنجانپور در تاالر وحدت تهران)1359(

بازی در نمایش عروسک ها و دلقک ها به کارگردانی جمشید اسماعیل خوانی درتاالرچهارسوی تئاتر شهر )1363(
بازی در نمایش» نهرفیروزآباد« نوشته و کارمحمد رحمانیان در اداره تئاتر تهران )1364( 

بازی در نمایش» شب سیزدهم« نوشته و کارحمید امجد درسالن اصلی تئاتر شهر )1379(
بازی در نمایش» هاملت با ساالد فصل «نوشته زنده یاد اکبر رادی به کارگردانی هادی مرزبان در تماشاخانه سنگلج)1388( 

و....

محله عش�رت آباد اگرچه کودکي هاي او را به یاد 
دارد، اما باید به تناسب قسمت و سرنوشت، الفباي 
درس خواندنش در رودسر، هرزویل و رشت سپري 
مي شد، آنجا که باران هایي ابدي هستند، آنجا که 
سراس�ر ابرها ب�ه افق، افق به ب�ارش ثانیه بعد و 
ثانی�ه بعد به دریایي باراني م�ي انجامد. »بهروز« 
در چنی�ن فضایي ذهنیت خ�ود را کمي تا حدودي 
متمای�ل به دری�ا، آماده س�اخت. کودک�ي هایش 
هم�واره با تصاویري از طبیعت، فضایي از ابر و مه 
و دریا و باراني بي توقف همراه بود، ش�اید او باید 
نقاش مي شد، یا نه، این که از البه الي کلماتي که 
از دل طبیعت قابل کشف است، به شاعرانگي مي 
رسید. اما در سالیان درس و مشق، در سالیاني که 
عالیق شکل مي گیرد، به کشف بازیگري نایل آمد. 

بازیگري براي او آنقدر جذابیت داش�ت که روزي 
نوستالژي هایش را از کالنشهر رشت یکي کند، از 
طبیعتش نقاشي نکند، از کلماتش بهره نبرد، اما در 
کلم�ات مردي باراني از آن دیار تفکر کند، دیالوگ 
هایش را با تمام ظرفیت ذهني به تفسیر بنشیند. 
س�ال 52 بود. او در نمایش »لبخند باشکوه آقاي 
گی�ل« خاطراتي پرش�کوه پیدا کرد. حوالي س�ال 
هایي بود که همچنان درس هاي بازیگري اش در 
دانشکده هنرهاي زیبا به ذهنش می آمد، این هنر 

را از پایه و بنیان خوانده و مرور کرده بود. 
بهروز بقایي حاال چهرهاي ش�ناخته ش�ده در تئاتر و 
س�ینماي ایران اس�ت. بازیگری در جل�د کاراکترهاي 
داس�تاني خاص که به گونه اي طبیع�ي و باورپذیر به 

چشم آمده اند. آرامش او در نقش مثال زدني است.

Behrouz Baqaei
-Born in 1953 in Tehran
 Actor and director Baqaei
-acted in the play An Eye for an Eye directed by Massoud Faqih in Rasht (1970).
 - acted in the play The Physicists written by Friedrich Dürrenmatt and directed by Reza Karam-Rezaei
at Tehran’s Vahdat Hall (1979).
 - acted in All My Sons written by Arthur Miller and directed by Akbar Zanjanpour at Tehran>s
Vahdat Hall (1980).
 - acted in the play Dolls and Clowns directed by Jamshid Esmaeilkhani at City Theater>s
Chaharsou Hall (1984).
 - acted in the play Firouzabad Brook written and directed by Mohammad Rahmanian at Tehran
Theater Bureau (1985).
 - acted in the play The 13th Night written and directed by Hamid Amjad at City Theater’s Main Hall
(2000).
 -acted in Hamlet with Season Salad written by Akbar Radi and directed by Hadi Marzban at
Sangelaj Hall (2009).
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ثریا شـیرزادی
 متولد1328کرمانشاه

بازیگر
بانی هنر حرفه ای بازیگری بانوان درکرمانشاه

بازی در نمایش »مردی که مرده بود و خود نمی دانست« نوشته و کارگردانی عباس بنی عامریان)1346(
بازی در نمایش »خسیس« نوشته مولیر و کارگردانی غالمحسین ناجی)1347(

بازی در فیلم» کودکانی از آب و گل « به کارگردانی عطااله حیاتی )1373(
بازی در نمایش »استخوان ها صدا کند تاخ تاخ« نوشته صحرا رمضانیان و به کارگردانی محمد رضا درند و سعید زندی )1387(

بازی در نمایش »خرمگس« نوشته صحرا رمضانیان و کاگردانی محمد رضا درند و سعید زندی)1389(
کس�ب جایزه اول بازیگری س�ی امین جش�نواره تئاتر فجر برای بازی در نمایش »مرگ کس�ب و کار من اس�ت« نوش�ته صحرا 

رمضانیان، به کارگردانی محمد رضا درند و سعید زندی)1390(

Thuraya Shirzadi
  -Born in 1949 in Kermanshah
 Actor Shirzadi
-is the founder of Women Art of Acting in Kermanshah.
-acted in the play A Man Who Was Dead and Did Not Know written and directed by Abbas Bani-
Amerian (1967).
-acted in The Miser written by Molière and directed by Gholamhossein Naji (1968).
-acted in the film Children from Water and Soil directed by Ataollah Hayati (1994).
 - acted in the play Bones Crack with Crunching Sound written by Sahra Ramezanian and directed by
Mohammad Reza Darand and Saeid Zandi (2008).
 - acted in the play Gadfly written by Sahra Ramezanian and directed by Mohammad Reza Darand
and Saeid Zandi (2010).
 -won the best actor award for Death is My Business--written by Sahra Ramezanian, directed by
 Mohammad Reza Darand and Saeid Zandi (2011)-- from the 30th Fajr International Theater
Festival.

     

درست در نقطه ای که آفتاب نوك قله با برف، روی زمین 
می آید، ش�هری هست. ش�هری پهناور و کوهستانی، 
همچون قلب تپنده غرب ای�ران زمین که هنرمندانش 
از طبیعت یاد می گیرند؛ یادگرفته اند. آنجا که هنوز هم 
در ذهن پیرمردان ش�اهنامه خوان، حوالی همین کوچه 
ها، روزی، ساعتی، ثانیه ای قبل، فرهاد به بیستون رفته 

است.
صدای تیشه اش همچون گفته آن شاعر بزرگ مشرقی 
ب�ه حالت یک ترانه موزون حزن تا ابدیت جریان دارد. 
آن ش�هر، آن افس�انه بلن�دآوای تاریخ ک�ه در حنجره 
هنرمندانش تبلور یافته اس�ت، پا به پای فرهنگ بزرگ 
مناطق ایران زمین آمده اس�ت. با هزاران هنرمندی که 
جاودانه ش�ده ان�د، در عرصه اند، با دی�دار ما و آنها در 

آینده ای دور، یا نزدیک است.
ثری�ا ش�یرزادی فرزند همی�ن فرهنگ اس�ت؛ بازیگر 

برجس�ته کرمانش�اهی اگر چه حاال، اگر چ�ه 365 روز 
پیش در چنین روزی، درخش�ید، اما نش�ان داد که هنر 

بازیگری تنها در کالنشهر 14 میلیونی نیست.
او بازیگ�ری ن�ه فق�ط متکی ب�ه قوای فطری و س�بک 
بازی حس�ی، بلکه مسلط و گاهی متکی به تکنیک های 
پیچی�ده فن ایفای نقش اس�ت؛ هنرمن�دی که زندگی 
عین�ی و ذهنی نقش را به فراحال محی�ط و موقعیت با 

درکی باال و هوشمندانه به دست می آورد.
او بیش از آن که نام ش�هر باس�تانی خویش را مطرح 
کن�د، تداعی گ�ر یکی از اهال�ی اصیل آن دیار اس�ت؛ 
بی�ش از آن که نام خود را در عرص�ه بازیگری معاصر 
ایران به بحث آورد، دهها نام، دهها بازیگر بزرگ تئاتر 
شهرستان های کشورمان را در ذهن، مطرح می کند. با 
این حال او امروز به صدای بیس�تون بلندآوا، در صحنه 

جاودانه تئاتر تبدیل شده است. ون
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علی اصغر پور محمدیش
قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

قادر آشنا
مدیركل هنرهای نمایشی

 حجت االسالم والمسلمین 
سید مهدی خاموشی
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی

محمدحسین یادگاری
رئیس جهاد دانشگاهی

حسین قنادیان
رئیس سازمان بسیج هنرمندان

مجید سرسنگی
مشاور هنری شهردار و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران

ایرج راد
مدیرعامل خانه تئاتر ایران

داوود رشیدی
هنرمند پیشكسوت

سعید كشن فالح
دبیر سی و یكمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

حمید شاه آبادی
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس شورا

مرتضی تمدن
استاندار تهران

محمدباقر خرمشاد
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

بیژن نوباوه
نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس

سید محمد هادی ایازی
مشاور عالی و معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران

جواد جباری
مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت

علی منتظری
مدیر فرهنگی

حسین مسافرآستانه
مشاور امور هنرهای نمایشی معاونت امور هنری

Saeed Kashan-Fallah
secretary of the 31st Fadjr International 
Theater Festival 
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Ali Asghar Pourmohammadi
deputy minister of culture and 
Islamic guidance

Hamid Shahabadi
 deputy minister of culture and Islamic 

guidance in arts affairs and head of the council

Qader Ashena
director general of the 
Performing Arts Center

Morteza Tamaddon
 Tehran Governor General

Hojjatoleslam Seyyed Mehdi Khamoushi
chairman of the Islamic Propagation 
Organization

Mohammad Baqer Khorramshad
head of Iran>s Islamic Culture and 

Relations Organization (ICRO)

Mohammad Hossein Yadegari
head of Cultural Jihad Organization

Bijan Nobaveh
deputy head of Majlis Cultural 

Committee

Hossein Qanadian
head of the Artists> Basij 
Organization

Seyyed Mohammad Hadi Ayazi
senior consultant and social-cultural 

deputy of Tehran mayor

Majid Sarsangi
artistic consultant of Tehran mayor and 
managing director of Artists House

Javad Jabbari
managing director of Ravayat 

Cultural Foundation

Iraj Rad
managing director of Iran 
Theater House

Ali Montazeri
a cultural director

Davoud Rashidi
a veteran actor

Hossein Mosafer-Astaneh
consultant of the Artistic Affairs 

Department in performing arts 
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با سپاس از: 
دبیر خانه جشنواره: غزل نقدی پور ؛ هما امینی، نسیم كشن فالح،اسماعیل رستگار،شروین شهسواری،نسرین محسنی،  جابر عباسی،عادل 
پور جشیره، عباس شاه محمد زاده، حامد هوشیاری، شاهد پیوند، اكبر حسنی، میثم فراهانی. / دبیر خانه دائمی جشنواره ها: لیلی غفاری،مجید 
داخ، لیال مینایی، رسول مهدی نیا، محمد حمید زاده،طاهر مهدوی نیا، محسن پوشایی، مختار جعفری نژاد،علی خالقی، فاطمه جلیلیان. / روابط 
عمومی : بهجت فرشته، مریم عباس پور، بهنام شقاقی، مهدی نبی زاده. / ستاد خبری: محسن حسن زاده، مریم ادیبی، فاطمه عبادی، علیر ضا 
سعیدی. / گرافیست: بهرام شادانفر / شورای ارزشیابی و نظارت: بهروز انسانی، حمد ا... كرمی بروجنی، نادر خاشی ندا، اصغر مهرآیین، انوشیروان 
میرزایی كوچكسرایی، هوشنگ هیهاوند،سید محمد جواد طاهری،علی اكبر امیر آتشانی، مژگان رحیمی، معصومه صدقی زاده، آرزو عابدینی. / 
امور بین الملل: مهناز عبد بهزاد،كاملیا غزلی، موسی رمضانی، علیرضا مرزبان، محمود افشین نژاد، عباس باباشمسی. / انتشارات: علیرضا لطفعلی، 
شیرین رضائیان، شیما تجلی، ناصر خالدی. / هماهنگی تئاتر استانها: حسن رونده، جلیل رفیعی، كیوان نخعی، محسن سراجی، فاطمه عزتی 
نژاد، فرمان جعفری / انجمن هنرهای نمایشی ایران: سید نوید حسینی، الهام یعقوبی، محبوبه بابا خانی، سمیه شبرنگ، افشین قوخوردی / 
مدیران و كاركنان: مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج، تاالر هنر، اداره برنامه های  تئاتر، خانه نمایش، بنیاد فرهنگی هنری رودكی، تاالر 
وحدت، تاالر حافظ، تاالر فردوسی، تماشاخانه ایرانشهر، خانه هنرمندان ایران، تماشاخانه مهر، حوزه هنری، حراست معاونت  امورهنری، سایت 
ایران تئاتر پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، باغ موزه قصر موسسه آو،گالری ابوالفضل عالی و خانه عكاسان حوزه هنری، بخش 
صدور روادید وزارت امور خارجه، انجمن هنرهای نمایشی ایران، موسسه توسعه هنرهای معاصر، مركز نمایشی رادیو بنیاد آفرینش های هنری 

نیاوران  و مركز هنرهای نمایشی  

Thanks:
Festival Secretariat: Ghazal Naqdipour, Homa Amini, Nassim Kashan-Fallah, Esmael Rastegar, Shervin Shahsavari, Nassrin Mohseni, Jaber Abbasi, Adel Pour 
Jashireh, Abbas Shah-Mohammadzadeh, Hamed Houshyari, Shahed Peyvand, Akbar Hassani, Meissam Farahani. / Permanent Headquarters for Festivals: Leili 
Ghaffari, Majid Daakh, Leila Minaei, Rassoul Mehdinia, Mohammad Hamidzadeh, Taher Mahdavinia, Mohsen Poushaei, Mokhtar Jafarinejad, Ali Khaleqi and 
Fatemeh Jalilian. / Public Relations: Bahram Shadanfar, Mohsen Hassanzadeh, Maryam Adibi, Behjat Fereshteh, Maryam Abbaspour, Fatemeh Ebadi, Behnam 
Shaqaqi and Mehdi Nabizadeh. / Supervision and Evaluation Council: Behrouz Ensani, Hamdollah Karami-Boroujeni, Nader Khashi-Neda, Asghar Mehr-
Aein, Anoushiravan Mirzaei-Kouchaksaraei, Houshang Heihavand,Seyyed Mohammad Javad Taheri, Ali Akbar Amir Atashani, Mojgan Rahimi, Massoumeh 
Sedqizadeh, Arezou Abedini. / International Affairs: Mahnaz Abd-Behzad, Kamelia Ghazali, Mousa Ramezani, Alireza Marzban, Mahmoud Afshinzadeh, 
Abbas Babashamsi. / Publication: Alireza Lotfali, Shirin Rezaian, Shima Tajalli, Nasser Khaledi. / Coordinators of Provincial Theater: Hassan Ravandeh, Jalil 
Rafiei, Keyvan Nakhaei, Mohsen Seraji, Fatemeh Ezzatinejad, Farman Jafari. /  Iranian Performing Arts Association: Seyyed Navid Hosseini, Elham Yaqoubi, 
Mahboubeh Babakhani, Somayyeh Shabrang, Afshin Qoukhordi / Staff and Directors: City Theater Complex, Sangelaj Hall, Honar Hall, Theater Programs 
Bureau, Performance House, Roudaki Cultural-Artistic Foundation, Vahdat Hall,  Hafez Hall, Ferdowsi Hall, Iranshahr Hall, Artists House, Mehr Hall, Art 
Bureau, Artistic Affairs Security Department, IranTheater Website, Culture and Arts Research Center of University Jahad, Qassr Garden-Museum, Ava Institute, 
Abolfazl Aali Gallery, Art Bureau>s Photography House, Foreign Ministry Visa Department, Iranian Performing Arts Association, Institute for Promotion of 
Contemporary Arts, Niavaran Artistic Creations Foundation and Performing Arts Center.

سعید كشن فالح
دبیر جشنواره

وحید لک
مدیر فجر استانی

رسول اولیا زاده
مدیر بخش عكس

علی تاجیک
مدیرحراست

پیمان شریعتی
مدیر اجرایی

Payman Shariaty
Executive Director

مهدی شفیعی
مدیر مالی
Mehdi Shafiei
Financial Manager

جواد رمضانی
مدیر هماهنگی

علی اكبر طرخان
مدیر امور بین الملل

Javad Ramezani
Coordination Director

Ali Akbar Tarkhan
International Affairs Director

نصر ا... قادری
مدیر پژوهش و انتشارات

سایه كشن فالح
ناظر مالی

Nassrollah Qaderi
Research and Publication Director

Sayeh Kashan-Fallah
Financial Supervisor

حسن جودكی
مدیر سامانه فروش بلیط
Hassan Joudaki

Ticket Sales Manager

جالل تجنگی
مشاور برنامه ریزی
Jalal Tajangi

Planning Advisor

محسن سلیمانی فارسانی
مدیر دبیرخانه

امیر دژاكام
مشاور دبیر

Amir Dejakam
Consultant Secretary

Mohsen Soleimani-Farsani
Secretariat Director

محمد رضا الوند
رئیس شورای ارزشیابی و نظارت

اتابک نادری
مدیر تشریفات

Mohammad Reza Alvand
Head of the Supervision and Evaluation                      

Council

Atabak Naderi
Director of Ceremonies

مهدی یوسفی كیا
 مدیر اجرایی روابط عمومی

جواد مستخدمی
مدیر پشتیبانی
Javad Mostakhdemi
Support Manager

Mehdi Yousefikia
Public Relations Executive Director

ابراهیم حسینی
مدیر بخش پوستر
Ebrahim Hosseini
Poster Editor

محسن بناساز
مدیر بخش رادیو تئاتر

ابراهیم گله دار زاده
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران

Mohsen Banasaz
Radiodrama Director

Ebrahim galedarzadeh
General Manager of Institute of Iran Dramatic

Saeed Kashan-Fallah
Festival Secretary

Vahid Lak
Director of the Provincial Fajr Section

مهدی حاجیان
مدیر برنامه ریزی

Mehdi Hajian
Planning Manager

داور نمینی
مدیر تشریفات بین الملل

Davar Namini
Director of International Ceremonies

Rasoul Oliazadeh
Photo Editor

Ali Tajik
Security Manager
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