


ســاختن تئاترى که مطابق با موازین انسانى و 
اسالمى باشد، زحمت دارد.
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بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران 

تئاتر در جمهورى اســالمى ایران، اصالت واالى 
خود را در بیان دردها و بازگویى قصه مظلومیت 

بشریت در بند، مى یابد.
حضرت آیت اهللا خامنه اى
مقام معظم رهبرى

هنرمند، جهان را بازآفرینى مى کند و کار او در 
مسیر ارزش هاى الهى است.

دکتر حسن روحانى
رئیس جمهورى اسالمى ایران 
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پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى
هویت فرهنگى ملت ها با هنر آنان پیوند خورده است؛ جشنواره 
تئاتر فجر فرصتى مغتنم است تا تالقى و ارتباط میان سلیقه ها 
و پیرنگ هاى مختلف به بار نشیند و هویت کالن فرهنگى ایران 

اسالمى را به نمایش گذارد.
تئاتر هنر زنده است، هنر زندگى است، زاویه هاى مختلف زیست 
فرهنگى ایرانى در مواجهه با زیبایى شناسى فاخر هنرمندان این 
سرزمین در میدان گفت وگو با دیگر فرهنگ ها مى آید تا توانش 
عظیم فرهنگى غنى ایرانى را براى تعامل و گفت وگوى سازنده با 

جهان تصویر کند.
و اینک زندگى در صحنه هاى جشنواره اى با بازنمایى تجربه هاى 
زیسته، نمایشى باشکوه از همدلى میان خود و دیگرى را به تماشا 

مى گذارد.
در جشن چهل سالگى انقالب شکوهمند اسالمى ایران و سى  و 
هفتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر، سپاس مند هنرمندان این 
سرزمین ام که جمال و کمال هنر را با مفاهیم انسانى و آرمانى 
آمیخته اند و تعالى جان انسان ها و پیشرفت ایران اسالمى را همت 
خویش داشته اند و زبان هنر و نمایش را، زبان گفت وگوى فرهنگى 

با جهانیان ساخته اند.
 سیدعباس صالحى

پیام معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
تئاتر کهن الگوى روزآمدى است که دقیقه هاى دغدغه  انسان را زیسته است و به افسون فنون و تمایز 
ضمیر، شکل دیگرى براى جهان آرزومند است. اندوه انسان معاصر اگر «شرنگ» «یخرجونهم من النور 
إلى الظلمات» باشد، تئاتر «نوشداروى» «یخرجهم من الظلمات الى النور» است. انقالب اسالمى ایران، 
مشرب هنر و مشهد هنرمندانى است که به هیئت ابراهیم، در آتش نمرود قد کشیدند و به مثابه  هارون 

فریادى بر فرق فرعون شدند.
جشنواره تئاتر فجر، بازخوانى باورها و بازآفرینى صحنه  اى است که مردمانش متولد اندیشه و زاده اراده 
خویشند و نشان و نشاط اکنون تئاتر، مرهون جان هایى است که جهان را در آیینه نمایش زیباتر آرزو 
کرده اند. جشن چهلمین سالروز پیروزى انقالب اسالمى ایران و سى  و هفتمین جشنواره تئاتر فجر به 
تبرك و تیمن تعمیم تجربه و تکثیر تخصص سرمایه هاى انسانى، زمان آگاهى تولیدها و بازتولیدهاى 
نمایشى، پذیرش نقش اجتماعى تئاتر و تکریم اهتمام و وجوب حقوق بخش غیردولتى، خوش فرجامى 
پیش بینى شده اى است که بر آن ناهموارى هاى بسیارى به هموارى، و رنج هاى گرانى به گنج بدل شده 
است. شادمانى شریف پیش رو را بهانه مى کنم و با طرح این اعتقاد که هم داستانى خردمندانه اصحاب 
ارجمند تئاتر با سیاست هاى آفرینشى و رویکردهاى موجه نظارتى، توسعه و تسرى اجتماعى تئاتر را 
به دنبال خواهد داشت، چشم انتظار رویکردهاى اندیشه ورز و تولیدات تعقل آفرین در این حوزه باقى 
خواهم ماند که قطعاً همیت و غیرت هنرمندان، رخصت حضور به گیشه اندیشان نخواهد داد. ایمان دارم 
سرسپردگى متولیان تئاتر به خدمت و دل سپردگى هنرمندان تئاتر به تکالیف شهروندى این حوزه، آبادى 

امروز و آبادانى فردا را رقم خواهد زد.
زنده و زایا بودن تئاتر این روزگار را آرزو مى کنم و در اندیشه ام این کاروان به  سالمت و صبر از صحارى 

پیش رو بگذرد و به مقصد بنشیند.
سید مجتبى حسینى

سرزمین ام که جمال و کمال هنر را با مفاهیم انسانى و آرما
اآمیخته اند و تعالى جان نسان ها و پیشرفت ایران اسالمى را هم
خویش داشته اند و زبان هنر و نمایش را، زبان گفت وگوى فرهنگ

با جهانیان ساخته اند.
 سیدعباس صالح
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پیام مدیر کل هنرهاى نمایشى  
جشــنواره بین المللى تئاتر فجر میراث باشکوه و پرافتخار هنرهاى 
نمایشى ایران است. پس از چهار دهه از پیروزى انقالب اسالمى، «سى 
و هفتمین جشــنواره بین المللى تئاتر فجر» به درخت پربارى 
تبدیل شــده که مى شود از پس آن تحول، تجربه و دانش را در جریان 
تئاتر کشــور به خوبى شاهد بود. این جشــنواره به عنوان اصلى ترین 
رویداد تئاتر کشور در همه این سال ها نقش سازنده و جریان ساز داشته 
و ارزش و اهمیت آن به نقش موثر آن بر تئاتر کشــور برمى گردد. هنر 
تئاتر شــکل تکامل یافته و موثرى براى تزکیه و تعالى و اندیشه بشرى 
اســت. در تاریخ و فرهنگ این سرزمین مهرآفرین هنر تئاتر از گذشته 
تا امروز نقش جدى داشــته است. فخر بزرگ فرهنگ هر سرزمین به 
پیشینه و ارزش هنر آن سرزمین وابسته بوده و ایران ما طالیه دار عالم 
هنر از گذشــته تا امروز است. آنچه ما به عنوان سرمایه فرهنگ و هنر 
مایه مباهات و افتخار و ارزش مى دانیم. جادوى تئاتر براى ساختن فکر 
و اندیشه، با الهام از زندگى و همنشینى با کلمه و رنگ و نور و حرکت 
شکل گرفته، تا سرزمین نامتناهى را شکل دهد. آنچه که هست و آنچه 
که باید باشد. راز بزرگ تئاتر بر نقش و تحول استوار است. در تجلیل از 
این هنر متعالى و ارزشمند برگزارى جشنواره هاى  تئاتر از آغاز پیدایش 
این هنر تا به امروز، یک اتفاق مهم براى تجلیل و ارزش و اهمیت هنر 
تئاتر بوده و حاال «سى  و هفتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر»  

آغازى دیگر براى یک محفل و اتفاق بزرگ خواهد بود.
جشــنواره بین المللــى تئاتر فجر در آســتانه چهلمین ســالگرد 
پیروزى انقالب شــکوهمند اسالمى بر آن اســت تا گوشه اى از هنر و 
خالقیت فرزندان شایســته این مرز و بوم را در کنار تجربیات و دانش 
پیشکســوتان ارجمند و جوانان با استعداد به نمایش بگذارد. حضور و 
هنرنمایى ارزشمند هنرمندان و گروه هاى نمایشى و تالش ارزنده تمام 
دســت اندرکاران این رویداد معظم را ارج نهــاده و از پروردگار مهربان 
و هنرآفرین براى ســربلندى و برگزارى شایسته این اتفاق بهترین را 

آرزو دارم. 
باشد که فرهنگ و هنر ایران اسالمى به یمن این همت و اراده بیش 

از پیش بپاید و ببالد.
شهرام کرمى

پیام دبیر جشنواره 
این سى و هفتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر است که از برابرمان مى گذرد، حاصل چندین ماه و 
بلکه یک سال کار طاقت فرسا که شب و روز نمى شناسد. حاال این همه در برابر شماست. ما همگى بر 
صحنه زیر نور ایســتاده ایم. قضاوت از آن شماست. اما تردید نکنید که از نهایت توانمان ذره اى فروگذار 

نکردیم.
بنا را بر این  گذاشــته ایم که میزبان جشنى باشیم در اندازه هاى تئاتر ایران ، که باشکوه و بزرگ است، 
جشنى که همنوایى صداها باشد. براى نگه داشتن حریم این چند صدایى، کدام دلیل محکم تر از این که 

زیست هنرى نسل ما وامدار این پدیده بزرگ فرهنگى است؟
 ما به ذات جشــن چند صدایى تئاتر هرگز شک نکرده ایم، چه آن زمانى که فروتنانه به استقبال تنوع 
رنگ ها و ســلیقه ها رفتیم و چه آن هنگام که قانون مند در برابر نظرگاه داوران بخش هاى مختلف، سر 
خم کردیم. ما باور داریم هم آوایى و قاعده مندى، در ترکیب با احترام به اقسام اندیشه هاست که بالندگى 
را ضمانت مى کند. از اندیشــه بزرگانى که آخرین دســتاوردهاى هنرى شان را عرضه کردند تا نوپویى 
جوانترهاى خالقى که با امید و شوق فراوان به جشنواره پیوستند. اما رسم جشنواره این است که تنها 
و تنها بخشى از این کهکشان رنگین را بر صحنه هاى پایانى ببینیم! ما عمیقاً باور داریم جشنواره فقط 
آثارى نیســت که بر صحنه پایانى آن دیده مى شود، نه، جشنواره آن کل فراگیرى است که از هم آوایى 
تمام آثار متقاضى تشکیل مى شود، دست تک تک متقاضیان و راه یافتگان به مرحله نهایى را مى فشاریم 

و به احترامشان بر پا مى ایستیم.
فارغ از مســئولیتى که نویسنده این سطور برعهده دارد، به عنوان عضوى از خانواده معظم تئاتر، باور 
دارم که اکنون تئاتر ایرانى فارغ از تعارفات معمول، سرافراز و سربلند است و در چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمى با ایده ها و اندیشه هاى درخشان خویش، چشم به قله ها دارد. فرداى تئاتر ایرانى روشن تر از امروز 
خواهد بود. این امید مدیون درخشش ارواح بزرگى است که بر صحنه هاى تئاتر ایرانى از دیروزهاى دور 

تا امروز و فردا ها نفس مى کشند.
این سى و هفتمین جشنواره تئاتر فجر است که از برابر ما خواهد گذشت. دست برنهادیم و به همیارى 
دامن زدیم تا جشنواره اى در خور را به تماشا بگذاریم، در تمام این سفر که گاه طاقت مى فرسود، جز به 
وظیفه خویش به کارى نیندیشــیدیم و ذره اى از ایمان خویش نکاستیم.  نقدهاى مشفقانه را به گوش 
جان شــنیدیم و آموختیم و عیوب خود را دیدیم و به قدر وســع و توان درصدد اصالح بر آمدیم. حتى 
نامهربانى هاى برخى را هم که اندك بودند، به حســاب برادرى و خویشى فرهنگى به دل نگرفتیم. باور 

کنید فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت.
بیایید در کنار هم به احترام تئاتر ایرانى بایســتیم و با هزاران امید تازه چشــم به راه سى و هشتمین 

جشنواره بین المللى تئاتر فجر باشیم.
ما خود نمى رویم دوان از قفاى کس

                                    آن مى کشد که ما به کمند وى اندریم
نادر برهانى مرند
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جشــنواره بین المللى تئاتر ایران)، «دورهمى زنان شکسپیر»، «یوسف و زلیخا»، 
«آنتیگونه»، «هتلى ها»، «ایکارو»، «تنبورنواز»، «روز رستاخیز»، «زینب»، «خانم 
ســرگرد باربارا» و ... . بازیگر فیلم کوتاه «گلدن تایم»(برنده جایزه بهترین بازیگر 
زن از جشنواره فیلم ورونا). بازیگر فیلم هاى سینمایى: «آشفتگى»، «لرد»، «دوران 
عاشــقى»، «خانه دختر»، «خوب، بد، جلف»، «بى وزنى» و ... . بازیگر مجموعه هاى  
شبکه خانگى «شهرزاد» و «گلشیفته». بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «معماى شاه»،  

«حلقه سبز» و ... . 
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کورش نریمانى
متولــد 1348-  نورآبــاد دلفان. نویســنده، کارگــردان، بازیگر و مــدرس تئاتر. 
دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشى از دانشــگاه هنر و کارشناسى ارشد 
کارگردانى از دانشگاه تربیت مدرس. نویسنده و کارگردان نمایش هاى:  «شبهاى 
آوینیون»(برنده جایزه دوم کارگردانى، دوم نمایشنامه نویسى و  بهترین نمایش 
بــه مفهوم مطلــق از هجدهمین جشــنواره بین المللى تئاتر فجــر) ،  «والس 
مرده شوران»،  «دن کامیلو»(کسب جایزه برترین نمایشنامه نویس سال از کانون 
ملى منتقدان تئاتر، 1385)، «هیپوفیز»، «شپش»،  «شوایک»،  «جن گیر» و ... 
. کارگردان نمایش هاى:   « هتل پالزا»،  «معدنچیان»،  «پایان آغاز» و ... . نویســنده 
مجموعه هاى تلویزیونى: «پادرى»،  «مجتمع مســکونى فرج و فرخ»،  «باجناق ها»،  

« زندگى به شرط خنده »،  «پایتخت 2» و ... .

رویا تیموریان 
متولد 1338- تهران. بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون. دانش آموخته کارشناســى 
بازیگــرى و کارگردانى از دانشــگاه هنر. بازیگر مجموعه هــاى تلویزیونى: «لبه 
تاریکى»، «شــب دهم»، «رعنا»، «شمس العماره»، «مدار صفر درجه»، «نفس 
گرم»، «دیوار به  دیوار» و ... . بازیگر فیلم هاى ســینمایى: «در حسرت دیدار»، 
«خانه دختر»، «دلتنگى هاى عاشقانه»، «ســنتورى»، «بید مجنون»، «قارچ 
سمى»، «کافه ستاره»، «پوالریس»، «زندان زنان»(برنده جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول زن از ششــمین جشــن خانه ســینما)، «مریم مقدس» و ... . بازیگر 
نمایش هــاى: «بازرس»، «پنج ثانیه برف»، «خانه برناردا آلبا»، «پابلو نرودا»، «باغ 
آلبالو»، «عروســى خون»، «بینوایان»، «معرکه در معرکه»، «شمس»، «ادیپوس»، 

«آبى به رنگ دریا»، «تولد» و ... . 

رضا مهدى زاده
متولد 1357ـ   نظرآباد استان البرز. طراح صحنه و لباس، مترجم و مدرس دانشگاه. 
دانش آموخته کارشناســى طراحى صحنه از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر، 
کارشناســى ارشد کارگردانى تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسى ارشد 
معمارى از دانشــکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى. عضو هیأت علمى 
دانشگاه هنر و مدیر گروه کارشناسى ارشــد کارگردانى پردیس دانشگاه هنر 
تهران. طراح صحنه  بیش از 70 اثر نمایشى از جمله: «فاوست»، «ترور»، «باغ 
دلگشا»، «سقراط»، «دن کامیلو» و ... . طراح  صحنه اپراهاى: «فلوت سحرآمیز»، 
«هانســل و گرتل» و ... . طراح صحنه و لباس فیلم هاى سینمایى: «محاکمه در 
خیابان»، «کارگر ســاده نیازمندیم» و ... . مترجم کتاب هاى: «آشــنایى با صنایع 

صحنه» و «هندسه صحنه، ماهیت طراحى صحنه چیست؟».
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اردشیر صالح پور
متولد 1336- ایذه. نویســنده، پژوهشــگر، کارگردان و مدرس تئاتر. دانش  آموخته  
دکتراى تخصصى پژوهش هنر از دانشــگاه هنر. دبیر سیزدهمین و چهاردهمین 
جشــنواره بین المللى نمایش  عروســکى تهران و دبیر سى و سومین جشنواره 
بین المللى تئاتر فجر. نویسنده کتاب هاى: «گرامافون و نمایش»، «بنفشه هاى 
سوگوار»، «پیَکرك ها»، «عروسک ها و صورتک هاى ایران باستان»، «فرهنگ 
زبانزدهاى مشــترك قوم لــر»، «ترانه نمایش هــاى پیش پرده خوانى در تئاتر 
ایران»، «پیش خوانى در تعزیه» و ... . نویسنده نمایش هاى: «ماه تى تى»، «قوز 
باالى قوز»، «گنجشک و عروس»، «زشت و زیبا»، «دختر انار»، «سوسکه پرى»، 
«انــدر حکایت بلدیه اصفهــان»، «تندیس مرد مفرغى الیمایــى» و ... . کارگردان 
نمایش هاى: «خشم شدید فلیپ هوتس»، «قلعه» ، «بافه هاى پرخون»، «جدال آخر»، 

«غسالخانه» و ... . 

عطااهللا کوپال
متولد 1338ـ  رشــت. منتقد تئاتر، پژوهشــگر و مدرس دانشــگاه. دانش آموخته 
کارشناســى و کارشناســى ارشد ادبیات نمایشى از دانشــگاه هنر و کارشناسى 
ارشد و دکتراى پژوهش هنر از دانشگاه تهران. نویسنده کتاب هاى: «سرچشمه 
پیدایش کمدى»، «فرهنگ جنگ  افزار در شاهنامه فردوسى»، «فرهنگ ساز و 
اصطالحات موســیقى در مثنوى معنوى» و ... . نویسنده مقاالت: «چالشى بر 
چیرگى بى چون و چراى حقیقت در مکتب ســاختگرایى»، «اســتهزاى جنگ 
در آثار آریستوفان(کهن ترین کمدى نویس جهان)»، «تئاتر در فضاى بسته و باز: 
نگرشى درباره نمایش هاى حرفه اى معاصر در سالن هاى رسمى و نمایش در فضاى 

بیرون از آنها»، «مرگ خودخواسته تراژیک در تراژدى سوفوکل و شاهنامه» و ... .

قطب الدین صادقى
 متولد 1331- ســنندج. نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر. دانش آموخته 
کارشناســى نمایش از دانشــکده هنرهاى زیبا و کارشناســى ارشد و دکتراى 
هنرهاى نمایشى از دانشگاه ســوربن فرانسه. نویسنده 46 نمایشنامه از جمله: 
«پرنده، باغ، آتش»، «پسر»، «پل»، «دوران بى گناهى»، «کافکا»، «با من سخن 
بگو»، «دخمه شیرین» و ... و کارگردان52 نمایش از جمله: «هملت»، «پرومته 
در زنجیر»، «آژاکس»، «نبرد»، «مده آ»، «سرود مترسک پرتقالى»، «مکبث» و 
... . نویسنده مقاالت: «مدخلى بر نمایش آیینى»، «تئاتر تجربى»، «تئاتر خیابانى» 

و «هواشناسى و زیباشناسى نمایش دینى».
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سهراب سلیمى
متولد 1329- مشهد. کارگردان و بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما. دانش آموخته 
کارشناســى کارگردانى و بازیگرى از دانشــکده هنرهــاى دراماتیک. داراى 
نشــان درجه یک هنرى (معادل دکترى) از شــوراى ارزشیابى هنرمندان 
کشــور. کارگردان نمایش هاى: «نواى اسرارآمیز»، «خرده جنایت هاى زن و 
شوهرى»، «مهمان سراى دو دنیا»، «عشق لرزه»، «کبودان اسفندیار» و ... 
. کارگــردان و طراح صحنه نمایش هاى: «ســه  گانه وانیک»، «دو دلقک و 
نصفى» و «آخر خط». بازیگر نمایش هاى: «درد دل با سگ»، «ریچارد سوم»، 
«دایره گچى قفقازى»، «بینوایان»، «چراغ گاز»، «مریم و مردآویج»، «ســرباز 

الف زن»، «هفت کردار»، «نمایش طوالنى»، «ابراهیم توپچى و آقا بیک» و ... . 

محسن علیخانى
متولد 1350ـ  اصفهان. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى نمایش از دانشکده 
هنرهاى زیباى دانشگاه تهران، کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش از دانشکده 
ســینما و تئاتر دانشگاه هنر و دکتراى زیبایى شناسى هنر سینما از دانشگاه 
پاریس یک، پانتئون ـ ســوربن. کارگردان نمایش  «سعادت لرزان مردمان 
تیره روز»(دریافت جایزه اول کارگردانى از نوزدهمین جشنواره بین المللى 
تئاتر فجر). کارگردان نمایش هاى رادیویى: «ســالم خداحافظ»(کارگردان 
برگزیده جشــنواره بین المللى تولیدات نمایش رادیو در برنامه جمعه ها با 
تئاتر) و «درخشش»(کارگردان برگزیده جشنواره بین المللى تولیدات نمایشى 
رادیــو در برنامه از رمان تا نمایش). کارگردان فیلم مســتند «چنگار»(دریافت 

جایزه س وم کارگردانى از نخستین جشنواره فیلم سالمت).

افشین خورشیدباخترى
متولد 1345- کرمانشاه. پژوهشگر، نویسنده، بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر، 
ســینما و تلویزیون. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى از دانشگاه تهران و 
کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از دانشگاه هنر. بازیگر نمایش هاى: «دام»، 
«روزى از روزها»، «در انتظار کســى که مثل هیچکس نیست»، «شبانه»، 
«آژاکس»، «برخورد نزدیک از نوع دیگر»، «خواستگارى»، «خواب آهسته 
مرگ»، «خســیس  دهکــده روگافورد»، «ســمک» و ... . بازیگر فیلم هاى 
ســینمایى: «طعم گیــالس» و «وقتى همه خوابیــم». بازیگر مجموعه هاى 
تلویزیونى: «چرخ و فلک»، «ســال هاى ابرى»، «گاو صندوق» و ... . نویســنده 

مجموعه  هاى تلویزیونى: «مثل زندگى»، «از طلوع تا طلوع»، «نارنج و ترنج» و ... .
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رضا گوران
متولد 1358 ـ بابل. نویسنده، کارگردان، طراح تئاتر و مدرس دانشگاه. دانش    آموخته کاردانى 
و  هنر  دانشکده  از  نمایشى  ادبیات  کارشناسى  و  ورامین  آزاد  دانشگاه  از  گیاهى  ژنتیک 
معمارى دانشگاه آزاد اسالمى تهران. نائب رئیس کانون کارگردانان تئاتر. سرپرست و 
مدرس کارگاه بیومکانیک  میرهولد با نگاهى به آثار لورکا در تهران(1384). نویسنده 
و کارگردان نمایش هاى: «مرداب روى بام»، «ابرهاى پشت حنجره»، «یک پلکان» 
نوعى  از  دست»، «آرامش  باالى  نمایش هاى: «دست  کارگردان  بخوابم».  و «مى خوام 
دیگر»، «شب آوازهایش را مى خواند»، «یرما»، «آدم آدم است»، «جاده طوالنى مارپیچ» 
و «هملت». کارگردان و نویسنده فیلم نیمه بلند «راه طوالنى». نویسنده مجموعه هاى 
فیلم  نویسنده  آفتاب خورده».  «مردمان  و  خانه دار»  زن  یک  «یادداشت هاى  تلویزیونى: 

تلویزیونى «فیلم ساز کوچک».

حسین مسافرآستانه
متولد 1339 - آســتانه اشــرفیه. بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناســی 
کارگردانی نمایش از دانشکده  هنرهاي زیباي دانشگاه تهران و کارشناسی  ارشد کارگردانی  
بازیگري از دانشــگاه تربیت مدرس. دبیر: 8 دوره جشــنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس، 
5 دوره جشــنواره سراســري تئاتر بســیج و  2 دوره جشــنواره بین المللی تئاتر فجر. 
بازیگر نمایش هاي: «از پا نیافتاده ها»، «ســورپریز»، «جنگل خوس»، «دخمه»، «خرقه  
ارغوانی»، «انکار»،  «در امتداد رویش ســرخ»، «راز ســپهر»، «کنار شیر آتش نشانى»، 
«کانال کمیل»، «جان گز» و... . کارگردان  نمایش هاي: «خورشید کاروان»، «پرگار مهر»، 
«ماه و مهر»، «امام علی»، «ســفینه النجاه»، «منظومه  آفتاب»، «غزل کفر»، «رستاخیز 
عشــق»، «زخم مدینه»، «خاك تا افالك»، «ســرداران»، «طاعون»، «در قاب ماه»، «تمام 

صبح هاي زمین» و ... . 

الهام کردا
متولد 1357ـ  تهران. بازیگر و کارگردان تئاتر. دانش آموخته کارشناسى نمایش از دانشکده 
سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران. بازیگر نمایش  هاى: «خاموشى دریا»، «پیچ تند»، «17 
دى کجا بودى؟»، «هم  هوایى»(دریافت جایزه اول بازیگرى از سى و سومین جشنواره 
بین  المللى تئاتر فجر و دریافت جایزه بازیگرى از دوازدهمین جشن بازیگر خانه تئاتر)، «از 
زیرزمین تا پشت  بام»، «شنیدن»(دریافت جایزه بازیگرى از سیزدهمین جشن بازیگر 
خانه تئاتر) و ... . بازیگر فیلم  هاى سینمایى: «ملبورن»، «به دنیا آمدن»، «فرشته  ها با هم 

می  آیند» و ... . بازیگر مجموعه  تلویزیونى « تعبیر وارونه یک رویا».
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اصغر همت
متولد 1331- شیراز. بازیگرتئاتر، سینما و تلویزیون و مدرس دانشگاه. دانش آموخته کارشناسى بازیگرى تئاتر از دانشگاه تهران. 
داراى نشــان درجه یک هنرى(معادل دکترى). بازیگر نمایش هاى: «آى  باکاله، آى  بى کاله»، «ســیاه»، «ننه انسى»، «نابغه اى 
از دودمان آریا َرَمنه»، «آزمون کیخســرو»، «قفس، آزادى»، «اژدهاى شــکمو»، «بارگه داد»، «جزیره»، «آهسته با گل سرخ»، 
«دادگاه نورنبــرگ»، «دنــدون طال»، «مهر و آینه ها»، «بیتوس بیچاره»، «مکبث»، «ملودى شــهر بارانى»، «پرتره»، «تَهَرن»، 
«رودکى»، «پرتره مرد ریخته» و ... . بازیگر فیلم  هاى سینمایى: «در مسیر تندباد»، «یه حبه قند»، «تگرگ و آفتاب» و ... . بازیگر 

مجموعه هاى تلویزیونى: «هزاردستان»، «آژانس دوستى»،  «امام على» و ... .

امیر جعفرى
متولد 1353- تهران. بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. دانش آموخته کارشناسى مدیریت از دانشگاه آزاد اسالمى فیروزکوه. بازیگر 
نمایش هاى: «رقص کاغذپاره ها»(برنده جایزه سوم بازیگرى هجدهمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «شب هاى آوینیون»، «دل 
سگ»، «یک دقیقه سکوت»(برنده جایزه اول بازیگرى بیستمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «آرتورو اویى»، «پاییز»(برنده 
جایزه دوم بازیگرى از بیســت و یکمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «شوایک»، «مرگ دستفروش»، «شکلک»، «درس» و 
... . بازیگر فیلم هاى: «قارچ سمى»، «پسنچى سه بار در نمى زند»، «ساعت پنج عصر»، «بى پولى»، «سیزده»، «سراسر شب» و ... 
. بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «من یک مستاجرم»، «میوه ممنوع ه»، «چاردیوارى»، «شیدایى»، «تعبیر وارونه یک رؤیا» و ... . 

حمیدرضا نعیمى
متولد 1353- سرپل ذهاب. نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر. دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى و کارشناسى  ارشد 
بازیگرى و کارگردانى از دانشکده هنر و معمارى. نویسنده و کارگردان نمایش هاى:  «ترور»، «شرق دور، شرق نزدیک»(کسب رتبه 
اول نمایشنامه نویسى در  مسابقه نمایشنامه نویسى سى و دومین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «ریچارد»، «سقراط»(دریافت 
جایزه کانون منتقدان خانه تئاتر، سال 1393)، «دخترى با شنل ارغوانى» و ... . بازیگر نمایش هاى: «مردى به نام دایک»، «کافه 
فرانسه»،  «مرگ فروشنده»، «شــمعدانى ها» و «حضرت واال». نویسنده و بازیگر نمایش هاى: «مرکب خوانى ارکستر مردگان»،  
«اســب عصارى» و «فیل». نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش «فاوست». نویسنده نمایشنامه  هاى: «وعده گاه نهنگ»، «امشب 

دیگر مهره هاى پشتم نى لبک مى زنند» و ... .

فریبرز قربان زاده
متولد 1342- بهشهر. طراح صحنه و لباس و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى نمایش(طراحى صحنه) از دانشکده هنرهاى 
زیباى  دانشــگاه تهران. طراح صحنه نمایش هاى: «راه مهر، راز ســپهر»، «مضحکه شــبیه مرگ»، «رام کردن زن ســرکش»، 
«ادیپوس»، «باغ شکرپاره»، «شــهر شطرنجى»، «اتللو»، «یادگار زریران»، «کوکوى کبوتران حرم»، «تئاتر بى حیوان»، «آقاى 
رئیس جمهور»، «آیین فاطیما»(برنده جایزه طراحى صحنه از بیســت و دومین جشــنواره بین المللى تئاتر فجر)، «پنها ن خانه 
پنج در»، «آسیه»، «داستان باغ وحش» و ... . طراح صحنه فیلم هاى سینمایى: «مادر پاییزى»، «کتونى سفید»، «الك پشت ها هم 

پرواز مى کنند»، «زهر عسل» و ... .

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

جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «فاوست» و «دایى وانیا» و ... .
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مسعود رایگان
متولد 1333-خرم آباد. بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. دانش آموخته کارگردانى تئاتر از دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد 
سینما از مدرسه فیلم سوئد. بازیگر نمایش هاى: «السارو»، «فرشته مرگ»، «im»، «رویاى یک عکس»، «چمن سبز و 
سنگین»، «در اعماق» و ... . بازیگر فیلم هاى سینمایى : «مزار شریف»، «برلین منفى 7»، «برگ ریزان»، «بوسیدن روى 
«خون بازى»،  «مخمصه»،  «زادبوم»،  بهشت»،  برزخ،  «دوزخ،  آب»،  «زیر  مه»،  در  «پرسه  «گل چهره»،  «جرم»،  ماه»، 
«دست هاى خالى»، «سنتورى»، «گوشواره»، «خیلى دور، خیلى نزدیک»(دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
مرد از بیست و سومین جشنواره بین المللى فیلم فجر)، «کافه ستاره» و ... . بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «دلدادگان»، 

«نفس»، «معماى شاه»، «مدار صفر درجه» و ... .

 فرهاد مهندس پور
متولد 1338-تهران. مدرس و پژوهشگر و کارگردان تئاتر. دانش آموخته دکتراى پژوهش هنر. عضو هیئت علمى دانشگاه 
تربیت مدرس. کارگردان نمایش هاى: «به خورشید سپارید»، «نی لبک و بهمن»، «مکبث»، «داوري ایندرا»، «سرودي 
کنار گودال»، «گالیله»، «دیر راهبان»، «روز رستاخیز»، و ... . نویسنده نمایش نامه هاى: «منظومه شمسی»، «مکبت» و ... 
. نویسنده مقاالت: «تحلیلی از تئاتر امروز ایران»، «در جستجوي شهرزاِد هزار و یک شب»، «روایت حماسی، روایت دین 

ایرانی»، «درباره  تئاتر ایران»، «همانندي دو قهرمان اسطوره اي» و ... .

 اوزن یوال
متولد 1965- ترکیه. کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس. دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه حاجت تپه و تئاتر 
از دانشگاه آنکارا. نویسنده نمایشنامه هاى: «آشفتگى ماه»، «براى اجاره»، «روکسالنا غیر رسمى»، «شرم! فراموش نکن» 
و ... . کارگردان نمایش هاى: «با اعتماد به شرق نزدیک»، «توقف تمپو»، «زنى که همسرش را پخت»، «اسم رمز: تبعید»، 

«به من نگو چاق» و «لحظه».

مایک ُکلک
متولد 1968- هلند. مدرس دانشگاه. استاد مطالعات تئاتر در دانشگاه آمستردام، آکادمى سلطنتى هنر و تئاتر انتقادى در 
دانشگاه روزنامه نگارى. مدیر مجله هنرهاى نمایشى. موسس گروه تئاتر فمینیستى Persona. برنامه ریز برنامه گسترده 
فرهنگى بین کشورهاى عرب و هلند. برگزارکننده مجموعه اى از کنفرانس هاى شرق و غرب با تمرکز بر درام و تئاتر عربى 

و آفریقایى .

 هاکان جوالندر
متولد 1965- سوئد. کارگردان، بازیگر و دوبلور. دانش آموخته بازیگرى از موسسه تئاتر لى استراسبرگ نیویورك و لس 
آنجلس و کارگردانى از موسسه عالى تلویزیون. داور جشنواره بین المللى تئاتر الف. بازیگر و مدرس موسسه درام انرژى. 
بازیگر نمایش : «دروغ ها، اجساد و بولین ها». نویسنده و کارگردان فیلم هاى کوتاه: «ما رویا مى بینیم، سقوط مى کنیم»، 

«پیامى از گذشته»، «مطالب جالب»، «کافه سنگ مرمر آبى» و ... . 
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فضل اهللا عمرانى
متولد 1362ـ  بندر دیّر. دانش آموخته کارشناســى حقوق قضایى از دانشگاه 
آزاد اســالمى دیر. کارگردان نمایش هاى: «آواز ماهى ها در مرداب»، «ایران»، 
«سه چهار روزى که امیرخونه نبود»، «تابوت، شب بخیر آلیسا»، «سه روایت 

از مردن» و ... .

گروه تئاتر آفریِنگان بندر دیّر
طراح، دراماتورژ و کارگردان: فضل اهللا عمرانى

بازیگران: زیبا دریاسفر، سام موسایى، ندا بداغى، 
محمد  عمرانى، پژمان برزگر، روح اهللا فرهنگ دوست، 

زهرا عمرانى، فاطمه پوالدخاى، محمدرضا فرجى، 
حسین عالى زاده، نسترن محسنى، سلمان حسین پور

مجرى طرح: عبدالحمید شعرانى
برنامه ریز و دستیار کارگردان: محمدرضا فرجى

طراح صحنه: پژمان برزگر
طراح لباس: زینب عبدى 
طراح گریم: عباس قنبرى

موسیقى: میثم عبدى
نوازندگان: میثم عبدى، ماهان صادقى، 

اردالن آشناگر، فرشاد قاسمى
پخش افکت و صدا: ماهان صادقى
طراح و مجرى نور: ایمان اسماعیلى

طراح پوستر و بروشور: سلمان قاسمى وحدت
تیزر و نماهنگ: مرتضى بازدیده

روابط عمومى و هماهنگى: فرشاد قاسمى
مدت نمایش: 60 دقیقه 

شهر: بندر دیّر

خالصه نمایش
عروس در روز عروسى، داماد را رها کرده و با معشوقه اش مى گریزد. سرنوشت 

شومى در انتظارشان خواهد بود.

﹢ن ︻︣و︨﹩︠ 
(برگرفته از نمایشنامه عروسى خون 

نوشته فدریکو گارسیا لورکا)
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گروه  خورشید
نویسنده: فراز مهدیان دهکردي

طراح و کارگردان: امیربهاور اکبرپور دهکردي
بازیگران: سیدمهدي حسام الذاکرین، آرزو عبداللهی، 

مائده رفیعی، مهرداد حبیبیان 
تهییه کننده: بهزاد صّفار 

دستیار کارگردان: مائده رفیعی
طراحان صحنه: امیربهاور اکبرپور دهکردي ، بهزاد صّفار

طراح نور: عادل محمدیان
طراح لباس: سیدمهدي حسام الذاکرین 

آهنگساز و طراح موسیقی: مهرداد حبیبیان
مدیر صحنه: صالح صمیمی  

منشی صحنه: ساناز مرتضی پور
دستیاران صحنه: شیرین مختارپور، محمد فدایی، 

رضا حیدري، اردوان محمودیان
دوخت لباس: آمنه عباسی

دستیار لباس: مارال رحیم دزفولی
طراح پوستر و بروشور: مسعود لندي

گریم: آرزو عبداللهی
پردازش نور: خدیجه احمدي
ساخت تیزر: علی رضا مروي

ساخت عروسک: محبوبه حسام الذاکرین
عکاسان: آمنه طاهرزاده، اردالن آشناگر، سیاوش رئیسی

مدت نمایش: 65 دقیقه
شهر: شهرکرد

︀ آ﹡︪︣﹜﹩︋ 
 ﹩﹚﹫ ﹝﹢﹨︀ی︠ 

︤﹞︣ ﹇

خالصه نمایش
متیو و ماریال، برادر و خواهر میانســالى 
هســتند که تصمیم مى گیرند پسرى را 
براى مدتى به سرپرستى قبول کنند اما 
آنشرلى که دخترى پرحرف و خیال پرداز 
اســت، به جاى پســرى که آنها تصور 

مى کردند، وارد خانه مى شود و ... .

امیربهاور اکبرپور دهکردى
متولد 1370- شــهرکرد. دانش آموخته 
ماشــین هاى  مکانیــک  کارشناســى 
کشاورزى از دانشگاه شهرکرد. کارگردان 
نمایش هاى: «حاشا»(دریافت جایزه اول 
کارگر دانی از بیست و  هشتمین جشنواره 
تئاتر اســتان چهارمحال و بختیاري) و 
«یک بعــالوه دو»(دریافــت جایزه اول 
کارگردانی از بیســت و  نهمین جشنواره 

تئاتر استان چهارمحال و بختیاري).
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﹝︡ه آ
(برداشتى آزاد از نمایشنامه مده آ 

نوشته هاینر مولر)

ندا قاسمیان
 متولد 1367- تهران. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى نمایش از دانشگاه 
نبى اکرم تبریز و کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه 
تهران. کارگردان نمایــش «مده آ»(دریافت لوح تقدیر کارگردانى از هجدهمین 

جشنواره تئاتر تجربه).

گروه نمایش اینکا
 نویسنده: حمید شهرانلو
کارگردان: ندا قاسمیان

بازیگران: ونوشه واحدى، هامون هوشیار
تهیه کننده: حسین میرزامحمدى

عروسک گردان: ابوالفضل باران طلب
مشاور کارگردان: سعید حسنلو

طراح صحنه: حمید شهرانلو
طراح نور: رهى باالیى

طراح گریم: ندا قاسمیان
طراح صدا و موسیقى: مهدى نادرى

طراحى و دوخت لباس: ونوشه واحدى
طراحى و ساخت عروسک: حجت هاشمى، حمید شهرانلو

دستیار کارگردان: شیرین کمندى
منشى صحنه: فاطمه زین العابدین
دستیار طراح صحنه: فراز عزیزى
دستیار طراح نور: سها پورمهدى

مجرى گریم: صفورا ستارى
طراح پوستر: مهیار علیزاده(ایخان)

عکاسان: میالد بهشتى، افسانه کمندى، علیرضا وحدانى
روابط عمومى: رضا پورزارعى

ساخت تیزر: شهرام خطى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
مده آ، شاهزاده بربر پس از اینکه درمى یابد همسرش ژازون در پى ازدواج با دختر 
کرئون، مده آ و فرزندانش را ترك کرده، با کشتن تازه عروس و فرزندان خودش، 

درصدد انتقام جویى از ژازون برمى آید ... .
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 ﹩﹊در ︑︀ر ﹏﹫﹁

گروه تئاتر دهه شصت
نویسنده: محمد زارعى

کارگردان: مهرداد مصطفوى
بازیگران: ابراهیم عزیزى، آیدین بهارى، آوا شریفى، 

پرهام یداللهى، امیر جنانى، پویا پورامین
طراح صحنه: امید اکبرى
طراح لباس: نسرین خرمى

طراح نور: على کوزه گر
گروه کارگردانى: سارا سیبى، کامیار دریاکنارى، 

وحید سلیمى
دستیار صحنه: شیرین طیبى

دستیار نور: امیرحسین سیر، سمیرا خلیلى
عکاس: گلدیس نمازیان

گرافیست: محمدصادق زرجویان
تبلیغات مجازى: نوید آغاز
ساخت دکور: کیوان ضیاپور

مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش
جالل امین وقتى حساب کرد، دید همه چیز باید از صبح همان روزى شروع شده 

باشد که ماشینش را دم در خانه اش در باغ صبا خالى کرده بودند.

مهرداد مصطفوى
متولد 1365- تهــران. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى از دانشــگاه هنر و 
کارشناسى ارشــد بازیگرى از دانشگاه تربیت مدرس. کارگردان نمایش هاى: «باغ 
وحش شیشــه اى» و «خروج اضطرارى». بازیگر نمایش هاى: «آدم آدم اســت»، 
«مرغ دریایى»، «هدیه جشــن ســالگرد»، «گفت وگوى فراریان»، «چشم برهم 

زدن»، «محفل بى عارى» و «ا بلوموف».
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︀︀﹨ــ︀ر

خالصه نمایش 
این نمایش، یک شــوى لباس است. افرادى در حال راه رفتن 
هســتند و قرار بوده که هیچ چیز از کیفیت راه رفتن این افراد 

کم نکند اما ... .

حسین پوریانى فر
متولد 1368- تهران. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى 
نمایش از دانشــگاه ســوره تهران. بازیگر نمایش هاى: «دایره 
گچى قفقــازى» و «خانه ابــرى». کارگــردان نمایش هاى: 
«شــینیون»، «بى مرگى» و «هار»(دریافت تندیس بهترین 
کارگردانى از بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهى ایران).

نویسنده و کارگردان: حسین پوریانى فر
بازیگران: علیرضا آشــورى، ســپندار اعلم، میالد افواج، 

مرصاد بورقان، متین حبیبیان، شهاب رحمانى، 
اکبر سلمانى اهللا دادى، مهدى قربانى، جواد کارگر، 
کیوان محمدى، بردیا مشهودى، نرگس نیک سیرت
مشاوران هنرى: نرگس نیک سیرت، امیر ساعتچى

طراح نور: نیلوفر نقیب ساداتى
طراح لباس: بى تا نصر 

دستیاران کارگردان: مرســده نقــى زاده، هدى پزشک، 
یاسمن مصدق، مرصاد بورقان

مدیر صحنه: مهروش على زاده
مجرى طرح: امیر قالیچى

طراح گرافیک: مریم برادران
آهنگساز و طراح موسیقى و صدا: متین حبیبیان

عکس و ویدیو: البرز تیمورزاده
مشاور رسانه اى: فریبرز دارایى

روابط عمومى و تبلیغات مجازى: رومینا داورى 
مدیر تولید: هادى شیخ االسالمى

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: تهران
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خالصه نمایش
زنى به نام دالرام، چریکه پیوســته به یکى ازگروه هاى مخالف ســلطنت است. 
شعارهاى مجاهدین خلق تحقق پیدا نمى کند و دالرام که همیشه مدافع حقوق 
زنان اســت با شعارهاى جذاب ســاواك و حزب رستاخیز از مجاهدین خلق جدا 
شــده و به آنها مى پیوندد. او براى ترور امام به فرانســه اعزام مى شود و آن جا با 

شخصیت امام بیشتر آشنا شده و ... .

نرگس صابرى
 متولــد 1369 - اصفهــان. دانش آموختــه کارشناســى کارگردانى ســینما از 
دانشــگاه سپهر اصفهان، کارشناسى ارشــد پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران و 
کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى. 
بازیگر نمایش هاى: «تقاطعى در کهکشــان»،  «ایستگاه صفر»، «پرچم»، «دالرام 
ناآرام»(کسب رتبه برتر بازیگرى از شانزدهمین جشنواره سراسرى تئاتر مقاومت)، 

«میراثى براى یک پرستار جنگى» و «سارا چریکه».

گروه نارسیس
نویسندگان: مصطفى جعفرى خوزانى، نرگس صابرى 

بازیگر و کارگردان: نرگس صابرى
دستیار کارگردان: معراج کرمانى

طراحان صحنه: احسان ملکى، نرگس صابرى
آهنگساز: حسین منصف

طراح لباس: ستاره کاظمى 
طراح گریم: زهرا رنجبر

طراح پوستر و بروشور: مسعود ایران فدا
مدیر اجرایى: زهرا معصوم زاده

مدیر برنامه ریزى: شاهین پورملک آراء
منشى صحنه و نور: آریا نعمت اللهى 
عکاس و تصویربردار: محمد امینى

تدارکات: محراب کرمانى
صحنه: امین پورملک آراء

دستیار صحنه: ابوالفضل صابرى 
مدت نمایش: 40 دقیقه

شهر: تهران

د﹜︀رام ﹡︀آرام
چهل سالگى انقالب اسالمى
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 ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹊
︊︀ب ﹝﹩ ︫﹢﹡︡

گروه فجر
نویسنده: على ذاکرى

کارگردان: کمیل جعفرى
بازیگران: کمیل جعفرى، مرجان چشم به راه، عصمت گهره قشمى، 

فائزه ذاکرى، رضا فوالدى، روح اهللا دالورى
تنظیم موسیقى: سعید سرودى، مهدى حلمى، اکبر رئیسى، 

رضا ذاکرى، رضا فوالدى، على چرخى نفر
طراح صحنه: رضا بازماندگان، روح اهللا دالورى 

طراح لباس: فاطمه جعفرى
طراح نور: حسین ماهکیانى، رضا بازماندگان

طراح صدا: مرتضى یاسورى
طراح بروشور: مرجان چشم به راه 
آوا: فاطمه ذاکرى، فاطمه جعفرى

عکاس: ناصر حسنى پور
دستیاران صحنه: حسین مانى، محمدرضا صیادى

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: قشم

خالصه نمایش
با شروع جنگ تحمیلى، مردم شهرهاى جنگ زده، وحشت زده مى  شوند. 
زندگى ماروك و حنیفه نیز دچار دگرگونى مى شــود و اولویتشــان از 

اهداف زندگى شخصى، به دفاع در برابر متجاوزان تغییر مى کند.

کمیل جعفرى
متولد 1364- قشــم. دانش آموخته کارشناســى عمران از دانشــگاه 
آزاد قشــم. بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «پــرواز»، «لیوا»، «ختم 
خاطره»، «ما چهار نفر بودیم»، «وهم سرخ» و «چکامه  هایى که حباب 
مى شــوند»(برنده جایزه اول کارگردانى و بازیگرى پنجمین جشنواره 

تئاتر استان هرمزگان).
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آسو بهارى
متولد 1362-کرمانشــاه. دانش آموخته 
کارشناسى ارشــد ادبیــات نمایشــى از 
دانشــکده هنر و معمارى دانشــگاه آزاد 
اســالمى تهــران. طــراح، نویســنده و 
کارگــردان نمایش هاى: «فراموشــى» و 
«َســَریان». بازیگر نمایش «پرســه هاى 

موازى».

گروه امپرسیون 
نویسنده و کارگردان: آسو بهارى

بازیگران: مجتبى فالحى، نسیم میرزاده، 
بهزاد خلج، ُدنا تارفى

تهیه کننده: سجاد افشاریان
طراحى صحنه و نور: آسو بهارى

طراح لباس و برنامه ریز: پژوا وکیلى فر
دستیار کارگردان: پوریا درخشانى

منشى صحنه: ندا افخمى
عکاسان : آرمین مقدم، حمید ترکمان

مدیر صحنه: محمد پسندیده
دستیاران صحنه: سیاوش آباد، حسین کوکاییان

طراح پوستر و بروشور:  رضا چاووشى
ساخت تیزر: على زندیه
مدت نمایش: 85 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش 
این نمایش روایتى مســتند از ریحانه، 
دختــر تک تیرانداز ُکرد کوبانى اســت 
که براى ســر او جایزه 2 میلیون دالرى 

تعیین شده بود.

︡ه ُ︫ َ﹝︣د

﹝﹆︡س

نویسنده و کارگردان: سعدى محمدى عبد
بازیگران: داریوش رشادت، میثم دامنزه، 

نادر خوشبخت، یاسمن میرزایى، یگانه رجبى، 
فریدون عباس پور، صادق ذوعلم

طراح صحنه: سعدى محمدى عبد
دستیاران کارگردان: حمید نادرى، ژوبین عبدیانى

مدیر صحنه: شیوا حمزه اى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
مادر مرد و پدر شد درخت.

 
سعدى محمدى عبد

متولد 1367- مریوان. دانش آموخته کارشناسى هنرهاى 
نمایشى از دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد بازیگرى از 
دانشگاه تربیت مدرس. بازیگر نمایش هاى: «هراکلس 5» 

و «دام». کارگردان نمایش  «تابستان».
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 ︀﹆ راز︋ 

گروه تئاتر هفتاد
نویسندگان: امیر نجفى، پویا سعیدى، صالح علوى زاده

کارگردان: صالح علوى زاده
بازیگران: امین میرى، هادى شیخ االسالمى، امید سلیمى، وحید منتظرى، فرزین فوالدپنجه، 
محمدعبدالوند، على چاقوچى، فاطمه عباســى، پگاه زارعیان، پویان محمودى، برنا اعتمادى، 

پانیذ محمدى، محمد گل محمدى، بنیامین میالن، ترانه یوسفى، امیرحسین آینه ورزانى، 
رضا دشتکى، مهدى آذربخش، آرمیتا قبادى، افرا نوایى، دنا فیروزیا، شایان دیلمقانى، 

اطهر نگهبانى، سارا پارسایى، یونس رحمانى، امیرحسین احمدى، علیرضا نیکوکار، 
گرشاسب سیاسى، على فرزین، آریا انارى، آرمین اشترى، هومان مهاجر، مهدى شریفى، 

پانته آ احمدخان، مریم ذاکرین، پرستو مهاجر، راحیل طاهرى،  پویان رضایى، شیوا موسى زاده، 
امین مهدى خانى، على اصغرى، رزیتا میرانى، زهرا خان محمدى، مرتضى امینى تبار، 

پویان رمضان پور، حسین نجفى، مرصاد على آبادى، آرمین صیاد 
طراح نور: نیلوفر نقیب ساداتى

طراح لباس: سارا مژده
دستیار اول کارگردان: پگاه زارعیان
دستیار دوم کارگردان: امیر پیشوایى

برنامه ریز: بهاران احمدى
گروه کارگردانى: هلیا یعقوب نژاد، پویان محمودى، اشکان شریعت

ساخت دکور: حامد جاللى
موسیقى: پویا نوروزى

گرافیست: مریم برادران
مدت نمایش: 75 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
عده اى پاى تلویزیون نشســته اند و به بحران سختى که 
در آن هســتند فکــر مى کنند. در تلویزیــون نیز عده اى 
درگیر بحران خودشان هستند اما آن ها هم پاى تلویزیون 
نشســته اند و بحران دیگران را تماشا مى کنند. در راِز بقا 

همه تماشاگر دیگرى اند و خود تماشا مى شوند.

صالح علوى زاده
متولد 1371- تهران. بازیگر نمایش هاى : «ایران استرالیا»، 
«جشــن بى خودى»، «دوازده»، «نفس کشیدن» و «اینا 
همه خوبــن». کارگردان نمایش هــاى: «خدابس» و «ما 
سه نفر بودیم». دستیار کارگردان نمایش هاى: «روزهاى 

بى باران» و «هیچکس نبود بیدارمان کند».
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﹢﹞رو
و ژو﹜﹫️ 

و  آزاد از نمایشنامه رومئو (اقتباسى
ژولیت ویلیام شکسپیر)

گروه هنرى پل 
نویسنده: میالد کاشانى 

کارگردان: مسعود صفرى 
دستیاران کارگردان و برنامه ریزان: سعید عابدى، 

امیرحسین زورقى
بازیگران: مونا بارانى، ساجد اندرون، مهسا ستوده نژاد، 

علیرضا سعیدى، مجید بخششیان، نینا گودرزى، مونا صحراگرد، 
مهدى راد، امین آرمان، محمد اجاقیان، امیرحسین خطیبیان، 

سجاد صادقى، امیرحسین کامیاب نژاد، پرستو عدالتى، گیتى میرى، 
باران ودیعى، شاهین حسینى، عطا ولى زاده، معین محمدى، 

شقایق براتیان، ندا رحمانى، آندیا زارعى، زینب امیرى، 
مینا حسینى روش، اسما امان پور، فرشته روزُرخ، سمانه وحدتى نژاد 

طراح صحنه و نور: مسعود صفرى 
طراح لباس: مونا بارانى 

طراح گریم: سمیه ارقبایى
طراح صدا و انتخاب موسیقى: عرفان خاتونى مقدم 

طراح پوستر و بروشور: جواد على خوئیان 
منشى صحنه: سارا اسدى، مهال عیدى

مدیر صحنه: صادق شاهمرادى 
مدیر روابط عمومى و تبلیغات: پویا غازى 

مدت نمایش: 80 دقیقه 
شهر: مشهد

خالصه نمایش
در آینده اى نه چندان دیر، آن زمان که در شــهر هرگونه ازدواج و تولیدمثل 
ممنوع اســت و آدمیان ناچار به قربانى کردن براى کنترل جمعیت هستند، 

میان رومئو و ژولیت عشقى شکل مى گیرد. آنها به عقد هم در مى آیند و ...

مسعود صفرى
متولد 1369- مشــهد. دانش آموخته کارشناســى حقوق از دانشــگاه آزاد 
اسالمى مشــهد و کارشناسى ارشد تئاتر از دانشــگاه تهران. طراح  صحنه و 
کارگــردان نمایش هــاى: «رومئــو و ژولیت»(برنده جایــزه اول کارگردانى 
و جایزه ســوم طراحى صحنه در بیست و هشتمین جشــنواره تئاتر استان 
خراســان رضوى، 1397) و «مالى ســویینى»(رتبه برگزیده طراحى صحنه 
در بیست و هفتمین جشــنوارة تئاتر استان خراسان رضوى، 1396). بازیگر 
و طراح صحنه نمایش «بى  شــیر و شــکر». کارگردان نمایش «پســتچى»

و ... .



24

︣﹫ ︨︣د ︨

گروه آوان
نویسنده: محمد نَقایى 

کارگردانان: مصطفى ابهرى، محمد نَقایى
بازیگران: سعید صادقى، حسین طاهرى، سجاد انتظارى، 

جواد محمدزاده، زینب مشعلدار آستانه، منیره آالداغى، مبین عطارى  
بازى سازان: مصطفى بیگلرى، بابک شفایى، سامان شرفى، 

محسن رامندى
طراح صحنه: شهاب افتخارى
طراح لباس: محبوبه سلطانى

طراح نور: محمود کریمى
طراح گریم: امیرحسین غفارى

آهنگساز: آرمان پارسیان
دستیار کارگردان: علیرضا قدیرى

منشى صحنه: شمیم بهمنیار
دستیار صحنه: رضا رضایى

مدیر صحنه: مصطفى بیگلرى
دستیاران گریم: احسان بلوریان، آتنا صالحیان، مهشید غفوریان

طراح پوستر و بروشور: علیرضا قدیرى
عکاس: حسین رشتى

سرپرست گروه: امیر بشیرى
مدت نمایش: 70 دقیقه

شهر: خراسان

خالصه نمایش
در خالل جنگ ســرد، واسیلى کالیایف، جاسوس و آدمکش سابق سرویس 
مخفى شوروى که به علت سرپیچى از دستورات به سیبرى تبعید شده است، 
پس از ده سال به انجام ماموریتى جدید فراخوانده مى شود. واسیلى حاضر به 

بازگشت به شغل سابق نیست اما ... .

مصطفى ابهرى
متولد 1365- مشهد. دانش آموخته 
کارشناسى تئاتر از دانشگاه فرهنگ و 
هنر واحد خراسان رضوى. کارگردان 
نمایش هــاى: «جســد، ســیگار و 
ویرجینیــا وولف»، «دیــدار در اتاق 
39»، «آگهى اســتخدام در روزنامه 

صبح» و «سى الب». 

محمد نقایى
دانش آموخته  مشهد.   -1365 متولد 
از  اجتماعــى  علــوم  کارشناســى 
دانشــگاه پیام نور مشــهد. نویسنده 
نمایشــنامه هاى: «اتوپیــا»، «پیــدا 
شــدن دانیال»، «باغ خونى»، «دیدار 
در اتاق 39» و «سکسکه». نویسنده 
فیلم نامه هــاى:  «داور قاطع اســت»، 

«جاده یا اتوبوس» و «راهى».
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گروه تئاتر بوهمى
نویسنده: مونا احمدى

کارگردان: شیما عرب چادگانى
بازیگران: مجید یوسفى، مونا احمدى، شکیبا فدایى

مشاور کارگردان: فریبرز کریمى 
طراح لباس: نسرین خرمى

طراح صحنه: نیما نصر
طراح ویدئو: آرمان مقدم
آهنگساز: کسرا پاشایى

طراح پوستر و بروشور: پرناز کریمى
مدت نمایش: 45 دقیقه

شهر: تهران
خالصه نمایش

مادرى بعــد از اینکه متوجه مى شــود 
مریضى العالجى دارد، تصمیم مى گیرد 
روزهاى پایانى عمرش را دور از فرزندش 
به تنهایى در شــهرى دیگر، در اتاق یک 
هتــل بگذراند. مادر در همان اتاق از دنیا 
مى رود. دختر بعد از مرگ مادر پا به اتاق 

مى گذارد و ... .

شیما عرب چادگانى 
متولد 1369- اصفهان. دانش آموخته کارشناسى و کارشناسى ارشد 
نمایش عروسکى از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران. کارگردان 
نمایش هاى:  «پینوکیو»، «چارلى و آسانســور شیشــه اى» و «ساالد 
فصل». عروســک گردان نمایش هاى: «مالقات بانوى ســالخورده»، 
«پیتزا اسپشــیال»، «فاوســت» و «پالکارد». بازیگــر نمایش هاى:  
«رویاى شب نیمه تابستان»، «سمفونى بدن»، «چشم در برابر چشم» 

و «خواب زدگى».

︣ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ︨
﹩﹛︀ ﹝︫

نویسنده، طراح و کارگردان: دیانا فتحى
بازیگران: یاسمن ادیبى، روزبه حصارى، سوگل خلیق

تهیه کننده: نورالدین حیدرى ماهر
طراح نور: رضا خضرایى

 پروجکشن: روزبه کمالى
مدیر هنرى: محمدصادق زرجویان

موسیقى و طراحى صدا: آرش والى نژاد
دستیار کارگردان: مارال عبداللهى، حسین عمارى

مدت نمایش: 45 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش 
آدمیزاد فقط آشــفته اســت. در واقع کسى در 
جســت وجوى راست و دروغى نیست. اصال شاید 
راســت و دروغى در کار نباشد. وقایعى است که 
پیش مى آیــد، منتهى وقتى همیــن حرکات یا 
وقایع را حتى در یک نامه ســاده مى نویســیم، 
مصنوعى و باورنکردنى مى شود. آدمیزاد نمى دانم 

چه عیبى دارد ولى حتما یک عیبى دارد.

دیانا فتحى
متولد 1366- تهران. دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشــى 
از دانشــکده ســینما تئاتر دانشــگاه هنر تهران و کارشناسى ارشد 
دراماتــورژى از دانشــگاه کلمبیاى نیویــورك. بازیگر نمایش هاى: 
«حرفه اى»، «دیابولیک: رومئــو و ژولیت»، «کرگدن»، «جان گز»، 
«مرداب روى بام» و «ترن». نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «31 
آذر 1391»، «فصل مه آلود» و «خانه شــماره 14»(دریافت جایزه 

اول نمایشنامه نویسى از ششمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر).

ا﹨︀﹜﹩ ﹨﹢ا
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گروه  کیا
نویسنده و کارگردان: سعیده آجربندیان

بازیگران: مریم معینى، پیام امیرعبداللهیان، 
پوریا عنایى، سپیده معصومى نسب، مریم عاشورى

طراح صحنه: سینا ییالق بیگى
طراح نور: رضا خضرایى

طراحى عروسک: سمیه گلباز
آهنگساز: عبد آتشانى

طراح گریم: بهاره اسدى
طراح پوستر و بروشور: مهدى طالقانى

عکاس: مونا صدر
روابط عمومى: مهدیه شاهمرادى

گریم: فاطمه حسین خانى، لیال مهدى پور 
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: تهران

سعیده آجربندیان
متولد 1359- تهران. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى تئاتر و کارشناسى ارشد 
ادبیات نمایشــى از دانشگاه سوره و دکتراى فلســفه هنر از واحد تهران مرکزى 
دانشــگاه آزاد اســالمى. نویسنده نمایشــنامه : «آســمان پا به  ماه». کارگردان 
نمایش هاى: «یازده شــاخه زنبق ســپید» و «جاده اى به سوى کعبه». نویسنده 
مجموعه اشــعار: «هشت بى ســه نقطه نیست مى شــود!» و «زبانم در شورش 

کلمات».

خالصه نمایش
مردى با صورت نیمه ســوخته وارد حمام قدیمى مى شــود و قصه اش با زندگى 

پیرزنى که در آن جا سکونت دارد، درمى آمیزد.

﹡︀﹎︀ن ﹨﹞﹥ 
︡﹡︤ ﹫︠﹩﹞︣ ︋︡﹡︤ ﹫︠ ﹩﹞︣ ︋
︣﹍آوازی د ﹤  ︋
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﹡﹆︀︫﹩ ا︫︣

فریبرز کریمى
متولد 1369- تهران. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى  بازیگرى از پردیس 
هنرهاى زیباى دانشــگاه تهران. کارگــردان نمایش هاى: «بهارشــکنى»، «در 
باب تفریحات ســالم و غیرســالم»، «صداى پــاى افرادى که ابرهــا را تعقیب 
مى کردند»(جایــزه اول کارگردانــى در بخش نمایشــنامه خوانى چهاردهمین 
جشــنواره تئاتر دانشــگاهى ایران)، «النه خرگوش»، «مده آ» و «نمى دونم فردا 
چى مى شه». بازیگر نمایش هاى: «پینوکیو»، «زمستان»، «ساالد فصل»، «شب  

و  روز، امروز». 

 گروه تئاتر بوهمى 
نویسنده: محمدحسین معارف

کارگردان: فریبرز کریمى
بازیگران: آوا شریفى، مونا احمدى، آوا درویشى، 

جاوید قائم مقامى، نوید فیاض، مهسا طهماسبى، فرزاد نامآور 
طراح صحنه: نیما تبریزى 
طراح لباس: نسرین خرمى 
طراح گریم: ماریا حاجیها
طراح نور: رضا خضرائى 
آهنگساز: کسرا پاشایى 

طراح گرافیک: پرناز کریمى
طراح تیزر: محمدباقر کشاورز

دستیاران کارگردان: جواد باقرى، نیکى افسرزاده
دستیاران صحنه: سهیال ساطع، نوشین تبریزى، 

عرفان پالیدى، سعید مردانى
مدیر پروژه: ثمین مهاجرانى

مدیر تولید: امین فروتن
عکاس: گلدیس نمازیان

مدت نمایش: 60 دقیقه 
شهر: تهران

خالصه نمایش
آرام، نقاشــى که همه جا را  سیاه و  ســفید مى بیند، احتمال مى دهد که با خوردن 
رنگ اکریلیک مشکل بینایى اش حل شود، اما از آن جایى که از این موضوع مطمئن 
نیست از برادرش مى خواهد تا به جاى او رنگ اکریلیک بخورد و اگر سالمت ماند، 

یک نقاشى از اشر نقاش هلندى را که در اختیار آرام است، صاحب شود.
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گروه تئاتر آماتا
نویسنده و کارگردان: نوید معمار

بازیگران: امیرحسین باقریان، شادى شاه على، 
ُدنا تعارفى، فریبرز واحدى

طراح صحنه و نور: نوید معمار
طراح لباس: غزاله غیور

طراح انیمیشن: آرمان مقدم
طراح پوستر و بروشور: مرضیه حیرانی

مشاور کارگردان: على داوودى
آهنگساز: کیان حسین

اجراى دکور: کیارش ظریفى 
دستیاران کارگردان: نگار قرهى، 

آیکان محمودیان، سحر بهارى
طراح گرافیک: وحید چمانى

عکاس: مرجان بیات
مدت نمایش: 85 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
نمایش آقامحمدخان یک گالرى تاریخى است که تابلوهایى از زمان اخته شدن تا 

مرگ آقامحمدخان را به تصویر مى کشد.

نوید معمار
متولد 1376- کاشان. دانشجوى کارشناسى بازیگرى کارگردانى پردیس هنرهاى 
زیباى دانشگاه تهران. کارگردان نمایش  «کالغ ها و آدم ها» و کارگردان پرفورمنس 

«جوشقان».

︀﹝﹞︡︠︀ن آ﹇
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گروه  آنارخه
نویسندگان: امیر ابراهیم زاده، على کرسى زر

کارگردان: على کرسى زر
بازیگران: سپهر طهران چى، مریم زارعى، 

مهرنوش حاجى خانى، احسان معجونى، مازیار سیدین، 
مهسا حجازى، سعید کرمى، سارا کریمیان اقبال

دراماتورژ و طراح لباس: امیر ابراهیم زاده
طراح صحنه و نور: 

على کرسى زر
طراح صدا و موسیقى: 

سپهر سا
طراح گرافیک و پوستر: 

رضا چاوشى
دستیار کارگردان: 

سارا قاضى
عکاس: رها محمدى

مدت نمایش: 80 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش
کا، کارمند ارشد بانک مثل هر شب به 
خانه اش مى آید و متوجه مى شــود که 
خانواده اى ناشناس قصد زندگى کردن 
در خانه او را دارند و این شــیوه زندگى 
آن هاســت. او تالش مى کند با کمک 

قانون خانه خود را بازیابد ولى ... .

على کرسى زر
دانشــجوى  آلمان.  متولــد 1368- 
کارشناســى ادبیات نمایشى دانشگاه 
سوره. کارگردان نمایش هاى: «دندان 

آبى» و «هملت».

︡﹠︣ا ﹁
(براساس رمان هاى محاکمه، قصر و 
مسخ اثر فرانتس کافکا و داستان 

تجاوز قانونى اثر کوبو آبه)

گروه  نیمکت
نویسنده: بهزاد آقاجانى

طراح صحنه و کارگردان: حسین اکبرپور
بازیگران: ندا محمدى، محمد جهان پا، منصور 

جهان بخش، سپهر مالحسینى
طراح لباس: محبوبه سلطانى

طراح گریم: رویا حشتمى
دستیار کارگردان: جالل زنگنه

آهنگساز: پویان قندى
عکاس: فائزه على آبادى

مدیر روابط بین الملل: مهسا ظریف
مدیر صحنه: على فراستى، حمیدرضا ملک شاهى، 

مسعود على مرادى
منشى صحنه: ساندرا یحیى زاده، مژگان خلیلیان

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: مشهد

حسین اکبرپور
متولــد 1367- مشــهد. دانش آموخته 
کارشناسى کارگردانى نمایش از دانشگاه 
نبى اکرم تبریــز. کارگردان نمایش هاى: 
«آنان که گذشته را به خاطر نمى اورند»، 
«پناهنده» و « مه دزدها که دزد نیستند». 
دستیار کارگردان نمایش هاى: «تب سرد 

روى پیشانى داغ» و «تاریکى».

خالصه نمایش
آرش بعد از 17 سال دورى از خانه پدرى، 
براى دیدن پدرش به خانه برمى گردد و ... .

﹜دار ︀﹞
 ﹤﹡﹢  ︠﹟﹟از ا
﹜ر ﹩﹩﹞
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گروه  70
نویسندگان و کارگردانان: مسعود صرامى، 

پویا سعیدى
بازیگران: امیر نوروزى، میالد چنگى، فرشید 

روشنى، مرتضى سلطان محمدى، محمد حق شناس، 
باسط رضایى، مجید یوسفى، پویا عرب گرى، 

حامد محمودى، مجتبى یوسفى، صادق برقعى
طراح صحنه: میالد ابراهیمى

طراح نور: علیرضا میرانجم 
طراح لباس: آیدا میرزاخانى

دستیار طراح لباس: لیال طاهرى
مدت نمایش: 110 دقیقه

شهر: تهران

مسعود صرامى 
متولد 1366- اصفهان. دانش آموخته کارشناسى ارشد 
ادبیات نمایشــى از دانشــکده هنر و معمارى دانشگاه 
آزاد اســالمى تهران. نویســنده فیلم نامه هــاى کوتاه: 
«نیوکاسل»، «تنهایى»، «جنگ جهانى سوم»، «انتقام» 
و «چشم بند». نویسنده نمایش نامه: «آخر دنیا»(کسب 
تندیس بهترین نمایشنامه مســابقه نمایشنامه نویسى 

نوزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران).

پویا سعیدى
متولــد 1374- همــدان. دانش آموخته کارشناســى 
ادبیات نمایشى از دانشگاه تهران. نویسنده و کارگردان 
نمایش هاى: «روادید»، «تلورانس: یک اپراى صابونى» و 
«بى حسى موضعى». نویسنده نمایشنامه هاى: «تن هاى 
تنها»، «افعال بى قاعده»،  «از این ماشین خون مى چکه 

قربان!» و ... .

خالصه نمایش 
در یک پادگان نظامى به فاصله یک ماه، یک خودکشــى و دو قتل اتفاق مى افتد. ســروان شایگان 
رئیس قسمت بازرسى پادگان، مسئول پیگیرى پرونده و گزارش آن به ستاد مرکزى مى شود و ... .

۵ ︣︙﹡︀﹛۵
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﹝︣گ و دو︫﹫︤ه
(براساس نمایشنامه مرگ و 

دختر جوان اثر آریل دورفمان) 

نویسنده و کارگردان: سینا راستگو
بازیگران: زهرا بهروزمنش، رضا داوودوندى، محمد مسگرى، 

محمد حبیبى، منصور نصیرى
طراح صحنه: سیدمحمد موسوى

طراح لباس: بهار خلیلى فرد
طراح گریم: لعیا خرامان

طراح صدا و موسیقى: امیر دوستى
عکاس: ساینا قادرى

طراح پوستر: هادى جلدى
گروه کارگردانى: مهدى شهریارى، محمدرضا سروستانى، 

سمیرا احمدى
مدیران صحنه: محمدحسین خوش گفتار، امید رجایى

سرپرست ساخت دکور: سیدمصطفى طباطبایى
دستیار لباس: سارا مژده

دوخت لباس: زهرا بهرامى
مجرى گریم: شکیبا احدى زاده 

ضبط صدا: استودیو شهر صداى پارسیان 
مدت نمایش: 65 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش 
زنى که در دوران دیکتاتورى رژیم شــیلى، در زندان  مورد شــکنجه و تجاوز قرار 
گرفته است، پس از سال ها و بعد از پیروزى انقالب، اتفاقى شکنجه گر و بازجوى 

خود را مى بیند و تصمیم مى گیرد تا خودش او را مجازات کند.

سینا راستگو
متولد 1370- تهران. دانش آموخته کارشناسى زیست شناسى عمومى از دانشگاه 
علوم و تحقیقات. کارگردان نمایش هاى:  «هفت پرده از قصه هاى پشــت پرده»، 
«پشه ها» و «دشــمن مردم». بازیگر نمایش «درستکارترین قاتل دنیا». دستیار 

کارگردان نمایش هاى: «هملت تهران 2017» و «دیر راهبان».
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گروه تئاتر نگاه
نویسنده: گئورك بوشنر
مترجم: ناصر حسینى مهر
 کارگردان: سینا احمدى

بازیگران: امین آثم، روزبه اجاللى، کیمیا رازقى، 
مهدى عطاریان، مهرشاد مقدسى، کاظم موسوى، 

امیرحسین موسوى، شاهین ولى زاده، 
امیرحسین هرمزى نصیرى 

طراح صحنه و لباس: سینا احمدى
طراح نور : نیلوفر سعادتى 

دستیار کارگردان: مطهره صنوبرى
مدیر اجرایى: سهیال محققى

منشى صحنه: یاسمن صادق نژاد 
دستیاران صحنه: سپهرداد عالى نژاد،

نگار روشنى، پارسا قوامى، مطهره صنوبرى
طراح پوستر: نوید احمدى 

ساخت تیزر: امیرحسین هرمزى نصیرى 
عکاس: کیا رستار 

مدیر روابط  عمومى: امین آثم 
مدت نمایش: 55 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
ویتســک یک فرد از بین تمامى افراد یک آسایشگاه 
نظامى اســت که در نهایت مجبــور به عریان کردن 

خشونت فروخورده خود مى شود.

سینا احمدى
متولد 1377- سنندج. دانشجوى کارشناسى رشته 

کارگردانى تئاتر دانشگاه آزاد اسالمى تهران مرکز.  

﹉︧︐ُو

︡﹫︺︭︑

خالصه نمایش 
شــخصیت نمایش به دنبال یافتن چیزى 
درون بدن انسان است. در این روند یافتن، 
مواجه این شــخص با فضــاى پیرامون و 
تغییراتى که به واســطه اعمال او شــکل 

مى گیرد، فضاى کلى داستان را مى سازد.

محمد صاحبى 
متولد 1368- خوانســار. دانش آموخته کارشناســى نمایش عروسکى 
از دانشــگاه هنر. طراح و کارگــردان نمایش هاى عروســکى: «بلنداى 
تنهایى»(دریافت جایزه بزرگ ســیزدهمین جشــنواره بین المللى تئاتر 
عروســکى دانشجویان)، «آرشیو» و «ونســان هلندى»(کسب رتبه دوم 
کارگردانى از دوازدهمین جشنواره بین المللى تئاتر عروسکى دانشجویان).

گروه دست استودیو
نویسندگان : ناهید وثیقى، مصطفى اوصانلوى

کارگردان:  محمد صاحبى
عروسک گردان: پرستو آریاکیا، فاطمه پورهاشمى، 

مهنوش نراقى
طراحى و ساخت عروسک: مهنوش نراقى، 

محمد صاحبى 
طراح صحنه: محمد صاحبى
موسیقى: سیدسینا موسوى

دستیاران صحنه: مهگل صابرى، ملیکا میرعزیزى، 
علیرضا حسین پور

مدت نمایش: 40 دقیقه
شهر: تهران

میهمان| عروسکى
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گروه تئاتر من
نویسنده و کارگردان: رسول کاهانى

بازیگران: داریوش رشادت، سرور پیروانى، حسین محمدى
طراح صحنه و نور: سعید حسنلو

طراح لباس: رسول کاهانى
تهیه کنندگان: رضا دوستى، باربد طوالبى

مدیر تولید: هادى شیخ االسالمى
طراح گرافیک: مهدى دوایى 

عکاس: سجاد پیروانى 
پروجکشن: فرشاد نصیرى
مدت نمایش: 90 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
در فاصله بین ساعت ســیزده و چهل و سه دقیقه و بیست و یک 
ثانیه الى ساعت سیزده و چهل و سه دقیقه و بیست و هشت ثانیه، 

از لنگ ظهر جمعه، زلزله اى رخ مى دهد و ... .

رسول کاهانى
متولد 1365- نیشابور. دانش آموخته کارشناسى فناورى اطالعات از دانشگاه 
نیشابور. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «به اتفاق خانواده»، «زبان اصلى»، 

«اسکورسیزى»، «فرق اَ وسط» و «تحت تاثیر».

︣︸ ﹌﹠﹛



︑︀ر ﹝︣دم34
︀زار  ﹋﹢﹥ و︋ 

 ﹁︣ا﹡︧﹥ در ﹇︣ن 
︡ه ︖﹨

گروه نگاه نو
نویسنده: پیام الریان

کارگردان: سعید شیخى
بازیگران: مهدى خدایى، پیام نوروزى، امیر امیدى راد، 

حسن یاورى، بهنام کاکاوند
طراح صحنه و لباس: سعید شیخى 

طراح نور: امیر امیدى راد
طراح چهره پردازى: فرشته مصطفى پور

سرپرست گروه: محمد صمدى
مشاوران  کارگردان: مرتضى نجفى، فرشته مصطفى پور 

دستیار کارگردان: امیر قدیم آبادى 
مدیر صحنه: محمد شیخى
منشى صحنه: فائزه مرادى 

طراح پوستر و بروشور: علیرضا محرابى 
انتخاب موسیقى و افکت: مهدى خدایى

گویندگان: مصطفى مردانى، حسین توسلى 
مشاور زبان فرانسه: مرضیه ذوالفقارى نژاد 

روابط عمومى: داریوش برزگر گنجى 
مدت نمایش: 80 دقیقه

شهر: قزوین

سعید شیخى
متولد 1367- قزوین. شــروع فعالیت هاى هنرى از 1383. کارگردان 
نمایش هاى: «امپرســیون، جیــغ بنفش»، «در حال کندن پوســت 
پیاز»، «در اتاق»، «پرســه هاى موازى»(برنده جایزه اول کارگردانى در 
شانزدهمین جشنواره تئاتر اســتان قزوین)، «بالستیک زخم»(برنده 
جایزه سوم کارگردانى در هفدهمین جشــنواره تئاتر استان قزوین)، 
«کورُگم ها» و «تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن هجده»(برنده 

جایزه اول کارگردانى در بیستمین جشنواره تئاتر استان قزوین).

خالصه نمایش
خسرو داد توسط سه نفر در یک گاراژ در بیرون شهر به گروگان گرفته 
مى شود و مورد شکنجه قرار مى گیرد، ولى هیچکس نمى داند او چرا 
شکنجه مى شود. بعد از ساعاتى با ورود شخصى بنام اتابک همه چیز 

مشخص مى شود.



35 ﹤︊︺︗ نویسندگان: زهرا موسوى، مانا هوشنگ نژاد
کارگردان: علیرضا وحدى

بازیگران: احسان ابراهیمى، صفورا حامى، على حق گو، 
مسعود قسمتى، یاسمن سیدى، فرانک کشاورز، فاطمه مهربخش

مجرى طرح: فرشید شعبان زاده بصیر(آموزشگاه میم) 
مدیرتولید: کیوان رضازاده

طراح صحنه: مهرداد بخشى، علیرضا وحدى 
طراح نور: علیرضا وحدى

دستیار کارگردان: صفورا حامى 
طراح صدا و موسیقى: شمیم ابراهیم نژاد

طراح گریم: آناهیتا پیک
طراح لباس: الهام وحدى

منشیان  صحنه: آدینه صیقالنى، پرستو ستودگان
مدیران صحنه: کسرى بقایى، سحرناز حامى

آهنگساز و خواننده: کیان امین
عکاسان: نویــد آزاده، به گل حمزه لوئیان، فاطمه ادیب، آزاده مصباح، 

نغمه محمدخواه، محمدجواد منفرد
مشاور رسانه اى: پریسا عموئى

گرافیک: علیرضا وحدى، نوید آزاده
ساخت تیزر: کیوان رضازاده

مدت نمایش: 80 دقیقه
شهر: رشت

خالصه نمایش
شــش دیوانه با یک نگهبان در یک بیمارستان روانى گرفتار شده اند. نگهبان 
مجبور به ترك  آن ها مى شود اما مقدارى غذا و قرص برایشان مى گذارد تا اگر 
مجبور شــدند، خودشان کار را تمام کنند. نگهبان کمى پس از ترك آن ها، بر 

اثر انفجار مین مى میرد و ... .

علیرضا وحدى 
متولد 1371- رشت. دانش آموخته ســینما از دانشگاه فرهنگ و هنر رشت. 

کارگردان نمایش «ازدواج هاى مرده».
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︳ زرد  از︠ 
︡︣﹫﹍ ︋﹤﹚︮︀﹁

گروه تئاتر ژوان
نویسنده: الهه مجلسى
کارگردان: رضا رشادت

تهیه کننده: سجاد افشاریان
بازیگران: امین اسفندیار، گلزار حذفى، نادر خوشبخت، داریوش رشادت، 

بیتا عزیزاقلى، گلنوش قهرمانى، حسین کریمى
با همراهى (صدا): هستى مهدوى، مونا احمدى، 

اسماعیل خزایى، سجاد افشاریان
طراح صحنه: رضا رشادت

طراح لباس: گلنوش قهرمانى
طراح نور: پدرام رضوانى

طراحى صدا و موسیقى: مانى مزکى
ویدیو: گلزار حذفى

گرافیک: امیر صداقتى
گروه کارگردانى: حسن مهاجر، سارا جویا

تصویربردار: فاطمه حسن وند
عکاسان: فاطمه حسن وند، سمانه جویا، امیر حق بر، نرگس صمیمى 

تدوین آنونس: استودیو نارنج، على زندیه
مدیر اجرا: افشین رحمانى

منشى صحنه: فاطمه الوندى
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: تهران

رضا رشادت 
متولد 1370- بوکان. دانش آموخته کارشناسی کارگردانى بازیگرى 
نمایش از دانشگاه تهران و دانشجوى کارشناسى ارشد کارگردانى 
دانشــگاه تربیت مدرس. کارگردان نمایش هــاى: «پایین، گذر 
سقاخانه»، «مالقات نیم بند»، «12 مرد خشمگین»، «افغانى ها»، 

«تب تند ط»، «نیازمندى ها» و «مقتل خوانى شام ضربت».

خالصه نمایش
از خط زرد فاصله بگیرید روایتى ســت شبه مستند از مرگ هاى 
خودخواســته در مترو. نمایش، داســتان ناتمام زندگى کسانى 
را روایــت مى کند که رفته اند و کســانى که در رنج رفتگان باقى  

مانده اند.
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نویسنده و کارگردان: سجاد امیرمجاهدى
بازیگران: مهرنوش ستارى، على میرنژاد، 

محمدعلى ابراهیمى، زاگرس شهیدى، رومینا قاسمى 
طراح گریم: حمید مرادى

طراح  گرافیک: رضا چاوشى
دستیاران صحنه: احسان گایینى، ابوالفضل ابهرى

عکاس: گلدیس نمازیان 
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
امان، صبحان و محمدجواد توســط 
شــیوا در اســتخر آبى که کابل برق 
به آن متصل است، حبس شده اند تا 
به بالیى که قبال بر سر خانواده شیوا 
آورده اند، اعتراف کنند. آن ها حاضرند 

بمیرند اما رازشان فاش نشود.

سجاد امیرمجاهدى
متولد 1372- کرمان. دانشــجوى کارشناســى نمایش دانشکده هنر و معمارى 
دانشــگاه آزاد اسالمى. بازیگر نمایش هاى: «چشم در برابر چشم»، «شاعر»، «بر 
پهنــه ى دریا»، «پینوکیو»، «هملت به روایتى نو»، «دیگرى»، «رد پر پروانه اى 
از آن سر دنیا» و «پیک نیک در میدان جنگ». کارگردان نمایش هاى: «اصال تو 
خورشیدى»، «با دهانى پر از سیب»، «کبوترى ناگهان» و «نسبت خونى»(دریافت 

لوح تقدیر کارگردانى از نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهى ایران).

﹤﹫︱﹇

︎︨︣﹥ ﹨︀ی 
﹝﹢ازی 

على کاظمى وند
متولد 1374- تبریز. دانشــجوى کارشناســى نمایش دانشگاه نبى 
اکــرم تبریز. کارگردان نمایش هاى: «نوزاد»، «اعترافات در باره زنان»، 
«مصاحبه»، «خواب در فنجان خالى» و «پرســه هاى موازى»(برنده 
جایزه دوم کارگردانى جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقى، 1397). 

گروه تئاتر آیتون
نویسنده: پیام الریان 

کارگردان: على کاظمى وند 
تهیه کننده: على نیک روز 

بازیگران: فرید ادهمى، محدثه حیرت، 
حمید صالحى، هادى افتخارزاده 

طراح صحنه: على رضاوند
طراح نور: على کاظمى وند 

 دستیار کارگردان: الیاس ضرابى
طراح لباس: ِسودا عبدالعظیم زاده 

طراح پوستر: افشین مجربى 
طراحان تصاویر مدیا: محمد ذالیان، 

کاوه فرهودیان 
منشى صحنه: مهدیه عبادى 
مدیر  صحنه: پرهام قلى پور 

مدیران روابط عمومى: مهرداد خردمند، 
یاشار نژادى 

مدیر اجرایى: ِسودا عبدالعظیم زاده 
مدت نمایش: 70 دقیقه 

شهر: تبریز

خالصه نمایش 
سه نفر در یک خانه دانشجویى تصمیم به یک مرگ آئینى مى گیرند. 
در روند نمایش، از گذشته تا لحظه مرگ این سه نفر مرور مى شود.
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︋︀غ ︠﹢﹡﹩
چهل سالگى انقالب اسالمى

میهمان

گروه آوان
نویسنده: محمد نقایى

طراح و کارگردان: امیر بشیرى
بازیگران: پرویز فالحى پور، کامران تفتى، جالل  کریم زاده، 

جواد محمدزاده، فاطمه توانا، محبوبه سلطانى، سعید صادقى، 
مجید بخششیان، سجاد انتظارى، مهران مطیع، امیراحسان امیرپور، 

امیر محاسبتى، مهشید شریفى، محمد الهى
تهیه کننده: علیرضا رضایى، محمدابوالفضل آیتى

هنروران: امید هاشیمان، حمید ایزدپناه، بابک شفیعى، 
شاهین حق گشایى، عباس بهرامى، وحید جاهدى، مسعود على زاده، 

حامد حسین زاده، میالد محمدى، دانیال رحمانى، احسان بیات، 
مهدى رستمى، میالد شیخ، سجاد بینوا، عرفان شهرکى، 

امیرحسین کردى، رضا سیدى، سهیل سلیمانى، رضا حسینى، 
محسن راوندى، امیررضا نیک طینت، ساره خسروقوچانى، 

مناز آقایى، مینا صابرنژاد، تیما اسدپرور، زهرا ناظمى، ویشکا امیرى، 
نازنین اردشیرى، مهسا ناوشکى، فائزه پاك دل، الهام یزدان پناه، 

مریم سیدآبادى، نگین رمضانى، سارا حسینى، بهار دهقان نیرى، 
زهرا نظریان، رویا حسینى
آهنگساز: بهزاد خجسته

دستیاران کارگردان: کامران سعادت، ایمان رمضانى
مشاوران کارگردان: سجاد انتظارى، مصطفى ابهرى، حسن ثانى 

طراح لباس: محبوبه سلطانى
طراح چهره پردازى: امیرحسین غفارى

طراح گرافیک: محسن محسنیان
طراح نور: محمود کریمى

مدیر صحنه: علیرضا قدیرى
مشاور رسانه اى: سیدجواد اشکذرى

تبلیغات مجازى: مرجان شریعت، رومینا مظفرى
منشى صحنه: حسنى عبادى

مدیر روابط عمومى: حمیدرضا آزادفر
دستیاران روابط عمومى: حوریا نادرى، شیما عساکره

مدیر تولید: محسن خجسته
کارگردان تیزر: سجاد انتظارى

تصویربردار و ویدئو گرافیک: حمید ملیحى
تدوین: مصطفى مسگرى

عکاسان: مهدى مصباحى، جعفر واله، الهه قاسمى، داوود بهگام
مدت نمایش: 75 دقیقه

شهر: مشهد

امیر بشیرى
متولد 1364- مشــهد. دانش آموخته کارشناسى ارشــد علوم ارتباطات 
اجتماعى از دانشــگاه آزاد اســالمى. کارگردان نمایش هاى: «نجواهاى 
شــبانه»، «ارض توس در طول تاریخ»، «غــروب بى پایان» و «خانواده 
محترم اردکانــى». بازیگر نمایش هاى: «عاشقســتان»، «دیدار در اتاق 
39»، «پدرانه»(دریافت لوح تقدیر بازیگرى از چهاردهمین جشــنواره 
بین المللى تئاتر دانشــگاهى ایران)، «بادبادك هاى خاموش»، «شــب 

حادثه» و « پزشک پوشالى».

خالصه نمایش
لیال ُگم شده است و همه خانواده 
بــه همراه خواســتگار لیــال، به 
دنبالش هســتند. پیداشدنى که 
قربانى ها و روشــنگرى ها دارد، و 
در نهایت ... . باغ خونى عاشقانه اى 

است که تاریخ را روایت مى کند.
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، ︀︨﹠︑
﹩ و ︎﹠︕   ︨︀︑ ﹤︨

﹟﹞﹢︑

گروه تئاتر بهار
نویسنده و کارگردان: امیرعلى نبویان

بازیگران: هومن حاجى عبداللهى، بهار نوروزپور
با همراهى (صدا): هدایت هاشمى، 

کمند امیرسلیمانى، رویا میرعلمى، بهار کاتوزى، 
بهاره رهنما، بهادر مالکى، بهرام افشارى

طراح صحنه و لباس: بهار نوروزپور
طراح صدا: احمد میرمعصومى
طراح نور: محمدرضا رحمتى
طراح گریم: نیلوفر حیدرى

دستیار کارگردان و برنامه ریز: آرش فصیح
منشى صحنه: ارنواز صفرى

گروه کارگردانى: زهرا سلطانى، فاطمه ده نمک
مدت نمایش: 70 دقیقه

شهر: تهران
امیرعلى نبویان

متولد 1359 – آمل. دانش آموخته کارشناسى مهندسى برق از دانشگاه صنعتى 
مازندران. نویســنده مجموعه 4 جلدى قصه  هاى امیرعلى. نویســنده نمایشنامه 
«ناگهان پیت حلبى». نویسنده و کارگردان نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل».

خالصه نمایش
شــرکت تناسخ گستران شــرق، یک شرکت پیمانکارى  اســت که با مسئولیت 
محــدود، امور مربوط به معرفى کالبد جدید بــه ارواح را بر عهده دارد. روح یک 
چاپار دوره ناصرى پس از 125 ســال سرگردانى، مجدداً به شرکت مراجعه کرده 

تا بلکه گره از کارش باز شود.
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︡ر﹝﹩ ﹫︧﹋︀ ︑

گروه تئاتر آماتور
نویسنده: رسول حق جو

طراح صحنه و کارگردان: مجتبى رستمى فر
بازیگران: ناصر آل خمیس، امجد جاللى، 

حسین گلچین زاده، سیداحمد موسوى راد، میالد هارونى
بازى سازان: محمدامین سراج پور، امیرحسین سلمان ساعدى، 

مهدى خرم نژاد، احمد شجرى پور، ابوالفضل جمال پور، 
محمد حداد، مریم طرفى

سرپرست گروه: سعید نگراوى
دستیاران کارگردان: امجد جاللى،  مازیار کایدى

طراح لباس: سارا حسین پور
ساخت دکور: مسعود تاج پور، مازیار کایدى

نور: ایمان نخلستانى
انتخاب موسیقى: مجید اقبالى

مدیر صحنه: رضا چهرازى
روابط عمومى: امید امیدپور
ساخت تیزر: حسین کیانى

طراح پوستر و بروشور: رسول حق جو
عکاس: محسن حیدرى
مدت نمایش: 90 دقیقه

شهر: اهواز

خالصه نمایش
این نمایش در پنج اپیزود و درباره وضعیت محیط زیســت ایران در زمان دوران 
دفاع مقدس است. در خالل جنگ هشت ساله ایران و عراق، حیوانات اهلى ساکن 

در مناطق جنگى، هرکدام با مشکالتى رو به رو هستند.

مجتبى رستمى فر
متولــد 1365، اهواز. آغاز فعالیــت در زمینه کارگردانى تئاتر از ســال 1386. 
کارگــردان  نمایش هاى: «خط آخــر»، «رقصیدن روى روزنامه هــاى دیروز»، 
«رســوایى بدون نیاز به پرونده»، «نمایشى براى جشنواره»، «مرثیه اى براى یک 
مــرد ُمرده»، «پرواز پرندگان مهاجر در صبــح روز آخر»، «جغرافیاى قصه اى به 
رنگ آتش به طعم دود»، «پرســه در البه الى فریم هاى به هم چســبیده روى 
تایم الین»(کســب لوح تقدیر کارگردانى از ســى و دومین جشنواره تئاتر فجر، 

1392)، «کیست»،  «هملت» و «آگنیتاژ».



43

دام

گروه  جلفا
نویسنده: تادئوش روژه ویچ
مترجم: محمدرضا خاکى

طراح وکارگردان: اسماعیل موحدى
بازیگران: اسماعیل موحدى، معین الدین عشاقى، 

قادر طباطبایى، میالد فروتنیان، افسانه فتاحى، 
ستاره تبریززاد، ملیکا مهربان، حدیث اعراب، 

نورا موسوى نور، هاجر کفیل، امیرمسعود میرمجربیان، 
مسیح فقیهى نیا، مریم روستایى، محمد میرحیدرى، 

سعید هنرمند، سعیده کمالى، آرسام مالح زاده
آهنگساز: حسین احمدجو
طراح لباس: شفق کاظمى

عکاس: فاطمه رجبى
دستیار کارگردان: داریوش امیرى

عوامل صحنه: رویا عیدى، صبا نساج پور، 
شادى زراعتى

مدت نمایش: 80 دقیقه
شهر: اصفهان

خالصه نمایش
نمایش دام نگاهى شــاعرانه و عمیق به زندگى و آثار فرانتس کافکا دارد. رابطه او 
با پدر، مادر، خواهران، عشــق هایش و  همچنین دوست نزدیکش ماکس برود را 

بررسى مى کند.

اسماعیل موحدى
 متولد 1359- اصفهان. دانش آموخته کارشناســى و کارشناسى ارشد کارگردانى 
نمایش از دانشــکده هنر و معمارى دانشــگاه آزاد اســالمى تهــران. کارگردان 
نمایش هاى:  «فیزیکدان ها»، «اوبوشــاه»، «شهر ما»، «آن چه شما خواسته اید»، 
«آوازه خــوان طاس»، «نامه اى به دوســت مریخى ام»، «آقاى اشــمیت کیه؟»،  
«آوازهاى نقش جهان» و «روشــنایى هاى شــهر». بازیگر نمایش هاى:  «خاتون 

غصه دار»، «سرخاب» و «حکام قدیم، حکام جدید».
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گروه  تیتال
نویسنده: امین ابراهیمى
کارگردان: احسان ملکى

بازیگران: امین ابراهیمى، مهدى فریضه، 
زرى اماد، معصومه عزیزمحمدى

طراح صحنه: روحان امامى
طراح لباس: سمانه احمدى مطلق

طراح گریم: زهره قنبرى
دستیار کارگردان: ستار مهرشاد

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: خرم آباد

خالصه نمایش
زن و مــردي بــراي زیارت به 
کربال می روند و در پى وقوع یک 
عملیات انتحاري، تمام مدارك 
شناسایی شان را گم می کنند و 

به یک خرابه پناه می برند.

احسان ملکى
متولد 1360- کوهدشت. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى و کارشناسى ارشد 
کارگردانى نمایش از دانشــکده هنر و معمارى دانشــگاه آزاد اسالمى. کارگردان 
نمایش هاى:  «هزار شالق»(دریافت لوح تقدیر کارگردانى از سى  و سومین جشنواره 
بین المللى تئاتر فجر)، «باغ آتش»، «آقاى مجنون، خانوم لیلى»، «بلوط برشته»، 
«مجلس نامه طوبى»، «اتوبان سکوت»، «چر»، «بحران در پیاده رو» ، «چیدا» و ... .

︀ز﹎︪️ ︋

ه ︣ه︫﹀ ﹫﹀︫
عروسکى | میهمان

نمایشنامه از آزاد داشت (برداشتى آزاد از نمایشنامه(ب
مده آ اثر اوریپید)

گروه تئاتر بیدل 
نویسنده و کارگردان: مهدى شاه پیرى 

بازیگران: داریوش فائزى، مهرنوش بلمه، حامى على زاده، 
هرش آرمند، کتایون رزم حسینى، گل آرا غفرانى، ریحانه کوثرى مهر

آهنگساز: بابک نصیرى خواه  
گفتار متن: مهرنوش بلمه

طراحان صحنه: مهدى شاه پیرى، هانى سقاییان، کتایون رزم حسینى 
ساخت و اجراى دکور: هانى سقاییان، کتایون رزم حسینى، 

بابک رحمانى، حسین قاصدى 
طراح و دوخت عروسک و لباس: مهرنوش بلمه 

طراح و مجرى نور: رضا خضرایى 
طراح پوستر و بروشور: رضا یعقوبى 

دستیار کارگردان: نوید اکبرى مبارکه 
مدت نمایش: 50 دقیقه 

شهر: تهران

مهدى شاه پیرى
متولــد 1359- اصفهــان. دانش آموختــه کارشناســى و 
کارشناسى ارشد تئاتر از دانشکده پردیس موسیقى و نمایش 
دانشگاه تهران. بازیگر نمایش هاى: «بهمن کوچیک»، «تا یک 
بشمار»، «سومین شنبه هفته ... »، «تردید مکن هوراشیو»، 
«الیرتیس»(برنده جایــزه اول بازیگرى از جشــنواره تئاتر 
تجربى، ســال1385)، «طوبى»، «ادیپ شــهریار» و «خانه 
برناردا آلبا». کارگردان نمایش هاى: «مجلس عاشق کشى»، 

«آبجى» و «سیاهه آن نام ها که نیستند».

خالصه نمایش
پادشــاهى پس از سال ها، صاحب دوقلویى مى شود:  دختر 
سرخ مو و پسرى مرده. صدایى در گوش شاه زمزمه مى کند: 
«تنها در صورتى که شــاه گلوى دختر را ببرد پســر زنده 
خواهد شد». شاه چنین مى کند و پسر زنده مى شود اما ... .
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سهیل ساعى
متولــد 1367-تهران. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى و کارشناسى ارشــد 
کارگردانى از دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى. کارگردان نمایش هاى: 
«آرش»، « تیغ کهنه»، «یک مضحکه براى چند پادشــاه»(دریافت دیپلم افتخار 
کارگردانى هفدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهى ایران)، «چهار حکایت از چندین 
حکایــت رحمان»(دریافت دیپلم افتخار کارگردانى پانزدهمین جشــنواره تئاتر 
دانشــگاهى ایران)، «شــاعر» و «آخرین  بازى». بازیگر نمایش هاى: «ننه دالور و 
فرزندانش»، «اوریدیس»، «ســومین شــنبه هفته»، «آندورا»، «بى بى بیدل» و 

«رفقا، رقبا».

نویسنده: بهرام بیضایى
کارگردان: سهیل ساعى

بازیگران: نسرین درخشان زاده، پانته آ مرزبانیان، 
فرانک کالنتر، هومن رستگار، مهدى بزرگ زاده، 

وحید نفر، جواد پورزند، مهدیس توکلى، 
عرفان ابراهیمى، سهیل ساعى، اسحاق میرعزیزى، 

عطا محبوبى، نیلوفر محمدى  بیدمشگى، 
مهشید زبردست،  فایدیم احمدنژاد

طراح صحنه: سعید حسنلو
طراح موسیقى: آرش عزیزى

طراح لباس: باران سیبى
طراح گریم: فریبا حسینى

طراح نور: امیر ترحمى
هنرمند تجسمى: ندا عزیزى
طراح پوستر: مهدیس توکلى

طراح لوگوتایپ: حامد حکیمى
برنامه ریز: مهسا توکلى

دستیارکارگردان: محمد نورى آزاد
عکاسان: گلدیس نمازیان، رضا جاویدى

مدت نمایش: 100 دقیقه
شهر: تهران

خالصه داستان 
افرا، معلم جوان و معتمد محل است که در پى گذران زندگى خود و خانواده اش، 
به اجبار پیشنهاد درس دادن به شازده چلمن را مى پذیرد. مادر شازده چلمن افرا 

را براى ازدواج با پسرش در نظر دارد اما افرا ... .
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محمد برهمنى
متولــد 1367- تهران. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى تئاتر از دانشــگاه 
نبى اکرم تبریز. کارگردان نمایش هاى: «ســیزیف» و «زندگى در تئاتر»(برگزیده 
تندیس بهترین کارگردانى از شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهى ایران). بازیگر 
نمایش هاى: «پســران تاریخ»، «کله پوك ها»، «سرگیجه»، «نمى دونم فردا چى 
مى شه» و «پینوکیو». بازیگر فیلم هاى: «هجوم»، «بیمار استاندارد شده»، «ماهى 

و گربه» و «لگد».

گروه  بالن
نویسنده: دیوید مامت

کارگردان: محمد برهمنى
بازیگران: میرسعید مولویان، ایمان صیادبرهانى

مجرى طرح: روح اهللا زندى فر
طراح صحنه: گروه بالن

طراح لباس: مهرناز عباسى
دستیار کارگردان: پویا صادقى
موسیقى: سهیل سهیلى سرشت

مدیر صحنه: مریم افشار
مدیر اجرا: مصطفى صابونى
دستیار صحنه: حسام نظرى
طراح پوستر: فرانک ایرانى

عکاسان: مهرداد متجلى، شاهین آزما
مدت نمایش: 110 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
زندگى در تئاتر مجموعه اى است از موقعیت ها (در قالب 26 صحنه) که به زندگى 
بازیگران تئاتر بر روى صحنه و پشت صحنه تئاتر مى پردازد. این نمایش زنجیره اى 
از روابط انســانى میان دو بازیگر اســت که یکى از این بازیگران ســال خورده با 
کوله بارى از تجربه تئاترى است و دیگرى جوانى که در ابتداى راه ایستاده و چشم 

به آینده اى بهتر دارد.

ز﹡︡﹎﹩ در 
︣︑︀ ︑
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گروه  سکوت
نویسنده و کارگردان: مرتضى شاه کرم

بازیگران: پروا آقاجانى، ابتسام بغالنى، محسن پوشایى، 
سارینا رزاق مرندى، مسعود شامى  خاتونى، 

مرتضى شاه کرم، ماهان عابدى
طراح صحنه: میالد خرمن بیز
طراح لباس: آرزو ذوالفقارى

طراح نور: مسلم رضایى
طراح پوستر و بروشور: مهدى دوایى
سرپرست کارگردانى: سامان خلیلیان

مدیرتولید: مسعود شامى  خاتونى
دستیارکارگردان و برنامه ریز: پروا آقاجانى

مدیر اجرایى: علیرضا طاهرى مقدم
مدیر صحنه: فرید کیامرثى

مشاور رسانه اى: میترا رضائى
ساخت تیزر: محمد على پور، افشین ضیائیان

موسیقى: آرمین داوودى
عکاس: پریسا خسروشاهین 

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش
خانواده اى هفت نفره موقتاً در خانه اى سى و پنج مترى مجبور به زندگى مى شوند. 

این محدودیت در زندگى آن ها شرایط جدیدى را ایجاد مى کند. 

مرتضى شاه کرم
متولد1363- خرمشهر. دانش آموخته کاردانى کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسالمى 
آبادان. بازیگر نمایش هاى: «عند از مطالبه»، «طروپ طرپ»، «شــیش و بش»، 
«هپروت، ملکوت، سکوت» و «نقطه سرخط».  نویسنده و کارگردان نمایش هاى: 
«تله پاتى»، «تمام من همه عدو»، «نوبت یعنى بعدى» و «سانتى متر»(کســب 
رتبه برتر نویســندگى و کارگردانى ششــمین جشــنواره تئاتر شهر). نویسنده 
نمایشــنامه هاى: «تو هرگز نخواهى گشــت»، «اون زیر تو آب چى مى گذره»، 

«جوالن» و ... .
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گروه تئاتر بیستون
نویسنده: لویى کاالفرت

مترجم: شهال حائرى
کارگردان: کورش سلیمانى

بازیگران: رضا بهبودى، آناهیتا اقبال نژاد
طراح صحنه: سینا ییالق بیگى 

طراح لباس: مژگان عیوضى
طراح نور: رضا خضرایى

طراح گریم: ماریا حاجیها
طراح صدا: آیدین الفت

اپراتور صدا: سهراب کرم رودى
طراح گرافیک: مجید کاشانى

تیزر: مصطفى قاهرى
مشاور موسیقى: گلناز نویدان

عکاس: فرهاد جاوید
طراح گرافیک صفحات مجازى: معراج قنبرى

دستیاران کارگردان: امین  رضا اولیاء، یگانه خدیوى، 
پرستو حق گوى

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

شهر: تهران

خالصه نمایش
زوجى میان ســال، شــبى عادى را با مرور رویاها و خاطرات و خواسته هاى ناکاِم 
خــود مى گذرانند که به یکباره با اتفاقى غیرمنتظره در همســایگى خود مواجه 

مى شوند و ... .

کوروش سلیمانى
متولــد 1352-کرمانشــاه. دانش آموختــه کارشناســى کارگردانــى تئاتــر و 
کارشناسى ارشــد ادبیات نمایشــى از دانشــکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران. 
کارگــردان نمایش هاى: «وعــده گاه نهنگ ها»، «پیک نیــک در میدان جنگ»، 
«آرامش از نوع دیگر»، «چاى تلخ»، «مســافران»، «ناگهان پیت حلبى» و «فالو 
مى(Public Eye)». بازیگر نمایش هاى: «هملت و دن کیشوت»، «روال عادى»، 
«هفت پــرده»، «قرارداد ... با مرگ»، «درخت بلوط»، «بهار و آدم برفی» و «هفت 

قبیله گمشده».
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مصطفى قربان پور
متولد 1357- تهران. دانش آموخته کارشناســى برق از 
دانشگاه شهید رجایى. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: 
«شــهر پرى هــا» و «کتیبــه». نویســنده، تهیه کننده 
و کارگــردان فیلــم ســینمایى «12 روز». نویســنده 
فیلم نامه هــاى: «باریک تر از مو»، «هرمز و غول طوفان» 

و «بهار منم».

خالصه نمایش
کمى شــازده، مقدارى پادشاه، اندکى اگزوپرى، 
چند قطره روباه، کرور کرور می خواره، دو وجب 
جغرافــی دان، چند برگ گل ســرخ و میزانى از 
تاجرپیشــه و فروشنده و سوزن بان و فانوس بان 
و خودپسند و مار و بره اى که گل ها را می خورد، 

می شود آنچه که تویى!

نویسنده و کارگردان: مصطفى قربان پور
بازیگران: مسعود کرامتى، بهناز جعفرى، احمد ساعتچیان

مشاور کارگردان: مسعود کرامتى
طراح گریم: ماریا حاجى ها

طراح صحنه: محمد محمدى
طراح لباس: مهشید جوادى

آهنگساز: امیر صارمى
دستیار کارگردان، برنامه ریز و مدیر تولید: سیدفرشاد هاشمى

عکاس: سارا اصالن بیگى
منشى صحنه: آماندا موسوى

گرافیک و ویدیو: گروه هنرى هامون
مدیران صحنه: احمد عالى شاه، میالد فرخى

نوازندگان: سردار سرمست، سهیل پیغمبرى، امیر صارمى
میکس  صدا: کاوه عابدین

دستیاران طراح صحنه: على شجاعى کاشانى، محمد قاعدى
ساخت آکسسوار:  محمد محمدى

پشتیبانى گریم: على اعرابى
اجراى گریم: وحدت سرچونى

دستیاران طراح لباس: پانیذ پرویز، شهرزاد کاظمى فروز
دوخت لباس: زهرا بهرامى

دستیار مدیر صحنه: عباس ازهارى
کارآموز: آیدا قائم مقامیان
مدت نمایش: 80 دقیقه

شهر: تهران

ali
Highlight
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ا﹁︧︀﹡﹥ ِا﹝﹫﹏ و 
﹏﹫﹝﹞ِ

شهاب امرایى
متولد 1361- خرم آباد. دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد 
اراك و کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد اسالمى بوشهر. آهنگساز 
نمایش هاى: «شب واقعه»، «شرنگســتان» و «مکبث». کارگردان نمایش هاى:  
«هذیان شــبانه»(برنده جایزه اول کارگردانى در جشنواره تئاتر استان لرستان، 
1384) و «اُوردوز». نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «نذرى به رنگ خاك» و 
«راز روغن مقدس»(برنده جایزه اول نویسندگى و کارگردانى در جشنواره تئاتر 
استان لرستان، 1389). نویسنده، کارگردان و طراح صحنه نمایش «تولد رویا». 

گروه نمایش کاکتوس
نویسنده و کارگردان: شهاب امرایى

 بازیگران: ناصر جودکى، فاطمه سرمدى، 
معصومه رضایى، حسین مهدیان، رضا حاجى وند، 
محمد صادقى، اشرف  حسینى، محسن فراهانى، 

مونا یزدان فر، فاطمه اسدى، سارا جودکى، 
حسین گودرزى، فاطمه موسوى، محمدطاها ساکى

طراح صحنه: شهاب امرایى
طراح لباس: الهام مرادى

طراح گریم: نازنین چگنى
دستیار کارگردان و بازى گردان: وهاب امرایى

موسیقى زنده: سیاوش آرین کیا، ایمان فتح الهى، 
مهدى طونى، وهاب امرایى، الهام موسوى، 

شقایق چنگایى، زینب نصرتى 
مشاور فولکلوریک: کیومرث جمشیدى

ساخت دکور: محسن فراهانى
دستیار دکور و اجراى نور: فرشید پیامنى

دستیار دکور و تدارکات: رضا بهمنى
اجراى گریم آقایان: محرم رحمت
اجراى گریم خانم ها: نازنین چگنى

منشى صحنه: الهام موسوى
طراح پوستر و بروشور: فاطمه سرمدى
اجراى پوستر و بروشور: حسین مهدیان

مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: درود

خالصه نمایش 
معصومه، بعد از فوت همسرش به همراه دو پسرش به آپارتمان کوچکى در تهران 
نقل مکان مى کند. او که قرار اســت در شب یلدا به مهمانى شایان همسر آینده 

خود برود با حضور ناگهانى پدر خود مواجه مى شود و ... . 
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︣ا﹜﹫︀ ︐ ︨ا

 پیمان کریمى
متولد 1356- زنجان. دانش آموخته کارشناسى مجسمه سازى از دانشگاه فردوسى 
مشــهد. عضو هیأت مدیره انجمن هنرهاى نمایشى اســتان اصفهان. کارگردان 
نمایش هاى:  «آخرین برف زمستانى»، «رویاى پرندگان»، «عصر جدیدتر»، «من 
هنوز زنده ام»، «بخش شــماره شش»،  «تقاطعى در کهکشان»(کسب مقام اول 
کارگردانى از بیست  و ششمین جشنواره تئاتر استان اصفهان)، «ایستگاه صفر»، 

«خون و ماتیک» و «مرگ کسب  و کار من است».

گروه نقش جهان
نویسنده: پیام الریان

کارگردان: پیمان کریمى
بازیگران: محسن احمدى نیک، 

پوریا ریحانى، شهره موسوى
طراح صحنه و لباس: مهرنوش مردى ها

اجراى جلوه هاى بصرى و فنى: 
ایمان نقیه

موسیقى: محدثه نیک خواه، 
امین بهادرى نیا

دستیاران  کارگردان: ایمان نقیه ، 
بهاره آقاداوود

نور: حامد محسنى
منشى صحنه: طهورا ریاحى زاده
پوستر و بروشور: سارا رضایى

گریم: اعظم مهربد
دستیاران صحنه: مهرسا سادات رضوى ، 

تینا مومن زاده
مدت نمایش: 55 دقیقه

شهر: اصفهان

خالصه نمایش
عدنان پسرى از ایران به اتفاق سامیه اهل افغانستان، تصمیم دارند از طریق دریا 
به صورت غیرقانونى توسط یک قاچاقچى انسان به اسم گادین وارد استرالیا شوند. 
در نمایش اســترالیا گذشته این افراد و اتفاق هاى بین آن ها در طول این سفر پر 

مخاطره، مرور مى شود.



52

︣اا﹁ ﹁

گروه کاوش
نویسنده: بهرام بیضایى

کارگردان: احسان جانمى
بازیگران: رسول هنرمند، محمد ترابى، مائده وحید، 

الهام زنجانى، امین پناهى، محمد رادمهر، مسعود یزدان بخش، 
آرزو نادرى، حسین مهورى، ایمان جالل

بازى سازان: متین روان بخش، محمدامین مطورى، 
عرفان باقریان، ناصر دیاقى، نسیم امیدیان، نگین نجارى، 
محدثه هوشیار، سپیده بکرانى، آیدا قنبرى، فاطمه جبارى

دستیاران کارگردان: آرزو نادرى، ناصر دیاقى، 
ابراهیم صداقتى

طراح صحنه و نور: احسان جانمى
طراح لباس: شفق کاظمى

موسیقى: امیرمحمد طاهرى
نوازندگان: ناصر دیاقى، فاطمه جبارى

طراحان گریم: شیما مومنى، سیمین صالحیان
مدیران صحنه: امیررضا احمدى، نیما آتش

دستیاران صحنه: اشکان سیاوشان، شقایق شمشیرى، 
مریم دهقان نژاد، نوشزاد کیانى پور

ساخت دکور: احمد مارانى
مدت نمایش: 110 دقیقه

شهر: اصفهان

خالصه نمایش
افرا ســزاوار با خانواده خود در خانه اســتیجارى خانم شازده بدرالملوك زندگى 
مى کند. مادر او کلفت شــازده خانم است. حمید شــایان، دوچرخه ساز محله، 
عاشق افراست و از طرفى شازده خانم، افرا را براى پسرش در نظر گرفته است و ...

احسان جانمى 
متولد 1360 - زرین شهر. دانش آموخته کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشگاه 
هنر تهران و دانشــجوى دکتراى پژوهش هنر دانشــگاه هنر اصفهان. کارگردان 
نمایش هاى: «اینجا خونه منه»(برنده جایزه اول کارگردانى جشــنواره سوره ماه 
اهواز، 1394)،  «دوران خوش بازنشستگى»(برنده جایزه دوم کارگردانى جشنواره 
نمایش هاى طنز تهران، 1394)، «امشب مهره هاى پشتم نى لبک مى زند» و «رود 
زنده مى زاید». نویســنده نمایشنامه «حکایت نا تمام یک زن»(برنده جایزه دوم 
نمایشنامه نویسى از نهمین جشنواره تئاتر دانشگاهى ایران ). طراح صحنه نمایش 

«قصه بگو یا بمیر».
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نویسنده: پیام الریان 
کارگردانان: محمدرضا درند، سعید زندى

بازیگران: سعید زندى، سیدسروش پیمبرى، 
مصطفى ذوقى، سامان حیدریان، سمیه رضایى، 

زهرا طیورى، سارا قنبرى راد، محسن امیرى
طراحان صحنه: پیام الریان، سعید حسنلو

طراح و مجرى نور: حسین نادرى
آهنگساز: عارف روستایى 

مشاور کارگردان: مصطفى ذوقى 
دستیار کارگردان: شهاب اژدرپور

نوازندگان: پارسا قربانى، سارا َکلوند، 
ادریس عزیزى، عارف روستایى

منشى صحنه: زهرا قدمى
مدت نمایش: 100 دقیقه

شهر: کرمانشاه

خالصه نمایش
نمایــش پروانه الجزایرى درباره زندگى نویســنده تئاترى اســت که مى خواهد 

نمایشنامه اى برخالف تمام چیزهایى که تا آن روز آموخته است، بنویسد.

محمد رضا درند       
متولد 1356- کرمانشاه. آغاز فعالیت 
هنــرى از ســال 1368. کارگــردان 
بــازى»،  «آخریــن  نمایش هــاى: 
«خرمگس»، «مرگ کســب و کار من 
است»، «خون و ماتیک»، «زمان لرزه»، 
«صورت به صــورت»، «وقتى که یاد 

مى رود»، «غرامت» و «گاهى». 

سعید زندى 
متولد 1355- تهران. کاردانى مکانیک 
سیاالت از دانشــگاه صنعتى اصفهان. 
بازیگــر و کارگــردان نمایش هــاى: 
«اســتخوانها صــدا کند تــاخ تاخ»، 
«خرمگس»، «مرگ کســب و کار من 
است»، «خون و ماتیک»، «زمان لرزه»، 
«غرامت»، «گاهى»، «همه چیز درباره 
آقاى ف». بازیگر نمایش هاى: «آفتاب 
دشت»، «مجلس عشق»، «قشنگ ترین 

آهنگ»، «آخرین بازى» و ... . 

︎︣وا﹡﹥ 
︤ا︣ی ا﹜︖
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﹢﹇ ﹤︀در
نویسنده و کارگردان: رضا صابرى

بازیگران: علیرضا ضیاءچمنى، ستایش رجایى نیا، ارسیا صنعتى، 
محبوبه سلطانى، عاطفه پوربهرام، نیلوفر کاظمى، شهره ُمکرى

تهیه کننده: مسعود حکم آبادى
همسرایان: سلماز باغبان زاده، مهرى حسابى، مینا حسینى روش، 

نسرین رسالتى، آیالر رشیدى، مهدیه رمضان پور، رها ره گشا، 
پگاه زرقامى، هانیه عرفانیان، مهال فالح، بهنوش قرایى، الهه کریمى، 

فرزانه مکتبى، دینا مهذب، سحر نکوزاد، الهه وفایى، صبا وفایى
طراح نور: محمود کریمى

طراحان صحنه: رضا صابرى، مریم ماه گلى، على فالحت
طراح لباس: زهرا کاظمى

طراح حرکات فرم: تینا لطفى
طراح گریم: رویا حشمتى

طراحى ماسک : مریم ماه گلى
دستیار کارگردان و برنامه ریز: امیرمحمد فرمان

منشى صحنه: ملیکا همتى
مسئول گروه همسرایان: حامد همایونفر
مربى آمادگى جسمانى: الهام هرندى زاده

مشاور متن: علیرضا ضیاءچمنى
مدیر تولید: نازیال عزیزى

مدیر تدارکات: رضا کلماتى
حمل و نقل: رسول صابرى

ساخت دکور: میالد ادیب، سجاد خسروى کوچ
مدیر صحنه: محمد سجادى

مجریان گریم: امیر شکوهى، مهسا یوسفى، 
نعیمه حسینى، زهرا آژند، سارا نداف
ساخت ماسک: امیرعباس فرمان
دوخت البسه: منصوره زحمتکش

آهنگساز: میالد قنبرى
(با الهام از سمفونى دریاچه قو اثر ایلیچ چایکوفسکى)

مدیر روابط عمومى: پویا غازى
طراح گرافیست: جواد علیخوئیان

ساخت تیزر: مصطفى مسگرى
عکاسان: آریانا آهنگرى، آریا سبزوارى

فضاى مجازى: محسن نورمحمدى
نریتور تیزر: آرش تقوى

مدت نمایش: 120 دقیقه
شهر: مشهد

خالصه نمایش
پادشاه براى انتخاب همسر مناسب براى فرزندش زیگفرید، مراسمى مى گیرد. 
روثبارت ســاحر بزرگ، براى اینکه دخترش را راهى دربار پادشاه کند، او را در 

شکل و شمایلى دیگر به این مهمانى بزرگ مى فرستد و ... .

رضا صابرى
متولد 1327ـ  مشهد . دارنده نشان درجه یک هنرى(معادل دکترى) از شوراى 
ارزشــیابى هنرمندان کشــور. نویســنده، کارگردان و طراح صحنه نمایش  هاى: 
«خانات»(دریافت جایزه اول کارگردانى، اول نویســندگى و اول طراحى صحنه 
از نخستین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «مظلوم پنجم»(دریافت جایزه اول 
کارگردانى، اول نویســندگى و اول طراحى صحنه از دومین جشنواره بین المللى 
تئاتر فجر)، «شنا در آتش»(دریافت جایزه اول کارگردانى، اول نویسندگى و اول 
طراحى صحنه از دوازدهمین جشــنواره بین  المللى تئاتر فجر) و ... . نویســنده 

نمایشنامه   هاى: «سایه هاى بلند»، «رامرودى ها» و ... . 

(با نگاهى به باله دریاچه قو اثر 
ایلیچ چایکوفسکى)
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گروه تئاتر تجربى هنر
نویسندگان: محسن براتى، محمد شاکرى

کارگردان: محمد شاکرى
بازیگران: آزاده حیدرزاده، فاطیما خسروى، 

احمد زعفرانى، حکمت شیردل، رضا نامدارى، 
امیرحسین مدرسى

مشاور کارگردان: مهران رحمانى
دستیار کارگردان و برنامه ریز: نیلوفر رضایى

طراح صحنه: محمد شاکرى
طراح لباس: شاداب رحمانى

طراح نور: آرش فیروزه
اجراى دکور: آزاده کیان خواه ، پوریا زارعى  استاد

آهنگساز: امید رمضانى 
طراح پوستر و بروشور: مسعود زمانى  راضى

مدیر صحنه: مهدیه بدرانلویى
امور فنى: پوریا فخار
عکاس: مهدى علیپور

تصویر: ایمان بدرى رمضانى، روح اهللا پرویز
تدوین: احسان بدرى رمضانى

مدت نمایش: 65 دقیقه
شهر: بجنورد

محمد شاکرى
متولد 1366- بجنورد. دانش آموخته کارشناسى بازیگرى کارگردانى از دانشکده 
ســینما تئاتر دانشــگاه هنر تهران. نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «کشتى 
شکســته روى ماه»، «چند ریشــتر حرف تــب دار»، «مرگانگــى» و «موالر». 
کارگــردان نمایش هاى:  «زندگى چیز خوبیه»، «گفتگوى شــبانه»، «اعترافاتى 
درباره زنان»، «قرار»، «بوسیدن به وقت تگرگ»، «روزهاى بى قوام» و «بیوه هاى 

غمگین ساالر جنگ».

خالصه نمایش
نرگس و مجید به زودى مجبور خواهند شــد که از یکدیگر جدا شوند، اما زمان 

تفسیر دیگرى از این جدایى دارد.

︀ز﹎︪️  ︋
 ﹤﹡︀  ︠﹤︋
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خالصه نمایش
نمایش داستان جماعتى را روایت مى کند که منتظر رسیدن خبرى هستند. این 
خبر مى تواند زندگى آنان را دستخوش تغییرات عمده اى نماید. دستیابى و چشم 
به راهى این اتفاق، همگى را براى رســیدن  سریع تر به مقصودشان در یک رقابت 

محترمانه قرار داده است.

سامان خلیلیان
متولد 1358- تهران. دانش آموخته کارشناسى و کارشناسى ارشد علوم سیاسى. 
دانشجوى دوره دکترى جغرافیاى سیاسى دانشگاه خوارزمى. داراى نشان درجه 
سه هنرى. نویسنده نمایشنامه هاى خیابانى:  «یک طرفه»، «خزانى به وسعت بهار»، 
«پسرك درویش و دختر پادشاه»، «از تقدیس تا تندیس» و «عشق سیرى چند». 
کارگردان نمایش هاى صحنه اى و خیابانى: «موعود»، «بعد از یک نمایش»، «تو 
هرگز نخواهى گشت»، «دیوار»، «همه به سوى تندرستى»، «سمفونى کالغ ها»، 

«دیوار» و «مسیحا».

نویسنده: مرتضى شاه کرم 
طراح و کارگردان: سامان خلیلیان

تهیه کننده: نوید محمدزاده
بازیگران: پروا آقاجانى، ابتسام بغالنى، جواد پوالدى، 

آتیه جاوید، على شهبازى، حسام  خلیل نژاد، محمدزوار بى ریا، 
مرتضى شاه کرم، الهه شه پرست، امین شاه ولى، احمد صمیمى، 

رضا نورانى، سلمان فرخنده، سیدعلى موسویان
طراح لباس: پریدخت عابدین نژاد

طراح گریم: على گودینى
طراح نور: سامان خلیلیان

دستیار کارگردان و برنامه ریز: على شهبازى
مدیر اجرایى: میالد مولوى

دستیار اجرا: رضا نورانى
مدیر صحنه: مهدى ُکبه

دستیاران صحنه: حمیدرضا پناهى فر، میالد شهیدى فر
منشى صحنه: مهتاب حسنى
دستیار لباس: زهره غالمى

طراح پوستر و بروشور: مهدى دوایى
عکاس: مهدى آشنا

انتخاب موسیقى: آرش ساربان 
دکور و اکساسوار: حسین طاهربخش  

اپراتور نور و صدا: وحید ساالرکیا
تبلیغات و امور فضاى مجازى: عرفان پورمحمدى 

ساخت تیزر: صادق زرجویان
مدت نمایش: 75 دقیقه

شهر: تهران

︻﹠︡ از ﹝︴︀﹜︊﹥
چهل سالگى انقالب اسالمى

میهمان
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﹜ ︨ر
 ﹩﹆︫︀︻
آب ﹨︀

گروه نمایش پرسونا
نویسنده: مازیار رفعتى

دراماتورژ و کارگردان: محمد اسماعیل بیگى
بازیگران: فاطمه محمدیان شمالى، محمد شا حسینى، على باسره، 

اسماء وحیدنیا، یونس میرزابیگى، محمدرضا کوچکى، 
فاطمه صیدى، مینا حسینى، رضا پورآشور، رضا ِمیکرمى، 

مریم عبدى، محمدعلى ططرى، وحید رضایتى، دانیال عزیزى، 
علیرضا بسطامى، آرمین جعفرى زاده، آیلین صادقى، محمود باقرى، 

محمد محمودى، مجتبى رشیدى فر، امیرحسین میرزابیگى، 
فائزه اکبرى، جمال زرین، اشکان امام دوست، نازنین رستمى، 
حسین جعفرى، هانیه رشیدى، مونا ایزدى، فاطمه میربیگى 

طراحى صحنه، لباس، نور و موسیقى: محمد اسماعیل بیگى
بازیگردان و مشاور گروه: مازیار رفعتى

دستیاران هنرى کارگردان: محمود باقرى، محمد شاحسینى

دستیار اول کارگردان و مدیر صحنه: مهرداد علیزاده
دستیار دوم کارگردان: محمدعلى ططرى

دستیاران فنى و اجرایى: محمد اکبریان، مهرداد رضایى
منشى صحنه: فاطمه برزویى

ترانه سرایان: على محمد محمدى، 
محمد اسماعیل بیگى، بهادر مرادخانى

موسیقى: محمد شاحسینى، حامد جمالزاده، محمد اسماعیل بیگى،  
علیرضا بسطامى، جمال زرین، امیر بشیرى 

ساخت دکور: محمد اکبریان، مهرداد رضایى، 
محمد شاحسینى، محمدعلى ططرى 

طراح پوستر و بروشور: حسن بسامى
عکاسان: محمدرضا خدرى، مهرداد رضایى

 مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: ایالم

خالصه نمایش 
نمایش رســم عاشقى آب ها 
داســتان تالش گلنار براى 
حفظ و آبادانى باغ خشکیده 
پدرش و ایستادگى او در برابر 
تازه  خواستگار  زمین خوارى 
به دوران رسیده خود، گلباد 

است. 

محمد اسماعیل بیگى
متولد 1363- ایالم. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى تئاتر از دانشگاه 
آزاد اســالمى تنکابن. کارگردان نمایش هــاى: «اژدهاك»، «مصاحبه»، 
«عروســى خون»،  «دو متر در دو متر جنگ»، «نفرین ترین حوا» و ... . 
بازیگر نمایش هاى: «آوخ»، «قرار بى قراران»، «نقل امروز، نقل دیروز» و 
«بوتیک رنگارنگ». نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «تشریح» 
و «و چند ســفارش دیگر». کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «هزار توى 

هزار»، «شمال از جنوب غربى»، «نقل فحش و کتک» و ... .

ali
Highlight
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﹎︤ار︫﹩ ﹝︣﹎︊︀ر از 
﹢ا︋﹢ا﹡﹩  ﹫︀ه︠   ︨﹏︭﹁
︧︡︗ ︡︊﹛︀﹋ ︣ ز﹡﹩ ﹋﹥︋ 
﹝︣د﹨︀ش ا︧︐︀ده
﹝︐﹢﹜︡ ﹝﹩ ︫﹢د

گروه تئاتر آسوریک 
نویسنده: جواد صداقت

کارگردانان: جواد صداقت، الهام اِبنى 
بازیگران: الهام ابنى، حشمت اهللا غضنفر، جواد صداقت، 

آیناز جلیلى، فاطمه کشاورز، حدیث علیزاده، 
علیرضا بیابان زاده، فاطمه خندان، سینا رضایى

طراح صحنه: جواد صداقت
طراح لباس: الهام ابنى 

طراح پوستر و بروشور: محمدحسین فاریابى
طراح نور: احسان ابنى

طراح گریم: فاطمه خندان
انتخاب موسیقى: جواد صداقت

مدیر روابط عمومى و بین الملل: آفرین ابنى
مدت نمایش: 50 دقیقه 

شهر: بوشهر

خالصه نمایش
زنى مبارز به نام جزیره در جنگى نابرابر با دشمن، به همراه مردمان 
از مخــازن نفت اصابت دیده محافظت مىکنــد. او در اصل خود 
جزیره است که در تمثال یک زن به نمایش درمى آید. در این میان 

فرد و افرادى هم هستند که او را رها مىکنند اما ... .

جواد صداقت
متولد – 1357 بوشهر. دانش-

 آموختۀ کارشناسى و کارشناسى 
ارشد ادبیات نمایشى  از دانشگاه 

آزاد اسالمى بوشهر. رئیس انجمن 
هنرهاى نمایشى استان بوشهر در 

سال  هاى 1380 و 1392. نویسنده و 
کارگردان نمایش  هاى: «کاکاتکشى»، 

«اقتباس خون»، «قاتل کره  اسب»، 
«گودوکس»، «توهم»، «شاه کشى»، 

«ترجمه پدیدارشناسى جنگ»، 
«مرگزار سیاه سرخ شیارهاى 

تیفوسى»، «جاناتا کالغ ساحره 
شده»، «ده آنتروپى وحشت 

پوالرك»، «گوزن، ژانت، زرد، رساله 
یک گاوچران» و ... .

الهام اِبنى
متولد – 1365 تهران. دانش  آموختۀ 

کارشناسى مهندسى آى تى از دانشگاه آزاد 
اسالمى بوشهر و دانشجوى کارشناسى 

ارشد ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد تهران 
مرکز. بازیگر و طراح لباس نمایش هاى: 

«مجلس سور سوگ»، «ناصرالدین، 
ملیجک و گربۀ قجرى»(دریافت جایزة 

دوم بازیگرى و جایزة اول طراحى لباس 
از دهمین جشنواره تئاتر استانى بوشهر، 

سال 1392)، «سیه سول»، «مرغ 
دریایى»، «دستارى که بر پیکر اسب پیک 

در راه ...» و ... . نویسنده، کارگردان و 
طراح لباس نمایش  هاى: «قاتل کره اسب»، 

«گودوکس»، «توهم» و «اگر شبى از 
شب  هاى تهران مسافرى».
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خالصه نمایش 
در یک مکان نامشــخص، جنگى نابرابر بین دو گروه شکل گرفته است که در همین حین، نطفه هایى 
بسته مى شود. مادران فریادزنان در تالش هستند تا نطفه ها به جنین تبدیل شده و متولد شوند اما ... .

گروه  مایم
نویسنده و کارگردان: کاوه نورمحمدى

بازیگران: کاوه نورمحمدى، محمد نوریان، 
جواد بهروانى، فاطمه کرم پور علمى،

ایمان ولى پور، حسن روشن پور
طراح صحنه و حرکت: کاوه نورمحمدى

طراح نور: میالد قالوند
موسیقى: افشین امیرى

دیالوگ: محمد نوریان
دستیار کارگردان: حدیث ارشیا

منشى و مدیر صحنه: انیس ارشیا
عکاس: فاطمه اهللا وردى چگنى
سرپرست گروه: مینا سپهوند

مدت نمایش: 40 دقیقه
شهر: خرم آباد

کاوه نورمحمدى
متولد 1368- خرم آباد. دانش آموخته کارشناسى بازیگرى از 
دانشگاه نبى اکرم تبریز. کارگردانى نمایش هاى:  «رقص قلم 
در ســتون جراید»، «چرخ»، «ضیافتى در گورخانه»، «روز 
از نو، روزى از نو» و «رابینســون در قرن اینترنت». بازیگر 
نمایش هاى:  «رقص قلم در ستون جراید»، «شهادت پیوتر 
اوهه»، «سوخته راه»، «بلبشو»، «خنده گندم»، «اتاق عمل» 

و «قرار بى قرار موش ها».

﹡︴﹀﹥  در ︋﹠︡

︀﹡﹢اده   ︠﹉
︣م ︐﹞

نویسنده: مسعود هاشمى نژاد
کارگردان: عادل عزیزنژاد

طراح صحنه و لباس: محمدرضا مرتضوى
آهنگساز: سعید مهاجر

منشى صحنه و دستیار کارگردان: عسل میرزایى
طراح گرافیک و پوستر و بروشور: عاطفه صدفى

مدت نمایش: 50 دقیقه
شهر: شمیرانات تهران

عادل عزیزنژاد
متولد 1369- اراك. دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشى 
از دانشگاه آزاد اســالمى اراك. کارگردان نمایش هاى: «مزون»، 
«بچه خــور» و «یــک ربــع به جنــگ». بازیگــر نمایش هاى: 
«وقتى طبل آخر را محکم تر زدند»، «هملت»، «کافى شــاپ»، 
«کى؟»(برنده جایزه سوم بازیگرى جشنواره تئاتر استان مرکزى ، 
1392) و «بوتیک»(برنــده جایزه اول بازیگرى جشــنواره تئاتر 

استان مرکزى، 1394).

خالصه نمایش
خانــواده اى که در جنوب شــهر تهران 
زندگــى مى کنند در انتظــار پیوند کبد 
فرزندشــان به ســر مى برند. آنها در این 

ماجرا درگیر اتفاقاتى مى شوند.
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گروه  آوان
نویسنده و کارگردان: محمدجواد صرامى
بازیگران: جلیل عالى پور، خاطره حسینى، 

محمد قربانى، مرضیه مهرجویى، سارا رفیعى، 
شیما مومنى، بهاره قاسمى

طراح صحنه و نور: محمدجواد صرامى
طراح لباس: فائزه کاظمى
طراح گریم: شیما مومنى
مدیر تولید: جواد فرقانى

سرپرست گروه: اسماعیل صرامى
آهنگساز: جواد رضایى

دستیار کارگردان: مهران بکرانى، مرتضى کمسارى
ساخت و نصب دکور: احمد مارانى

مدیرصحنه: شادى شهریارى
منشى صحنه: پگاه فردى پور

اجراى گریم: شقایق ضیایى، آرمین حاجت پور
دستیاران صحنه و نصب دکور: آرین نیسانیان، 
ارس کرمانى، حمید صرامى، محمدحسن خسروى

دستیار لباس: سهره قربان على پور
مسئول فنى نور و صدا: على حق شناس، 

امیر موسى خانى
عکاس: محمدحسن مجیرى

مدت نمایش: 45 دقیقه
شهر: اصفهان

خالصه نمایش
لورکا در اتاق شــخصى اش، مشــغول نواختن پیانو اســت که ناگهان در فضاى 
نمایشــنامه یرما که در حال نگارشــش است، غرق مى شــود و با چهار وجه از 
شخصیت یرما، یعنى غرور، عقل، سادگى و عشق روبه رو مى شود که در تقابل با 

خصوصیات خوان، همسر یرما است و ... .

محمدجواد صرامى 
متولد 1369- اصفهان. دانش آموخته کارشناســى پرســتارى از دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان. نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «چرخه سودایى»، «وفاى 
عروســک ها»، «کیف» و «رویاى مبارك». نویســنده نمایشنامه هاى چاپ شده: 

«کشکاب»، «گاف»، «تراژدى شیرین» و «النه اى روى نخل».

 ︨︣
︀م ︫︤﹫﹞

(با نگاهى به نمایشنامه یرما اثر 
فدریگو گارسیا لورکا)



در مسابقه بین الملل 25 نمایش(17 نمایش 
ایرانى و 8 نمایش غیر ایرانى) حضور دارند 
که 8 نمایش غیر ایرانى مسابقه بین الملل، 

در بخش تئاتر ملل معرفى مى شوند.
ابلوموف |  222
استرالیا |  222

استیو جابز |  222

او |  222
بچه گرگ ها |  222

پرومته- طاعون |  222
تانگوى شیطان |  222

خنکاى ختم خاطره |  222
دستورالعمل  هاى پرواز براى خدمه و خلبان |  222

طناب |  222

مادر |  222
مرگ و پنگوئن |  222

موى سیاه خرس زخمى |  222
نامبرده |  222
نمایش |  222

وقتى خروس غلط مى خواند |  222
یک هفته راه رفتن در بهشت |  222
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﹟﹢﹍﹠ ﹝︣گ و︎ 
(بازخوانى رمان مرگ و 

آندرىکورکف) اثر پنگوئن

گروه تئاتر امید
نویسنده: محمد چرم شیر
کارگردان: پیام دهکردى

بازیگران: مهران امام بخش، محمدحسین زیگسارى، 
محمد شهبازطهرانى، فرید قبادى، عارفه لک، 

امین موحدى پور، منصور نصیرى، باران وقا رکاشانى
طراح صحنه: مجتبى رجبى

طراح نور: عابس خلقى
طراح لباس: ندا نصر

طراح گریم: ماریا حاجیها
طراح و سازنده عروسک: رویا ناصرى

موسیقى: آنکیدو دارش
طراح پوستر و بروشور: مرتضى اتابکى

معلم آواز: شقایق باقرى
گروه کارگردانى: منصور نصیرى، امیدرضا رجایى

مدیر روابط عمومى: فؤاد خراباتى
مشاور تبلیغات و رسانه: آوا فیاض 
عکاسان: مرتضى زمانى، طال سپهرم

تهیه کننده: گروه تئاتر امید
مجرى طرح و مدیرتولید: وحید لک

مدت نمایش: 85 دقیقه
کشور: ایران(تهران)

خالصه نمایش 
ویکتور نویســنده اى تنها است که کســى عالقه اى به چاپ داستان هایش ندارد 
و او تنهایى خود را با قبول کردن سرپرســتى یک پنگوئن افســرده از باغ وحش 
ورشکسته اى پر کرده است. چندى بعد، با دعوت دفتر یک روزنامه، براى کسانى 

که مى میرند، سوگنامه مى نویسد البته پیش از مرگ شان.

پیام دهکردى
متولد 1356 –شهرکرد. دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد 
اسالمى اراك و کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشکده  سینما و تئاتر دانشگاه هنر 
تهــران. کارگردان نمایش هاى: «هیچکس نبود بیدارمان کند»، «متولد 1361»، 
«براى تو محبوس آن تنگ» و «زمستان خوانى». بازیگر نمایش هاى: «ابلوموف»، 
«تب ســرد روى پیشانى داغ»، «تکه هاى سنگین ســرب»، «مرد بالشى»(برنده 
جایزه بهترین بازیگر مرد از سى و دومین جشنواره  بین المللى تئاتر فجر و بهترین 
بازیگر مرد ســال تئاتر ایران از جشن بازیگر خانه تئاتر، سال 1393)، «جنوب از 

شمال غربى»، «سیمرغ» و ... .
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︵﹠︀ب

میهمان

(براساس فیلم طناب اثر 
آلفرد هیچکاك)

 خالصه نمایش
دو جوان با این عقیده که جنایت نوعى هنر اســت، دست به قتل همکالسى شان 
مى زنند. ســپس، خانواده او را دعوت مى کنند و بر روى جســد او که حاال داخل 

صندوق کتاب قرار دارد، غذا سرو مى کنند. 

نصیرملکى جو
متولــد 1363- تهران. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى از دانشــکده هنر و 
معمارى دانشــگاه آزاد اسالمى و کارشناسى ارشــد هنرهاى تجسمى با گرایش 
پرفورمنس آرت از دانشــگاه باوهــاوس آلمان. طراح و کارگــردان نمایش هاى: 
«روش هاى درست براى درست دیدن و درست بلعیدن موقعیت ها!!»، «در اکتبر 
1815 آزاد شــد، ســال 1796 وارد آنجا شده بود به جرم شکستن یک شیشه و 
برداشتن یک نان!»، «ســفیدبرفى و هفت کوتوله»، «نان»، «مسخ»، «کرگدن» 

و «کوال». 

کارگردان: نصیر ملکىجو
بازیگران: رامین ناصرنصیر، على شادمان، خسرو پسیانى، 
پگاه کاظمى، آیناز آذرهوش، مهسا طهماسبى، راد پورجبار

تهیه کننده: هاشم حکمه
مجرى طرح: نورالدین حیدرىماهر

طراح گریم: لعیا خرامان
طراح صحنه: نصیر ملکى جو

مشاور طراح صحنه: حسین طاهربخش
طراحان لباس: سمانه احمدىمطلق، نصیر ملکىجو

طراح نور: حمید جاللى
طراح گرافیک: صادق زرجویان
موسیقى و صدا: على کیانیان

عکاسان: محمدصادق زرجویان، ساغر ناموران
مشاور رسانه اى و مدیر روابط عمومى: سام بهشتى 

مشاور تبلیغات: سارا حدادى
دستیار کارگردان، برنامه ریز و منشى صحنه: راحیل مرشدى

مدیر صحنه: مجید مهرآبادى
دستیاران صحنه: آرمین گودرزى، توحید لواسانى، کیان اسماعیلى

مدت نمایش: 70 دقیقه
کشور: ایران(تهران)
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سیاوش بهادرى راد
متولد 1364- تهران. دانش آموخته کارشناســى هنرهاى نمایشــى از دانشکده 
هنرهاى زیباى دانشــگاه تهران. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «یک صورتى 
که بنفش جایگزین شــد»، «آنســفالیت»، «محفل بى عارى»، «از این ســال ها 
ده هزار خنده طلب دارم، ده هزار روز خوش»، «داستان پرهیاهوى سقوط»(تقدیر 
نمایشنامه نویسى و تندیس بهترین کارگردانى از سومین جشنواره تئاتر شهر) و 

«حسرت».

گروه تئاتر پوئتیک
نویسنده و کارگردان: سیاوش بهادرى راد 
بازیگران: پیام دهکردى، مهدى بجستانى، 

پرهام یدالهى، فراز سرابى، جواد پوالدى، مهدى بوسلیک، 
امیر جنانى، عارفه لک، مهرداد مصطفوى، الهه افشارى

طراح صحنه: مجتبى رجبى
طراح لباس: سمانه احمدى مطلق

طراح نور: عابس خلقى
طراح گریم: لعیا خرامان
موسیقى: امیر صدیقیان

دستیار کارگردان و منشى صحنه: مریم آزاد
برنامه ریز: سونیا حداد

مدت نمایش : 90 دقیقه
 کشور: ایران(تهران)

خالصه نمایش
ابلومــوف بیچاره از فرط رخوت و بیهودگى دنیایى که براى خود ســاخته، توان 

برخاستن از روى تختش را ندارد.

(اقتباس از داستان ابلوموف اثر 
نیکالى گنچارف)
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گروه چرکنویس
نویسنده: پیام الریان

کارگردان: کـامران جبـارى
بازیگران: سیدحسـین موسـوى، 

شایســته فرمانى فـرد، پیمـان جبـارى
طراح صحنه  و نور: کـامـران جبـارى

طراح لباس: مهدى سلطانى
طراح پوستر و بروشور: علیرضا حاجى رحمانى
مجرى صدا, موزیک و افکت: آرین سجادى

مجرى نور: سیدیاسر هاشم زاده
طراح گریم: غالمرضا همتیان

ساخت و اجراى دکور: علیرضا خضرى، 
مهدى کارى، محسن افشارى، محمد وطن خواه، 

اصغر فیض اللهى
سرپرست گروه: سیدیاسر هاشم زاده 

مدت نمایش: 65 دقیقه
کشور: ایران(بیجار)

کامران جبارى
متولد 1360 _ بیجار. دانش آموخته ســینما از دانشــگاه فرهنگ و هنر رشــت. 
کارگردان و طــراح صحنه نمایش «اســترالیا»(رتبه دوم کارگردانى و رتبه اول 
طراحى صحنه در بیســت و نهمین جشــنواره تئاتر اســتان کردستان). بازیگر 
نمایش هاى: «پرونده ناتمام»(رتبه دوم بازیگرى در بیست و چهارمین جشنواره 
تئاتر اســتان کردستان)، «اپراتور نوع چهارم»(رتبه ســوم بازیگرى در بیست و 
پنجمین جشــنواره تئاتر استان کردستان)، «بیدینجیلى»(رتبه اول بازیگرى در 
بیست و ششمین جشنواره تئاتر استان کردستان)، «ئه وانگه ل»و «شاره دوور». 
کارگردان، بازیگر و طراح صحنه نمایش «پَستو»(رتبه اول کارگردانى و بازیگرى 

و طراحى صحنه در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان).

خالصه نمایش
عدنان در اندونزى ســامیه را که قصد خودکشى داشــته، از دریا نجات مى دهد. 
ســامیه از والیت خود فرار کرده و قاچاقچى انســانى به نام گادین پول هاى او را 
ربوده اســت. عدنان و ســامیه به همراه گادین به استرالیا مى روند؛ اما در مسیر، 

کشتى آنها دچار طوفان مى شود ...

︣ا﹜﹫︀ ا ︨︐
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﹫︴︀ن ︑︀﹡﹍﹢ی︫ 

گروه آژدهاك
نویسنده و کارگردان: وحید درویشى

بازیگران: مرجان موسى نژاد، شیوا رجبى، ماهان پورحسینى، 
وحید درویشى، ماکان نظرى
مدیر صحنه: لیلى مسافر

طراح صحنه و لباس: وحید درویشى
طراح نور: معصومه مشرقى

طراح صدا و ساخت موسیقى: امیر محمودى
نوازندگان: مروارید موسى نژاد، آرش نوربخش، امیر محمودى

طراح گریم: مرتضى غالمى
ساخت دکور و وسایل صحنه: برزو رجبى، سینا طارمى 

اجراى گریم: هاله علیزاده، مرتضى غالمى
دوخت لباس: سپیده حورو ش، شهره بلگورى نژاد

طراح پوستر و بروشور: محسن اعتمادى فر
دستیار صحنه و اجرا: على احمدنیا

عکاس: آرین خوشدل
تصویربردارى و تدوین: موسسه فرهنگى هنرى آفتاب هشتم

روابط عمومى: محمدنقى درویشى
تدارکات و حمل و نقل: جواد نظرى

مدت نمایش: 95 دقیقه 
کشور: ایران(رشت)

وحید درویشى
متولد 1358ـ  تبریز. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى از دانشــکده هنرهاى 
زیباى دانشگاه تهران و کارشناســى ارشد کارگردانى از دانشکده هنر و معمارى 
دانشــگاه آزاد اسالمى تهران. نویسنده، طراح صحنه و کارگردان نمایش: «روایت 
یک مرگ در خانــه. وا. ده». کارگردان و طراح نمایش هاى: «آرش»، «جنگ نامه 
غالمان»، «شــب هزار و یکم»، «پخش زنده رومئو و ژولیت از زبان مردم کوچه و 
بازار»، «دویدن در میدان تاریک مین» و ... . نویسنده نمایشنامه هاى: «در قتل گاه 
مى رقصند»، «تلخ نامه بانوى بادســوار»، «تو دانى و من دانم و ندانم» و ... . بازیگر 

نمایش هاى: «بدرود مکبث»، «روژان» و ... .

خالصه نمایش
با ورود ســربازان جنگ به خانه اى، مادر دخترش را پنهان مى کند و خود اســیر 
مى شود. پدر که برمى گردد از نبود زن خود دچار بحران هاى روحى مى شود زیرا 

پى مى برد که همسرش به باند قاچاق زنان فروخته شده است.
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میهمان

خالصه نمایش 
انســان در تقابل چه بســا هم دستانه  خدایان کهنه و نو مى فرساید و خرد مى شود تا مگر از دل خاکستر نیم سوزش و این خاکستر دست آورد آتشى که پرومته 

براى او به ارمغان آورده است ققنوس وار سر بربیارد، و اگر سر بربیارد در قساوتى تجلى پیدا بکند که پهلو به پهلوى طاعون مى زند. 

شهاب آگاهى
متولد 1361- تهران. دانش آموخته کارشناسى ریاضى محض از دانشگاه 
صنعتى شــریف و کارشناسى ارشــد کارگردانى نمایش از دانشگاه هنر 
تهران. کارگــردان نمایش هاى:  «مده آ»، «مکبــث»، «وقتى ما مردگان 
برمى خیزیم»(دریافت جایزه ویژه هیأت داوران بخش بین الملل ســى و 
چهارمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر) و «و/یا/پرو/مته»(کسب عنوان 
بهترین اجرا در مسابقه بین المللى Music Theater Now ، سال 2018).

(اقتباسى از نمایشنامه «پرومته در زنجیر» اثر آیسخولوس 
و نمایشنامه «حکومت نظامى» اثر آلبرت کامو)

گروه تئاتر بِین
دراماتورژ: میثم خوئى

کارگردان: شهاب آگاهى
بازیگران: سارا اکبرى، طاهره هزاوه، 

محمد مجدطاهرى، نیلوفر ندایى
طراح صحنه و لباس: شیما میرحمیدى

طراح موسیقى: نوید گوهرى

طراح نور: رضا خضرائى
طراح گریم: ثمین سالک

مدیر صحنه: امیرحسین حیدرى
دستیار کارگردان: سحر یوسف زاده 

طراحان آکسسوار: آالله امیرى، 
هانیه شجاع، غزل عباسى

دستیار طراح لباس: غزل عباسى
دستیاران طراحى صحنه: هانیه شجاع، 

آالله امیرى

ساخت آکسسوار: استودیو زیرزمین
دوخت لباس: اصغر حاجوى
طراح گرافیک: را استودیو

عکس: البرز تیمورزاده
ساخت تیزر: سیاوش نقش بندى
روابط عمومى: عسل عباسیان
مدیر تبلیغات: امیر قالیچى ها

مدت نمایش: 60 دقیقه
کشور: ایران(تهران)
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︤︋︀ ︗﹢﹫︐ ︨ا

گروه تئاتر وندرس
نویسنده و کارگردان: مهران رنج بر

بازیگران: مهران رنج بر، فرزین محدث
دراماتورژ: اصغر نورى

مجرى طرح: نورالدین حیدرى ماهر
طراح نور: مرتضى حقیقت بیان
طراح لباس: مقدى شامیریان

آهنگساز و اجراگر: عرفان فرشى زاده
نوازنده و اجراگر: فرشاد دهنوى

دستیار کارگردان و برنامه ریز: آرش فصیح
دستیار دوم کارگردان: گلناز وثوق احمدى

گریم: نیلوفر مرسل
مدیران صحنه: علیرضا عالى مقدم، سام صبا

منشى صحنه: غزاله مهربان یکنا
دستیار لباس: دینا یوسف پور

طراح گرافیک: طناز پروان(ژین استودیو)
عکاس: فرهاد جاوید

مدیر روابط بین الملل: علیرضا طاهرى
مدت نمایش: 80 دقیقه

کشور: ایران(تهران)

خالصه نمایش
استیو جابز دو سال قبل از مرگش، بیشتر به عرفان شرقى برگشته و مدام با یک 
گاو هندى صحبت مى کند و گاو او را به سفرى عجیب مى برد که سراسر کابوس 

و مالیخولیاست. 

مهران رنج بر
متولد 1361-خرم آباد. دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد 
اسالمى اراك(سال1380). نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «روز، داخلى، دوازده 
شب»، «منتشا» و «کافه فرانســه». کارگردان نمایش هاى: «آوازه خوان طاس»، 
«مکبث» و «ریچارد ســوم». بازیگر نمایش هاى: «پالــت»، «تراس»، «اتوبان»، 

«وارطان»، «شوایک» و ... .
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گروه تئاتر کوانتوم
نویسنده: مهدى تاج الدین

کارگردان: آرش دادگر
بازیگران: امین طباطبایى، عمار عاشورى، نازنین نادرپور، 

ندا حبیبى، سیدشهاب الدین خاضع حق، حورا رستگار، نامیرا حفظى
خوانندگان: راحله بدیعى، شیما جهانگیرى، 

رسول مکوندى، على رضا غفارى
طراح صحنه: آرش دادگر
طراح لباس: الهام شعبانى

طراح و مهندسى صدا: على کالنترى
طراح نور: على زندیه

طراح پوستر و بروشور: امیر رجبى
مشاور کارگردان: شهرام احمدزاده

دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: عمار عاشورى
دستیار دوم کارگردان: زهره رستمى

مجرى طرح: وحید لک
مدیر اجرا: بهروز سمامى

مدیران صحنه: امیرعلى پَریز، امیرحسین نژادکریم
منشى صحنه: پرستو على نسب

ساخت تیزر، جلوه هاى بصرى و استورى بورد: محمد خاك زاد
مسوول فنى دوربین هاى مداربسته: على رضا پیوندى

دستیار صدا: على رضا اکبریان
اجراى دکور: کارگاه تخصصى ساخت دکور تئاتر نودا

عکاس: محیا قلى زاده
مترجم و مدیر روابط بین الملل: سعید قدوسى نژاد

مدت نمایش: 60 دقیقه
کشور: ایران(تهران)

آرش دادگر 
متولد 1352- شــیراز. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى از دانشــکده هنر و 
معمارى دانشــگاه آزاد اسالمى و کارشناسى ارشــد کارگردانى از دانشگاه تربیت 
مدرس. کارگردان نمایش هاى: «اســب»، «اودیســه»، «طوفان»، «بازگشــت 
افتخارآمیز سربازان جنگ»، « شاه لیر»، «صبحانه براى ایکاروس»، «کالون و قیام 
کاستلیون»، «هملت»(کســب رتبه برتر کارگردانى و جایزه بزرگ هیأت داوران 
از ســى  و دومین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «الفباى ضربه ها»، «آژاکس» و 

«من و هزار توى».

خالصه نمایش
تصویر جان دادن مقتول را همه دیدند ولى او را کسى ندید. ده سال گذشت. او و 
اسلحه اش به غبار فراموشى سپرده شدند تا اینکه یک دوربین مداربسته تصویرى 
از او را شــکار مى کند! کارآگاهى از دایره جنایى با همین سرنخ پرونده قدیمى را 

از سر مى گیرد.
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﹡︀م( ︋ُ︣ده)
میهمان

گروه تئاتر دن کیشوت
نویسنده: کیوان سررشته

 (بر اساس طرحى از على اصغر دشتى)
 کارگردان: علی اصغر دشتی

 بازیگران: آتیال پسیانى،  نگار جواهریان، 
 پانته آ پناهى ها،  على باقرى،  اصغر پیران،  رامین 

سیاردشتى،  ایلناز شعبانى،  حمید حبیبى فر 
با همراهى: على اصغر دشتى

 طراح صدا و موسیقى: فرشاد فزونى
 طراح صحنه و لباس: شیما میرحمیدى

 طراح گریم: ماریا حاجیها
 طراح ویدیو: فراز اسکندرى

 طراح نور: صبا کسمایى
 طراح گرافیک: استودیو تهران(مدیر هنرى: 

فرهاد فزونى، لى اوت: جمشید دژآگاه)
 طراح حرکت: مصطفی شب خوان

 مشاور حرکت: احسان همت
 عکس و تیزر: مریم دیهول
نقاشى صحنه: البرز عمویى

 سراینده اشعار شبیه خوانى: على شمس
 متن و اجراى قطعه پایانى: على رحمانى

تهیه کننده: موسسه هنرى دى
سرمایه گذار: امیرحسین نفر
 مدیر تولید: رها جهان شاهى

گروه کارگردانى: شکوفه طاهرى، 
وحید رهجو

 منشى صحنه: صدف عمویى
مدیر صحنه: امیر دیلمانى، محمد مرشدخانلو

 دستیاران طراح صحنه: هانیه شجاع، 
آالله امیرى

 دستیار طراح لباس: مریم رهنمایى تجدد
 دوخت لباس: زهرا بهرامى

 ساخت دکور: محمد پناهى، علیرضا پناهى
 دستیاران نور: نیلوفر نقیب ساداتى، 

نیما خطیب شاد
 دستیار تصویر: سعید مومنى

 مجریان گریم: ماریا حاجیها، وحدت سرچونى
 تبلیغات فضاى مجازى: امیر قالیچى ها

 مشاور رسانه اى: عسل عباسیان
مدت نمایش: 100 دقیقه

کشور: ایران(تهران)

على اصغر دشتى 
متولد 1355- یزد. دانش آموخته کارشناســى طراحى صحنه از دانشکده 
هنر و معمارى دانشــگاه آزاد اســالمى و کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر 
از دانشــگاه تربیت مدرس. کارگردان نمایش هاى: «متاستاز»، «در انتظار 
گودو»، «تل/  ضحاك»(جایزه بهترین کارگردانی مســابقه بین الملل ســى  
و یکمین جشــنواره بین المللى تئاتر فجــر)، «مالنصرالدین»، «پینوکیو» 
و ... . کارگردان بخش نمایشــى کنســرت نمایش «سى». طراحی و اجراي 
پرفورمنس هاي: «الف، ب، پ، ت.، ث، جیم ...»، «شــال با مو...تاســتاز» و 

«من اَلی اصغر دشتی چل سالمه».

خالصه نمایش
 پــس از آن کــه مدیــر یک فســتیوال در 
سن پترزبورگ روسیه، پروژه  یک کارگردان 
ایرانى را در حالى که 75 ٪ آن آماده شــده 
بود، کنسل مى کند، این کارگردان در تالش 
است براى کنار آمدن با این موضوع جلسات 
خود با فســتیوال را مرور و بازسازى  کند. او 
در این مرور به بررســى اتفاقات شخصى و 

تاریخى پیرامون تجربه  خود مى پردازد.
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︩︀﹝﹡

گروه تالیکاگ
نویسنده: ساموئل بکت

مترجم، دراماتورژ و کارگردان: مسعود حق پناه
بازیگران: آپامه خسروى، آیدین حق پناه، شیرین احمدى

گروه فرم: سینا یوسف نیا، دانیال ابراهیمى، 
مانیا جاللى مقدم، آیدا محسنى
طراح صحنه: مسعود حق پناه

دستیار کارگردان: آیدین حق پناه
مدیر صحنه: آیدا محسنى

منشى صحنه: مانیا جاللى مقدم
افکت و میکس موسیقى: مسعود حق پناه

طراح نور: مازیار نصرى 
طراح پوستر: حمیدرضا بیدقى

عکاس: حمید مولوى
مدیر تبلیغات: شایان حق پناه

مدت نمایش: 23 دقیقه
کشور: ایران(آمل)

خالصه نمایش 
یک مثلث عشقى که در زمان و مکانى نامعلوم، مورد استنطاق یک نور بازجو 

قرار مى گیرند.

مسعود حق پناه
متولــد 1364- آمــل. دانش آموختــه دیپلم نرم افــزار کامپیوتر. نویســنده 
نمایشــنامه هاى: «لعبتــکان»، «گذرگاه» و «ســالم». نویســنده و کارگردان 
نمایش هــاى: «مالیخولیا»، «دوزخیــان» و «متداکتینگ». بازیگر نمایش هاى:  
«نقل سرخ»، «لبه ناسور شب»، «اتوبوسى بنام هوس»، «خرس»، «هردمبیل» 

و «رقص کاغذپاره ها».
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 ﹜︐ ︠﹠﹊︀ی︠ 
︠︀︵︣ه

چهل سالگى انقالب اسالمى
میهمان

گروه تئاتر رویک
نویسنده و کارگردان: حمیدرضا آذرنگ

بازیگران: فاطمه معتمدآریا، حمیدرضا آذرنگ، على سلیمانى، 
مرتضى آقاحسینى، مجید رحمتى، امین میرى، بهنام شرفى، 

پریا وزیرى، سارا شاهرودیان، امید سلیمى، هیراد آذرنگ، ماهرخ لک
مجرى طرح و مدیر تولید: وحید لک

طراح صحنه: رضا مهدى زاده
طراح لباس: الهام شعبانى
طراح پوستر: همراز بیان

طراح گریم: عباس عباسى
موسیقى: محمدجواد طالبى
عکاس: یوسف عبدالرضایى

دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمد گودرزیانى
مدیر هماهنگى اجرا: احسان دلدار

مدیر صحنه: امیرعلى پریز

منشى صحنه: راضیه اسماعیلى
مدیر تبلیغات و مشاور رسانه: آوا فیاض

مدیر روابط  عمومى: فواد خراباتى
مستندساز: فرزین طاهرى

عکس و اجراى بروشور: مهیار گودرزى
عکاس پشت صحنه: پیام نیک خواه

دستیاران طراح صحنه: میالد ابراهیمى، سهیل مرادى
سرپرستى ساخت و اجراى دکور: محمدرضا پناهى، 

علیرضا پناهى
ساخت دکور: رسول نبیئى، امیرحسین دریابارى، سیامک قره داغى

دستیاران لباس: سینا ایران پور، مریم آهنگرى
دوخت لباس: حسین پناهى

مجریان گریم: میترا آقامیرى، محمدرضا میرباقرى، میالد مزینانى
مدت نمایش: 80 دقیقه

کشور: ایران(تهران)

حمیدرضا آذرنگ
متولد 1351- تهران. دانش آموخته کارشناسى روانشناسى بالینى 
از دانشــگاه آزاد اســالمى. بازیگر نمایش هــاى: «طلحک بازى»، 
«هزاردســتان»، «همه فرزندان خانم آغا»، «خون رقصه»(دریافت 
جایزه اول بازیگرى مرد از سى امین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، 
«کســوف»، «جنوب از شــمال غربى» و ... . نویسنده و کارگردان 
نمایش هــاى: «دریادل»، «آخرین مروارید»، «خداحافظى نکردى 
با نجمه، ســورچى!»، «دو لیتر در دو لیتر صلح»(کسب رتبه برتر 
نمایشنامه نویسى مسابقه بین الملل سى امین جشنواره بین المللى 
تئاتــر فجــر) و «خیال روى خطــوط موازى»(کســب رتبه برتر 
نمایشنامه نویسى بیست و پنجمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر).

خالصه نمایش 
 پس از ســال ها، ســربازى از زیر خاك زنده بیرون مى آید و تنها نشــانى اش ناِم 

بى نشاِن اوست؛ یوسف. حاال گروهى به دنبال یوسف گمشده ها مى گردند.
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︣ای  ︎︣واز︋ 

﹙︊︀ن   ︠︡﹝﹥ و︠ 

نویسنده و کارگردان: فرهاد فزونى
بازیگران: پگاه آهنگرانى، مارین ون هولک، 

نکیسا بهشتى، فرشاد فزونى
با روایت: صابر ابر

مشاوران: ندا نصر، فرشاد فزونى
آهنگساز و طراح فضاهاى صوتى: فرشاد فزونى

طراح لباس: ندا نصر
طراح صحنه، فضاهاى نورى اسالید و گرافیک: فرهاد فزونى

طراح حرکت: امیر امیرى
طراح نور: صبا کسمایى
عکاس: مهرداد متجلى

روابط عمومى: سارا حدادى، ایلیا شمس
مشاور روابط عمومى: مهرداد ذوالنور

مشاور گریم: یاسمن محب اهرى
دستیار لباس: سمیرا عالمه
دستیار نور: نیلوفر ساداتى

دستیاران طراحى بصرى: حبیب پروین، بهاره صادقى، 
جمشید دژآگاه، حمید قدسى

مدت نمایش: 58 دقیقه
کشور: ایران(تهران)

خالصه نمایش
مهســا ریاضى در کماســت و خیال مى کند که مادرش کنار تختش نشسته و 
برایش کتاب مى خواند. مهســا در این مســیر که شبیه به یک سفر هوایى ست، 

تصمیم خواهد گرفت که عاقبت چشمانش را باز کند یا نه.

فرهاد فزونى
متولد 1357- تهران. دانش آموخته کارشناسى گرافیک از دانشگاه آزاد اسالمى. 
طراح پوستر نمایش هاى:  «رپرتوآرى از آثار گروه تئاتر دن کیشوت با رونمایى از 
محسن»، «کمى باالتر»(کسب رتبه دوم طراحى پوستر از چهاردهمین دوساالنه 

پوستر تئاتر لهستان)، «مداربسته»، «نام برده» و ... .
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خالصه نمایش
این نمایش، اجرایى چند رســانه اى است که با اســتفاده اى تئاتریکال از مکان و 
تاریخ برج موزه آزادى و ســالن نمایش موجود درون موزه، مى خواهد تفســیر و 
تاویل جدیدى از رمان «دفتر بزرگ» اثر آگوتا کریســتف و نمایش «کاسپار» اثر 
پیتر هانتکه را با هدف نشــان دادن تاثیر هویت یک مکان در یکپارچگى نمایش، 

به اجرا درآورد.

نرگس هاشم پور
متولد 1346 – تهــران. دانش آموخته کارشناسى ارشــد بازیگرى کارگردانى از 
دانشــکده هنــر و معمارى دانشــگاه آزاد اســالمى، دکترى فلســفه با گرایش 
مطالعات تئاتــرى از دانشــگاه اف  اوو برلیــن و پســا دکترى از مرکز تحقیقات 
بین المللــى تلفیق فرهنگ هاى اجرایى وابســته به دانشــگاه اف  اوو. کارگردان 
نمایش هاى: «نجواهاى نانوشــته»، «ماریاى بى نام»، «ســالن تهرانى: خصوصى 
و عمومى»، «من و ... »، «شــهرزاد در فــرودگاه» و «آوازهایى براى او». بازیگر 
نمایش هاى: «شــکارگاه ممنوع»(برنده جایزه بازیگرى از هفدهمین جشــنواره 

بین المللى تئاتر فجر) و «روزگار نازنین طلعت مهربان».

︋︙﹥ ﹎︣گ ﹨︀
میهمان

نویسنده: نشمینه نوروزى
کارگردان: نرگس هاشم پور

بازیگران: مرصاد بورقان، سپندار اعلم، مهدى قربانى، 
هدیه اصفهانى، حیان مدیرروستا ، آرمیتا حرمتى، یاسمن عدل، 

جمیله صفائى، اطهر گهبانى، میالد افواج، على اصغر حسینى، 
نورا محمودى، نوید رضوى
مشاور متن: على شمس

طراح صحنه: منوچهر شجاع
دستیار صحنه: نازگل مهرانى

طراح گرافیک: کارولین استاین بِک
طراح صدا: امید دولت خواه

طراح نور: روزدى آلیجى 
دستیاران کارگردان: آیناز موسایى، 

مرسده نقى زاده، امیر فکرى
تبلیغات فضاى مجازى: امیر قالیچى ها

طراح و ساخت ویدئو: آرمان مقدم
ساخت تیزر: سیاوش نقش بندى، فریده براتى

عکاس: برنا عمارى
مجرى طرح و مدیر تولید: عمارت روبرو

مسئول امور بین الملل: کیمیا خطیب زاده
مدت نمایش: 60 دقیقه

کشور: ایران(تهران)
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خالصه نمایش

وقتى زمان به جاى افقى بودن، عمودى بر هستى ما قرار مى گیرد گذشته، آینده 
و آینده، گذشته مى شود. «وقتى خروس غلط مى خواند»، نمایشى غیرمتعارف 
و با روایتى غیرخطى ست که در آن پى رنگ و روابط به تعویق ان داخته مى شود.

على شمس
تئاتر  کارشناسى ارشد  سینما و  کارشناسى  متولد 1364- اراك. دانش آموخته 
و هنرهاى اجرایى از دانشگاه ساپینزاى رم. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: 
«مدیترانه»، «شب دشنه هاى بلند»، «داستان هاى میان رودان»(برگزیده انجمن 
منتقدان خانه تئاتر، سال 1395)، «قلعه انسانات»، «مخاطب خاص»، «رشکی 
و ماس» و «عاروس خواوون». نویسنده نمایشنامه هاى: «دبرنا»، «رقاصه معابد 

من»، «حیات النفوس»، «گربه در خون خودش»، «پنج اپیزود مرگ آور» و ... .

گروه تئاتر دن کیشوت
نویسنده و کارگردان: على شمس

بازیگران: بانیپال شومون، سام کبودوند، امیر باباشهابى، 
آناهیتا درگاهى، مارال فرجاد، زرى محتشم، حسین پاکدل

تهیه کنندگان: ماهان حیدرى، مانفرد اسماعیلى
دستیار کارگردان و برنامه ریز: الهه برادران

مجرى طرح: سیدرسول حسینى
طراح صحنه: امید اکبرى

آهنگساز و طراح صدا: بابک کیوانى
طراح لباس: مقدى شامیریان

طراح گریم: ثمین سالک
طراح گرافیک: محمد شمس

دستیار دوم کارگردان: مسعود رمضانى 
مدیران صحنه: معین طارى، شهروز زعفر 

عکاسان: حسن هندى، معین طارى
مدت نمایش: 75 دقیقه  

کشور: ایران(تهران)

︣وس  و﹇︐﹩︠ 
︾﹙︳ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡

میهمان
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 ﹤︐﹀﹨ ﹉
راه ر﹁︐﹟ در 
️︪︋

گروه سرو شیراز
نویسنده: رضا گشتاسب 

کارگردان: سیدمحمدهادى هاشم زاده 
بازیگران: امیر خواجه میرکى پور، معصومه کشاورزى، محمدعلى امیرى، 

فرزاد پریدار، زهرا کارگر، محمدحسین نعمتى، بهنام مرادى قیرى، 
فاطمه احسانى، علیرضا اصالحى، هستى کرمى

بازى سازان: فرناز حیدرى، حدیثه شکرریز، مهسا کشورى قالتى، 
مریم رضایى، فاطمه خانى شهرستانى، افسانه حبیبى

طراح صحنه و نور: سیدمحمدهادى  هاشم زاده 
طراحان گریم: فرزانه رادفر، محمدمهدى ستوده 

طراح لباس: سمیه شیرزادى
موسیقى: مرتضى مصطفوى 

اجراى نور: ابراهیم برزگر، محمد فهندژ سعدى، محمد غریبى 
اجراى گریم: مهسا کشورى قالتى، فاطمه فتحى زاده، زهرا میرشمسى

سرپرست گروه: سمیه شیرزادى 

مشاور کارگردان: اصغر زیبایى نژاد
دستیار کارگردان: مهران زارع، مرضیه شرافت

بازى گردان: امیر خواجه میرکى پور
مدیر صحنه: امیر صادقى 

دستیار صحنه: مهدى رفعت پناه 
منشیان صحنه: سارا کامگار، مژده نعمت الهى 
دوخت لباس: ملیحه علیایى، اصغر سلطانى نژاد

ساخت وسایل صحنه: محمدعلى امیرى، صیاد مرئى، محمدامین 
خسروى خواه 

مدیر هماهنگى: مجتبى حدادى
طراح پوستر و بروشور: فرنوش هماى  پور 

عکاس: سحر وِیسه  
مدت نمایش: 67 دقیقه

کشور: ایران(شیراز)

سیدمحمدهادى هاشم زاده 
متولد 1367- شــیراز. آغاز فعالیت هنرى از 1382. کارگردانى نمایش هاى: «چند 
روایت نامعتبر از آنچه نمى دیدیم»(برنده جایزه سوم کارگردانى جشنواره تئاتر استان 
فارس، 1395)، «زار»(برنده جایزه دوم کارگردانى جشــنواره تئاتر اســتان فارس، 
1392)، «هدفون»، «مجلس نامه»، «زخم و نخ»، «پرســونا»، «آبى ترین آسمانى 
زمین»، «قصه شهر قصه ها»، «دد و جونور»، «غروب تا غروب» و «بازار شام». بازیگر 
نمایش هاى: «اشک شب»، «اشک زمین»، «مجلس على اکبر»، «طبیب اجبارى»، 

«مهرگیاه»، «زنان آفتابى، مردان مهتابى» و «من و چشم، آب و دست». 

خالصه نمایش
پســرى مادرش را بــه تازگى از 
دست داده  اســت. شبى مادر به 
خوابش مى آید و او را به گذشته اى 
دور در روستاى زادگاهش مى برد. 
در طــى این خــواب، رازهایى از 
گذشته خانوادگى براى پسر برمال 

مى گردد.
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گروه تئاتر جهش 
نویسنده: فلوریان زلر     
مترجم: تینوش نظم جو

کارگردان: مجید کاظم زاده مژدهى      
بازیگران: نسرین بابایى، محمد رسائلى، پیمان میرزایى، 

مریم مومنى، عارف روستاى، شایان مهدى زاده
مشاوران: محمدرضا حقى صفت، محمد کاظم زاده مژدهى

طراح صحنه: شارونا قربانى
طراح لباس: محمد رسائلى
طراح گریم: مرتضى غالمى

اجراى گریم: مرتضى غالمى، هاله على زاده   
طراح نور: مجید کاظم زاده مژدهى

طراح پوستر و بروشور: گروه مشاوران طراحى خط سفید
اجراى نور و موسیقى: صدرا اصغرى 

عکاس: پیمان میرزایى
منشى صحنه: سمیرا دروگر

مدیران صحنه: خیزران رسائلى، مائده خوش کیش، مریم همتى    
دوخت لباس: اعظم صفرى

ساخت و اجراى دکور: مهدى علیمى، شایان مهدى زاده، 
عارف روستاى، آرش هاشمى

مدت نمایش: 85 دقیقه
کشور: ایران(رشت )

خالصه نمایش
یکشــنبه جشــن تولد مادر است. شوهرش باید به ســمینارى در دیژون برود و 
پســرش پیش الودى اســت. این هراس از تنهایى و فراموشى، مادر را به سمت 

خودکشى سوق مى دهد و ... .

مجید کاظم زاده مژدهى
متولد 1359 – رشــت. دانش آموخته دیپلم نقشه کشى صنعتى. داراى مدرك 
درجه ســه هنرى(معادل کارشناســى) از شوراى ارزشــیابى هنرمندان کشور. 
کارگــردان نمایش هاى: «اتاق ورونیکا»، «روال عــادى»، « روایتهاى متقاطع از 
یه قتل»، «منهاى دو» و «ســمفونى سکوت». نویسنده نمایشنامه هاى: «حیاط 
خلوت»، «بینایى»، «آش با طعم زهر»، «آســمان روزهاى ابرى»، «شــهربانو»، 
«خواب در برج ســاعت» و «عبور از مه»(کســب تندیس نویســندگى بیست و 

سومین جشنواره سراسرى تئاتر سوره ماه).

﹝︀در
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﹫︀ِه ﹝﹢ِی︨ 
ِ︠︣س ز︠﹞﹩

میهمان

گروه سوراخ تو دیوار
نویسندگان: پیام سعیدى، جابر رمضانى 

کارگردان: جابر رمضانى
بازیگران: حامد رسولى، مریم نورمحمدى، محمد على محمدى، 

فربد فرهنگ، اصغر پیران، مینا زمان، سجاد حمیدیان، رشاد معینى
طراحان صحنه: جابر رمضانى، فرشید جعفرى

طراح صدا و موسیقى: سیاوش امینى
طراح نور: صبا کسمایى 

طراح لباس: مریم نورمحمدى
گریم: رشاد معینى

گرافیک: سیدمحمد مساوات 
ویدیو: امیر راد

طراح ویدیو پروژکشن: نیما دهقانى 
عکاس: احسان نقابت 

طراحى و ساخت آکسسوآر:  فرشید جعفرى
ساخت عروسک: مرضیه ایمان خوانى
سه بعدى سازى صحنه: محمد افشارى

مدیر تولید: هادى شیخ السالمى
سرمایه گذار: محترم سیفى
مشاور پروژه: پوریا کاکاوند
مدیر پروژه: حمید رفاهى

گروه کارگردانى: میالد محمدى عمادى، کمال کالنتر
منشى صحنه: دلشاد جلیلى  

مشاور طراحى: مرتضا فربد
دستیار صحنه: سها پورمهدى 
دستیار تولید: معین حیدرى

دستیار نور: نیلوفر نقیب کاشانى، نیما خطیب، محمدرضا رحمتى
دستیار طراح ویدئو پروجکشن: دانا عصاره 

ساخت دکور: سید مصطفا طباطبایى
مدیریت تبلیغات: گروه وى یو 
تبلیغات مجازى: امیر قالیچى ها

مدیر روابط بین الملل: محمدرضا مقیمى
مدت نمایش: 95 دقیقه

کشور: ایران(تهران)

خالصه نمایش
گذشته شبیه اسکلت 
پوسیده اى است که 
روزى از گور بیرون 

میاد و یقه تو مى گیره.

جابر رمضانى
متولد 1367 – قم. دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه سوره 
حرف  راجع  بهش  نمایش هاى: «نمى تونیم  کارگردان  و  نویسنده  طراح،  تهران. 
بزنیم»، «سوراخ»، «صداى آهسته برف»(جایزه ویژه هیأت داوران از هفتمین 
جشنواره تئاتر ایت سلف لهستان، سال 1394)، «اسکیس»(تقدیر طراحى صحنه 
و کارگردانى از پانزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران) و «تیم 
سال  کوزوو،  اسکنآپ  بین المللى  جشنواره  از  داوران  هیأت  ویژه  شنا»(جایزه 

1390). نویسنده نمایش هاى: «عروسى خون»، «چارسو، سایه» و «مترسگ».



در بخش تئاتر ملل، 12 نمایش حضور دارند 
که 8 نمایش با 17 نمایش ایرانى حاضر در 

مسابقه بین الملل، رقابت مى کنند.

آسانسور، پسرها پسرند |  222
ترحم: قسمت 1 |  222

جادویت مى کنم |  222
خورشید از حلب طلوع مى کند |  222

دو سر و یک دست |  222
 دیالوگ در سرزمین عجایب |  222

زندگى احمقانه |  222
سوارم |  222

فقط استخوان ها |  222
گذرگاه |  222

من دیگرى است- رمبو در آفریقا |  222
یادداشت هاى یک دیوانه |  222

یک تئاتر کوچک از انتهاى دنیا، قطعه 2 |  222
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نویسنده: یاِسن وایلِو
کارگردان و طراح حرکت: احسان همت

اجراگران: گیل پوله، مصطفى شبخوان، یومى اوساناى
دستیار کریوگرافى:گیل پوله

صدا: رولند لویتن
نور: هلمت َون ِدن میرس، اوگو دهاس

لباس: استودیو سورانگ
ویدئو: مارتِن َون وورِن

مدیر تهیه: ایزابل وندر استاکت
مدت نمایش: 60 دقیقه 

کشور: بلژیک

خالصه نمایش
جادویت مى کنم، اجرایى اســت درباره سه شخص که در فضایى بسته محبوس 
شــده اند، جایى که یک ناظر قدرتمند آن ها را تحت نظر دارد. بدن هاى شکننده 

آن ها در تمناى داشتن حریم شخصى است.

احسان همت
متولد 1359- شــیراز، ایران . دانش آموخته کاردانى مکانیک خودرو از هنرستان 
طالقانى شــیراز. بازیگر نمایش هاى: «رقص روى لیوان ها»، «روز تولدت را به یاد 
آر»، «انسان مى نویســد»، «انقالب بدن» و «اپراى اورفه و مجنون». همکارى با: 

داوید زامبرانو، اریک کائل، مخلد راس و فلیکس ِون گرونینگن.

﹜﹠﹋ ﹩﹞ ️︀دو︗
مسابقه بین الملل
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  ︳﹆﹁
︐﹢ان ﹨︀ ︨ا

مسابقه بین الملل

توماس مونکتون
متولد 1985- نیوزلند. هنرمند سیرك، بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر فیزیکال. 
دانش آموخته مدرســه تئاتر ژان لوکوك پاریس. بازیگر نمایش هاى تک نفره در 
کمپانى تئاتر شکسپیر. بازیگر نمایش هاى «پیانیست» و «نوشت افزار متحرك». 
اجراى نمایش در کشورهاى مختلف از جمله: فنالند، بلژیک، انگلیس، نیوزلند، 

فرانسه، چین، جمهورى چک و مکزیک.

کمپانى کالو 
نویسنده، کارگردان و بازیگر: توماس مونکتون

مسئول فنى: جما توئیدى
طراح صدا: توماس نورویو
مدت نمایش: 45 دقیقه

کشور: فنالند

خالصه نمایش 
اندازه صحنه یک متر است. یک صندلى، یک المپ و یک دایره 
نقاشى شده روى صحنه  دیده مى شوند. اجرا ساده و با کمترین 
ابزار فناورى اســت و بــا پیچ و خم بدن بازیگر، دســت هاى 
سرگردان و صورت غیر قابل کنترل بازیگر، قطعه اى بى بدیل از 

تئاتر میکروفیزیکال خلق مى شود.
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﹤﹡︀﹆﹝ز﹡︡﹎﹩ ا
مسابقه بین الملل

 تئاتر دولتى موسیقى و درام تفلیس
نویسنده: ریونوسوکه آکوتاگاوا

کارگردان هنرى: دیوید دوآشویلى
بازیگران: آرچیل سولوگاشویلى، گیورگى باخوتاشویلى، 

لوان کاخلى، نینو میتائیشویلى، نانا بوتخوزى، 
لوبا گوگوریشویلى

طراح حرکت: کنستانتین پورسالدزه
طراح لباس: ان موسیدزه
طراح نور: ال نادیراشویلى

طراح نور: امزار بگیاشویلى
روابط بین الملل: سوفیا لیلواشویلى

دستیار پروژه: تیناتین شرازاداشویلى
مدیر فنى: رمى سیسوردیا

مسئوالن فنى: لوان کاچیشویلى، تاریل کالیاشویلى، 
گورام گالشویلى، گوچا کاکائوریدزه

ویدئو پروژکشن: آلکو جاواکسیشویلى
مدت نمایش: 120 دقیقه

کشور: گرجستان

خالصه نمایش
همه چیز در هم برهم است... تعصبات اخالقى  نامشخص است... 
معیارهاى ارزیابى مبهم اســت. ارزش ها بازنگرى مى  شــوند. 
بنابراین، هیچ عجیب نیست که اگر یک انسان باهوش را احمق 
صدا کنند، و کسى در خدمت او باشد که آرزو دارد قدیس شود.

دیوید دیوآشویلى
متولد 1964- گرجســتان. کارگردان. دانش آموخته موسسه 
دولتى ســینما و تئاتر شوتا روستاولى. مدیر و کارگردان هنرى 
تئاتر دولتى موسیقى و درام تفلیس. دانشجوى دوره کارآموزى 
تئاتــر پیکولوى میالن. مدیر تئاتر درام کوت مارجانیشــویلى. 
کارگردان نمایش هاى: «شــاه لیر»، «سالومه»، «سه خواهر»، 
«محاصره»، «خانه اى در مرز»، «جدایى» و «خشک مقدس».
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︀﹡︧﹢ر،  ︨آ
︡﹡︧︣  ︎︀﹨︧︣︎

مسابقه بین الملل

طراح حرکات: فرنس فِِهر
بازیگران: دیک زولتان، سکرنیز السلو، 

ورس ناگى آتیال
موسیقى: فرنک فِِهر

مسئول فنى نور: سابو هوبا
مسئول فنى صدا: کریسلسکو گیورگى

دستیار لباس: بوت ملیندا
مدیر صحنه: بارتوك انیکو
مدت نمایش: 40 دقیقه  

کشور: رومانى

خالصه نمایش 
آسانســور فضاى کوچکى اســت که مردم به آن سوار و از آن پیاده مى شوند، باال 
و پایین مى روند، بدون آنکه با هم در ارتباط باشــند. آسانســور همیشه در حال 
حرکت اســت اما اگر یک بار به طور ناگهانى در وســط راه گیر کند، هر چیزى 

ممکن است اتفاق بیفتد. 

فرنس ِفِهر
متولد 1975- مجارستان. طراح حرکت کمپانى تئاتر فینیتا ال کمدیا و استودیو 
ام. اجرا در کشــورهاى: چین، ونزوئال، مکزیک، آمریــکا، پاناما و ... . برنده جایزه 

رادولف البان. برنده بهترین اجراى حرکات موزون معاصر (مجارستان،  2010).
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تئاتر ماسسى
نویسندگان: ازکیل گارسیا رمئو، الرنت کایلون

کارگردان: ازکیل گارسیا رمئو
عروسک گردانان: پتکوف ایروسالف، ایوانف هریستو، 

کوستوا مارگاریتا
مدیر فنى: تیرى ِهت

دستیار صحنه: تودور وودنیتشاروف
ویدئو: فیلیپ رمبت

تهیه کننده: فردریک پوتى
مدت نمایش: 105 دقیقه

کشور: فرانسه

خالصه نمایش 
همه چیز در فضایى رخ مى دهد که منظره بیابان را به ذهن متبادر مى کند. 

این مکان یک انتخاب سیاسى است که خبر از تمدنى مى دهد که به تمدن ما 
چسبیده است، جهان مادون امروز و ابرجهان فردا. به عنوان بخشى از تکامل 
جهان معاصر، به معنى واقعى کلمه،  تئاترى براى هر نوع تخیلى. این منظره، 

قلمروى محافظت شده اى را به یاد مى آورد، که بیش از اندازه مورد بهره بردارى 
قرار گرفته است که در فضایى بیرون از شهرنشینى متمدن و عارى از هرگونه 

هویتى قرار دارد. 

ازکیل گارسیا رمئو 
متولد 1961- آرژانتین. نویسنده و کارگردان. متخصص تئاتر عروسکى. 

کارگردان نمایش: «ماه»، «نیم روز» و ... . اجرا در جشنواره هاى: تئاتر ملى 
چایلو، تئاتر اُدن، جشنواره آوینیون و جشنواره برلین. 

 ︣︑︀︑ ﹉
 ﹋﹢﹉ از ا﹡︐︀ی 
٢د﹡﹫︀، ﹇︴︺﹥٢

مسابقه بین الملل
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 ﹟﹞

د﹍︣ی ا︨️ - 
︀﹆︣﹁ر﹝︊﹢ در ا

مسابقه بین الملل

کارگردان: الرس کینو
بازیگران: هانه دیسرود، الیو نوون، 

میِگل اشتنالند، کریستى سورلى هانسن، 
هنریت بلکستد، گوته ناِشیم، 

کریستین بوگوالد نردروم، جاد فرانسیس هاج
طراح صحنه: توماس سن، الرس کینو

طراح نور: ایان اسکوماکرستن
طراح لباس: یوریل بیرکه ساتر

طراح گریم: ترود اسنیو
تهیه کننده و مدیر گروه: کلودیا لوکاسل

موسیقى: الرس توره پِِدرِسن
مدت نمایش: 105 دقیقه

کشور: نروژ

خالصه نمایش
نمایش من دیگرى  اســت- رمبو در افریقــا، به نقش هنر در جامعه مى پردازد. 
رمبو چه چیزى از فروش قهوه و اسلحه پیدا کرده است که شعرهایش نمى توانند 

آن را به او بدهند؟ آیا پاسخ به این سوال، ارتباطى با زندگى امروزه  ما دارد؟

الرس کینو
متولد 1955- نروژ. بازیگر، کارگردان و نویســنده. دانش آموخته آکادمى ملى 
تئاتر. بازیگــر آکادمى تئاتر تروندالگ. بازیگر فیلم هــاى: «بال هاى خفاش» و 
«اورتن». مدیر تئاتر زیرزمینى گروســئتنز. کارگردان نمایش هاى: «پیام هاى 
انقالبى»، «آمازون»، «چه روز باشــکوهى! تجلیــل از بندیک ریس»، «آخرین 

آهنگ»، «پرنده کوهستانى » و «تئاتر و علم».
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آرتوش – کمپانى گوبار گودا
طراح و کارگردان: گوبار گودا

اجراگران: تاماس باکو، گابور گودا
آهنگساز: گیورگى فیلیپ

فناورى هاى نو: گابور پاپ، گاسپار هادو
ویدئو: ایان ون ایکن

نوازندگان: زولتان موزس، گیورگى فیلیپ، 
پیتر زومبوال

جلوه هاى ویژه: گابور پاپ
مسئول فنى نور: گابور نوکسیس
مسئول فنى صدا: مارتن ِدبرکزنى

مدیر گروه: مارگاریت هودوون
مترجم و هماهنگ کننده: زهرا فوالدوند

مدت نمایش: 70 دقیقه
کشور:  مجارستان

خالصه نمایش 
ســوارم چطور کار مى کند؟ چطور ارتباط برقرار مى کند و تصمیم مى گیرد؟ آیا 
انتخاب فردى در آن موثر است یا تکثر انتخاب هاى فردى باعث حرکت و به پیش 
راندن اجتماع ســوارم شده اســت؟ آیا مى توان سوارم را یک موجود زنده منفرد 
و منحصر به فرد در نظر گرفت؟ آیا مى توان  همه بشریت را یک موجود زنده و 

پیچیده در نظر گرفت و آن را با سوارم مقایسه کرد؟

گوبار گودا
متولد 1960- مجارســتان- کارگردان و طراح حرکت. دانش آموخته مهندسى 
پل سازى از دانشگاه فنى بوداپست و تئاتر از کمپانى کورپس. موسس کمپانى 
آرتوس. کارگردان نمایش هاى: «آهنگ فراموش شــده»، «سوترا»، «1+1=1»، 

«پرواز طالیى»، «اتاق نشیمن اولیس» و ... .

 ︨﹢ارم
مسابقه بین الملل
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︠﹢ر︫﹫︡ از 
﹙︉ ︵﹙﹢ع ﹝﹩ ﹋﹠︡

مسابقه بین الملل
چهل سالگى انقالب اسالمى

نویسنده: ابوباسم حیادار
کارگردان: کوروش زارعى

بازیگران: مروان غریواتى، محمد سمیرطویل، 
یاسین عدس، حسان الفیصل، محمد سقا

بازیگران خردسال: وجد فادي سعید، 
عبدالمنعم رامی طویل، سوزان رامی طویل

تهیه کننده: علیرضا کوهفر
مجرى طرح: على رضوانى

مدیر تولید: حسین فردوس آرایى

جانشین تهیه کننده: سیدحنیف خیراالمور
طراح صحنه: مهدى غفورى

آهنگساز: سعید ذهنى
طراح نور: محمدرضا آزاد

طراح حرکات موزون: على براتى
طراح لباس: سهیال جوادى

طراح گریم: امیرحسین غفارى
دستیار اول کارگردان: محمد سمیر طویل

دستیار دوم کارگردان: کریم عساکره

دستیار سوم کارگردان: لیال رضوانى
مدیر اجرا: علیرضا کاغذچى

مدیر فنى: على متوسلى
مدیر صحنه: علیرضا فردوس آرایى

دستیار طراح صحنه: مجتبى رازانى
اجراى دکور: محسن سعیدى، حسین 

سعیدى، مرتضى على اکبرى، حسین قصابى
مدت نمایش: 75 دقیقه

کشور: ایران-سوریه 
خالصه نمایش

داعش به بهانه تحریف دین پیامبر اســالم 
و تاســیس دولت امت اســالمى، دست به 
تبییــن تفکــر متحجرانه خــود مى زند و 
براى رســیدن به این هدف، ابتدا به عراق 
و ســوریه حمله مى کند. آن چه که اکنون 
اتفاق مى افتد، همان است که در سال 61 
هجــرى قمرى در صحراى کربال، یزیدیان 
با حســین ابن على فرزند رسول خدا و اهل 

بیتش کردند.

کورش زارعى
متولد 1355- میناب. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى سینما از 
دانشــگاه سوره و کارشناسى ارشد بازیگرى و کارگردانى تئاتر از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى. کارگردان نمایش هاى: «مسافران کوفه»، 
«یکى از آن هزاران»، «فال»، «پرنیان هفت رنگ» و «بانوى بى نشان». 
کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «بانوى بى نشــان»، «زنان مهتابى مرد 
آفتابى»(دریافت دیپلم افتخار کارگردانى از جشــنواره بین المللى تئاتر 
اِتوس در کشور ترکیه و دیپلم افتخار کارگردانى از جشنواره بین المللى 
تئاتر میناس در کشور قرقیزستان، سال 2004)، «شب مویه ها»، «کانال 

کمیل» و «گل و جهله».
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 ﹉ و ︣ دو︨ 
د︨️

مسابقه بین الملل

کمپانى تئاتر زوکاك
نویسندگان و کارگردانان: المیا آبى آزار، 
عمر آبى آزار، جونید ساریالدین، مایا زبیب

بازیگران: المیا آبى آزار، جونید ساریالدین، 
مایا زبیب

دستیار کارگردان: سارى شرایطه
مسئوالن فنى: بهاء بادور، سلیم ابو عیاش

صحنه آرایى: جین فرانسوا گاراد
گرافیک و دیجیتال: مایا چامى

اسپانسر: دروسوس 
مدت نمایش: 50 دقیقه

کشور: لبنان

خالصه نمایش
پس از انقــالب در جهان عرب، قدرت میان ائتالف هــاى متعدد تغییر کرد، 
اگرچه هنوز هم شمایل پادشــاهى منطقه را مى لرزاند و تکان مى دهد. نگاه 
سیاسى ضد استبدادى شکسپیر او را به یک متفکر بزرگ سیاسى تبدیل کرده 
و مشخص است که مسائل سیاسى در هسته نمایشنامه هاى او قرار دارند. ما 
امروز مى خواهیم سوال شکسپیر را بپرسیم تا به پاسخ و تحلیل طرح هاى اولیه 

غالب پدرشاهى در نمایش مان بپردازیم.
کمپانى تئاتر زوکاك

تاسیس در سال 2006- لبنان. تهیه نمایش هاى: «جوکرها»، «خشونت بى گناه»، 
«برزخ دریاى ســفید»، «آخرین قرص»، «صحنه نبرد»، «مرگ از چشم ها بیرون 
مى آیــد» و ... . برنده جوایز: بنیاد آنا لیند گفتمــان یورومد، امپریال پریمیوم از 

انجمن هنرى ژاپن، جایزه بین المللى الن استوارت و ... .
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نویسنده: نیکوالى گوگول 
کارگردان: جنت سلیم آوا
بازیگر: شووگى حسینوف

مسئول فنى نور: کوزاف وادیم
مسئول فنى صدا: آبازوف زوار

مدت نمایش: 50 دقیقه
کشور: آذربایجان

خالصه نمایش
یادداشت هاى یک دیوانه، داستان تالشى است دیوانه وار 
براى از بین بردن نابرابرى اجتماعى در جهانى خیالى و 
غیرواقعى. رسیدن به مرز دیوانگى روز به روز به تصویر 
کشیده مى شود، اما با تشــدید بیمارى، روزها، ماه ها و 

حتى سده ها در هم آمیخته مى شود.   

جنت سلیم آوا
متولد 1940- آذربایجان. کارگردان. دانش آموخته دانشــکده 
فیلولوژى دانشــگاه دولتى باکو. کارگردان اصلى تئاتر کمدى 
موزیکال. مؤ سس و کارگردان اتاق تئاتر باکو. کارگردان اصلى 
تئاتر دولتى آذربایجان براى تماشاچیان جوان. مدرس دانشگاه 

هنر و فرهنگ دانشگاه دولتى آذربایجان.

️ ﹨︀ی  ︀دد︫ا
﹉ د﹢ا﹡﹥

علیرضا کوشک جاللى
متولــد 1337- تهران. دارنده مدرك درجه یک هنرى از شــوراى ارزشــیابى 
هنرمندان کشــور. موســس گروه تئاتر على جاللى آنسامبل در کلن. نویسنده 
نمایشــنامه هاى: «همزاد»، «با کاروان سوخته»، «هابیل و قابیل» و ... . مترجم 
نمایشــنامه هاى: «پستچى پابلو نردوا»، «خداى کشــتار» و «جنون محض». 
کارگردان نمایش هاى: «رعنا»، «مسخ»، «پابلو نرودا»، «موسیو ابراهیم و گل هاى 
قرآن»(دریافت عنوان بهترین اجرا از طرف انجمن منتقدان خانه تئاتر، 1386)، 

«سیستم گرون هلم»، «پوزه چرمى»، «روبینسون و کروزو»، و «راهزنان». 

د︀﹜﹢گ در 
︣ز﹝﹫﹟  ︨
︉︀ ︖︻

(براساس کتاب «من نفرت نمى ورزم» 
اثرعزالدین ابوالعیش)

نویسنده و کارگردان: علیرضا کوشک جاللى
بازیگر: مایکل مورگنسترن
مدت نمایش: 70 دقیقه

کشور: آلمان
 

خالصه نمایش
دیالــوگ در ســرزمین عجایب، 
روایت زندگى ســخت و تلخ یک 
کودك فلسطینى است که پدرش 
به عنوان یک کشاورز زحمتکش 
توســعه طلبى هاى  جریــان  در 
اســرائیل زمین و خانه خود را از 

دست داده است.



کمپانى ایراکى بادیز
نویسنده: ویلیام شکسپیر

کارگردان: اَنمار طاها
دراماتورژ و بازیگر: ژوزفین ِگِرى

مدت نمایش: 40 دقیقه
کشور: سوئد

خالصه نمایش
نقطه شــروع ترحم: قسمت یک، شــخ صیت یاگو در 
نمایشنامه اتللو اســت. مرد جوانى که ایمان خود را به 
غرب از دست داده است و تصمیم مى گیرد به نقطه اى 
دورافتاده سفر کند تا آرمانى عاشقانه از جنگ را محقق 

سازد. 
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﹎︢ر﹎︀ه

 :﹜︣︑
 ﹉ ️﹝︧﹇

استودیو اوله
نویسنده و کارگردان: پیر یودلووسکى

بازیگران و مسئوالن فنى: مارین بونازى، 
کلیر سنت بالنکت

کشور: فرانسه

خالصه نمایش  
گذرگاه، راهرویى اســت که به خاطرات جهان اختصاص 
داده شــده و در آن صداى موســیقى به گوش مى رسد. 
این چیدمان راهرویى 10 مترى است و بازدیدکنندگان با 
فضایى مملو از نور و صدا روبرو مى شوند و موسیقى سنتى 
کشورهاى مختلف را مى شنوند . این نسخه از گذرگاه، به 
احترام خاطره کسانى  است که مجبور شده اند کشور خود 

را ترك کنند. 

پیر یودلووسکى 
متولد 1971- فرانسه. آهنگســاز، بازیگر و هنرمند. آهنگساز 
حرفه اى موســیقى الکتریک و آکوســتیک. کارگردان هنرى 
استودیو اوله و جشنواره نوولوم شهر تولوز. بازیگر نمایش هاى 
تجربــى، جاز و الکترونیک. برنده جایزه انجمن نویســندگان، 
آهنگسازان و انتشارات موســیقى کلود آریت و جایزه انجمن 

نویسندگان، آهنگسازان و انتشارات موسیقى ِهرو دوگاردین.

اَنمار طاها
متولد 1985- عراق. کارگردان، بازیگر و طراح نور. دانش آموخته 
دانشکده تئاتر دانشگاه هنرهاى زیباى بغداد. کارگردان نمایش 
در فســتیوال هاى: تانک پراگ، جشــنواره بین المللى حرکات 
موزون کاالماتا، مادرد و حرکات موزون، جشــنواره بین المللى 
تئاتر فجر، جشــنواره آتاکاالرى هند، جشــنواره کنســتانت 
کامبیومنتو، جشنواره بین المللى تئاتر معاصر و تجربى قاهره و 

جشنواره بین المللى دیوادلنا نیترا و روز تئاتر کارتاژ.
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خالصه نمایش
خانه برناردا آلبا داســتان ســرکوب پنج 
دختر بعد از مرگ پدرشان توسط مادرى 
مستبد اســت. عصیان جوان ترین دختر 
خانواده، مسیر این اتفاق را تغییر مى دهد.

على رفیعى
متولد 1317- اصفهــان. دانش آموخته 
کارشناســى ارشــد جامعــه شناســى 
و کارشناسى ارشــد و دکتــرى تئاتــر 
از دانشــگاه ســوربن پاریــس. طراح و 
و  نمایش هــاى: «خاطرات  کارگــردان 
کابوس هاى یک جامــه دار از زندگى و 
قتل میرزا تقى خــان فراهانى»، «یرما»، 
«آشپزخانه»، «در مصر برف نمى بارد»، 
«کلفت ها»، «عروســى خون»، «رومئو 
و ژولیــت»، «یــک روز خاطره انگیــز 
براى دانشــمند بزرگ وو»، «جنایات و 
مکافات»، «آنتیگونه» و ... . نویســنده و 
کارگردان نمایش هاى: «شــکار روباه»، 
«یادگار ســال هاى شن» و ... . کارگردان 
فیلم هاى ســینمایى: «ماهى ها عاشــق 

مى شوند» و «آقا یوسف».
 

نویسنده: فدریکو گارسیا لورکا
مترجم: احمد شاملو

طراح و کارگردان: على رفیعى
دراماتورژ: محمد چرمشیر

بازیگران: رؤیا تیموریان، مریم سعادت، مائده طهماسبى، 
نسرین درخشان زاده، پریسا صبورنژاد شیرازى، ریحانه سالمت، 
یلدا عباسى، سارا رسول زاده، مصطفى ساسانى، مرضیه بدرقه، 

ساناز نجفى، ساناز روشنى، فرزانه زینتى، زهره رمضانى، 
ستاره بذرافشان

طراحان صحنه: على رفیعى، منوچهر شجاع
گروه کارگردانى: حمید پورآذرى، 

مهرداد ضیایى، زمان وفاجویى
طراحان لباس: على رفیعى، ندا نصر

طراح گریم: سارا اسکندرى
طراح پوستر و بروشور: مریم خسروانى
سرمایه گذار: محمدحسین توتونچیان

مدیر تولید: روح اهللا زندى فرد
جانشین تولید: محسن نجفى نیا

دستیاران طراح صحنه: هادى بادپا، 
محمد موسوى، مهشید جوادى ها

دستیاران طراح لباس: سمیرا عالمه، آیناز موسایى
دستیاران طراح گریم: پریا الهى، فائزه سلطانى

عکاس: نوشین جعفرى
ساخت ویدئو: مصطفى قاهرى

ویدئوآرت: حسام نورانى
صدا: محمدرضا جدیدى

انتخاب موسیقى: مینا خسروانى، پارسا گلدار
مشاوران رسانه اى، مدیران روابط عمومى و تبلیغات: 

سارا حدادى، آیدا اورنگ، فریبرز دارایى
منشیان صحنه: اشکان شهروزى، روژین صدرزاده

مدیران صحنه: قاسم غضنفرى، پارسا گلدار، 
على رفتارى، اشکان زیبائیان
تهیه کننده: ستاره اسکندرى

دستیاران تولید: سعید مؤمنى، میالد بهارى، میرحسین واعظ
مدت نمایش: 135 دقیقه

شهر: تهران
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گروه تئاتر عروسکى آران
پژوهشگر، طراح  و کارگردان: بهروز غریب پور

آهنگساز: شورا کریمى 
دستیاران کارگردان: على پاك دست، مریم اقبالى، 

على ابوالخیریان، قاسم رحمتى
آواگران: داوود آزاد، روشنک کى منش، حامد فقیهى، 

حسین پیرحیاتى، رهام خورشیدوند، اسماعیل اهللا دادیان، 
محمدرضا موسوى، سینا سازگارى، نادر گهرسودى، کیمیا خانزادى، 

آرش خانزادى، محمدرضا پورمقدم، رحمن تک دهقان، 
امیرمسعود خسروى، محسن محبى، مهدى اکبرى نفت چالى، 

مهدى اصغرپور، فراز قوامى، محمدحسین رضایى، جالل سعادت
بازى دهندگان عروسک: مریم اقبالى، على پاك دست، 

على ابوالخیریان، مرجان احمدى، مرضیه سرمشقى، 
نسیم امیرخسرو، هانى حسینى، سارا اقبال، مرضیه نادرى، 
مریم رحمانى، مهرنوش صادقیان، ثمین جوادزاده زاهدانى، 

صدف بیگدلى، رویا الماسیمهر، زینب اشرفزاده، 
سارا ولى، الهام وفایى، مهرنوش خالقى

همخوانان: روشنک کى منش، هومن وطنى، سوده خدرى، 
آیرین غریب پور، نازلى نیسارى، مریم شبان، لیال نجفى

نوازندگان: داوود آزاد، میثم مروستى، سیامک جهانگیرى، 
همایون پشتدار، شقایق صادقیان، داریوش بیژنى، سیما تاجیک، 

مصطفى حیات غیبى، آناهیتا ایزدى  پارسا، شورا کریمى
طراح صحنه، نور و لباس عروسک: بهروز غریبپور

طراحان عروسک: على پاکدست، مریم اقبالى
دستیار طراح لباس عروسک: مرضیه نادرى

دستیار طراح صحنه: قاسم رحمتى
مدیران صحنه: قاسم رحمتى، حجت هاشمى

صحنه یاران: فاطمه هدهدى، آیدا کالهى، منا تعظیمى 
ساخت موشن: حجت شعبانى

طراحان و مجریان تکنیکى صدا و تصویر: آرمان مقدم، 

سینا شعاعى، هانى حسینى
مدیر کارگاه ساخت عروسک: مریم اقبالى
مدیر کارگاه دوخت لباس: مرضیه نادرى
مدیر کارگاه ساخت دکور: حجت هاشمى

قالب گیرى و ریختگرى سر و سایر قطعات: على ابوالخیریان
بافت ریش و مو: پریا روشن

اعضاى کارگاه ساخت عروسک: على پاکدست، مریم اقبالى، 
على ابوالخیریان، مهرنوش صادقیان، مریم رحمانى، حجت هاشمى، 

مریم مجیدى، امیر خلیق
اعضاى کارگاه خیاطى و دوخت لباس: مرضیه نادرى، 

سپیده قلى زاده، مهرنوش صادقیان، مریم رحمانى، 
سارا ولى، الهام وفایى

اعضاى کارگاه ساخت دکور: قاسم رحمتى، حجت هاشمى، 
سارا ولى، فاطمه هدهدى، منا تعظیمى، آیدا کالهى، 

امیر محمدى، احمد محمدى، حسین زمانى
سرپرست کارگاه نجارى و تاسیسات صحنه: احمد محمدى

نورپرداز و مسئول واحد نور: امیر محمدى
پشتیبانى فنى: جمشید شعبانى

صدابردارى و میکس: رامین مظاهرى
طراح پوستر و بروشور و اقالم تبلیغاتى: آیرین غریب پور

تایپوگرافى و خوشنویسى: محمود وطنخواه
عکاس: احسان نقابت

مسئول امور بین الملل و مالى: سولماز فاتحى  خامنه
مسئول روابط عمومى: هانى حسینى 
مسئول ارتباط رسانه اى: زینب لک

مسئول رسانه اى و حقوق بین الملل: رضا جاللى
مدیر تاالر فردوسى: الهام گلشن

فروش کاالى فرهنگى: حسین زمانى
مدت نمایش: 110 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
اپراى عشق براساس داستان شیخ صنعان و 
دختر ترسا از منطق الطیر شیخ فریدالدین 
عطار نیشابورى است که براى نخستین بار 
بصورت اپرایى بازآفرینى شــده  است تا این 
عاشــقانه را بنام عشــق که بنیان هر رابطه 
زمینى و آســمانى صادقانــه و تمناى همه 
جانبه و بى غل و غش اســت، به نسل امروز 

عرضه کند.

بهروز غریب پور
متولد 1329- سنندج. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى 
از دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران و کارگردانى تئاتر 
از ایتالیا. طراح و کارگردان مجموعه نه گانه اپراهاى عروسکى: 
«رستم و سهراب»، «مکبث»، «عاشورا»، «مولوى»، «لیلى و 
مجنون»، «حافظ»(دو اثر)، «ســعدى» و «خیام». نویسنده 
و کارگردان نمایش هاى: «بینوایان»، «ســفر سبز در سبز»، 
«کلبــه عمو تم»، «آهو و یاهو»، «اســتاد خیمه شــب بازى 

مى آموزد»، «هفت خان رستم» و ... .
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نویسندگان: جسیکا بلنک، اریک جنسون
مترجم و کارگردان: منیژه محامدى

بازیگران: مهوش افشارپناه، محمد اسکندرى، ارژنگ امیرفضلى، 
مجید جعفرى، فرناز رهنما، نوید جهان زاده، شیرین اسماعیلى، 

آیالر نوشهرى، على نجفى، حامد شفیع خواه، 
شهاب الدین على شاهى، رضا دشتکى، پیام میرمصطفى

مشاور کارگردان: محمد اسکندرى
مجرى طرح: مریم غیورزاده

برنامه ریز و مدیر اجرا: حبیب هوشیار
موسیقى و افکت: ارشام مؤدبیان، کیارش اعتمادسیفى

طراح صحنه و نور: على ساسانى نژاد (اسپرو دیزاین)
طراح لباس: مریم غیورزاده
طراح ویدیو: امین جعفرى

طراح پوستر و بروشور: ارشام مؤدبیان
مدیر تولید و تبلیغات و ساخت تیزر: نوید جهان زاده

منشى و مدیر صحنه: احسان عطار
دستیاران طراح صحنه: دانیال محسنى، مبینا حاجى لو، 

مهشید امیرى، مهسا صالحى زاده، رضا محمدپور
دستیار لباس: سارا نصیر
ویدیوگرافر: نیما لبخنده

دستیار ویدیو: بهرام حاج جعفرى زاده
گروه موسیقى: کاوه اعتمادسیفى، ایناز خزینى، راحیل بدیعى 

میکس و مستر: زروان پروداکشن
عکاس: شیرین جهان زاده

همکاران ساخت تیزر: شهاب الدین على شاهى، 
احسان عطار، رضا دشتکى، سعید بینا

دستیاران صحنه و تدارکات: سعید بینا، 
متین میرزایى، نادیا پشم چى، عسل سالمى

مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: تهران

منیژه محامدى
متولد 1324-تهران. دانش آموخته کارشناســى و کارشناسى ارشد 
تئاتر از دانشگاه سانفرانسیســکو و برکلى آمریکا. داراى نشان درجه 
یک هنرى(معادل دکترا). تخصص در  تئاتردرمانى از آمریکا. مترجم 
و کارگردان نمایش هاى: «حادثه در ویشى»، «کلفت ها»، «حکومت 
نظامــى»، «ویران گر»، «تبعه دســت دوم»، «پرواز بر فراز آشــیانه 
فاخته»، «روز از نو»، «چشــم اندازى از پل»، «کورى»، «آمادئوس»، 
«دادگاه نورنبرگ»، «مســافر بى توشه»، «دشــمنان جامعه سالم»، 
«فالگــوش» و ... . بازیگر نمایش هاى: «تندیس»، «کتیبه»، «لوت»، 

«آنتیگون» و «آنتونى و کلوپاترا». 

خالصه نمایش
نمایــش تبرئــه در ارتبــاط با 
تبعیض موجود در قانون اســت 
که باعث شــده تا انســان هاى 
مختلفــى به اشــتباه بین دو تا 
بیســت و دو ســال در زنــدان 
منتظر فرارسیدن لحظه نشستن 
بر صندلى الکتریکى بمانند. این 
نمایــش برگرفتــه از یک اتفاق 

واقعى است.
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︠﹢ب ا︨️
(هه موومان باشین)

گروه تئاتر کازیوه
نویسنده: باقر سروش

کارگردانان: سامان مهران، فرزاد حسن میرزایى
بازیگران: سامان مهران، آواره سعیدنژاد، 

ژینا کبابى، آیال کبابى, میدیا محمدپور
طراحان صحنه و لباس: فرزاد حسن میرزایى، 

سامان مهران
طراح نور: سامان ارمى

طراح موسیقى: آریا احمدى 
طراح پوستر و بروشور: بختیار آزادى

اجراى دکور: آواره سعیدنژاد، 
بختیار احمدپور، رامیار الهى

مولتى میدیا: صهیب یوسفى، عماد صفدرى
منشى صحنه: شیما کریمى

مدت نمایش: 45 دقیقه
شهر: بانه

خالصه نمایش
خانواده ناصر در حادثه بمباران شیمیایى سردشت، جان خود را از دست مى دهند 

اما ناصر نمى خواهد مرگ آن ها را باور کند.

فرزاد حسن میرزایى
متولــد 1360- بانــه. دانش آموختــه 
کارشناســى کارگردانى تئاتر از دانشگاه 
ســوره تهران. کارگــردان نمایش هاى:   
«انفال دات کام»، «مکبث»،  «آواز قو»، 
«دو زن دو مرد در آکواریوم»، «سرشت 
انسانى به روایت جریانات ناقص فکرى» 
و «مصاحبــه». کارگــردان پرفورمنس  
آرت هاى: «بودن و نبودن» و «ماشین ها 
را خاموش کنیم، روزنامه ...». نویسنده 
نمایشــنامه هاى: «حناى قرمز مادرم»، 
«عصیان» و «رومئو و ژولیت در ضیافت 

شام  آخر».

سامان مهران
متولد 1360- بانــه. دانش آموخته 
از  انسان شناســى  کارشناســى 
و  زاهــدان  سراســرى  دانشــگاه 
کارشناسى ارشد برنامه ریزى شهرى 
از دانشــگاه آزاد اسالمى. کارگردان 
نمایش هــاى: «برادرها مى میرند»، 
«طال...ق»، «وقتــى از دنیا چیزى 
نماند»، «حضور در آینه پریشان»، 
«فروشنده»، «چشم هاى انتظار» و 

«خلبان».
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گروه تئاتر باراد
نویسنده و کارگردان: گلچهر دامغانى

بازیگران: مریم معینى، مصطفى پروین، على عسکرى، 
مجتبى فالحى، مهدى تاجیک، اروین گالستیان، 
بنفشه ریاضى، محمد ابوالحسنى، عرفان رحیمى، 

میرحسین نونچى، شقایق شوریان
تهیه کننده: واحد هنرى رنگ باراد

همراهان موسیقى و آواز: حسین فضل الهى، 
بهنوش ثابت قدم

طراح پوستر و بروشور: امیرحسین داوودى 
ساخت و طراحى تیزر: استودیو افراز

دستیار کارگردان و برنامه ریز: هادى بادپا
منشى صحنه و مسئول تبلیغات مجازى: پگاه محمودوند

مشاور رسانه اى: مریم رودبارانى
عکاسان : زهرا عرب نژاد، فرشید عباسى

مدت نمایش: 75 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش
هومان یکى از سرکردگان سپاه ایران، از اوضاع نابه سامان سرزمین دل زده و نومید 
اســت. ایران در برابر توران کمر به ســوى شکست خم کرده و رو به نابودى ست. 
نداى اسپندارمز، هومان را به کارى مى خواند که براى او بسیار شگفت است و ... .

گلچهر دامغانى  
متولد 1353- تهران. دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشــى از دانشــکده 
هنرهاى زیباى دانشــگاه تهران، کارشناسى تحلیل و شناخت سینما از دانشگاه 
سوربن، کارشناســى و کارشناسى ارشد زیبایى شناسى و علوم هنرى از دانشگاه 
سوربن. نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «به گزارش باروت»، «بى نشانى ها»، 
«صبحانه درغروب» و «یافت مى نشــود». بازیگــر نمایش هاى: «ببین چه برفى 

مى آید»، «پارك نبش خیابان»، «اتاق رویا»، «گاباتا» «مافیا» و ... .
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︎︡ران

خالصه نمایش
نمایش پدران، داستان هشت دختر نوجوان است که بر لبه باریک عادت ها و 

عرف اجتماعى با زندگى روبه رو مى شوند.

مهدى فرشیدى سپهر
متولد 1360 – تهران. نویســنده و کارگردان نمایش هــاى: «گاو»، «بدون 
لبخند»، «من من من»، «تصمیم تصمیــم»، «عقل صورتى»، «بى چیز» و 
«بانوایان». بازیگر نمایش هاى: «چه خبره چى شــده»، «حادثه اى در شــهر 

عروسک ها»، «قصه نقلى»، «جادوگر بینگلبن» و «بارون بارونه».

گروه پدران 
نویسنده و کارگردان: مهدى فرشیدى سپهر

بازیگران: مانلى نفر، ونوس شمس، هلیا هاشمى، هستى هاشمى، 
آریانا کیهان فر، ماهک بدرخانى، ارغوان دماوندى، هانا صراف، 
نفس صادقى، سکینه محمدى، نرگس محمدى، االهه نورى،

حمیدرضا گودرزى، مریم رادپور، فاطیما  همایون، شیما لطیفى، 
میالد محمدى، معصومه آرواز، رامین کهن، خالق استوارى، 
مینا شجاعیان، شراره طیار، فهیمه باروت چى، گیتا صالحى، 

مریم آشورى، هدیه حاج طاهرى، سعید ابک، 
مهرداد باقرى، هادى ولى لو، محسن صادقى

راوى: نادیا قمرى
مدیر تولید: مریم منصورى

آوازها: نسیم وحیدیان کامیاد، مسیحا ابوعلى، مریم آشورى، 
مهرداد باقرى، مهدى فرشیدى سپهر، معصومه آرواز

عکاسان: حداد حیدرى، امیر عسگرى
اشعار و طراحى ملودى: مهدى فرشیدى سپهر 
دستیار کارگردان و برنامه ریز: میالد محمدى

ساخت فیلم: امیر عسگرى 
روابط عمومى و ارتباط مردمى: غنچه وزیرى
گریم و مشاور کارگردان: حمیدرضا مرادى

مدیر فنى: على حاجى بنده 
دستیاران فنى: امید عسگرى، آبتین دابا، علیرضا حسین پور

دستیار کارگردان و مدیر صحنه: پویا طهماسبى
دستیار کارگردان و  منشى صحنه: محمدحسین موسوى

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: تهران
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﹫︀ه   ︨﹤﹡︀︠
️ ︨ا

گروه خانه پدرى هنرمندان آمل 
نویسنده و کارگردان: محسن اردشیر 

بازیگران: پونه قدیرى، افشین نبى پور، على عباسى، نگار مجدد، 
علیرضا قربانى، مریم سبک رو، مهیار ورزگان، مریم کبیرى، 

میالد میرقربانى، محمدرضا لطفى، على نعمتى، صدرا طاهرنژاد، 
کوثر چاووشى، نرگس حسین دوست، حسنا هدایتى، 

محمدمهدى فاضلى، فاطمه موسوى، هلیا وحدت، نازنین موسوى، 
فاطمه گمنام، محمد عزیززاده گرجى، هستى على زاده، 

صدرا فرزان، امیرحسین زمان زاده، پونه اسالمى، لیال تیموریان، 
کمیل مهدوى، پریناز اسماعیل زاده، هانیه بذرافشان، ابراهیم غالمى، 

مهدى اسماعیل زاده، نرگس موسوى، یلدا درویشى، 
شمیم محمدى، مهران عبدى  

بازیگران خردسال: ملیکا ارجمندى، سونیا طاووسى 
طراح صحنه و لباس: محسن اردشیر 

طراحان نور: اسماعیل شایان پور، محسن اردشیر 

طراح گریم و اجراى گریم: گروه بازیگران 
مشاور اشعار: محمدرضا شجاعى 

اجراى دکور: اسماعیل شایان پور، علیرضا قربانى، على عباسى، 
محمود محمودپور، محمدرضا لطفى، مهیار ورزگان 

دوخت لباس: مریم پوالدیان 
موسیقى: امیرمحمد بهزادیان 

اجراى نور: اسماعیل شایان پور، محمود محمودپور 
طراح پوستر و گرافیک: آویده یزدانى 

مدیر روابط عمومى: نیایش نصرى 
تبلیعات مجازى: علیرضا قربانى،  پدرام جبارى 

تدارکات: على عباسى 
صدا: سپیده موحدى 

عکاسان و فیلمبرداران: داود طهماسبى، آتلیه پریا 
مدت نمایش: 60 دقیقه 

شهر: آمل

خالصه نمایش
نمایشــى در بــاب زندگى، 
اشعار و آثار بانو فروغ فرخزاد.

محسن اردشیر 
متولد 1360- آمل. دانشجوى کارشناسى کارگردانى تئاتر در دانشگاه تنکابن. 
کارگردان نمایش هاى: «مرگ انجل ها»، «ماه پیشونى» و «انسان و آرزو»(برنده 
جایزه ویژه از دوازدهمین جشنواره بین المللى تئاتر عروسکى دانشجویان  ایران). 
طراح، نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «خوشــه برنج»(تقدیر کارگردانى و 
برگزیده طرح و ایده مسابقه خیابانى سى و چهارمین جشنواره بین المللى تئاتر 

فجر)، «هزار سنگر» و «مونگ بهیتى».
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﹤﹫﹚︴ د︠︐︨︣ 

گروه تئاتر باران مریوان
نویسنده: تریفه کریمیان
کارگردان: فاتح بادپروا

بازیگران: کژال راستبین،کامران وهابى،
کژوان محمدى، فرزاد اخگر، محمد آلتونى

مشاوران کارگردان: مختار قادرى، سالم نباتى
طراح نور: فاتیح بادپروا

مدیر صحنه و هماهنگى:کاوان قادرى
طراح صحنه: فاتح بادپروا، دانا فتحى

موسیقى: آرتین حسن زاده
طراح لباس: نعمت ایزدى

طراح پوستر و بروشور: شیوا اسدى
عکس و فیلم: اسماعیل زوئینه، کیوان رحیمى

اجراى موسیقى و نور: سمیه بهمنى، فاطمه خدرى
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: مریوان

خالصه نمایش 
هفت نفر به اتفاق هم، براى انجام ماموریتى راهى مســیرى مى شــوند و کنار 
رودخانه اى براى گرفتن عکس یادگارى ماشــین را نگه مى دارند، زن به دنبال 
باطرى زاپاس دورربین برمى گردد که لوله یک هفت تیر، روى شــقیقه اش است 

و اکنون ... .

فاتح بادپروا
متولد 1350- مریــوان. طراح و بنیان گذار جشــنواره بین المللى تئاتر خیابانى 
مریوان. کارگردان نمایش هاى: «پیک نیک در میدان جنگ»، «دشــمن مردم»، 
«رقصى براى بازگشت عروس»، «عیشا»، «مردگان بى کفن و دفن»، «آژاکس»، 
«کنار شیر آتش نشــانى»، «ققنوس»، «کالغ سیاه و درخت آلبالو»، «تابستان»، 
«هفت طبقه»، «رقصى براى بازگشــت عروس»، «پیاده هــا»، «آفتاب»، «رنج 

زن»،«آندورا»، «عادل ها» و ... .

ali
Highlight
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﹎﹛ْ ﹎﹢ر

گروه نیال
نویسنده، طراح و کارگردان: امین ابراهیمى

بازیگران: امین ابراهیمى، على نعمتى، 
على پوراحمدیان، نیوشا نسیم پور، فائزه کرمى راد

مشاور کارگردان: مجتبى ابراهیمى
دستیار کارگردان: على پوراحمدیان

طراح گریم: زهره قنبرى
مدیر صحنه: فربد بیرانوند

منشى صحنه: فائزه کرمى راد
مدیر روابط عمومى: محمد جهانى

تدارکات: سجاد ابراهیمى
نور و صدا: سید محمد موسوى، محمد عرفان

موسیقى: نوید بهرامى
مدت نمایش: 65 دقیقه

شهر: کوهدشت

خالصه نمایش 
براى گذشتن از درد، باید با زخم ها روبرو شد... نگاهى به زندگى چند آدم که 

فاجعه اى آن ها را به سرنوشتى مشترك رسانده است.

امین ابراهیمى
متولد 1360- کوهدشت. دانش آموخته کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشکده سینما 
و تئاتر دانشگاه هنر و کارشناسى ارشد کارگردانى از پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه 
تهران. نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «دست ها هنوز معجزه مى کنند»، 
«ســندیکاي مردگان»، «بلوط برشــته»، «مادر»، «ما هم مردمى بودیم»، «خون و 
لجن»، «سال هاي بى خاطره»، «ترانه اي براي تو»(کسب رتبه برتر نویسندگى از سى 
و چهارمین جشــنواره بین المللى تئاتر فجر) و «زمستان بود»(کسب دیپلم افتخار 

کارگردانى از سى و پنجمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر).
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گروه نمایش درمانى آسایشگاه خیریه کهریزك
نویسنده و کارگردان: میرکمال میرنصیرى

بازیگران)معلولین جسمى و سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزك): 
مجید مقدم، سلیمان خزایى، اسماعیل چراغى، حسن فتح اللهى، 
حوریه شیخ االسالم، حسن دروکى، شهرام خدایى، داوود عبدى، 
معصومه سلیم صدیق، فرهاد صادقى، زهرا شاملو، فریبا عزت پور، 

فرنگیس غروى، گیتى پرچم، فاطمه نورى، رضا بختیارى، 
رضا خوشبخت، صغرى الله اصل، الهام کشتمند، کوکب اورال، 

مریم کیانى، طاهره حسینى، مریم حاج تقى، فاطمه زنجانى، رویا 
حسنى، صدیقه فهیمى، ملکه موریکى، مریم کشانى، 

الهام سعادت امین، على اصغر مددى
مدیر و سرپرست گروه: حمیده فهیم

مشاور کارگردان: الهه میرنصیرى
مترجم گروه: آریا نقیبى

طرح و ساخت دکور: سیروس کهورى نژاد

طراح لباس: محمدباقر عطرى، اکبر حبیب زاده
موسیقى: محمد انصارى

تدوین تصاویر: بهروز خبازخوب
پخش افکت و تصویر: محمدابراهیم ساجدى

پزشک گروه: کامبیز طوبایى
امور مددکارى اجتماعى: معصومه جعفرى راد، 

محبوبه تاتار، محسن باقرى
قیزیوتراپ گروه: سروش حسنکى پور

امور پرستارى: اقدس ابوطالبى
کارشناس تغذیه: مرضیه مقیمى

پشتیبانى گروه: یداهللا رضایى
 عکاس: مهدى مریزاد

مدت نمایش: 100 دقیقه
شهر: تهران

میرکمال میرنصیرى
 متولد 1348- تبریز. دانش آموخته کارگردانى ســینما از دانشگاه صدا و 
سیما، کارشناسى ارشد روانشناســى از دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد 
مشــاوره خانواده از دانشگاه خوارزمى. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: 
«اخالص»، «و.. اما.. انسان»(کســب رتبه برتــر کارگردانى و جایزه ویژه 
هیأت داوران از نخستین جشنواره بین المللى تئاتر معلولین)، «مسافر»، 
«آن فرســتاده»، «خلیفه خداوند» و ... . نویســنده کتاب هاى: «اصول و 

فنون زبان بدن» و «مثنوى بید و رود». 

خالصه نمایش
این نمایشنامه براساس داستان 
حماسى رستم و ســهراب اثر 
حکیم ابوالقاسم فردوسى نوشته 
شده است که از آشنایى رستم 
و تهمینه آغاز مى شود و تا مرگ 

سهراب ادامه مى یابد.

ر︨︐﹛ و 
︣اب ︨
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گروه تانین
نویسنده: حسین فضل اللهى

کارگردان: گلنار اکبرى
بازیگران: شنو قادرى، مرتضى محبوبى، 

هاشم پورمحمدى
طراح صحنه و لباس: گلنار اکبرى

طراح پوستر و بروشور: 
سیدمحمد مساوات

دستیار کارگردان: سجاد سراج
نوازنده: پدرام خدادادى
 مدت نمایش: 55 دقیقه

شهر: کرمانشاه

خالصه نمایش
عمه خانم و برادرزاده اش حسنقلى، در تدارك جشن عقد حسنقلى و در انتظار رسیدن 

مهمانان خود هستند که با ورود مهمان ها اتفاقات غیرمنتظرهاى خواهد افتاد.

گلنار اکبرى
متولد 1365- کرمانشــاه. دانش آموخته کارشناســى طراحى صحنه و لباس و 
کارشناسى ارشــد کارگردانى از دانشــکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسالمى. 
طراحى صحنه و لباس نمایش هاى: «خرده جنایت هاى زناشوئى»، «در رستوران»، 
«یک دختر و یک سرباز»، «آپارتمان شماره جنگ»، «با افالکیان» و «رابینسون 
کروزوئــه». کارگردان نمایش هاى: «مــاده 7»، «با هم باشــیم» و «باغ وحش 

شیشه اى».

 ︕﹠  ︎️︻︀︨
︀︋︀  ︋︫︡
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 ︡︖︧﹞︡︖︧﹞
︨﹙﹫﹞︀ن

گروه نامیرا 
نویسندگان: ایوب بختیارى، نبراس میرابیان 

کارگردان: ایوب بختیارى
بازیگران: سیدعلى موسوى، ایوب بختیارى، 
زینب مجدمى، روزبه کمالى، مریم خزاعلى، 

نسترن صالحى، مهزیار صالحى
مشاوران کارگردان: آرش آذرپناه، بهنود بهاردى 

دستیار کارگردان: سیدعلى موسوى 
مدیر صحنه: مریم خزاعلى 

منشى صحنه: نسترن صالحى 
نور و صدا: آرمان آغاجریان 

مدیا: سینا سورى 
آهنگساز: امیر زند 

نوازندگان: قدیر خدامالک، 
دانیال صادقیان، یوسف صالحى

مدت نمایش: 120 دقیقه
شهر: اهواز

خالصه نمایش
مسجدسلیمان، شهرى که با پیدایش نفت آغاز مى شود، با پول نفت، فرهنگ و 

تمدن مى گیرد و وقتى نفت اش تمام مى شود، تبدیل به مخروبه مى شود.

ایوب بختیارى 
متولد 1361- اهواز. کارگردان نمایش هاى: «حر»، «جاى خالى»، «ناپیوسته هایى 
از تاریخ شخصى» و «همه آن چیزهایى که درباره جنگ مى دانستیم»(کسب رتبه 

برتر کارگردانى از یازدهمین جشنواره سراسرى تئاتر مقاومت،  فتح خرمشهر).
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︒︊﹊﹞
(بازخوانى مکبث اثر ویلیام

شکسپیر) 

گروه ماهان
نویسنده و کارگردان: امیر دژاکام 

(براساس ترجمه غزاله جهان بین)
بازیگران: الناز تاریخى، احمد داودى، ابوالفضل جمشیدى، 

آناهیتا صفى خانى، محمدرضا خلج زاده، پروا محزون، 
مریم یوسف، محیا اسناوندى، شایان یزدان شناس،

 ناصر عزتى نیا، الناز ملکى، مصطفى غیاثى، پریا سالمى، 
محمد آقاعلى اکبرى، ایمان نیک نام، حامد پورمحمد 

مشاور کارگردان: آیدا دژاکام
طراح صحنه و لباس: مژگان عیوضى 

دستیاران کارگردان: الناز تاریخى، 
حسین شهبازى، غزاله جهان بین 

مدیر صحنه: حامد پورمحمد 
منشى صحنه: آزاده آقاجانى

آهنگساز: احسان تارخ 
نوازندگان: گلنوش حمیدى، سحر بغدادى، وحید حسین زاده 

طراح ویدیو: امسن جعفرى 
دستیار ویدیو: بهرام حاج جعفرى زاده 
طراح پوستر و بروشور: عاطفه صدفى

عکاسان: مصطفى فرج زاده، مژگان خزایى
تدارکات: حیدر رحمت الهى

مدت نمایش: 75 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش 
نمایش مکبث، با رویکردى فیزیکال کانسپچوال و با بهره گیرى از زبان بدن، اما در 
همراهى با دیالوگ هاى محدود، به نقل روایتى جدید از داستان مکبث شکسپیر 

مى پردازد.

امیر دژاکام
متولد 1341- کرمان. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى از دانشگاه تهران و 
کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشــگاه تربیت مدرس. داراى مدرك درجه یک 
هنرى(معادل دکترا). نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «دســت ها و قلب ها»، 
«در بیابان قلندران مبهوت»، «شهرزاد»، «ضیافت شیطان»، «اسیر»، «روژان» و 

«تاج محل». کارگردان نمایش هاى: «شمس»، «اشباح»، «فاوست» و ... .
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علی ظفر قهرمانی نژاد
متولد 1354- ســقز. کارگردان، نویسنده و مدرس تئاتر( با سابقه 25 سال تدریس) در آموزش 
و پرورش. دانش آموخته  کارشناســی کارگردانی از دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران و 
کارشناسى ارشد سینما از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر. کارگردان نمایشنامه هاي: 
«خانواده»، «صداي  بی دلیل  باد»، «ســینما  اُدن»، «شــب به خیر مادر»، «محاکمه»، 
«واگویه هاي ویریشــنین»، «مواجهه»، «بیداد» و «آنتیگونه». کارگردان فیلم هاي کوتاه: 
«مردي که اسب شد»، «مردي که از تپه باال رفت»، «سمفونی یک شهر»، «پرنده آبى». 
ترجمه  کتاب هاي: «مقدمه بر تئوري تئاتر»، «درام کاربردى»، «تئاتر قانونگذار»، «تحلیل 
متن نمایشــى براى بازیگران، کارگردانان و طراحان»، «112 بازى براى بازیگران جوان» و 
«سبکهاى بازیگرى». برگزاري گارگاه هاى آموزشى: «تئاتر قانونگذار»، «آشنایی با تکنیکهاي 

تئاتر سرکوب شدگان» و «تئاتر شورایى».

مرتضى وکیلیان
 متولد 1340- تهران. نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر خیابانى. دانش آموخته رشته بازیگرى 
از مدرســه صدا و سیما و کارشناسى علوم انتظامى از دانشگاه پلیس. بازرس انجمن تئاتر 
خیابانى خانه تئاتر. نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش هاى خیابانى: «مقایسه»، «بازگشت 
به وطن»، «قانون زندگى»، «بشنو از فاطمه»، «امید به زندگى»، «عمو  واکسى»، «گروى 
هم»، «جنگ و زندگى»، «فشنگ هاى سنگى»، «غاصبین»، «ما هنوز زنده ایم»، «حاال 
لیترى چنده؟»، «نقل زندگى»، «شــعر زندگى»، «مصیبت هاى اقدس»، «بشنو از نى»، 
«انگشتر انفاقى» و ... . بازیگر فیلم هاى سینمایى: «پسر آدم، دختر حوا» و «خیابان بیست 

و چهارم». بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «یوسف پیامبر»، «مرد هزارچهره» و ... .

مهرداد رایانى مخصوص
متولد 1349ـ  تهران. نویســنده، کارگردان، پژوهشگر تئاتر و مدرس دانشگاه. دانش آموختۀ 
کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد اسالمى و کارشناسى ارشد کارگردانى از دانشگاه 
تربیت مدرس و دکتراى مطالعات تئاترى از دانشگاه منچستر انگلستان. مدیر مجموعۀ 
تئاتر شــهر(1386 تا 1387).  عضو:  هیأت علمى گروه نمایش دانشــگاه آزاد اسالمى، 
هیأت علمى و داورى فصلنامۀ تئاتر و هنرهاى نمایشــى و موســیقى دانشگاه هنر و ... . 
کارگردان و نویســندة نمایش هاى: «آنکه گفت آرى، آنکه گفت نه»، «آدم آدم اســت»، 
«خشم و هیاهو» و ... . نویسند ة نمایشــنامه هاى: «صبور»، «عزیز مایى»، «مرده شور» و 
... . نویســندة مقاالت: «تاملى بر یک وضعیت تئاترى: سازه ها و بنیان هاى شکل گیرى تئاتر 

پسااستعمارى»، «انحرافات پست مدرنیسم» و ... .
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رحمت امینى
متولد 1350- ورامین. کارگردان، نویســنده و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى ادبیات 
نمایشــى از دانشگاه هنر، کارشناســى ارشد ادبیات نمایشى از دانشــگاه تهران و دکتراى 
مطالعات عالى هنر. اســتادیار و عضو هیأت علمى پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران. 
عضو هیأت علمى و مدیر گروه هنرهاى نمایشى دانشکده هنر و معمارى.  مدیر سابق مرکز 
هنرهاى نمایشــى حوزه هنرى. عضو هیأت علمى و مدیر گروه پژوهش هنر پژوهشــکده 
فرهنگ و هنر جهاد دانشــگاهى. نویسنده نمایشــنامه هاى: «اتفاق با شماره  2»، «خرس 
و چشــمه»، «دریچه»، «جگر هندى»، «شناســایى»، «تصویر ماه در قهوه تلخ»، «آهو به 
وقت انفجار» و ... . کارگردان نمایش هاى: «غریبه  تراب»، «گمشــدگان دریا»، «شناســایى»، 

«مچ گیرى»، «کا» و ... .

علیرضا استادى
متولد 1352- شهر رى. نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون. دانش آموخته 
کارشناســى نمایش از دانشگاه آزاد اسالمى تهران. نویســنده نمایشنامه هاى: «قصاص»، 
«بوقلمون صفتان»، «بام، بیم، بوم»، «پرپرك»، «شهر شهر فرنگه» و «تو این کاره نیستى».  
نویسنده و کارگردان «خنده تلخ»، «قلعه عروسکى» و ... . کارگردان نمایش هاى: «پنچرى»، 
«هفت خوان رستم»، «بى بى کنه»، «جاى پاى قندیل ها»، «آسیدکاظم»، «ترکش» و ... . 
بازیگر نمایش هاى: «میکى کارآگاه 2»(برنده دیپلم افتخار بازیگرى از یازدهمین جشنواره 
بین المللى تئاتر فجر)، «خروسک پریشان»، «بچه ها دست ها باال»، «عقاب»، «پلکان»، «بوى 

گندم» و ... . بازیگر فیلم هاى سینمایى: «بیخود و بى جهت»، «هیچ»، «هیوا»  و ... .

گلبرگ ابوتر ابیان
متولدـ  تهران. نویســنده، کارگردان و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى ارشد ادبیات 
نمایشى از دانشگاه آزاد اسالمى، کارشناســى ارشد کارگردانى و دکتراى فرهنگ شناسى 
از دانشــگاه مسکو. عضو هیأت علمى دانشگاه هنر شــیراز و مدرس دانشگاه  آزاد اسالمى 
و دانشــگاه هنر. داور بخش خیابانى ســى و سومین جشنواره بین المللى تئاتر فجر و داور 
بخش خیابانى جشنواره تئاتر شــهر. کارگردان نمایش هاى: «ساحره»، «چى شد که من 
مــار خوردم»، «زیر عنوان عدد پى»(یکى از 9 کارگردان مجموعه آثار پوشــکین)، «تعزیه 

امیرکبیر» و ... . نویسنده نمایشنامه هاى: «واپسین سودا»، «قُ مرى» و ... .

﹩﹡︀︋︀﹫︠ ︣︑︀︑ ﹤﹆︋︀︧﹞ ︣وه داوران﹎

رحمت
متو
ن

ووو
وقوقوقت
«مچ گی

علیرض
متولد
کار
»

ب
گند

گلبرگ ابو
متولدـ  ته
نمایشى

از د

109

ali
Highlight



گروه تاتر و موسیقى دیلمون  
نویسنده و کارگردان: محمود فرضى نژاد

بازیگران: منیژه واحدقازیانى، عبداهللا بهادرى، 
گرشاسب افروز، شاهین مهرافروز

مدت نمایش: 25 دقیقه 
شهر: سیاهکل

محمود فرضى نژاد 
متولد 1356- دیلمان. دانش آموخته کارشناســى جغرافیاى انسانى و اقتصادى دانشگاه آزاد 
اسالمى رشت. نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «کوچ امیر»(کسب دیپلم افتخار نمایش 
برتر خیابانى از  بیســت و پنجمین جشــنواره تئاتر فجر)، «رابَِچره»، «عروس باران»، «سرو 
و سوســن»، «چارچار»، «گل و گلوله»، «حصار»، «سرگذشــت هفــت خواهرون»، «پیوند 

سیاره ها»، «تابلوهاى تب دار» و «از شار تا شهر». آهنگساز نمایش «دعاى آفتاب».

خالصه نمایش
نمایــش درباره مبارزه مادران و دختران 
کرد است که در کمرکش  کوه ها به جاى 
پوشیدن رخت زندگى، در مقابل نیرنگ 
اربابان جور و تفنگ  قرار گرفته اند و در 

مسیر زندگى ناچار به کوچ مى شوند.

نویسنده و کارگردان: حسنا قبادى
بازیگران: حســنا قبادى، زهرا چراغى، 

سارا ذوالفقارى، محمد قدیمى
طراح فضا:  َقدریه باقرى 

طراح لباس: یونا موسى نژاد
پخش موسیقى: اسما موالیى

مدت نمایش: 30 دقیقه
شهر: ایالم

خالصه نمایش 
در دادگاه طــالق، شــر ك قصد دارد 
فیونــا را به دلیل اینکه یک شــهروند 
بسیار پرمصرف است، طالق دهد؛ زیرا 
فیونا با تخطى از قوانین و هنجارهاى 
شــهروندى عرصه زندگى را بر شرك 

تنگ کرده است.

حسنا قبادى 
متولد 1370- ایالم. دانشــجوى کارشناسى ارشد مهندسى عمران دانشگاه اصفهان. کارگردان 
نمایش هاى: «منطقه صفر» و «خوابى براى زمین». نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش «پمپ 
دســفرال»(رتبه برگزیده بازیگرى، جایزه دوم کارگردانى و جایزه ســوم نویسندگى جشنواره 
تئاتر منطقه اى مهرآیین، 1393)، «ســقوط آزاد»(برنده جایزه دوم نویسندگى جشنواره تئاتر 
منطقه اى مهرآییــن، 1394). کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «عتیقه»، «امام غریب» و «عزت 

تى ان تى». بازیگر نمایش هاى: «انقباض»، «کوهزاد» و ... .
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111 گروه شهر آشوب
نویسنده وکارگردان: پژمان شاهوردى

بازیگران: سامان شکیبا، مهدى جودکى، 
حمید گودرزى، على امینى، احمد امینى، 

على دهریزى، رضا کمره، میثم کردى، 
آرام بوریایى، شیرین شاهوردى، مهتاب زند

طراح فضا: رضا ثالثى
طراح لباس: على محرابى

موسیقى: آرش اشجع، محمد کاوند، مهدى بوریایى
طراح بروشور: ارسطو گودرزى

مدت نمایش: 35 دقیقه
شهر: بروجرد

ا﹟ ﹋︖︀ و 
آن ﹋︖︀
مسابقه

خالصه نمایش
نمایش این کجــا و آن کجا، 
با نگاهــى انتقادى، دو نگاه در 
رابطه با قهرمانان جنگ را در 
هر اقلیم به چالش مى کشد و 
داورى را به عهده مخاطبانش 

مى گذارد.

پژمان شاهوردى
متولد 1359– بروجرد. آغاز فعالیت هنرى از سال 1374. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «تولیدى 
لیلى و مجنون»، «مزرعه اى در شــمال هیچســتان»، «لیال»، «حج فقــرا»، «روزگار و نغمه هایش»، 
«آن ســوترین ها»، «قنارى»، «روایت صداهایى از بى شــمار صدا»، «رفتى براى شــهرت»، «دفترچه 
خاطرات»، «آخرین الالیى مادر» و ... . نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش هاى: «بازى زندگى»، «نقل 
سرخ» و ... . نویسنده نمایشنامه هاى: «غروب یک غربت»، «پل نو»، «دوستت دارم عزیزم»، «امن ترین 

گوشه دنیا»، «رضا رضاست» و ... .

گروه تئاتر میقات
نویسنده و کارگردان: میثم سرآبادانى
بازیگران: میثم سرآبادانى، مهسا افتحى

طراح صحنه: مهسا افتحى
طراحى و دوخت لباس: زینب یزدانى

مدیر اجرا: مریم هاشمى
موسیقى: یاسین مرتضایى

دستیار کارگردان: اسماعیل رنجبر
روابط عمومى: مسعود رضایى

طراح پوستر و برشور: یاسر محبى
مدت نمایش: 25 دقیقه 

شهر: تفرش

خالصه نمایش
آقاى باالزاده و همســرش پس از 
ســالها زندگى مشترك تصمیم به 
جدایــى گرفته اند. آنها ســعى در 
واکاوى اتفاقــات گذشــته و علت 

جدایى دارند.

میثم سرآبادانى
متولد 1363- تهران. بازیگر و کارگردان نمایش هاي: «افسون معبد»، «خورشید کاروان»، «چه 
کسی جنگ را آغاز کرد»، «بازمانده»، «قهوه قجرى»، «تولد»، «دستور»، «مکافات سرجوخه»، 
«روز ســیاه»، «باد که مى نویســد»، «دهانى پر از کالغ»، و ... . نویسنده نمایشنامه هاى: «شب 
سگى»، «بازمانده»، «عالمت» و ... . بازیگر، نویسنده و کارگردان نمایش خیابانى «املت با گوجه 

ایرانى»(دریافت لوح تقدیر بازیگرى از سى  و دومین جشنواره بین المللى تئاتر فجر).

﹌ ﹜︀﹋︙︣ی﹨︪︐﹌
ساسابقهمسا



گروه تئاتر سونر
طراح و کارگردان: غنچه شکوهیان

سرپرست گروه و مشاور کارگردان: محسن اردشیر
بازیگران: افشین نبى پور ، مهیار ورزگان، نگار مجدد، مریم سبک رو

دستیار کارگردان: مهران عبدى
طراح حرکات: افشین نبى پور، غنچه شکوهیان

انتخاب و تلفیق موسیقى و افکت: امیرمحمد بهزادى
طراح فضا و لباس: غنچه شکوهیان

عکاس: پریناز بور
مدیر تدارکات: محمود محمودپور

مدت نمایش: 20 دقیقه
شهر: آمل
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خالصه نمایش 
ایــن نمایــش فیزیــکال، ماجراى 
آفرینش و تولد زن و مردى اســت 
که عاشق هم مى شــوند اما پس از 
وصال شروع به سانسور و تغییر هم 
مى کنند و پس از مدتى تبدیل به دو 
انسان جدید مى شوند که یکدیگر را 

نمى فهمند.

غنچه شکوهیان
متولد 1358 – مشهد. دانش آموختۀ کارشناسى کارگردانى نمایش و دانشجوى کارشناسى ارشد 
کارگردانى نمایش از دانشگاه آزاد تنکابن. کارگردان نمایش هاى: «کاش مى شد منم بیام»، «مرگ 
انجل ها»، «نگین»، «تکرار کن»، «یک بوته گل براى لیال»، «قلقلى غول پلید جادو» و ... . نویسنده 
و کارگردان نمایش هاى خیابانى: «مونگ بهیتى»(دریافت جایزة دوم نویســندگى و کارگردانى از 
جشنوارة بین المللى تئاتر مریوان، سال 1395)، «ورف چال شهر»(دریافت جایزة اول کارگردانى از 
سى و دومین جشنوارة بین المللى تئاتر بخش خیابانى فجر، سال 1392)، «هاپ»(دریافت جایزة 

اول تماشاگران از جشنوارة بین المللى تئاتر خیابانى مریوان، سال 1394) و ... .

گروه ققنوس  
نویسنده: الناز غفارى

کارگردان: نازیال امینى
بازیگران: نازیال امینى، هاورى رضایى، 

پارمیدا ناصرى، محمدعلى م کرى
طراح فضا و دراماتورژ: افشین ناصرى 

موسیقى: فرید امام جمعه، سیروان احمدى
طراح لباس: ساریه امینى

طراحان بروشور: نازیال امینى، هوشمند شریفى
منشى صحنه: دلنیا راك

مدیر روابط عمومى: آرش ناصرى
سرپرست گروه: افشین ناصرى

مدت نمایش: 30 دقیقه
شهر: بوکان

نازیال امینى 
متولد 1361  -سقز. دانش آموخته کارشناسى  روانشناسى عمومى. بازیگر نمایش هاى: «تیک تاك»(برنده 
جایزه اول بازیگرى از ســیزدهمین جشــنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان)، «زندگى مثل باد»، 
«تپه 888», «ما فقط ســه نفر بودیم»، «براى آخرین بار»، «قاقاخان»، «مرز»، «ســر تیر آرش»، «ما 
نمایشگران»، «سونامى جوراب»، «ویروس بدون مرز»(برنده جایزه اول بازیگرى از یازدهمین جشنواره 
بین المللى تئاتر خیابانى مریوان)، «پنت هاوس»، «تندیس»، «حباب»، «گدایان شهر»، «عشق لرزه»، 

«ساخارین»، «وزغ ها»، «ازدواج آنالین»، «عاقبت به خیر یا نخیر» و ... .

خالصه نمایش
 نمایش در 6 اپیزود با لهجه هاى 
مختلــف بــه بیــان معضالت و 
مشــکالت جامعه از قبیل طالق, 
مشــکالت اقتصــادى, معضــل 
کولبرهــا, دور ماندن خانواده ها از 
یکدیگر, اتالف وقت و ... مى پردازد.



خالصه نمایش
دلقکى در صندوق زندگى مى کند. دو دسته سرباز از دو 
ارتش آبى پوشها و قرمزپوش ها وارد مى شوند و با یکدیگر 
جنگى متظاهرانه به راه مى اندازنــد. دلقک وارد دعواى 

زرگرى آنها مى شود و ... .

احمد یوسلیانى
متولد 1358- فریدون شهر. شروع فعالیت هنرى تئاتر از 1369. نویسنده 
و کارگردان نمایش هاى: «شــوراى مدرســه»، «تشنگى و گرسنگى» و 
«عابربانک بدبخت». کارگردان نمایش هاى: «پهلوان»، «گواهینامه براى 

پیرمردها» و «ارثیه گاگولى».

گروه سپلى 
نویسنده و کارگردان: احمد یوسلیانى

بازیگران: هادى لچینانى، مجید لچینانى، 
هادى براتى، مجید اصالنى، 

محمد اسالمى، سامان مرشدى، 
حسین افشارى، رضا یوسلیانى، 
افشین جدیدى، صادق اصالنى 

طراح صحنه و حرکت: احسان رحیمى 
منشى صحنه: مهدى اسفنانى

کارشناس هنرى: غالمرضا اسفنانى
 مدت نمایش: 35 دقیقه

شهر: فریدون شهر

خالصه نمایش 
مردى با تعدادى چمدان وارد مى شود. هر 
چمدانى که باز مى شود درباره یک معضل 
اجتماعى اســت: مشــکالت راه ها، محیط 

زیست، بچه هاى جنگ و ... .

مختار محمدى 
متولد 1354- مریوان. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى از دانشــگاه آزاد اسالمى 
ســنندج. کارگردان نمایشــهاى: «پیکر بى ســر پدرم»، «چتر فلزى» و ... . نویسنده و 
کارگردان نمایش هاى: «ردپایى در آســمان»، «عروس کوبانى»، «کاله هاى من» و ... 
. بازیگر، نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «چمدان»(برنده جایزه اول طراحى فضا و 
دوم طرح و ایده از ســیزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان) و «تندیس 
شهر»(برنده جایزه دوم طرح و ایده و سوم بازیگرى از دوازدهمین جشنواره بین المللى 

تئاتر خیابانى مریوان). 

نویسندە و کارگردان: مختار محمدى
بازیگر: مختار محمدى

بازیگران خردسال: ِهیلین محمدى، هاوالن محمدى
طراح صحنه: کژال راست بین 

موسیقى: طاها فرجى، آسو ابراهیمى
مدیرصحنه: نگین عزتى

دستیار کارگردان: وریا فالحى
منشى صحنه: سامان راست بین

عوامل اجرایى: پریسا یعقوبى، آکو امامى مهر، 
سیروس ایزدپناه، هیمن یعقوبى، ِسنور راست بین ، زانیار عباسى،  

نظیره راست خانه، شبنم قادرى، سعید نادرى مقدم.
طراح پوستر و بروشور: سعید سبحانى 

عکاس: سامان کریمى
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: مریوان
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رضا ملکى
متولد 1368- خمینى شــهر. آغاز فعالیت هــاى هنرى از 1384. 
بازیگر نمایش هاى: «خانوم بهــار»، «َعلَم بازى»، «تلخ نامه لنگ»، 
«دوربین انقالب»، «بَمَبک»، «آقاى میکروب و دوستان»، «اروند 

که تو را پس نمى داد» و «شهر افسرده».

خالصه نمایش
ساکسیفونیســتى با نواختن موســیقى هاى خاطره انگیز دهه 
شصت،  مردم را گرد خود جمع مى کند و قصه جوان متولد دهه 
شصتى را مى گوید که از نوزادى و مدرسه تا سربازى و ازدواج و 

کار، همواره با عدد شصت مواجه مى شود. 

گروه صورتک
نویسنده: مصطفى جعفرى خوزانى

کارگردان: رضا ملکى
بازیگران: ابراهیم حاجى حیدرى، 

محمد ماندگارى، حسین رفیعى، محمد نادرى
طراح صحنه: محمد حاجیان 

طراح لباس: رضا ملکى
موسیقى: محمد نادرى، یوسف سجادیه، محمود جعفرى

دستیارکارگردان: سیدابوالفضل مرتضوى 
طراح پوستر و بروشور و گرافیست: مسعود تمنایى

منشى صحنه: محمدرسول پریشانى
مدیر روابط عمومى: مسعود تمنایى

مدت نمایش: 27 دقیقه 
شهر: خمینى شهر
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گروه تئاترول
نویسنده: رضا بهرامى 

کارگردان و طراح فضا: مارال ایزدبخش 
بازیگران: مالک آبساالن، احمد جعفرى، مارال ایزدبخش

طراحان لباس: محمود عباس زاده، محمد بیژنى 
نوازندگان: على خاتمى، سوده خدرى، محمدرضا نریمانى 

سرپرست گروه: محمود عباس زاده
طراح بروشور: مسعود ماهینى 

مدت نمایش: 30 دقیقه 
شهر: بوشهر

مارال ایزدبخش
متولد 1368- بوشهر. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى سینما از دانشگاه آزاد بوشهر و کارشناسى ارشد 
ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد اسالمى تهران. بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «هرچى سنگه مال پاى لنگه»، 
«بینوایان، ویکتور چه گفت؟»، «یونیسف» و نمایش خیابانى «آکا 47». بازیگر نمایش هاى: «آنیما و آنیموس»، 
«فقط یک بچه فلج»، «فام»، «گ مثل گرگ»، «بازى تمام شد»، «مجلس مرثیه خوانى ماهدخت»، «مثبت 
در منفى»، «گردآفرید»، «نذر عمه زینب»، «فکر پلید»، «تریلوژى»، «ساعت هاى زنگ زده»، «ذات بد » و ... .

خالصه نمایش
الزمان  المــکان  نمایــش 
سرگذشت اسلحه اى را روایت 
مى کند که دوست ندارد در 
هیچ جنگى مشارکت داشته 

باشد و شلیک کند.

﹜︀ز﹝︀ن ﹜︀﹝﹊︀ن
چهل سالگىانقالب 

اسالمى
مسابقه



مرتضى اسدى مرام
متولد 1362- هرســین. دانش آموخته کارشناسى مدیریت فرهنگى. 
دانشــجوى کارشناسى ارشد برنامه ریزى فرهنگى. نویسنده، کارگردان 
و بازیگــر نمایش هاى: «انتظار عطر یوســف» و «زیــارت». کارگردان 
نمایش هاى: «زرد قنارى» و «داول کشــى». کارگردان و بازیگر نمایش 

«افسانه دیگ وکدو».

خالصه نمایش 
وقتى سرماى زمستان سخت مى شــد، مردم براى حفظ 
امید، داوُلى (مترسکى ) مى ساختند که نماد زمستان بود و 
ابتدا از او مى خواستند برود. وقتى مقاومت مى کرد، مردم با 
او جدال مى کردند و شکستش مى دادند و بعد از سوزاندن 

داول، به جشن و پایکوبى مى پرداختند.
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داُول ُ﹋︪﹩ 

نویسنده: َهواس پُلوك  
کارگردان: مرتضى اسدى مرام 

بازیگران: مهدى اسدى تبار، على چنارى، 
محسن یارمحمدى، گودرز حسینى، فرید طاهرى، 

بهاره سعیدى پناه، هستى روح القدس، پریسا عباسى، 
شقایق کیانى، نسترن جوادنیا 

طراح صحنه: بهاره سعیدى پناه 
طراح لباس: پریسا جوادنیا

موسیقى: عبدالرضا غالمى، سهند حیدریان، 
سپهر ذوالنوریان

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

مدت نمایش: 20 دقیقه
شهر: کرمانشاه

گروه تیک تاك
نویسنده و کارگردان: افشین خدرى

بازیگران: مهران مکارى، اشکان کمانگر، امین سنجربیگى، 
راشد ساعدپناه، آرتین امجدى، امید فاتحى، مبین عطایى

طراحان صحنه: مهران مکارى، اَژین عبداهللا زاده
طراح لباس و گریم: اَژین عبداهللا زاده
دستیار کارگردان: رامیار محمودى

دستیار صحنه: مازیار احمدى
موسیقى: یزدان آغ ه ویسى، فرید زندى، مبین عطایى

عکاس: سوما رحمان زاده
تصویربردار: شایان ترابیان
مدت نمایش: 19 دقیقه

شهر: سنندج
افشین خدرى

متولد 1363- گنبد کاووس. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى تئاتر از دانشگاه سوره 
تهران. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «خوابگاه شماره 13»، «کردها تروریست نیستند»، 
«داسى از سادیسم براى زن»، «آپارتمان» و «هاوارى کوبانى». بازیگر نمایش هاى: «سپرده 
به خاك»، «رویاهاى شــهر من چرت مى زنند»، «بیا اى مرگ زیبا»، «ســیاه سیه روز»، 
«زندگى ســگى»، «کالغ پر» و ... . نویسنده، طراح صحنه و کارگردان نمایش هاى: «مرگ 
و دوشیزه»، «هیچکس اینگونه فجیع» و «بانو». بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «معشوقه 

هاى دایانا»، «باد که مى نویسد» و «پوچى پوچ خانم میرمازاد».

خالصه نمایش
فرانســه،  دنیا(بریتانیا،  ابرقدرت هــاى 
روسیه و امریکا)، از دیرباز تاکنون جهت 
تصاحب منابع نفتى و طبیعى خاورمیانه 
کوشــیده اند. این نمایش ســعى دارد 
بخشى از سیاســت هاى این کشورها را 

براى غارت نفت خاورمیانه نشان دهد.

 دا︣ه، ﹝︣︋︹،
﹏﹫︴︐︧﹞



گروه نمایش دیدار
نویسنده و کارگردان: موسى هدایتى

بازیگران: شقایق قنبرى، بیتا شهبازیان، 
کامبیز حسن پور، نوشین زارعى، مهدى رسولى

طراح صحنه: امیر شهبازیان
طراح لباس: موسى هدایتى

طراح گریم: سهیال شهبازیان
موسیقى: بهرام شریفى پور، مجتبى رضایى

مربى بدن: امیر شهبازیان
طراح بروشور: سامان رستمى

مدت نمایش: 23 دقیقه
شهر: قروه

خالصه نمایش 
نمایش درباره یک توپ، درباره رابطه 
انسان با کره زمین است؛ آنچه زمین 
به انســان مى دهد و آنچه انسان به 
زمین پس مى دهد؛ اهمیت ســالم 

ماندن زمین براى نسل هاى بعد.

موسى هدایتى 
متولد 1359 – قروه. آغاز فعالیت هاى هنرى از سال 1376. کارگردان نمایش هاى: «یادگاران»، 
«قصه شب چله»، «ناشناسى در جزیره»، «دختر کبریتى»، «سیب میخک ریز»، «روز کالغ»، 
«جعبه ها» و ... . نویسنده نمایشنامه هاى: «تاریکى مهربون»، «یونس»، «غریبانه هاى شط» و ... 
. بازیگر نمایش هاى: «خان  میرزا»، «آدم تا آدم»، «خوابى دیگرگونه تر»، «سیب سوخته»، «گره 

آخر»، «مهمان ناخوانده» و ... .

خالصه نمایش
اعضاى گــروه نمایش تى تى جهت تولید 
یــک نمایش دســت به اتــود کارگاهى 
مى زننــد. ایــن بار امــا موضــوع اتود، 
چهارچوب درى اســت که با هر بار عبور 
از آن به فضاى جدیــد راه پیدا مى کنند 

و موقعیتى تازه برایشان شکل مى گیرد.

میالد حسین زاده راحم
 متولد 1369- رشت. دانش آموخته کارشناسى معمارى از دانشگاه آزاد اسالمى آستانه 
اشرفیه. کارگردان نمایش هاى: «قلب پمپاژ خون»، «ترافیک»، «شما بگین»، «پزشک 
نازنین»، «زن و مرد»،   «گمشــده»، «یــادگارى» و «گم». بازیگر نمایش هاى: «بازى و 
کودك»، «ســه روایت از زندگى» و «کرب و کرنا». طــراح صحنه نمایش «ژیچاى و 
موماى». نویســنده و کارگردان نمایش «همیار»(برنده جایزه اول نویســندگى  و اول 

کارگردانى از جشنواره تئاتر خیابانى شهروند الهیجان، 1392). 

گروه نمایش تى تى 
نویسنده: محمدرضا جعفرى ل فوت
کارگردان: میالد حسین زاده راحم
بازیگران: امید کفش دار جاللى، 
محمدرضا ژورعلى، سعید سرشار، 

میالد حسین زاده
موسیقى زنده: احمد الفتى، 

مجید رهبرى
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: آستانه اشرفیه
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سیدسوران حسینى
متولد 1362ـ  مریوان. دانش آموخته کارشناسى ارشد مدیریت اجرایى از دانشگاه آزاد سنندج. 
نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «آواى زاگرس»(رتبه اول کارگردانى و سوم نویسندگى 
اولین جشنواره محیط زیست شــهرکرد)، «آخرین اجرا»(رتبه اول نویسندگى و کارگردانى 
نهمین جشنواره تئاتر خیابانى مریوان)، «آخرین مرز هاى اشتغال»(رتبه سوم کارگردانى و دوم 
نویسندگى دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانى مریوان) «سماى دست هاى پُرتوان» «آخرین 
معرکه» و ... . بازیگر نمایش هاى: «فریاد بى صدا»، «طناب، گونى، مرز»، «آخرین اجرا»(رتبه 

دوم بازیگرى نهمین جشنواره تئاتر خیابانى مریوان) و ... .
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گروه خورتاب
نویسنده و کارگردان: محمدعلى صادق حسنى

بازیگران: سیدعلى مرتضوى، محمد علیجانى، سلیم انصافى، 
عباس امینى راد، شهریار صادق حسنى، مینا حقانى، 

سوگند عاشورى، هانیه سامانى، ویدا پیروسجاد
دستیار کارگردان: شیرین دمان

موسیقى: مهدى محمدنژاد، نوید الهیجى
طراح فضا: سیمین بختیار غفارى

عکاس: امیر جمال پور
مدت نمایش: 18 دقیقه

شهر: الهیجان

محمدعلى صادق حسنى
متولد 1341- الهیجان. شروع فعالیت هنرى از سال 1354. کارگردان نمایش هاى: «عزیز 
و نگار»، «عزیز طبلى»، «گیل یار»، «پیله ســرا»، «من و هزارتو»، «سوختن مدام بر محور 
صندوق هاى نســوز»، «آفرینــش از نوعى دیگر»، «پس گل من کــو»، «فریاد خاموش»، 
«بَشم»، «مهپاره»، «عروس ُگله»(نمایش خیابانى برگزیده هفدهمین جشنواره تئاتر فجر)، 

«آقاى رئ یس جمهور» و ... .

خالصه نمایش 
مــردم گیــالن معتقد بودنــد زمانى 
که بــاران زیاد مى بــارد و محصوالت 
کشــاورزى آنان نابود مى شــود، باید 
دســت به دعا ببرند و از خداوند طلب 

آفتاب کنند.

گروه تئاتر ِزد
کارگردان: سیدسوران حسینى 

بازیگران: مرجان آقانورى، سیدســوران حســینى، سیوان فتاحى، 
میالد حسینى، شکیال مرادى، هیوا سورانى، اقبال همت بلند

طراح فضا: ناِمق خدایار، سیدسوران حسینى
طراح لباس: سیدسوران حسینى 

منشى صحنه و بازى ساز: سودابه قادرى
موسیقى: طه فرجى، ارشد یاموال، سیوان اسمائى، احمد جعفرى

طراح گریم و عروسک ساز: آزاد مرادى
طراح پوستر و بروشور: مهدى اسدى

تدارکات: کارو وطنى
عکاس: نامیق خدایار 

فیلمبردار: اسماعیل زوئینه
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: مریوان

خالصه نمایش
زن و مردى مى خواهند ازدواج کنند اما 
به علت بیکارى مرد، زن مخالف ازدواج 
اســت. چند نفر وارد مى شوند و وعده 

مى دهند که به آنها شغل بدهند و ... .



مهدى صالحیار
متولــد 1361- مرند. دانش آموخته کارشناســى ارشــد ادبیات نمایشــى 
از دانشــکده هنر و معمارى دانشــگاه آزاد اسالمى. نویســنده و کارگردان 
نمایش هــاى: «ساراى»(فســتیوال بین المللى تئاتر کراالى هندوســتان، 
2017)، «حایات»(فستیوال بین المللى هنرهاى فولکلور آذربایجان، 2017)، 
«باشلوق»، «ســوَگلین»(بخش خیابانى فستیوال بین المللى تئاتر هایفست 
ارمنســتان، 2018)، «تراژدى آب»(کسب رتبه برتر  طرح و ایده از بیست و 

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

مهدى حبیبى 
متولد 1357- مالیر. دانش آموخته کارشناسى امور فرهنگى 
از دانشــگاه علمى- کاربردى همدان. نویسنده و کارگردان 
نمایش هــاى: «این ســه نفــر»، «زگیــل»، «درددلهایى 
از همســایه مفلــوك»، «جایى براى ما ســه نفر»، «یک 
قورى حرف دم نکشــیده»، «از پشت عینک ته استکانى»، 
«کاسه گردان»، «به سرعت گیر نزدیک مى شوید» و «نبش 

کوچه بن بست».

گروه سپید و سیاه
نویسنده و کارگردان: مهدى حبیبى

بازیگران: نرگس خاك کار، مصطفى کولیوندى، هوراد حبیبى، 
مجید صادقى، محدثه غفارى، محمود غالمى، حامد زنگنه، 

مهدى جعفرپور،  فاطمه همراهى، سعید عبدالهى 
طراح صحنه و لباس: مهدى حبیبى 

دستیار کارگردان: محمد محسنى 
انتخاب موسیقى: نرگس خاك کار 
پخش موسیقى: امیر محمدرضایى 

طراح پوستر و بروشور: طیبه آنج دانى
عکاس: رضا همتى، مجید محبوبى راد 

مدیر صحنه: سمیه احمدى
منشى صحنه: محمد محسنى
روابط عمومى: حسین بنیاد

مدت نمایش: 30 دقیقه
شهر: کرج
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گروه تئاتر اُوینار
نویسنده و کارگردان: مهدى صالحیار

بازیگران: مسعود نیازى، سمانه بابازاده، پویا معصومى، 
مائده حسن زاده، مهدى دفیرى، نوراى رنگانى، فرید دیبازر، مریم فیضى

موسیقى: حسن جدارى(سرنا)، نصیب نقى زاده(قوپوز)، احمد 
سلوکى(نقاره)، مهدى قلیپور(قوال)
دستیار کارگردان: على احمدى

طراح فضا: نقى یحیایى
طراح لباس: پوران باباپور

طراحان پوستر و بروشور: مهدى اسدى، ناصر والیى
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: تبریز

خالصه نمایش
نمایش سوَگلین به معنى عروس آب، نمایشى آیینى 
ـ سنتى بوده اســت که در گذشته هاى دور به  هنگام 
خشکســالى و کمبود آب قنات ها و چاه ها در مناطق 
غرب کشــور برگزار مى شــده اســت. در این نمایش 

آیینى، عروس آب به عقد چاه آب درمى آید.

خالصه نمایش
در قالب چند داستان کوتاه اجتماعى زندگى آدم هاى پیرامون ما نمایش 
داده مى شود. آدم هایى که براى درآوردن یک لقمه نان  تالش مى کنند 
با روشهاى متفاوت بر سر یکدیگر کاله بگذارند یا شاید هم کاله بردارند.



گروه تئاتر تکم
نویسنده: پژمان شاهوردى

کارگردان: محمد یوسفى زاده
بازیگران: اکبر ذابح، مصطفى آذرى، 

آیسان خلیل زاده، محمد حاج احمدلویى، 
پریوش فتاح زاده، یوسف پوربشاش، امیرعلى کاظم پور، 

فاطمه قلى زاده، محمد یوسفى زاده
طراح فضا: محمد یوسفى زاده

مشاورکارگردان: حمید حمیدى

طراح لباس: شقایق خیاطى
طراح گریم: غزال ملک آذر

موسیقى: امین محمودزاده 
دستیار کارگردان: کمال آذرى

طراح پوستر و بروشور: حسن رستمى 
تدارکات: بهراد همتى، امیر صدوقى نیا

مدت نمایش: 20 دقیقه
شهر: مرند

خالصه نمایش
یک روز مانده به آزادسازى 
خرمشهر، دو فرمانده تصمیم 
مى گیرند که به زمان آینده 
بروند تا ببیند کســى آنها را 

مى شناسد یا نه ...

محمد یوسفى زاده
متولد 1363 - مرند. دانش آموخته کارشناسى ارشد مهندسى علوم و صنایع غذایى. داراى نشان 
درجه ســه هنرى(کارشناسى تئاتر) از شوراى ارزشیابى هنرمندان کشور. نویسنده و کارگردان 
نمایش هاى: «عروسک اذرى»، «عروسى اذربایجان»، «شاختابابا»،  «عروسک شادى»، «چمچه 
خاتــون»، «وصال» و «معامله». بازیگر نمایش هاى: «روایت من و بابام»، «وقتى صداى ســوت 
میاد سرتو بدزد» و «نورالدین». آهنگســاز و بازیگر نمایش هاى: «تراژدى اب»(برنده رتبه اول 
موسیقى از بیست و هشتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر، 1388)، «کوساکچل» و «تکم».
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سمیه مهرى 
متولد 1366- کرمانشاه. دانش آموخته دکترى روانشناسى سالمت از دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد علوم و تحقیقات تهران. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: 
«دربى»، «نفس کشیدن سخته»، «کژدم»، «بازى استمرارى»، «این آخرین 
باره» و «یاقوت». کارگردان نمایش هاى: «ســیرك»، «قطارى که تمام نشد»، 

«ثانیه صفر» و «کژدم».

گروه هنرى رى را
نویسنده و کارگردان: سعید خیراللهى

بازیگران: مصطفى کولیوندى، مرجان قاسمى، 
سعید خیراللهى، امین برزگر

طراحان صحنه: سعید خیراللهى، 
مصطفى کولیوندى

طراح لباس: سعیده عبداللهى
موسیقى: احمد کیهان

طراح پوستر: مهدى اسدى تبار
روابط عمومى: قاسم ساجدى، احسان صحرایى

مدت نمایش: 27 دقیقه
شهر: دهلران

خالصه نمایش
یک مدیــر و مقام مســئول 
مى میرد و حــاال در آن دنیا، 
شــاکیانى جلو او را گرفته اند. 
شــاکیانى از قبیــل دل یک 
انســان، کلیه یکــى دیگر و 

پاهاى شخصى دیگر ... .

سعید خیراللهى
متولد1359ـ  دهلران. دانشجوى ترم آخر کارشناسى سینماى دانشگاه علمى کاربردى تهران. رئیس 
انجمن هنرهاى نمایشــى استان ایالم. نویسنده نمایشــنامه هاى: «آخرین پیاده رو کجاست»(رتبه 
دوم نویسندگى جشــنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران، 1384)، «صد در صد خارجى»( رتبه 
اول نویســندگى بخش خیابانى جشــنواره تئاتر ســوره ماه، 1396) و ... . کارگردان نمایش هاى: 
«پر ده خوانى شــیرین و فرهاد مدل 92»(رتبه اول کارگردانى بخش خیابانى جشــنواره تئاتر فجر، 
1392)، «هملت»(رتبه اول کارگردانى جشنواره تئاتر خیابانى مریوان، 1386) و ... . نویسنده، بازیگر 

و کارگردان نمایش «ویروس».
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گروه پیله
 نویسنده و کارگردان: سمیه مهرى

دستیار کارگردان: على رفیعى
بازیگران: فاطیما درستکار، امین مومنى پور، 

حسن همتى، آوا زنجیردار، فاطمه نایینى، 
مهدى برومند، عاطفه غضنفرى، ساشا کشوادى، 

محمد الوانى، امیرحسین انصافى، مسعود نفرى، میترا سائلى
بازیگر خردسال: فاطمه نائینى زنجیردار

طراح حرکات فرم: مهدى برومند
موسیقى: مهرداد موسوى 
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش 
زن و شــوهرى بــه دلیل اعتیاد بــه فضاى مجازى 
از زندگى خود غافل شــده اند و فرزنــد خود را رها 
مى کنند. نسل بعدى آنها عضالتى تحلیل رفته دارند 
و نســل بعدتر خود را، به شکل کوتوله هایى احمق و 

قهرمانانى پوشالى پرورش مى دهند.

﹝﹙﹊﹢ت
مسابقه

مسابقه
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خالصه نمایش 
چند مقاومت الکتریکى که به دلیل فشار اُهم زیاد، فرسوده شده  و آنها را دور 
انداخته اند، در یک محل جمع شده اند و قصد دارند براى خودشان جامعه اى 

جدید بسازند.

گروه سکوت
 نویسنده و کارگردان: مسعود براهیمى

بازیگران: دآلرام تُرکى، پیمان صفرزاده، پویا امامى، 
على قانعى، محمد رنجبر، ایمان نظیفى

طراح صحنه و لباس: مسعود براهیمى 
طراح گریم: دآلرام تُرکى
طراح نور: محدثه بهمنى 
طراح حرکت: آرزو صدرى

موسیقى: محمد نادرى
دستیار کارگردان: على قانعى
منشى صحنه: فریبا صارمى

دستیار دوم کارگردان: هدیه داورى 
مدیر صحنه: شقایق رجبى

دوخت لباس: حسین پناهى
خواننده: امین پناهى

طراح پوستر و بروشور: سیما جهان بخش
روابط عمومى و امور بین الملل: فرامرز سعادتمند

عکاس: خسرو جهان بخش
سرپرست گروه: سامان خلیلیان 

 مدت نمایش: 45 دقیقه 
شهر: تهران

مسعود براهیمى
متولد 1369- اصفهان. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى تئاتر از دانشگاه 
آزاد اسالمى تنکابن و کارشناسى ارشد  ادبیات نمایشى از دانشگاه سوره تهران. 
نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «آلبوم انقالب»، «جنگ به وقت عاشقى»، 
«زیرزمین»(برنده جایزه طراحى فضا و کارگردانى از ســى و پنجمین جشنواره 
بین المللى تئاتر فجر)، «آرایشــگاه صلواتى»، «پرواز 747»، «مســتاجر» و ... . 
کارگــردان نمایش هاى: «این خاك جاى پوتین نیســت»، «خواســتگارى»، 

«عروس» و ... .  

ُا﹨﹛
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گروه کارگاه تئاتر ایران
نویسنده و کارگردان: امیرحسین شفیعى

بازیگران: رضا راد، رستا رضوى، حامد نظام دوست، حسن همتى، 
علیرضا اردستانى، رضا نجارى، آرزو صراف رضایى، مبین دودانگى، 

امیرحسین مصدق، محمدحسین کیا، محمدامین وظایفى، 
میالد محمدزاده، محسن لطیفى، یونس حمزه لویى، آرمان صلحى، 

سامان توحیدى، محمدامین پازوکى، فربد ولدى، حسین بنیاد، 
علیرضا فتاحى، علیرضا عموزاد، شاهین کیانى نژاد، رضا خاکى، 
دانیال ضیایى فرد، سینا ساعتیان، نوید دوستى، مجید دریائى، 

فواد منیرزاده، مجید مظفرى، سجاد محمدزاده، عباس ابوالفضلى، 
سجاد نجاتى، امیرحسین بلورى، محمد آقاعلى اکبرى، حسین مردانى، 

محمدعلى غدیرى، محمدمهدى صانعى،  سجاد کشاورزیان، رضا حسینى، 
امیرحسین اعظمى، مهسا فدایى، الناز ابراهیمى، فوژان تاجیک، 
زهرا منصورى، حدیثه سهرابى، آتنا طالبى آذر، حدیث صیفورى، 

مرضیه علیزاده، دیانا دنیادیده، سنا نیک پور، امیرطاها کودداغ، رها شیرعلى، 
سانیا دشمن زارى ، افرا بهرمند، زهرا نافع پسند، تبسم شهبازى، 
محمدطاها تقى زاده، ارمیا خندان، ساالر قدیمى، بهراد رسولى، 
ابوالفضل غایبى، فریناز شهودى، فریناز اخوان، فاطیما حنیفى، 

رضوان کرباسى، سمیه قدیمى، آبتین شهبازى
مشاور کارگردان: على براتى
بازى گردان: روح اهللا سنایى

طراحان صحنه: روح اهللا سنایى، مهدى حبیبى
طراح گریم: ثمین سالک

طراح لباس: مژگان عیوضى
طراح نور: محمد جوادى

مجرى طرح: حسین بنیاد
گروه کارگردانى: کیانوش ایازى، علیرضا عموزاد، عباس ابوالفضلى، 

محسن خدایى، آرزو صراف رضایى، بیتا رضوى
مدیران صحنه: حامد زنگنه، عباس ابوالفضلى، مهدى جهان دیده

اجراى نور: حسین رحمانى، میالد اجاقى
ساخت دکور: مصطفى امین سنایى، کاظم نوروزى

صدابردار: محمد جوادى
اجراى گریم آقایان: امیرحسین على اکبر، محمد مسیبى، 

شاهین پورحسین
اجراى گریم خانم ها: سوگل جوادى مجد

عکاسان: محمد اسدى، رضا همتى
ساخت تیزر: سجاد ایران منش، على صادقى
آهنگساز و طراح صدا: محمدرضا کیوانى

مدیر تولید: علیرضا فتاحى
روابط بین الملل: مینا کاظم زاده

دستیاران کارگردان: رضا راد، مونا نصرتى حسینى
برنامه ریز: زهره بختیارى

دوخت لباس: حسین پناهى
تدارکات و پشتیبانى: سیروس جهان دیده

مدت نمایش: 45 دقیقه
شهر: ورامین

امیرحسین شفیعى 
متولــد 1363- ورامیــن. آغاز فعالیت هنرى از ســال 1375. کارگردان نمایش هاى: «هیس»، 
«کســى فشــنگ ها را نمى شــمارد»(برنده جایزه کارگردانى بخش خیابانى ســى و چهارمین 
جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «خاطرات برفى»، «سلول من تروریست نیست»، «دریادالن»، 
«خرم فتح»، «قهقرا» و ... . نویسنده نمایشنامه هاى: «پارادوکس»، «من یک ساعت بیشتر از تو 
عاشقم»، «نقطه ته خط» و ... . طراح صحنه نمایش «یک میهمانى ساده»(برنده جایزه طراحى 

فضا از بیست و چهارمین جشنواره بین المللى تئاتر کودك و نوجوان همدان).

خالصه نمایش:
نامیرا روایت دختر شــهید مدافع 
حرمى است که به دنبال پیدا کردن 
پدر خود در عالم رویا به سوریه سفر 
مى کند و در این ســفر پر رمز و راز 
خیالى با داعش و جنایت هاى این 

گروه روبرو مى گردد.

︣ا ﹫﹞︀ ﹡
چهل سالگى 
انقالب اسالمى
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«﹩︀ی ا︗︣ا﹨ ﹤﹡﹢﹎ ︣﹍︀ب آ︔︀ر «د︐﹡︣وه ا﹎

آزاده گنجه
متولد 1362ـ  تهران. نویسنده، مترجم، کارگردان و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى 
مهندســى عمران از دانشگاه اصفهان، کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر از دانشگاه هنر 
و دکتراى مطالعات تئاترى از دانشــگاه برن سوییس. کارگردان نمایش هاى محیطى: 
«باجه»، «همیشــه از کنار تو»، «فاوســت»، «نیمه غایــب»، «نجواهاى بى اجازه»، 
«بازگشــت» و ... . مترجم کتاب  «تئاتر محیطى:  ویرایش تازه شامل شش اصل تئاتر 
محیطى». نویســنده مقاالت: «برزخ در اســالم و تاثیر آن بر اجراى هملت در ایران»، 
«بررســى نحوه حضور زنان در اجراهاى ایرانى هملت» و ... . عضو فدراسیون بین المللى 
تحقیقات هنرهاى نمایشى و انجمن کارگردانان خانه تئاتر ایران. پژوهشگر بنیاد ملى علوم 

سوییس و دانشکده فلسفه و هنر دانشگاه برن. 

على اصغر دشتى 
متولد 1355- یزد. بازیگر، طراح صحنه، کارگردان و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى 
طراحى صحنه از دانشــکده هنر و معمارى دانشــگاه آزاد اســالمى و کارشناسى  ارشد 
کارگردانى تئاتر از دانشــکده هنر دانشــگاه تربیت مدرس. مدرس کارگردانى تئاتر در 
دانشگاه هنر، دانشگاه سوره و دانشگاه تهران. کارگردان نمایش هاى: «متاستاز»، «در 
انتظار گودو»، «تل/ ضحاك»(جایزه بهترین کارگردانی مسابقه بین الملل سى  و یکمین 
جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «مالنصرالدین»، «پینوکیو»، «دن کیشوت»، «مجلس 
شبیه خوانى شــازده کوچولو»(برنده جایزه بهترین طراحى صحنه و دوم کارگردانى از 
دوازدهمین جشــنواره بین المللى تئاتر آیینى-  سنتى)، «نام برده»، «زن»، «کافى شاپ، 
داخلى، شــب» و ... . کارگردان بخش نمایشى کنســرت نمایش «سى». طراحی و اجراي 
پرفورمنس هاي: «الف، ب، پ، ت.، ث، جیم ...»، «شــال با مو...تاستاز» و «من اَلی اصغر دشتی 

چل سالمه».

 امیر راد
متولد 1355 ـ تهران. نقاش، پژوهشگر و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى ارشد 
نقاشــى از دانشگاه هنر. مدیر و موسس کانون نیومدیاى موزه هنرهاى معاصر تهران. 
فعال به عنوان هنرمند مولتى مدیا در حوزه هاى: پرفورمنس آرت، ویدئو آرت، وب آرت، 
نقاشــى و ... . موسس فستیوال(سى پرفورمنس، ســى هنرمند، سى روز) و گروه بتا. 
شــرکت در بیش از 50 نمایشگاه آثار گروهى و 9 نمایشــگاه آثار انفرادى در داخل و 
خارج از کشور از سال 1378 تاکنون. انتشار بیش از 100 عنوان مقاله و نوشتار در حوزه 

هنرهاى تجسمى و هنر معاصر در نشریات گوناگون و ... .
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«﹩︀ی ا︗︣ا﹨ ﹤﹡﹢﹎ ︣﹍︣وه داوران ﹝︧︀︋﹆﹥ «د﹎

شیوا مسعودى
متولد 1353ـ  تهران. دانش آموخته کارشناســى نمایش عروســکى از دانشگاه تهران و 
کارشناســى ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر و دکترى تئاتر از دانشگاه تهران. نویسنده 
مقاله هاى: «روایتگران متون نمایشــى»، «تئاتر عروسکى ایران زیر سایه ادبیات»، 
«تبارشناسى دلقک در ادبیات نمایشى ایران»، «تئاتر عروسکى پلى میان هنرهاى 
تجسمى و اجرایى»، «تالش براى بازخوانى گونه اى از تئاتر»، «جستجوى ریشه هاى 
دینى پیدایش عروسک»، «نشانه هاى عروسکى در شاهنامه فردوسى» و ... . نویسنده 
کتاب هاى: «نمایشنامه هاى عروسکى معاصر»، «کارکرد آموزشى نمایش عروسکى و 

نمایش خالق»، «مقدمه اى بر فانتزى»، «کارنامه تلخکان» و ... .

 

محسن حسینى
متولــد 1336- تهران. نویســنده، طراح، بازیگــر، کارگردان، پرفورمــر، طراح حرکت و 
دراماتورژ از سال 1387 در بیش از 80 پروژه تئاتر، سینما، تلویزیون و پرفرمنس هایى 
در گالرى هاى تهران. دانش آموخته کارشناســى ارشــد تئاتر، درام، ارتباطات و هنر 
پرفرمنس از دانشگاه هاى گوتنبرگ(ماینس) و یوستوس لیبیک(گیسن) در آلمان 
(1985 تا 1993). بازیگر نمایش: «شاه  لیر»(به کارگردانى رابرت ویلسون در تئاتر 
شهر فرانکفورت، 1991). دو همکارى پیاپى در زمینه دراماتورژى و تولید با ویلیام 
فورسایت در باله فرانکفورت(1994 تا 1996). پروژه: «برج خاموشان»( شهر دسائو 
- بائوهاوز در آلمان، 2000). نویســنده مقاالت علمــى در مجالت صحنه، نمایش، 
ســینما و ادبیات و فصلنامه هنر و روزنامه هاى شــرق، اعتماد، ایــران و ... . کارگردان 
نمایش هاى: «دیوان غربى شرقى»(ســالن چهارســو، تئاتر شهر، 1394و 1395) و «فروغ 

سارا پینا»(سالن ناظرزاده، ایرانشهر، 1396).

محمودرضا رحیمى
متولد -1348 مشهد. کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى ارشد 
کارگردانى از دانشــگاه تربیت مدرس. مدیر آموزش تئاتر کشــور در سال 89. مدیر 
کارگاه نمایش در سال 85. سخنگو و قائم مقام انجمن بازیگران خانه تئاتر. کارگردان 
نمایش هاى: «دایره گچى قفقازى»، «اتوبوسى به نام هوس»، «باغ  وحش شیشه اى»، 
«پدر»، «ســه خواهر»، «خانه عروســک»، «ضامن»، «آسیدکاظم»، «مرکب خوانى 
ارکســتر مــردگان»، «تقاطع 2002»، «چنــد کاپریس براى ویولن»، «کهکشــان 
بدن»(اجرا در جشــنواره تئاتر آتن)، «ســیدروماك»(اجرا در جشــنواره ITI بارسلونا، 

اسپانیا)، «بازى استریندبرگ» و ... .
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تدوین متن: کیوان سررشته
پژوهشگر و کارگردان: سما موسوي مفخر

بازیگران: فرانک کالنتر، 
خورشید چراغی پور، سما موسوي مفخر

دستیار کارگردان: نوید آغاز 
طراح لباس: نسرین خرمی
طراح گریم: ثمین سالک

طراح پوستر و بروشور: امیرحسین شجاعی
عکاس: نهال آغاز

مدت نمایش: 40 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش
این نمایش بر اســاس مصاحبه با 
تعــدادى از دانش آمــوزان کنونى 
و سابق مدرســه فرزانگان نگاشته 
شده اســت و ســعى دارد در این 
مصاحبه ها، تفاوت ها و شباهت هاى 
میــان متولدیــن 1359، 1369 و 

1379 را به تصویر بکشد.

خالصه نمایش
نمایِش «اُپراى شماره 01# تهران» یک اُپراى معاصر است که 
خواننده گان و اجراگراِن آن ناشنوایان هستند. کرئوگرافِى این 
نمایش بر اساس زباِن اشاره ى ناشنوایان ساخته شده است و 
موســیقِى این اجرا نیز از تماِم اصواتى که در لحظه از صحنه 

یا فضاى سالن به گوِش مخاطب مى رسد، ساخته مى شود. 

سما موسوي مفخر
متولد 1367-  تهران. دانش آموخته کارشناســى ارشد تئاتر در اجتماعات از دانشگاه هنرهاي 
کاربردي HKS آلمان و دانشجوي دکتراى پداگوژي تئاتر دانشگاه هنر برلین. بازیگر نمایشهاى: 
«پاى سیب»(بازیگر برگزیده فســتیوال مونولیو، 1391)، «صحنه اتاقی کم نور است»(کسب 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن از جشــنواره تئاتر  تجربه، 1389) و «دوست دارم در کازابالنکا 
بمیرم»(کســب دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن از جشــنواره تئاتر ســوره، 1389). کارگردان 
نمایش هاى: «سفر زمستانی و یک داســتان بى ربط»(برنده جایزه اول کارگردانى در جشنواره 

تئاتر تجربه، 1391) و «یرما».

126

 ﹤﹋ ﹩︀﹨ آدم
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مسابقه

مسابقه

تدوین متن: مرتضى زارعى
تدوین گر: مرتضى زارعى

مشاور: امیر امیرى
موسیقى: امید دولت خواه

اجراگران: آرمان رحیم، صدیقه سعادتى، 
سهیال سعادتى، سامان صانعى، محمد عظیمى، 

سحر فالح، رویا منصف، حبیب اسماعیل پور، 
سیما نجفیان

عکاس و گرافیست: مهرداد متجلى
دستیاران: سیما نجفیان، حبیب اسماعیل پور

طراح حرکات : مرتضى زارعى
مدت نمایش: 45 دقیقه

شهر: تهران

مرتضى زارعى
متولد 1370- تهران. دانش آموخته کارشناســى کشاورزى از 
دانشگاه آزاد اسالمى کرج. بازیگر نمایش هاى: «خانه اى روى 
آب»، «هراکلس 5»، «اســایلم»، «خیمره»، «شنل قرمزى»، 

«اپیدمى» و «اُرگان- سولو».



گروه کاریز
نویسنده، طراح و کارگردان: حسین توازنى زاده

بازیگران: ماکان اَشگ وارى، آبان حسین آبادى، امیر عباسیان، پرستو قربانى
گروه کارگردانى تهران: عرفان نظریان پور، سارا رئوف، پرهام رستم آبادى

گروه کارگردانى هلند: ویدا کسائى، امیر کمیلى زاده

خالصه نمایش
این اجرا در سطح شهر تهران با نگاهى به تجربه هاى اجرایى 

گذشته گروه، در معمارى منطقه شش شکل مى گیرد.

حسین توازنى زاده
متولد 1370 - تهران، نویســنده و کارگــردان نمایش هاى: 
«آمســتردام»، «پروانه»، «راهبه کوچک»، «نرگس»(کسب 
تندیس اجراى برگزیده بخش آف اســتیج ســى و ششمین 
جشــنواره بین المللى تئاتر فجر و تندیــس اجراى برگزیده 
بخش تجربه هاى اجرا در بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهى 
ایران) و «بیست دقیقه به ده صبح». نویسنده نمایشنامه هاى: 
«تغییرات غم انگیز زندگى آقاى صاد» و «خانه اى روى آب». 
بازیگر نمایش هاى: «فورتى»، «تغییرات غم انگیز زندگى آقاى 

صاد» و «سالم و خداحافظ».
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 ﹤ ا﹡﹍︪️︋ 
ا﹡﹍︪️
مسابقه

گروه هنرهاى اجرایى ضد
طراح و اجراگر: سیدجعفر حجازى

با همراهى: امیرعلى پریز، مجید گنجى، امیرحسین فکرى، 
ســعید جمشــیدى پور، نیما امین، پوریا کهنــدل، رژین دلفان، 

حمیدرضا جهانى، سپیده محمدى، امیرحسین جان نثار
عکاس: نگین حیدرى

تصویربردار: کامران سیف اهللا
مدت نمایش: بیش از 80 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش 
اجراگر در محیط شــهرى (بیرون از ســالن) 
نشسته، پالکاردى به گردنش آویزان است که 
روى آن نوشــته شده: «جوانى هستم جویاى 
دوســت، فقط دوســتى مجازى جهت چت 

کردن».

سید جعفر حجازى
متولد 1371ـ  بجنورد. دانش آموخته کارشناســى مهندســى مکانیک حرارت در سیاالت از دانشگاه آزاد اسالمى 
مشهد و دانشجوى کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران. کارگردان و طراح 
نمایش هاى: «نادیدنى یا هرطور شما دوست دارید یا ایستگاه داده یا کدوم؟»، «مراسم اصالح سر جعفر»، «قانون 
دومـ  اِنتروپى»، «خط تئاتر زرد» و «داد و الف» . بازیگر نمایش هاى: «یک قبیله تنهایى»، «ترانه سرزمین من» و 

«پنج فصل تئاتر». بازیگر و طراح صحنه نمایش «جهان انزوا».



درباره اجرا
دانتون اجرایى است درباره مفهوِم تغییر و دگرگونى با محوریت یکى از رهبران اصلى 
انقالب کبیر فرانسه. دانتون پروژه اى است طوالنى که در مکان هاى مختلف شهرى 
به اجرا در خواهد آمد. سیکل اجراى صحنه هاى شش گانه «دانتون» در پاییز 1397 
و با صحنۀ زندان در تئاتر مستقل تهران شروع  شد و در بهار 98 با صحنۀ ماریون در 

عمارت روبه رو ادامه خواهد یافت.

حامد اصغرزاده
متولد 1356- تبریز. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى نمایش از دانشگاه نبى اکرم 
تبریز و کارشناسى ارشد کارگردانى نمایش از دانشگاه تهران. نویسنده و کارگردان 
نمایش هاى: «کوریوالنوس» و شــش گانه  «دانتون». طراح و کارگردان نمایش هاى: 

«مخدوش کردن» و «قتل مهسا 2 ساله شد». کارگردان نمایش «باغ آلبالو»
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دا﹡︐﹢ن
مسابقه

گروه تئاتر است
نویسنده و کارگردان: حامد اصغرزاده

بازیگران: امیر شمس، فرید عباس پور، فاطمه احمدى، 
تینا یونس تبار، اسماعیل کمالى دهقان

طراح صدا و موسیقى: هانى عبدالمجید
طراحان صحنه: حامد اصغرزاده، وحید فرشاد

طراح نور: حسن محمدى
دستیار کارگردان: محمدرضا محمدى  فیروز

تهیه کننده: فرهاد رایزن
مجرى طرح: مهدى گمار 
طراح لوگو: ضحا اصغرزاده

طراح پوستر و بروشور: مهدى کیانى
طراحان ویدئوها: فاطمه دهدشتى ، سروش آقاجانى

مدیر رسانه اى: شیده غفاریان 
عکاس: حدیث صمدیان، مینا بهرامى تبار، آریا واحدى

دستیار تولید و برنامه ریز: میثم عادلى
دستیار صحنه: آریا واحدى 

مدت نمایش: 120 دقیقه
شهر: تهران

(بر اساس نمایشنامه «مرگ دانتون» 
نوشتۀ گئورگ بوشنر  و نمایشنامه 

«دانتون» نوشته رومن روالن)



شایان فیروزى
متولد 1361- اصفهان. دانش آموخته کارشناسى تئاتر از دانشگاه آزاد اسالمى اراك. بازیگر نمایش هاى: 
«دوئل»، «ماه پیشونى»، «خرس»، «غیب گویى»، «جهان انزوا» و «خون مردگى». کارگردان و نویسنده 
نمایش هاى: «خون مردگى»، «لطفا به این ســیب دست بزنید»، «که»، «گلوله رو گذاشت توى اسلحه، 
دستشو گذاشت روى ماشه، نوك اسلحه رو گذاشت روى شقیقه اش، ماشه رو نکشید»، «آخرین روایت از 

شهرزاد قصه گو»، «زندگى در 5 اپیزود»، «فال بینى»، «دنیا در 30 دقیقه»، «بکت ماشین» و ... . 
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مسابقه

گروه ولنگاردا
نویسنده و کارگردان: شایان فیروزى

بازیگران: مرضیه سلیمى فرد، امیر نیما الهى، محمد زنجانى، 
ریحانه اسماعیلى، سارا متکلم، سراج نعمتى، حسام الدین حسنى، 

ستاره صمدى ردانى، شایان فیروزى
دستیار کارگردان: مهسا مهاجرى

طراح صحنه و لباس: شایان فیروزى
طراح نور: محسن کرم پور 

منشى صحنه: آرش محمدى
مدیر برنامه ریزى و مجرى طرح: رشید بختیاریان

موسیقى زنده: سعید شمس، میالد جوادى، پارسا اسماعیلى
عکاس: نازنین هزارجریبى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
تعدادى انســان بــراى به 
دســت آوردن یک صندلى 
متفاوت، از تمام قدرت خود 
اســتفاده مى کننــد اما آن 

صندلى در نهایت نصیب ...

کمپانى تیاتر باران
کارگردان: احمد سلگى

بازیگران: سپندار اعلم، نازنین بهرامى، حدیث بیابان گرد، صبا پیریایى، 
عباس خداقلى زاده، آرزو جاللى، عماد درویشى، اشکان دالورى، 

شهرزاد رحمانى، ابوالفضل سلحشور، نیلوفر شهف رى، على کارگرى، فروغ کوهى
طراحان لباس: المیرا شمشیرى، احمد سلگى

آهنگساز: متین حبیبیان
طراح گرافیک: سینا سرمدى

دستیاران کارگردان: حمیرا افشار، نگار قرهى
روان شناس کودك: کیانا بنى هاشم

روابط عمومى و امور رسانه: مریم رودبارانى
تبلیغات مجازى: رومینا داورى

مدت نمایش: 45 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش
در ده اتاق جداگانه، ده نمایش درحال 
اجراست. ده داستان از کودکى هایى 
متفاوت که همه در یک جمله با هم 
مشــترکند: هیچ چیز از یاد هیچکس 

نمى رود.

احمد سلگى
متولد 1370- تهران. دانش آموخته کارشناســى ارشــد کارگردانى از دانشــگاه هنر تهران. 
طراح، نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «خرگوش هاي منقبض»، «حر شهید»، «ترسیم 
پنج ضلعى»، «یک میلى میکرون تا مرگ»، «سولفوریک، هشتاد درصد» و «هویت پروانه هاي 
مرده». نویسنده و کارگردان نمایش «بال پنجم». طراح و کارگردان نمایش «هذلولى». بازیگر 

نمایش هاى: «استثنا و قاعده» و «گور به گور». نویسنده نمایشنامه «زهرمارى».

︀﹡︡و﹜︀ ﹛︀ ﹋
مسابقه



درباره اجرا 
کوهســتان؛ اجرایى تعاملى بر پایه   نقاشى، گفتگو و خلق اثر هنرى جمعى است 
و حــول یک محور مى چرخــد: خیابان ولیعصر. به عنــوان طوالنى ترین خیابان 
خاورمیانه. قرار بر این اســت که خیابان ولیعصر را روى یک صفحه کاغذى بزرگ 
نقاشى کنیم؛ نه آنطور که واقعاً هست بلکه آن طورى که ما آن  را به یاد مى آوریم.

آرش پروین 
متولد 1373- تهران. دانش آموخته کارشناســى 
ادبیات نمایشــى از دانشــگاه تهران. نویسنده و 
کارگردان نمایش   «قبل از خواب فقط به چیزهاى 

خوب فکر کن». اجراگر پرفورمنس «سوران».

درباره اجرا 
ایــن نمایش یک تمرین- اجرا اســت. بازیگران براى مدت نزدیک به ســى دقیقه 
شــروع به انجام تمرین هاى تئاترى مى کنند. سپس تالش مى کنند تا تجربه خود 
را به تجربه تمرین هــاى نظامى نزدیک کنند. آنها حرکت هاى ســاده اى از جمله 
راه رفتن هاى گروهــى، دویدن، پریدن و ضربه زدن انجام مى  دهند، که در ترتیبى 

طراحى شده روى خواهند داد.
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متن و اجرا: آرش پروین
مشاور اجرا: اردوان انتظارى
ساخت فیگور: هما خسروى

عکاس: سعید وکیلى
مدت نمایش: نامشخص

شهر: تهران

 idlearts گروه
طراح و کارگردان: احسان شایان فرد

اجراگران: محمد اسدى، بابک بیگ زاده، حمیدرضا جمشیدى، 
امیرحسین حسینى، بابک خارند، حامد راد، مهدى سلطان، 

احسان قره داغى، سحر محمدى، مهشید معتمدى، سعید نادرى، 
تارا یونس تبار، تینا یونس تبار

مشاور کارگردان: حمید صالحى 
دستیار کارگردان و برنامه ریز: زینب رحمتى

ویدئو: محمد رضایى
گرافیک: میثم خاورى

عکاس: على زمانى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: تهران

احسان شایان فرد
متولد 1370- تهران. دانش آموخته کارشناسى 
ادبیات نمایشى از دانشگاه هنر تهران. نویسنده 
و کارگردان نمایش هاى: «فورتى» و «اسایلِم». 
طراح و کارگردان نمایش هاى: «شنل قرمزى»، 

«ارگان سولو» و «میز نور».



خالصه نمایش
نمایــش ما و دیگران بــه بازنمایى موقعیت بخشــى از 
مهاجران افغان ســاکن ایران مى پردازد که از احســاس 
تبعیض رنج مى برند. در این اجرا کوشــیده مى شود تا با 
برداشتن فاصله میان شهروندان ایرانى و اقلیت افغان، به 

ایجاد صلح و دوستى میان این دو ملت کمک شود.  

ثریا  اخالقى
متولد 1371- مشــهد. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى ســینما 
از دانشــگاه فرهنگ و هنــر واحد 38 تهران. اجراگــر پرفورمنس هاى: 
«شــرم»(نمایش برگزیده نخستین فستیوال بین المللى هنر براى صلح 
و نخســتین فستیوال بین المللى تئاتر الف، 1397). کارگردان فیلم هاى 

کوتاه: «بیهودگى» و «صفر مرزى».

نویسنده، طراح و اجراگر: کیمیا خطیب زاده 
طراح صحنه: کیمیا معتمدى
مشاور اجرا: مارال معتمدى 

طراح پوستر و تیزر: میثم خاورى 
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش 
روایتى مســتند از یک سال زندگى راوى، از 
19 دى 1395 تا 19 دى 1396 که در خالل 
آن رویدادهــاى اجتماعى و سیاســى ایران 

روایت مى شود. 

کیمیا خطیب زاده 
متولد 1372- تهران. دانش آموخته کارشناســى تئاتر از دانشــگاه تهران. نویسنده و 
کارگردان نمایش هاى: «جعبه سیاه» و «وکیوم». نویسنده، طراح و اجراگر پرفورمنس 
«مثبت و منفى هفت»(تقدیر شــده در بخش دیگرگونه هاى اجرایى بیست و یکمین 

جشنواره بین  المللى تئاتر دانشگاهى ایران، 1397).
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﹝︓︊️ و ﹝﹠﹀﹩ 
 ️﹀﹨
مسابقه

نویسنده و کارگردان: ثریا اخالقى
اجراگران: عاطفه کاظمى، على اصغر حسینى، 

نرگس هزاره، مختار نورى، معصومه رضایى
دستیار کارگردان: قاسم جمالى
نورپرداز: حمید قیاسى تبریزى

مدت نمایش: 120 دقیقه
شهر: مشهد



خالصه نمایش 
طى تصمیمى جمعى،  بازیگرى از یک 
تمرین تئاتر حذف شــده است. حاال او 
به محل تمرین برگشــته تا بازیگرى را 
که جایگزین او شــده است ببیند. این 
اجرا تجربه اى است براى خلق فضایى 
اجرایى و شــریک کردن تماشــاگر در 

اجرایى محیط محور.

آزاده شاهمیرى
متولد 1361- تهران. دانش آموخته کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از دانشگاه تهران و 
دکترى پژوهش هنر از دانشــگاه الزهرا تهران. طراح و اجراگر پرفورمنس هاى: «نااجرا»، 
«هرطور بخواهى» و «دمشــق لکچر». طراح و کارگردان نمایش «بى صدایى». نویسنده 
و کارگردان نمایش «مرگ در اتاق حریر». نویســنده نمایشنامه هاى: «فاصله هاى تاریک 
ســتاره ها» و «پوست سیاه، صورتک هاى ســفید»(برنده جایزه اول نمایشنامه نویسى از 
دوازدهمین جشــنواره بین المللى تئاتر دانشــگاهى ایران). کارگردان نمایش «ایستگاه 

ویکتوریا». 

طراح و اجراگر: نازنین زهرا رفیعى
همیاران: پویا سعیدى و مرتضى حسین زاده

عکاس: على زمانى
مدت نمایش: 60 تا 90 دقیقه

شهر: تهران

نازنین زهرا رفیعى
متولد 1372- تهران. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى نمایش از دانشگاه سوره 
تهران. طراح و کارگردان نمایش هاى: «شــب به خیر مادر»، «...»، «نمایش چیزهایى 
کــه به خاطر مى آورم»(برنــده لوح تقدیر از هجدهمین جشــنواره بین المللى تئاتر 
دانشــگاهى ایران) و «گالیله»(برنده تندیس نمایش برگزیده از نوزدهمین جشنواره 
بین المللى تئاتر دانشــگاهى ایران). طراح و اجراگر پرفورمنس هاى: «دست انداز» و 

«علیه تفسیر». 

خالصه نمایش 
دو لپ تــاپ، دو ویدئوپروژکشــن و یک 
اجراگر تمــام ابزار اجرا هســتند. اجراگر 
پس از آنکه ایده  اصلى را با تماشــاگران به 
اشتراك گذاشــت، کم کم جاى خود را به 
آنها مى دهد و تنها تبدیل به هدایتگر اجرا 

خواهد شد.
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نویسنده: سهیل امیرشریفى
طراح و کارگردان: آزاده شاهمیرى
بازیگران: ندا جبرئیلى، آوا درویشى

عکاس: مهدى چاکرى
مدت نمایش: 45 دقیقه 

شهر: تهران
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﹟︣ ︐و
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THzi گروه
گروه کارگردانى و اجرا: طاها سرایى، 

هومن هورسان، شروین زرکالم
مدت نمایش: 20 دقیقه

نام شهر: تهران

خالصه نمایش
رســانه انتخاب هایى را پیش روى ما مى گذارد و 
توهم قدرت اختیــار را در ذهن ما ایجاد مى کند؛ 
انتخاب کردن بین گزینه هاى داده شــده قدرت 
انجام کنش را از ما مى گیرد؛ در حالى که خواست 
حقیقــى مــا وراى گزینه هاى موجود اســت. در 
ویترین براى دیدن اثر هنرى با چالش هایى مواجه 

هستیم که خود رسانه آن را ایجاد مى کند.

THzi گروه
گروه THzi با هدف کشف قابلیت هاى گونه هاى مختلف هنر معاصر و تولید اثر در زمینه هاى ویدیوآرت، موسیقى 

معاصر و پرفورمنس آرت در سال 97 در تهران تشکیل شد.
طاها سرایى: متولد 1375- تهران. دانشجوى کارگردانى دانشگاه آزاد اسالمى تهران مرکز. 

هومن هورسان: متولد 1376- تهران. دانشجوى رشته فناورى صداى دانشگاه آزاد اسالمى تهران مرکز.
شروین زرکالم: متولد 1376- استراسبورگ. دانشجوى طراحى صحنه دانشگاه تهران.

(اقتباســى آزاد از نمایشــنامه بر پهنه دریا اثر 
اسالومیر مروژك)

گروه دست استودیو 
نویسندگان: مهنوش نراقى، محمد صاحبى 

کارگردان: مهنوش نراقى
بازیگران: داود پژمان فر، محمد صاحبى

طراح صحنه: محمد صاحبى
مدت نمایش: 20 دقیقه 

شهر: تهران 

خالصه نمایش
شخصیت اصلى نمایش براى خوردن وعده اى غذا 
به کافه مى رود اما همه چیز خیلى گران است و ... .

مهنوش نراقى
متولــد 1369- تهران. دانش آموخته کارشناســى نمایش عروســکى از 
دانشــگاه هنر تهران. کارگردان نمایش «بر پهنه کافه». عروسک گردان 
نمایش «تصعید»، «بلنداى تنهایى»(دریافت تندیس بهترین عروســک 
گردانى از سیزدهمین جشنواره تئاتر عروسکى دانشجویان)، «آرشیو» و 

«ونسان هلندى». عروسک ساز ن مایش «موش تا موش».



گروه هنرى کوچگر
نویسنده: گروه اجرایى نمایش

کارگردان: على ظفر قهرمانى نژاد 
تسهیل گران: سارا امیرى، محمدرضا دهنوى

بازیگران: ضیا انصارى، معصومه جعفرى، 
نرگس حسینى، علیرضا حسینى، بسگل حسنى، 

على رحیمى، آمنه فقیرى، زهرا میرزایى 
مدت نمایش: 60 دقیقه 

شهر: تهران
 

خالصه نمایش 
نمایش، روایت یک روز از زندگى نرگس، دختر مهاجر 
افغان است که طى آن با مسائل مختلفى روبه روست. 

مشکالتى که گویى همگى ریشه در بیگانه انگاشته 
شدن وى از سوى دیگران دارند. 

على ظفر قهرمانى نژاد
متولد 1354- ســقز. دانش آموخته کارشناســى نمایش از دانشگاه تهران 
و کارشناســى ارشــد کارگردانى سینما از دانشــگاه هنر تهران. کارگردان 
نمایش هــاى: «میرزارضا یا امیرکبیــر»، «آنتیگونه در تهــران»، «صداى 
شــیطان»، «خانواده»، «صداى بى دلیل باد»، «ســینما ادن»، «شــب به 
خیر مادر»، «محاکمه»، «واگویه هاى ویریشــنین»، «مواجهه»، «بیداد» و 
« آنتیگونه». بازیگر نمایش هاى: «صداى بى دلیل باد»، «شوفاژنشــین ها»، 
«آواز بر چشم فرشته آبى»، «خیال روى خط خنجر» و «تشنگى و گشنگى».

نویسنده و کارگردان: رضا سعیدى
بازیگر: امین طباطبایى

طراح صحنه و لباس: سارا ساالرى
دستیار کارگردان: یاسمن رحیمى 

طراح پوستر: سارا ساالرى 
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: تهران 

 خالصه نمایش   
آقاى ورنــوس فادرانى خانــه اش را تبدیل به موزه اى 
کرده تا بتوانــد براى بازدیدکنندگان، زندگینامه اش را 
تعریــف کند.  او مانند یک موزه دار در جاى جاى خانه 
مى چرخد و خاطرات خانه  بازســازى شــده را تعریف 

مى کند. 

134

د﹍︣ی ام، ︣ا؟

ور﹡﹢س ﹁︀درا﹡﹩
مسابقه

میهمان

رضا سعیدى
متولد 1361- تهران. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى سینما از دانشگاه 
ســوره تهران و کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از دانشگاه تربیت مدرس. 
نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «بنویس احمق بنویس»، «کسى ما را 
به شــام دعوت نمى کند» و «به دنیایى که در دســتت گرفته اى حسادت 

مى کنم». 
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از دوره بیســت و نهم جشــنواره بین المللى تئاتر فجر به بعد، جشنواره هاى فجر استانى با هدف ایجاد فضاى تئاترى، افزایش مخاطبان تئاتر 
در اســتان ها، تولید و اجراى عمومى نمایش در اســتان ها و افزایش تعامل گروه هاى نمایشى مرکز و شهرهاى مختلف، و با تمرکز بر مبحث 
تماشاخانه و تماشاگر، برگزار شده اند.  برگزارى این جشنواره  هاى تئاتر در استان ها، در فاصله اندکى مانده تا برگزارى جشنواره بین المللى تئاتر 

فجر، مقدمه اى بر جشنواره اصلى تئاتر فجر در تهران است و همچنین موجب ایجاد شور و نشاط هنرى در استانها مى شود. 
در این دوره جشــنواره هاى فجر اســتانى، 10 نمایش فجر استانى(معرفى شده توسط دبیرخانه جشــنواره بین المللى تئاتر فجر)، به همراه 
نمایش هاى دعوت شــده توســط دفتر هماهنگى امور استانها و نمایش هاى دعوت شده توســط دبیرخانه هاى استانى، در شش استان: یزد، 

سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیارى، لرستان، کرمانشاه و اردبیل و منطقه آزاد اروند، اجرا شدند. 

رئیس جشنواره: سیدناصر اسحاقى (مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اردبیل)

دبیر جشنواره: غریب منوچهرى
اعضاى ستاد اجرایى: کریم عظیمى ججین، داریوش سفیدى، نادر آزاددل، مهرداد 
جلیلى کیا، نادر مهدیلو، ســعید نوریان، على نخســتین روحى، صدرا قاسمى، ولى اهللا 
ارجمند، یاشار منوچهرى، وحید بابایى، داور نجفى، ناصر آزادى، طاهر حضرتى، محمد 
بخشعلیان، اسحاق پوراسماعیل، توحید سیف، حسن رهنماآذر، سعید قلندرى، حامد 
حیدرى، اصغر سعادت، بهناز عظیمى، وحید یوسف خانى، پروین بهرامى، مصطفى شکیبا، 
مهسا رنجبر، فرشید ســالمت، اکبر صادقى، کیوان پورمحمدتقى، محسن  طهماسب، 
عدالت عزت پور، حمید اسکندرى، روح اله حبیب  زاده، سیدرضى محمودى، محمدتقى 

اسماعیلى، غفور ملکى، جاوید رخشانى، ناصر رهنماآذر

 رئیس جشنواره: همایون قنواتى (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
منطقه آزاد اروند)

دبیر جشنواره: سیدمحمدحسین مرعشى پور
اعضاى ســتاد اجرایى: على حیــدرى، عبداهللا حلیــات، فرهاد 
علوانى، رضا مردانى، مریم عســکرپور، رائد تمیمى، بهنام کاوه، آمنه 
پورحســینى، پژمان مهراب پور، سهیال رهگشا، حمید طالبى، احمد 
مســافرى، شاهرخ خواجه، على بدوى، على یالى زاده، حمید بحرینى، 

عبدالکریم خزینه پور

رئیس جشنواره: جواد کارگران دهکردى (مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان چهارمحال و بختیارى)

دبیر جشنواره: فرشید بزرگ نیا
اعضاى ستاد اجرایى: امیــن بسیم، آمنه طاهرزاده، جواد هیاریان، 
نوید جعفرزاده، اصغر اشراقى، کامیار معتمدیان، داود امینیان، دانیال 
کما، ســجاد شیرازى، اکبر مرتضوى، آرش  فروزنده، طاهره سلیمانى، 
ســعید جعفرزاده، میالد غالمى، ســجاد ترابى، فرهاد خاکیان، ناصر 

قاعدى، شمس آل معصوم

︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ﹁︖︣ ا︨︐︀﹡﹩ ارد︋﹫﹏

︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ﹁︖︣ ا︨︐︀﹡﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد ارو﹡︡

︐﹫︀ری ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ﹁︖︣ ا︨︐︀﹡﹩ ︀ر﹝︀ل و︋ 
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رئیس جشنواره: حسین مسگرانى (مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان سیستان 
و بلوچستان)

دبیر جشنواره: نصیراحمد مالزهى
اعضاى ســتاد اجرایى: رضا خداداد بیگى، مهدى تقى زاده، فرهاد ملک جمشــیدى، 
علیرضا ســلمان نژاد، وجیهه یعقوبى، روح اهللا کیخاشــهرى، عباســعلى رضایى، حسن 
افتخارى، جواد ســلمان نژاد، نرگس ســاالرزهى، حمیده یعقوبى، زهرا رضایى، حسین 

کیخا، احسان صالحى، مینا عبداللهى، على راشکى، زهرا برازنده، صالح صمیمى

رئیس جشنواره: رحیم جعفرى (مدیر کل فرهنگ و 
 ارشاد اسالمى استان کرمانشاه)

دبیر جشنواره: محمدرضا درند
حسین  پورمحمد،  هاشــم  اجرایى:  ستاد  اعضاى 
نادرى، ســعید ذبیحــى، مرتضى اســدى مرام، زهرا 
طیورى، على چنارى، مهدى اسدى تبار، کیوان خلیلى، 

پژمان آقایى، شهاب اژدرپور، محسن امیرى

︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ﹁︖︣ ا︨︐︀﹡﹩ ﹜︨︣︐︀ن
رئیس جشنواره: دکتر حمید رضا حنان (مدیر کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان)

دبیر جشنواره: فرید رحمتی 
اعضاى ستاد اجرایى: فرزاد زیدي نژاد، پیمان کرم زاده، امیرمحمد حسنوند، عزت درگاهی

︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ﹁︖︣ ا︨︐︀﹡﹩ ︤د
دبیر جشنواره: مجید جوادیان زاده (مدیر کل  فرهنگ و ارشاد اسالمى استان یزد)

قائم مقام دبیر جشنواره: محمود دهقان هراتى
دبیر اجرایى جشنواره: محمدرضا صاحب جالل 

اعضاى ستاد اجرایى: على زمانیان، على جاور، مسلم زارع، حسین زارع، محمدرضا ابوالحسنى، شهاب 
قانعى، احسان صارمى، ریحانه خواجه منصورى نیا، على سعیدى، امیر ترقى نژاد، جعفر دل دل، نادر نظافت

﹙﹢︧︐︀ن ﹫︧︐︀ن و︋  ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ﹁︖︣ ا︨︐︀﹡﹩︨ 

︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ﹁︖︣ ا︨︐︀﹡﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه 
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افق ایرجى
متولد 1361- اراك. دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشى از دانشگاه آزاد اراك 
و کارشناســى ارشد ادبیات نمایشــى از دانشگاه آزاد بوشــهر. نویسنده و کارگردان 
نمایش هــاى: «مکبث به روایت مــردم کوچه و بازار»، «هملتک»، «شــاه لیرك»، 
«خاطرات یک دلقک» و «مکبث»(حضور در جشــنواره هایفست ارمنستان، 2016). 

بازیگر نمایش «ققنوس»( حضور در جشنواره بهارات رنگ هندوستان، 2017).

خالصه نمایش 
آنتیگونه مى خواهد جنازه برادرش را بر خالف 
قوانیــن و حکم دایى اش کرئون که پادشــاه 

کشور هم هست، به خاك بسپارد و ...

خالصه نمایش 
اوسنه (افسانه) مى گوید اگر شب چهلم سال 
چهارشنبه باشــد و مرده اهل هوا یا بچه زن 
پابه ماهى را دفن کننــد، مرده خورها به گور 
حملــه مى کنند. همه گورســتان را شــخم 
مى زنند و  ُمرده ها را از خاك بیرون مى کشند.

مهدى آشوغ
متولد 1360- اندیمشک. دانش  آموخته کاردانى معمارى دانشگاه آزاد اسالمى اندیمشک. 
کارگردان نمایش هاى: «وقتى ُکنارها ســنگ مى شــوند»، «چناراللــه»، «بازى هاى 
خنده دار»، «ُسردس»، «دال»، «هراسه»، «برش هاى کوتاه»، «اندیمشک ده و چهل و 
پنج دقیقه»، «آقاى رئیس»، «اوسنه»(برنده جایزه اول کارگردانى جشنواره تئاتر استان 

خوزستان، 1397) و ... . نویسنده و کارگردان نمایش «ماضى بعید».
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آ﹡︐﹫﹍﹢﹡﹥

﹤﹠ َ︨ او

(بر اساس نمایشنامه 
آنتیگونه اثر سوفوکل)

نویسندگان: محسن ایرجى، افق ایرجى
کارگردان: افق ایرجى

بازیگران: مجید رحمتى، نیوشا همتى مجد، عباس رهبرنیا، غراله افشار، 
محسن طهماسبى، امید کریمى، مقداد ملک حسینى، ابوالفضل شوقى، 

امیرحسین زندیه
آهنگساز و تنظیم موسیقى: امین امیرى 

نوازندگان: علیرضا مجداالشرافى، بهاره وفایى، پانیذ عبدالغفارى، 
مسعود شهسوارى، بنیامین عمرانى زاده، مهرداد فضلى پور

 گروه ُکر: شبنم شاه قلعه ، الهام دهقانى، ستاره سوسن آبادى، ُمنا مرادى، 
مریم مومنى، رضا رفوئى، احسان مسلمى، امیر شرفى

گروه کارگردانى: مقداد ملک حسینى، ابوالفضل شوقى، على صدرکیا، 
سجاد قریشى، امیرحسین زندیه 

طراحان نور: على صدرکیا، سجاد قریشى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: اراك

گروه اِرى تِرین 
 نویسنده و کارگردان: مهدى آشوغ 

بازیگران: محسن خدادادى، بهمن ِدریکَوندى، مهنوش بِلیان، 
شکوفه جودکى، فروغ جاللى، مژگان جمشیدى 

طراح صحنه: زهرا مرادى پور 
طراح نور: مازیار آشوغ

دستیار کارگردان: محسن خدادادى
طراح لباس: مهنوش بِلیان 
طراح گریم: شکوفه جودکى 

آهنگساز: آرش خوشنام
نوازندگان: آرش خوشنام، رضا خدادادى، وحید عشیرى 

طراح پوستر و بروشور: رضا خدادادى 
مدت نمایش: 70 دقیقه 

شهر: اندیمشک



ابراهیم عادل نیا
متولد 1359- اردبیل. دانش آموخته کارشناســى علوم اجتماعى از دانشــگاه پیام نور اردبیل. 
نویسنده نمایشنامه هاى: «ســلما»(برنده جایزه اول نمایشنامه نویسى در جشنواره تئاتر استان 
اردبیل، 1390)، «کافه سایه»، «بیدى لى  بیدان»، «به تاریکى عادت کن»، «کریم آقا» و «قیزیل 
باشــماق». نویســنده و کارگردان نمایش «فخرالزمان»(برنده جایزه اول نمایشنامه نویسى در 

جشنواره تئاتر استان اردبیل، 1397).

خالصه نمایش:
فخر الزمان دختر محمدعلى شــاه قاجار در جوانى برادر خود را 
به خاطر دفاع از مشروطه و معشوقه اش، حسام میرزا، به قتل 
رســانده و سى سال زندانى شده است. او پس از آزادى تعادل 

روانى خود را از دست مى دهد و ... .
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﹤﹡︀︠ گروه نمایشى رستاك
نویسنده: نغمه ثمینى

کارگردان: سینا على پور
تهیه کننده: مارال رمضانى

بازیگران: مرتضى آقاجانپور چمنى، ابوالفضل برارخانى، 
کیوان شابازاده، سینا على پور، فاطمه زهرا فتحى، نسیم یعقوبى

طراح صحنه و لباس: سینا على پور
دستیار کارگردان: ابوالفضل برارخانى

مدیر اجرایى: امیر محمدزاده
همیاران صحنه: امیرحسین قنبرى، محمدحسین بابانیا

طراح نور: ابوالفضل  برارخانى
ساخت دکور: نیما برارخانى

دوخت لباس و ساخت وسایل صحنه: فاطیما آقاداداشى
آهنگسازى، تنظیم و اجراى صدا: کیارش خوش بین

مجرى نور: عدنان حسن جانزاده
طراحان گریم: شراره ظریفى، سیمین کاویان پور 

طراحان پوستر و بروشور: محمد قربانى، مهیار رمضانى
ساخت تیزر: معین شیریان، سپهر رسولیان

عکس و فیلم: امیررضا فرزامیان، معین شیریان، سپهر رسولیان، 
هانیه برارخانى

مدت نمایش: 80 دقیقه
شهر: بابلسر

خالصه نمایش
در این نمایش، داســتان خانه اى روایت مى شود که افراد 
ساکن در آن با هم حرف نمى زنند و همین موضوع باعث 
بروز ســوءتفاهم هاى بســیارى بین آنها شده است. این 
مسأله آنقدر عمیق مى شود که ساکنان تصمیم به رفتن 

از خانه مى گیرند ولى ...
 سینا على پور

متولد 1370ـ  بابلســر. دانش آموخته کارشناسى مهندسى منابع طبیعىـ  محیط زیست از 
دانشگاه پیام نور هادى شــهر. کارگردان و بازیگر نمایش هاى: ِ«اگزیستنس»(دریافت جایزه 
دوم بازیگرى و دوم کارگردانى از بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران)، «سوپ 
بوقلمون»(دریافت جایزه دوم کارگردانى از بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان مازندران) 
و «آژیر چهارگوش». بازیگر نمایشهاى: «کمدى اکتشافات»، «خوانش نوشتن در تاریکى»، 

«اتوپیا»، «مرگبازى»، «آنتیگونه»، «پل»، «مستى ملک» و «ابوغریب تا غربت».

﹁︣ا﹜︤﹝︀ن

گروه فراسو
نویسنده و کارگردان: ابراهیم عادل نیا
بازیگران: غفور ملکى، پرناز اسکندرى، 

فرشاد جعفرزاده، مونا محمدنژاد
طراح صحنه: جواد عالیى 
طراح لباس: فرناز فتح الهى
طراح گریم: فاطمه اجاقى 

آهنگساز و طراح صدا: البرز صادقى 
طراح نور: حامد حیدرى 

سرپرست گروه: توحید معصومى 
دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مهدى نظرى

دستیار دوم کارگردان: رضا پزشکى
منشى صحنه: هاجر اسحاقى

دستیاران صحنه: میالد نجف لو، سینا فتحى
طراح آفیش و بروشور: پروین فتح الهى

دستیار گریم: رضا صاحب نظر
ساخت تیزر: عطا ملکى

عکاسان: شبنم عظیمى، آروین اکبرى، پروین بهرامى
پیانو: احمد جعفرپور

مدت نمایش: 75 دقیقه 
شهر: اردبیل



گروه دیگر آبادان
نویسنده: بهزاد وزیرى

کارگردان: شهرام پورعسکر
بازیگران: شهرام پورعسکر، شیما سوزنگرى، یلدا دهقانى

طراح صحنه: شهرام پورعسکر
طراحان نور: بهنام کاوه، بهنام تبار

موسیقى: پویا حاتمى، میالد م طرقى
ساخت دکور: آریا زندى، على عباسیه، امین محمدیان

طراح بروشور: الهام چاسبى
دستیاران کارگردان: سهراب منصورى، الهام چاسبى

مدیر صحنه: ایمان بازافت
 منشى صحنه: سمیرا شعبانى

سرپرست گروه: شهرام پورعسکر
مدت نمایش: 70 دقیقه 

شهر: آبادان

خالصه نمایش 
خدمتکار ســابق خانه اى مى خواهــد از آنجا برود. مرد 
صاحبخانه آگهى استخدام خدمتکار جدید مى دهد. از 
قضا همســر سابق صاحبخانه نیز با هماهنگى قبلى به 

دیدنش مى آید و در این میان اتفاقاتى رخ مى دهد.

شهرام پورعسکر
متولد: سال 1359- ماهشــهر. دانش آموخته کارشناسى تربیت بدنى از 
دانشگاه آزاد اســالمى دزفول. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «حصار 
قرمز»، «نبرد جهانى» و «ایستگاه». بازیگر نمایش هاى: «خانه شیشه اى»، 
«بهشت پنجاه درجه باالى صفر» و «خواب در حنجره خروس». نویسنده 

نمایشنامه «جار رنجور جنوب».
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︠︡﹝︐﹊︀ر

︠﹢ا︗﹥ ︻︴︀

حسین غالمشاهى 
متولــد 1364- میناب. دانش آموخته کارشناســى مهندســى الکترونیک از 
دانشگاه آزاد اسالمى میناب. کارگردان نمایش هاى: «طمع»، «ما»، «اسب»، 
«خط بقا»، «خاکســتر پروانه ها»، «غرغشــه در فرکانس دوخت» و «بفشار 
خراشــنگم را»(برنده جایزه اول کارگردانى از جشنواره تئاتر استان هرمزگان، 

1393). طراح صحنه نمایش «دارالمجانینى براى خرگوشها». 

گروه ماچینا
نویسنده: مجتبى سلیمى

کارگردان: حسین غالم شاهى
بازیگران: علیرضا زارعى، رضا آزاددریایى، 

جعفر قاسمى،   على علوى، ایمان زینى، 
حسین اصیلى، لیال غالمى، یاسر صابرجو، 

هما برازنده، محمد حمزوى
طراح صحنه: نهاد مولودى فر

طراح لباس و گریم: فاطیما پشت کوهى
طراح نور: هادى على شاه پور

آهنگساز و خواننده: حسین اصیلى
مدیر صحنه: امیره پوردادخدایى

نوازندگان: صادق دهقانى، طارق نیک پور، 
اسماعیل صالحى، ایمان زینى، خالد آزادى

اجراى نور: شفیق چشم براه
منشى صحنه: صدیقه راور

دستیار صحنه: امین ریاضى
طراح پوستر و بروشور: خیام مْویدى

مدت نمایش: 65 دقیقه
شهر: میناب

خالصه نمایش
پرتغالى ها جزیره هرمز را محاصره کرده اند و نایب الســلطنه شاه، خواجه عطا براى مقابله با پرتغالى ها لشکرى 

آماده مى کند. عموى شاه به دلیل منفعت تجارى خود، مانع جنگ با پرتغالى ها مى شود.    



گروه هنرى ازد هار
نویسنده: صابر محمدى

کارگردان: مریم بنى طرفى زاده
بازیگران: زینب چلداوى، مریم بنى طرفى زاده، 

نرگس نورى ممبینى، ولید حردانى، 
سیدرضا خرسانى

طراح صحنه: داوود پارسا 
طراحان نور: یونس سیاحى، قاسم سفیداوى

طراح لباس: زینب نعیم زاده
موسیقى: سیدجمیل عبودى، عادل مزرعه
یارى گران: مصطفى شبیبى، عادل حردانى

مشاوران هنرى: محمد زبیدات، ندا اعتمادى کیا
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: آبادان

خالصه نمایش
نمایش درباره غواصانى اســت که در دفاع مقدس 
دست بســته زیر خاك دفن شدند. ما داستان آنها 
را از زبان مادرانى مى شــنویم که به نوعروسانشان 

دلدارى مى دهند.

مریم بنى طرفى زاده
متولــد 1368- سوســنگرد. آغاز فعالیت هاى هنــرى از 1387. بازیگر نمایش هــاى: «الوطن»، «خاك»، 
«کوچــه»، «مــوال» و ... . نویســنده، بازیگر و کارگــردان نمایش هــاى: «اهات واغانــى»، «تالى الیل»، 
«محمل العروس»،«پاسبورت خونى»، «بوى غریبى مى آید» و ... . کارگردان نمایش هاى: «زیرزمین»، «شط 

شور» و «میراث من».

گروه برهان
 نویسنده: جمال ناصر بلیده 
کارگردان: نظیر برهان زهى 

بازیگران: نظیر برهان زهى، مونا عطایى، مرتضى زردکوهى، 
حبیب شهلى بر، حکیم بامرى، مرضیه باقرزاده 
طراحان صحنه: حبیب شهلى بر، سعید ریگى 

طراح نور: خسرو محمودزهى 
موسیقى: عبدالغفور زنگشاهى، داود بامرى، 

محمدعلى محمدحسنى، محمد نیک نژاد، فاروق رحمانى 
افکت: محمدادریس سازو ر 

طراحان گریم: فاطمه دانش، کاظم عبداهللا آبادى
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: ایرانشهر 

خالصه نمایش
هیربیار و مراد جهت امرار معاش به قاچاق 
سوخت مشــغول هســتند. هنگام حمل 
سوخت ماشــین آنان واژگون شده و مراد 
در آتش مى سوزد و به موعد عروسى خود 
نمى رسد. هیربیار دائما کابوس مى بیند و 

خود را مقصر مى داند.

نظیر برهان زهى
متولد 1356- ایرانشــهر. دانش آموخته کارشناســى ارشــد مترجمى زبان انگلیسى از 
دانشگاه آزاد اســالمى بندرعباس. نویسنده نمایشــنامه هاى: «اما، پس، چى»، «با من 
بمان»(برنده رتبه اول نویسندگى جشنواره تئاتر استان سیستان و بلوچستان، 1378)، 
«نقطه ســر خط»،  «اسپرسو دوبل»، «اینجا، آدم ها» و «توهم مالیخولیایى گره خورده». 
نویســنده و کارگردان نمایش «ایستاده تا مقصد»(برنده رتبه دوم کارگردانى و رتبه دوم 
نویسندگى جشنواره تئاتر استان سیســتان و بلوچستان، 1390). بازیگر نمایش «فردا 
خســته نیستم»(برنده مقام اول بازیگرى در بخش تئاتر کودك و نوجوان جشنواره تئاتر 

استان سیستان و بلوچستان، 1376) و ... .
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عبدالرسول( آتالن) اونق 
متولــد 1367- گرگان. دانش آموخته مهندســى تکنولوژى برق 
قدرت از دانشگاه آزاد اسالمى على آباد کتول. بازیگر نمایش هاى: 
«ســرزمین مادرى»(برنده جایزه بازیگرى اول مرد جشنواره تئاتر 
استان گلســتان، 1389)، «شــیرین»(برنده جایزه بازیگرى دوم 
جشنواره تئاتر استان گلســتان، 1394)، «مرکب خوانى ارکستر 
مردگان»، «مرگ و پنگوئن»، «مارپله»(بازیگرى اول جشــنواره 
تئاتر استان گلستان، 1395)، «واى به روزى که بمیرد خروس»، 
«روز واقعــه». کارگــردان و بازیگر نمایش خیابانــى «دوتار» و 
«مرجن»(برنــده جایزه اول کارگردانى جشــنواره تئاتر اســتان 

گلستان، 1397). بازیگر و طراح صحنه نمایش «آتالن».

خالصه نمایش
نمایش داســتان قســمتى از زندگى «مرجن» دختر 17 ساله 
ترکمن اســت که همراه با اِرکین اســب خود،  براى رسیدن به 

پدربزرگ، از مرگ عبور مى کند و افسانه مى شود.
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﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹝﹩ ﹎︢رد، 
︑﹢ ﹡﹞﹩ ﹎︢ری

گروه اَلَک هنر
نویسنده: محمد چرمشیر

کارگردان و بازیگر: محمدرضا حیدرى
طراح صحنه، نور و لباس: نفیسه افشار

آهنگساز: مهدى کرمى
طراح گریم: مهتاب فدایى

مجرى دکور و مدیر صحنه: رضا طالبى زاده
اجراى نور: محمد میقانى 

دستیار برنامه ریز و مشاور رسانه اى: فریده امینى زاده 
دستیار کارگردان و سازنده تیزر: محمد آذرشین

منشى صحنه: زهرا فرودى
مدت نمایش: 55 دقیقه 

شهر: کرمان

خالصه نمایش 
دلقکى پشــت و رو بر اسبى سوار است و در تاریخ 
ســفر مى کند و هجویــات ذهن خــود را با وقایع 
تاریخــى در هم مى آمیزد. دلقک مســیر تاریخ را 
ادامه مى دهد تا  پیاده شــدن از قطارى  بى مقصد 
که هرکسى در  ایستگاهى از آن پیاده مى شود و ... .

محمدرضا حیدرى
متولد 1364- مسجدسلیمان. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى سینما از 
دانشگاه جامع علمى کاربردى تهران. نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش هاى: 
«کبوتــر زخمى» و «آخریــن نامه». کارگــردان نمایش هاى: «نشــانه ها»، 
«نمى دونیــم چرا این ها رو به شــما مى گیم» و «مهره پنجم». نویســنده و 
کارگــردان نمایش «آینه هاى زخمى». بازیگــر نمایش هاى: «رویاي نفت» و 
«شــیر در زنجیر». کارگردان و بازیگر نمایــش «غروب روزهاى آخر پاییز» و 
«همه چیز مى گذرد،  تو نمى گذرى»(برنده جایزه اول کارگردانى از ســى امین 

جشنواره تئاتر استان کرمان).

نویسنده: بهرام محمدایرى
کارگردان: عبدالرسول(آتالن) اونق 

بازیگران: عبدالرسول(آتالن) اونق، شهروز ایرى، باران(کیمیا) سلمانى، روح اهللا مجللى، 
سامیه پادبانى، امین اربابى، علیرضا دلدل، محسن طورى فرد، کمال جعفرى، علیرضا یُلمه، 

گونش خوجه، فاطمه کوهى، على جعفرى، مرتضى سلیمانى
سرپرست تیم اجرایى: فرشید مصدق 

طراح صحنه: کمال جعفرى
طراح لباس: سامیه پادبانى

طراح نور، پوستر و بروشور: حمید مصدق
طراحى و ساخت سردیس اسب: رسول احمدى

ساخت دکور: سعید کیا، کمال جعفرى
نورپرداز: محمد شریعتى

دستیار نورپرداز: مریم چورى
نوازندگان و همخوانان الالیى: سارا حسن پور اشرفى، آیدینگ کر، مریم چورى 

مدت نمایش: 75 دقیقه
شهر: بندرترکمن
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در بخش چهل ســالگى انقالب اســالمى، 18 نمایش صحنه اى و محیطــى حضور دارند که نمایش  هــاى «دالرام ناآرام» 
(صفحه222)، «عنــد از مطالبه»(صفحــه 222)، «باغ خونى»(صفحــه 222)، «نامیرا»(صفحه 222)، «ماشــین زمان»
(صفحه 222 )، «المکان الزمان»(صفحه 222)، «خنکاى ختم خاطره»(صفحه 222 ) و«خورشید از حلب طلوع مى کند» (صفحه 222 )، 

در بخش هاى رقابتى معرفى شده اند و سایر نمایش ها در همین بخش چهل سالگى انقالب اسالمى معرفى  مى شوند. 
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︀ران   ︋﹟︣︠آ
︀ری ︋

(صحنه اى)

نویسنده: محسن عظیمى
کارگردان: محمد الرتى

بازیگران: فرهاد تفرشى، شادى ضیایى،
حمید مالحسینى، بهزاد اسکندرى
مشاور کارگردان: کامران شهالیى
دستیار کارگردان: جالل حسن وند
منشى صحنه: نازنین حاجى کمالى

مدیر صحنه و لباس: پژمان احمدى
موسیقى: سیدمهرداد موسوى، ثمین پورآذر

مدت نمایش: 70 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش
نمایش آخرین باران بهارى روایتى،  از زندگى زهره و بهمن در جریان جنگ داعش 

علیه کردهاى سوریه و همچنین برشى از واقعه تاریخى خرداد سال 1342 است.

محمد الرتى 
متولد 1356 – کرمانشــاه. دانش آموخته کارشناسى موسیقى و کارشناسى ارشد 
زبان شناسى همگانى از دانشــگاه آزاد اسالمى. کارگردان نمایش هاى: «ناتمام»، 
«ندیدن»، «دوران خوش بازنشســتگى»، «هفت روز از تیر شصت» و «آوانتاژ». 
نویســنده مقاله هاى: «اقتصاد تئاتر در آئینه توســعه فرهنگى»، «زبانشناســى 
نقش گرا»، «ســاختار دستورى و غیر دســتورى در نمایشنامه هاى کالسیک و 

مدرن».
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 ﹏﹎ ︀ آ﹨︧︐﹥︋ 
︨︣خ
(صحنه اى)

نویسنده: اکبر رادى
کارگردان: هادى مرزبان

بازیگران: حبیب اسماعیلى، فریبا کوثرى، محمد حاتمى، میترا حجار، 
سام قریبیان، سروش میرزایى، پویا خانى

مدیر تولید، دستیار اول کارگردان و عکاس: امیرکوروش اعرابى
طراح صحنه: وحید الرى

طراح گریم: سیده فریبا نورشجاع حسینى
طراح نور: امیر ترحمى

گرافیست و طراح پوستر و بروشور: پریسا فالح زاده
طراح صدا و آهنگساز: پوریا نوروزى

آوا: مدیا هاشمى
منشى صحنه: آزیتا خرمى

مدیر صحنه: اکرم حاجى حسینى
اجراى گریم: کامبیز مؤمن خانى، شهریار تیمورپور، رضا صالحى،

رویا اویس قرنى، سمانه عرب گل
دستیار طراح صحنه: مریم محمدنیا
دستیار تولید: محمدحسین موسوى

دستیاران صحنه: هستى خوش دست، حمیدرضا قرائیان،
پانته آ سلطانى پور

ساخت دکور چوبى: عبداهللا احمرى  آبى، بهروز جوادى، افشین 
جعفرى، امین احمدزاده، ناصر کرم پور، مرتضى عباسى

نقاشى و رنگ دکور: محمد اسدى روشن، سعید تیمورى
ساخت آکسسوار و تزئینات: وحید الرى

تبلیغات مجازى: فیلم نیوز، سینمانیوز، پارسینما
مدیر روابط عمومى: ملیکا مؤمنى راد

ساخت تیزر: نیما قپانورى
مدت نمایش: 90 دقیقه

شهر: تهران

هادى مرزبان
متولد 1323 – ســبزوار. دانش آموخته کارشناسى بازیگ رى و کارگردانى 
از دانشــگاه تهران و کارشناسى ارشد طراحى و کارگردانى تئاتر از دانشگاه 
برونل انگلستان. کارگردان نمایش هاى: «تانگو تخم مرغ داغ»، «خانمچه 
و مهتابى»، «دزد آب»، «هاملت با ســاالد فصل»، «لبخند باشــکوه آقاى 
گیل»، «پایین، گذر ســقاخانه»، «ملودى شهر بارانى»، «نوبت دیوانگى»، 
«خاطرات هنرپیشه نقش دوم»، «باغ شب نماى ما»، «بازار عاشقان» و ... . 
کارگردان تله تئاترهاى: «عشق و نیستى»، «استاد معمار» و «خانه ارواح».

خالصه نمایش
عبدالحسین دیلمى، یک تاجر سرشناس 
چاى در شهر است. پســر و عروس او در 
روزهــاى پایانى حکومــت پهلوى، قصد 
مهاجرت از کشــور را دارنــد که یک باره 
برادرزاده عبدالحســین خان از شهرستان 
به تهــران مى آید و خانواده دیلمى درگیر 

مسائل مختلفى مى شوند.
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(صحنه اى)

گروه آینا
نویسنده: سیدمرتضى هاشم پور

کارگردان: سیروس مصطفى
بازیگران: ابراهیم عباسعلى زاده، محمدرضا قنبرى، 

رامین بوستانى، جالل خاك زاد، میثم حبیبى، على سلیمانى، 
بابک قراخانلو، عاشیق عیسى قراخانلو

دراماتورژ: هومن جاللى
مشاور کارگردان: فرزاد تقى لر

مشاور تاریخى: کریم میمنت نژاد
ویراستار متن: مهدى ولى زاده

دستیاران کارگردان: جمال حسین پور توانا، على فکرى
برنامه ریز: على مجیدپور

طراح صحنه: على فتوحى

طراح گریم و لباس: رضا فالحیان
طراح نور: سامان ارمى

طراح جلوه هاى صوتى و تصویرى: هادى امینى
طراح گرافیک: الهه نعمتى
مدیر صحنه: على سلیمانى

دکوراتور: یاسین عباسعلى نژاد
مدیر تولید: رسول ایران زاد آقامیرلو

عکاسان: خلیل غالمى، آیدین تبریزى
روابط عمومى: مهرداد خوشکار مقدم

سرپرست گروه: على فتوحى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: تبریز

خالصه نمایش
ایــن نمایش بــه بهانه روایت 
لحظــات پــس از مجــروح 
شدن ســتارخان سردار ملى 
در بــاغ اتابــک، ســعى دارد 
مجاهدت هــاى  از  زوایایــى 
مشروطه خواهان و مردم تبریز 

را به تصویر بکشد.

سیروس مصطفى
متولد 1357- تبریز. دانش آموخته کارشناســى بازیگرى از دانشگاه آزاد 
اسالمى اراك و کارشناسى ارشــد کارگردانى از دانشکده هنر و معمارى 
دانشگاه آزاد اســالمى. کارگردان نمایش هاى: «خط سرخ»، «سوگنامه 
قوبیالى»، «چمچه خاتون»(لوح تقدیر کارگردانى از دوازدهمین جشنواره 
تئاتر دانشگاهى ایران)، «در مضرات دخانیات»، «کارنامه بندار بیدخش»، 
«زن یهودى» و «سلحشــوران». بازیگر نمایش هاى: «تانگوي تخم مرغ 

داغ»، «سکوت اتللو»، «خداى کشتار»، «یاقوت» و «در انتظار گودو».

︑︣اژدی 
︎︀رک 
 ﹉︋︀ ا︑

اتابک پارکینین 
تراژدیسى



139 ︠﹢ا︗﹥ ︻︴︀
(صحنه اى)

گروه ماچینا
نویسنده: مجتبى سلیمى

کارگردان: حسین غالم شاهى
بازیگران: علیرضا زارعى، رضا آزاددریایى، جعفر قاسمى، 

 على علوى، ایمان زینى، حسین اصیلى، لیال غالمى، یاسر صابرجو، 
هما برازنده، محمد حمزوى

طراح صحنه: نهاد مولودى فر
طراح لباس و گریم: فاطیما پشت کوهى

طراح نور: هادى على شاه پور
آهنگساز و خواننده: حسین اصیلى

مدیر صحنه: امیره پوردادخدایى
نوازندگان: صادق دهقانى، طارق نیک پور، اسماعیل صالحى، 

ایمان زینى، خالد آزادى
اجراى نور: شفیق چشم براه
منشى صحنه: صدیقه راور

دستیار صحنه: امین ریاضى
طراح پوستر و بروشور: خیام مْویدى

مدت نمایش: 65 دقیقه
شهر: میناب

خالصه نمایش 
پرتغالى ها جزیره هرمز را محاصره کرده اند و نایب السلطنه شاه، خواجه عطا براى 
مقابله با پرتغالى ها لشکرى آماده مى کند. عموى شاه به دلیل منفعت تجارى خود، 

مانع جنگ با پرتغالى ها مى شود. 

حسین غالمشاهى 
متولد 1364- میناب. دانش آموخته کارشناسى مهندسى الکترونیک از دانشگاه 
آزاد اسالمى میناب. کارگردان نمایش هاى: «طمع»، «ما»، «اسب»، «خط بقا»، 
«خاکستر پروانه ها»، «غرغشه در فرکانس دوخت» و «بفشار خراشنگم را»(برنده 
جایزه اول کارگردانى از جشــنواره تئاتر استان هرمزگان، 1393). طراح صحنه 

نمایش «دارالمجانینى براى خرگوشها». 



گروه هنر
نویسنده: هیوا ربانى

کارگردان: حامد عالمى پور
بازیگران: راضیــه بدرانلویى، ســیدعلى محمدى، 

سیدامیرحسین جان نثار
طراح صحنه و لباس: سعید آقایى
مشاور کارگردان: مهران رحمانى

طراح نور و انتخاب موسیقى: آرش فیروزه
طراح گریم: آرزو متین پور
مدیر تولید: کیومرث توکل

دستیار کارگردان: آرش فیروزه
مدیر صحنه: امین مهمان نواز

منشى صحنه: مینا امانى
گروه صحنه: امیر تقى پــور، فاطمه وثوق نیا، مهدیه 

بدرانلویى
روابط عمومى: پوریا فخار

تبلیغات مجازى: یاسمین رحمانى
مدل سازى رایانه: على یزدانى

ساخت دکور: امین کارگرى، رسول حصارى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: بجنورد
140

﹉دا 
(صحنه اى)

گروه هنر
نویسنده: هیوا ربانى

کارگردان: حامد عالمى پور
بازیگران: راضیه بدرانلویى، سیدعلى محمدى، 

سیدامیرحسین جان نثار
طراح صحنه و لباس: سعید آقایى
مشاور کارگردان: مهران رحمانى

طراح نور و انتخاب موسیقى: آرش فیروزه
طراح گریم: آرزو متین پور
مدیر تولید: کیومرث توکل

دستیار کارگردان: آرش فیروزه
مدیر صحنه: امین مهمان نواز

منشى صحنه: مینا امانى
گروه صحنه: امیر تقى پور، فاطمه وثوق نیا، 

مهدیه بدرانلویى
روابط عمومى: پوریا فخار

تبلیغات مجازى: یاسمین رحمانى
مدل سازى رایانه: على یزدانى

ساخت دکور: امین کارگرى، رسول حصارى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: بجنورد

خالصه نمایش
مادرى فرزندش در جنگ مفقوداالثر شــده  است. با گذشــت 20 سال او سرباز 
جوانى را با محمدش اشــتباه گرفته است. سرباز بنا به شرایط دشوارى که در آن 
گرفتار شده، به اشتباه مادر تن مى دهد. این بازى تا جایى ادامه پیدا مى کند که 

پیکر محمد پیدا مى شود و ... .

حامد عالمى پور
متولد 1372- بجنورد. دانش آموخته کارشناســى مهندسى نفت از دانشگاه آزاد 
قوچان. کارگردان نمایش هاى: «چه کسى جنگ را آغاز کرد»، «مرگ در مى زند»، 
«یه اشتباه کوچولو». بازیگر نمایش هاى: «دو یک به نفع بارسلونا»، «قرار»(بازیگر 
برگزیده نوزدهمین جشــنواره ملى تئاتر مقاومت فتح خرمشــهر)، «مرگانگى»، 

«پرنده صبح»، «شکلک» و «غرب غم زده».
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گروه تلنگر
تهیه کننده و کارگردان: سیدعلى موسویان 

بازیگران: کرامت رودساز، مسعود رحیم پور، هدى آهنگر، 
محمدعلى  عسگرى، سیدعلى موسویان

دستیار کارگردان و برنامه ریز: على شهبازى
دستیاران: احمد حق شناس، محمد تفرشى

منشى صحنه: نسرین درویش پور
طراح صحنه: سیدعلى موسویان

طراح لباس: هدى آهنگر
مدیر صحنه: مهدى ُکبه

دستیار صحنه: امیر نادعلى
طراح پوستر و بروشور: مرتضى برزگرزادگان

عکاسان: مارال غفوریان، فرناز رستم زاده
مدت نمایش:60 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
هانا و یاحیل، دو دل داده، پس از  بیست  سال به یکدیگر مى رسند اما مناشه، 
ضلع سوم این مثلث عشقى سر بزنگاه مى رسد. مناشه افسر ارشد اطالعات 

موساد است و یاحیل فرارى تحت تعقیب اطالعات موساد.

سیدعلى موسویان
متولد  1360 – تهران. دانش آموخته کارشناســى کارگردانى سینما از دانشگاه 
ســوره. کارگردان نمایش هاى: «دومینو»، «کمدى وحشــت سه شــنبه شانزده 
بهمــن»، «بى تو مهتاب شــب»، «نبش قبر»، «من پانزده ســال گریه نکردم»، 
«آقا دلبر»، «اوفلیا در پاریس»، «اتهام در منفى هشــت»، «رویدادهاى روزمره»، 
«بیست و یک واگن پر از پنبه»، «عاشقانه اى براى عباس»، «ساعت بیست» و ... .

︨﹆﹢ط 
︣اری ا︲︴

(صحنه اى)
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گروه نانودراما
 نویسنده: فاطمه رادمنش

کارگردان: على محمد رادمنش
بازیگران: جمشید آقایى افشار، نجمه اسدى، ریحانه اسماعیلى، 
سمیه باباوند، فاطمه بابائیان، فاطمه بیک مرزه، محسن پازوکى، 

 نازنین پرداختیم، فرانک جعفرى نژاد، شیما حسن زاده، لیال خسروى، 
علیرضا خلیلى خو، فاطمه رادمنش، على محمد رادمنش، 

محمدحسین رضایى، احسان زارع، کیمیا شول، على شوهانى، 
ناهید صاحبى، حمیدرضا صالحى، صدرا صباحى، مینا محسنى نسب، 
مسعود محمدى، سارا مرادى، منصوره مهدویان، نازنین زهرا مهریان،

ثمر نوایى
دستیارکارگردان: فاطمه شوهانى 
طراح صحنه: مهران سیف على پور 

طراح لباس: مرضیه رادمنش 
موسیقى، افکت و تیزر: فاطمه شوهانى 
طراح گریم و ماسک: منیره سیف على پور

طراح پوستر و بروشور: شهرام نوبهار
منشى صحنه: محمدرضا مقبلى

مدیرصحنه و مترجم: الهام خادمى
عکاس: على غیاثى

تصویربرداران: سعید وزیرى، جاسم تواناى
مترجم و مشاور رسانه اى: صدرا صباحى

مدت نمایش: 35 دقیقه
شهر: تهران

على محمد رادمنش 
متولد 1358-جیرفت. دانش آموخته کارشناسى تئاتر از دانشکده هنرهاى زیباى 
دانشــگاه تهران. نویسنده نمایشــنامه هاى: «بیدخون»، «اسب هاى سرکش» و 
«دویدن با کفش هاى زیتونى». کارگردان نمایش هاى: «عقل ســرخ»، «سالم و 
خداحافظ»، «آنتیگونگى در پالمیرا»، «مردم شــهر»، «شهرآشوب»، «اسب هاى 
ســرکش»، «مجلس جنیان» و ... . بازیگر نمایش هاى: «میراث»، «راپورت هاى 
شــبانه دکتر مصدق»، «ننه دالور و فرزندانــش»، «مکبث»، «اتللو»، «هملت»، 

«روغن نهنگ» و «جایى میان خوك ها».

خالصه نمایش
حماسه مبارزه، مقاومت و ایثار دختران، همسران و مادران اقوام ایرانى در نقش هاى 
سیاسى، امدادى و پشتیبانى، اقتصادى و تولیدى، اجتماعى و خانوادگى از سال 
1342 تا 1397 در چهار اپیزود از زندگى آنان در انقالب، دفاع مقدس، سازندگى 

و تحریم به شیوه تئاتر فیزیکال محیطى، تصویر مى شود.

︫︡ن
گونه هاى اجرایى) (دیگر
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٢︋︀ز﹎︪️ ٢

(خیابانى)

داریوش نصیرى
متولد 1359-تهران. دانش آموخته کارشناسى کارگردانى سینما و کارشناسى ارشد 
ادبیات نمایشى از دانشگاه سوره. دانشجوى نمونه کشورى در بخش فرهنگ و 
هنر و دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهورى اسالمى ایران و ریاست دانشگاه 
و  رستم  نمایش هاى: «بازگشت 1»، «تراژدى  سال 1389- 1392. کارگردان 
سهراب»، «سعادت لرزان مردمان تیره روز»، «دیوار»، «نام من ایران»، «ما هنوز 
زنده ایم» و «خش خش بى سیم». بازیگر نمایش هاى: «این کاره نیستى»، «فلفلى 

و دیوهایش»، «نقل دیگر» و «شهر فرنگ».

گروه دارهام
طراحان و نویسندگان: داریوش نصیرى، مرتضى وکیلیان

کارگردان: داریوش نصیرى
بازیگران: داریوش نصیرى، على سوهانى، حشمت اهللا زارعى، 

سیدرضا حسینى، محمدرضا مصباح زاده، ز هرا اسالم پناه، 
اسفندیار میمند، حامد جبارزاده، روح اهللا حاجى خداکرم، 

محمدعلى محبوبى، عباس اکبرى، محمد موذنى، آرسین(حمیدرضا)احمدى، 
حسین خان زاده، محمدحسین نوایى، علیرضا حسن زاده محبى، 

امیرحسین صدیقى، محمدمهدى شورابى، پویا جاللى، على مشایخى، فراز 
حامى، مهدى مهدى فر، محمدحسن عدلى، سهیل توکلى، 

پوریا على محمدى، حسام اسمى، معصومه محمدى، زینب زارع، 
مائده خداخواه، فاطمه سلیمى، هدیه میرزاآقایى، سحر میراضى، 

محمدمهدى جوراب لو، کوروش نصیرى
مشاوران کارگردان: امیرکاووس باالزاده، سعید قاسمى، مرتضى وکیلیان

مدیر امور رسانه اى: احمدرضا حجارزاده
دستیاران کارگردان: زهرا اسالم پناه، زینب زارع

عکاسان و تصویربرداران: امین سرورى، حمیدرضا مقصودى
مدت نمایش: 40 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش
این نمایش، با محوریت عدم رعایت قوانین الهى و انسانى، از هابیل و قابیل شروع 
شده و تا عصر حاضر، در چند اپیزود ادامه مى یابد و با چند مقطع زمانى از جمله 
پیروزى انقالب اسالمى، دفاع مقدس، ایران در راه سازندگى و ایستادگى ایران 

به پایان مى رسد.

ali
Highlight
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﹤︖︡ ︠
(خیابانى)

گروه تئاتر کاط
نویسنده و کارگردان: داوود براهیمى

بازیگران: دآلرام ترکى، پیمان صفرزاده، 
على قانعى، محمد رنجبر

طراح لباس و فضا: مسعود براهیمى 
دستیار کارگردان: خسرو جهانبخش

موسیقى: مریم میالیى
طراح پوستر و بروشور: حدیث سادات میرکاظمى

عکاس: سیما جهانبخش
مشاور فرهنگى: محمد مهدى توکلى هرندى

مدت نمایش: 22 دقیقه 
شهر: اصفهان

خالصه نمایش 
نمایش خدیجه به قســمتى از زندگى خدیجه 
میرشــکار، اولین بانوى اسیر ایرانى مى پردازد. 
خدیجه نمادى است از بانوانى که در این سالها 
کمتر از فداکارى آنها در راه وطن گفته شــده 

است.

داوود براهیمى 
متولد 1366- اصفهان. دانش آموخته کارشناسى ارشد مهندسى صنایع از دانشگاه صنعتى 
خواجه نصیرالدین طوسى تهران. نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «شگفت انگیز»، 
«دریاى خون»، «ســربازى»، «عروس»، «معافیت پزشــکى»، «آقــا خانم یک لحظه» و 

«خدیجه»(برنده جایزه دوم کارگردانى بخش خیابانى جشنواره تئاتر مقاومت، 1397).
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(دیگر گونه هاى اجرایى)

گروه فرهنگى هنرى نقاره خانه
نویسنده و کارگردان: میالد جبارى موالنا

بازیگران: محمد جبارى موالنا، محسن محمودیان، رضا ایزدخواه، 
مصطفى گلى، مهران نیک زاد طالمى، پوریا خشابى زاده، مهران ناخداگلى، 

فرزاد خان پور، على فرجى، حامد آرامى، على رضا اسفندیار، محمد نوروزى، 
حجت اهللا مروجى، مسعود شیرانى فرد، سبحان بابائى، شهاب درفش دار، 

سجاد صفایى، محمدمهدى غروى، محمد کشاورز ، هانیه رحیمى، 
زهرا زارع، عاطفه توکلى، نرگس احسان پور، ارغوان حامدى، 

فاطمه حسن زاده، الهه ادبى، مژده عباسى، پریا ابراهیمى، طیبه پاکدل، 
مهسا احمدى، راحله مجیدى، مهدیه یوسفى، آتنا صداقت، 

فاطمه سیاوشى، مهرنوش باقرى منفرد، الهه نورانى، سیمین رضازاده، 
فاطمه نعیمى، مائده شریعت، حلما ایمانى
طراح صحنه و لباس: میالد جبارى موالنا

طراح نور: پدرام رضوانى

دستیاران کارگردان: محمد یوسفى، منصور خوندل، مهرداد مقرب
منشى صحنه: شهناز نورى آذر دریانى

مدیر تولید: محمد جبارى موالنا
برنامه ریز: هانیه رحیمى 

مدیر صحنه و نورپرداز: منصور خوندل 
موسیقى: بردیا یوسفى

دوخت لباس: نایب جبارى موالنا
طراح پوستر: على علیجان زاده

عکاسان: اردالن قنبرى، آذین طالع ماسوله
ساخت تیزر: مهرداد مقرب 

مدیر روابط عمومى و تبلیغات: جواد تمدنى
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: تهران

درباره اجرا
موزه ها با ما حرفاى گفتى زیادى دارند. 
این نمایش کاربردى مخاطب را درست 
وســط تاریخ مى بــرد اما این بــار نه با 
کاتولوگ و بروشور و مانکن، این نمایش 

درست مثل ماشین زمان مى ماند.

میالد جبارى موالنا
متولــد 1365- تهران. دانش آموخته کارشناسى ارشــد کارگردانى ســینما از 
دانشگاه هنر. نویسنده و کارگردان نمایش هاى: «مسافر نیمه راه»، «گوش هات 
بــزار روى زمین»، «زمانى بــراى زن بودن»، «اتل متل یــه بابا»، «حبیب»، 
«ناحله»، «نبودى، ببینى» و «میخ یا پیچ، مسئله اینست». بازیگر نمایش هاى: 

«سرکالنتر»، «سکوت»، «بینوایان»، «بانوى بى نشان» و «باغ زالزالک». 

 ︦︊ ز﹝︀ن در
﹇︭︣(او﹜﹫﹟ ﹝﹢زه 

ز﹡︡ه ا︣ان)



︦ از ا﹡﹆﹙︀ب ا︨﹙︀﹝﹩»  ︎︣︑︀︑ ﹩︨︥و﹨︪﹩ «︋︣ر ︨﹞﹫﹠︀ر︎ 
زمان برگزارى: شنبه، 6 بهمن ماه 1397

مکان برگزارى: تاالر مشاهیر مجموعه تئاترشهر، تهران

ستاد برگزارى
دبیر جشنواره: نادر برهانى مرند

مدیر بخش چهل سالگى: رضا صمدپور
دبیر علمى سمینار: دکتر مهدى حامدسقایان

مدیر پژوهش و انتشارات: نصراهللا قادرى
اعضاى گروه علمى: دکتر محمدباقر قهرمانى، دکتر رامتین شهبازى، دکتر مهدى حامدسقایان

با سپاس فراوان از: دکتر سعید اسدى، دکتر بهروز محمودى بختیارى

﹎︣وه داوران ﹝﹆︀﹐ت ︨﹞﹫﹠︀ر
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مهدي  حامدسقایان
متولد 1345- تهران. کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر. استادیار گروه کارگردانی و بازیگرى دانشگاه تربیت 
مدرس. دانش آموخته دکتراي تخصصی تئاتر از آکادمی تئاتر (گیتیس GITIS) مسکو. عضو هیأت امنا و 
شوراي انتخاب آثار خانه نمایش. عضو هیأت تحریریه مجله علمى – پژوهشى هنرهاى زیبا. کارگردان 
نمایش هاي: «آوازه خوان طاس»، «برزخ» و «گم». کارگردان نمایش تلویزیونی «سقوط سایه ها». مولف 
کتابهاى: «ریختارهاي نمایش ایرانی»، «مبانی نمایشنامه نویسی»، «در باب نمایش و دین»، «فرهنگ 
جامع تئاتر دفاع مقدس»(در 4 جلد)  و «جشنواره هاى تئاترى جهان». نویسنده 21 مقاله علمى – پژوهشى 
از جمله: «تحلیل ژســت در بازى هاى انیمیشــن بر اساس متد میخاییل چخوف»، «نظریات اجرایى اروین 

پیسکاتور و تأثیر آن بر تئاتر مستند آمریکا» و ... .

رامتین شهبازى
متولد 1357- تهران. نویسنده و مدرس تئاتر و پژوهشگر حوزه میان رشته اى سینما و تئاتر. دانش آموخته 
ادبیات نمایشــى از دانشــگاه سوره و دانشجوى دکترى تخصصى رشته فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسالمى 
تهران. مدیر گروه سینما و عضو هیأت علمى دانشگاه سوره تهران. پژوهشگر و منتقد برگزیده جشنواره 
تئاتر دانشــگاهى ایران، انجمن نویســندگان و منتقدان خانه تئاتر و انجمن نویسندگان و منتقدان خانه 
سینما. مولف کتاب هاى «نشانه شناسى فرهنگى تاریخ ادبیات و تئاتر ایران(1330-1300)» و «جستارى 
در جامعه شناســى فیلم».  نویسنده  مقاالت: «سازوکار بازنمایى تخیل بر اساس آراى ژیلبر دوران»، «آثار 

کالسیک به مثابه پیش روایت در شناخت ذهنى انسان معاصر از جهان» و ... .

محمد باقر قهرمانی
متولد 1339- شــیراز. نویسنده، پژوهشگر و مدرس تئاتر. دانش آموخته کارشناسى ارشد رادیو و تلوزیون از 
دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو و دکترى رشته اصلی: تئاتر و فیلم  و رشته ثانوي: رادیو و تلوزیون از دانشگاه 
بیریگام یانگ. عضو هیأت علمی گروه هنرهاي نمایشی دانشگاه تهران. سردبیر مجله علمى– پژوهشى 
دانشــکده هنرهاى نمایشى و موسیقى دانشــگاه تهران. کارگردان نمایش   «منظرى از پل» و مجموعه 
تلویزیونی «پرژن کوزین». مترجم کتاب هاى: «اصول کارگردانی نمایش»، «بازیگري سینما» و «گام به 
گام تا اجراي یک نمایش». نویسنده مقاالت: «تن یافتگى تماشاگر در فضاى هاپتیکى فیلم»، «تبارشناسى 
دلقک در نمایش سنتى ایران»، «شکل گیرى نمایش ایرانى از جهانى دایجتیک»، «رویکرد پدیدارشناسانه 

به دریافت مخاطب در نمایش عروسکى» و ... .



مقاالت 
عنوان مقاله: بازتاب مفهوم انقالب 1357 در نمایشنامه آهسته با گل سرخ با 

تکیه بر آراى میشل فوکو
نویسندگان: دکتر بهروز محمودى بختیارى، نیلوفر زارع

عنوان مقاله: بررســى تئاتر خصوصى ایران در بــازه زمانى 1397 – 1394 با 
تاکید بر نظریه و عمل اقتصادى مارگارت تاچر و فردریش هایک

نویسندگان: دکتر حمیدرضا افشار، سیدحسین رسولى
عنوان مقاله: تئاتر پس از انقالب اسالمى در خراسان رضوى

نویسنده: رضا حسینى(چاپ در کتاب همایش)
عنوان مقاله: تحلیل تطبیقى سیاســت ها و روندهــاى ایجاد تئاتر تجارى در 

آمریکا و ایران پس از انقالب اسالمى
نویسنده: حسین ملکى(چاپ در کتاب همایش)

عنوان مقالــه: تحلیل جریان هاى غالــب تئاتر انقالبى در ایــران با تکیه بر 
گفتمان  هاى فکرى، فلسفى موثر در سال هاى پیش از انقالب

نویسندگان: مرجان پورغالمحسین، میرمحمدرضا حیدرى

عنوان مقاله: چندصدایى در ادبیات نمایشــى مدرن ایرانى با تکیه بر آثار دهه 
50 و 60 اکبر رادى

نویسنده: آیدا حق نژاد
عنوان مقاله: خصوصى ســازى در تئاتر ایران پس از انقالب اسالمى: کاهش یا 

افزایش بار دولت؟
نویسندگان: محمدرضا رسولى، پریسا کیومرثى

عنوان مقاله: مطالعه نقش ماهنامه نمایش در شکل گیرى رویکرد انتقادى در 
تئاتر ایران(1394 تا 1397ش)

نویسنده: دکتر غالمحسین دولت آبادى
عنوان مقاله: نقد تئاتر و گفتمان انقالب(بررســى رابطــه گفتمان انقالبى و 

پارادایم هاى نقد تئاتر در دهه نخست انقالب اسالمى ایران)
نویسنده: سیدمحمد مداح حسینى

عنوان مقاله: نقش کانون و جشنواره نمایش هاى آیینى و سنتى در حفظ،  احیا 
و اشاعه نمایش هاى سنتى و آیینى در سه دهه اخیر

نویسنده: دکتر محمدحسین ناصربخت (چاپ در کتاب همایش)
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بهرام ابراهیمى یزدى
متواد  1343- قم. بازیگر تئاتر، ســینما، رادیو و تلویزیون و مدرس 
تئاتر. دانش آموخته کارشناســى نمایش از دانشــکده هنرهاى 
دراماتیک دانشگاه هنر تهران. بازیگر نمایش هاى: «پل»، «مهر 
و آینه ها»، «ژاك و اربابش»، «شــب روى سنگفرش خیس»، 
«ساحره ســوزان»، «کالیگوال شاعر خشــونت»، «آنتیگونه»، 
«هملت»، «دایى وانیا»، «خســیس»، «دایره گچى چینى»، 
«آخر بازى»، «شــمس»، «مــردى براى تمام فصــول»، «روز 
ســیاوش»، «خواب دریا»، «وکیل تسخیرى»، «آبى که که گاو مى  
خورد شیر مى شود»، «برجامانده»، «شب جمهورى»، «زوال»، «مدرس»، 
«خاطرات دو دوشــنبه»، «صعود مقاومت پذیر آرتورو اویــى»، «قهرمان آزادى»، 
«لومومبا»، «سه گانه میتراس»، «دالك ها»، «برجامانده»، «حکایت شهر سنگى»، 

«یادگار سال هاى  شن»، «امپراتور و آنجلو» و ... .

مجید حمزه
متولــد 1337. تهران. طراح صحنه، بازیگــر و کارگردان تئاتر و 
رادیو. بازیگــر نمایش هاى: «الکترا»، «آهو»، «شــب کودتا»، 
«امپراتــور جونز»، «قضیــه تراخیــس» و ... . طراح صحنه 
نمایش هاى:«داســتان باغ  وحش»، «خودکشــى»، «اتوبان»، 
«حکم»، «دنبالشــو نگیــر»، «همانطور که بوده ایــم» و ... . 
کارگردان نمایش هاى رادیویى: «بر فراز تیر چراغ  برق»، «آش 
قجرى»، «دیوانه»، «زیر خط فقر»، «شــاخه گلى از آســمان»، 
«آنجا که ماهى ها ســنگ مى شــوند»، «یــازده نه صفر یــک» و ... . 
بازیگر نمایش هاى رادیویى: «نوش جان کنــت دراکوال»، «قیمت آهن چنده»، 

«پچپچه هاى پشت خط نبرد» و ... .

محسن بناساز دلیلى
متولــد 1352- تهــران. ارزیاب برنامه و مدیــر تئاتر و رادیو. 
دانش آموخته کارشناسى مترجمى زبان انگلیسى و کارشناسى 
ارشــد برنامه ریزى فرهنگى. مدیر نظارت و ارزشیابى اداره کل 
هنرهاى نمایشــى و رادیو نمایش از سال 90 تا 91. مدیر گروه 
نمایش علمى و تخیلى اداره کل هنرهاى نمایشــى و رادیو نمایش 
از ســال 91 تا 94. مدیر اجرایى مجموعه تئاتر شهر از سال 81 تا 83. 
مدیر نظارت و ارزشــیابى اداره کل نمایش صدا از سال 86 تا سال 90. مدیر گروه 
دانش و هنر اداره کل هنرهاى نمایشى و رادیو نمایش. دبیر بخش رادیوتئ اتر سى و یکمین 

جشنواره بین المللى تئاتر فجر.
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 نمایش رادیویى با قدمتى بیش از هفتاد سال، گونه  اى است که بى هیچ تردیدى مى توان آنرا یکى از فراگیرترین و موثرترین آثار در عرصه هنرهاى نمایشى به حساب 
آورد. در آستانه چهلمین سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى ایران، فرصت مغتنمى فراهم شده است تا جشنواره بین المللى تئاتر فجر به همت و یارى مدیران 

رادیو، بخش نمایش هاى رادیویى را در این جشنواره برگزار کند. 



ایوب آقاخانى
متولد 1354 ـ تبریز. مدرس، مترجم، پژوهشگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر. دانش آموخته کارشناسى 
ادبیات نمایشــى از دانشــگاه آزاد اسالمى تهران و کارشناسى  ارشد ادبیات نمایشى از دانشگاه تربیت مدرس. 
سردبیر فصلنامه  تخصصى صحنه از سال 1395 تاکنون. نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش هاى: «علت»، 
«کســوف» و ... . نویســنده و کارگردان نمایش هاى: «خزه»، «روزهاى زرد»، «هفت عصر هفتم پاییز» و ... . 
بازیگر نمایش هاى: «مرغابى وحشى»، «در مه بخوان»، «هاملت با ساالد فصل»، «بازار عاشقان»، «سقراط»، 
«فاوست»، «دشمن مردم»، «لبخند باشکوه آقاى گیل» و ... . نویسنده نمایشنامه  هاى: «دوئتى کوتاه براى پاییز»، 

«کاپوچینوى ایرلندى»، «مومیا»، «بوق» و ... . 

جواد پیشگر
متولد 1334- گرگان. نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر و رادیو. دانش آموخته کارشناسى ارشد کارگردانى 
و بازیگرى تئاتر. داراى جوائز ملى و بین المللى از جشــنواره هاى رادیویى و نمایشــى. آغاز کارگردانى رادیو از 
ســال 1367. کارگردان نمایش هاى: «کوراوغلوى چنلى بل»، «داســتان باغ وحش»، «مده آ»، « دوئتى کوتاه 

براى پاییز»، «اهالى ماه» و ... .

شکرخدا گودرزى
متولد 1339- بروجرد. بازیگر، مدرس، کارگردان، نویســنده و بازیگر ســینما و تئاتر. دانش آموخته کارشناسى 
کارگردانى تئاتر از دانشــگاه تهران و کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس. داراى نشان 
درجه یک هنرى(معادل دکترى). رئیس انجمن کارگردانان خانه تئاتر از 1394 تا 1396. کارگردان نمایش هاى: 
«توده هیزم»، «ایران»، «نیرنگ هاي اسکاپن»، «سوگمهر»، «استخوان هاى طالیى» و ... . نویسنده و کارگردان 
نمایش هاى: «خواجه نظام الملک»، «روز سیاووش»، «سهروردى» و ... . بازیگر نمایش هاى: «شبى در تهران»، 

«پستوخانه»، «وُیتسک»، «خا طرات هنرپیشه نقش دوم» و ... .

فریبا متخصص
متولد 1340- بروجرد. گوینده و بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون. دانش  آموخته کارشناسى جامعه شناسى از 
دانشگاه آزاد اسالمى تهران. داراى نشان درجه دو هنرى از شوراى ارزشیابى هنرمندان کشور(معادل کارشناسى 
ارشــد). برنده هفت جایزه برتر  در جشــنواره هاى رادیویى داخلى. بازیگر فیلم هاى: «سیب سرخ حوا»، «از ما 
بهتران»، «آباجان» و ... . بازیگر مجموعه شبکه خانگى «شهرزاد». بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «همسایه ها»، 
«باغ گیالس»، «نیمه پنهان ماه»، «در چشم باد»، و ... . بازیگر نمایش هاى: «طپانچه خانم»(برنده جایزه بهترین 

بازیگر زن سى و چهارمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر)، «قرمز و دیگران»، «شیروانى داغ» و ... .

مسعود فروتن
متولد 1324- آمل. نویسنده، مجرى و کارگردان سینما، رادیو و تلویزیون. دانش آموخته کارگردانى تلویزیون از 
«مدرسه عالى تلویزیون و سینما» و کارشناسى کارگردانى سینما از دانشکده هنرهاى دراماتیک. مؤلف کتابهاى: 
«از سر دلتنگى»، «در کوچه پس  کوچه هاى کودکى» و «ناتمام». کارگردان تلویزیونى مجموعه هاى: «همه 
بچه هاى من»، «ماه مهربان» و تله تئاترهاى: «هویت»، «عشق و نیستى»، «شایعه»، «خرده جنایت هاى زن و 
شوهرى»، «آرامش از نوعى دیگر»، «استاد معمار»، «آخرین مروارید»، «کالیگوال»، «بازپرس وارد مى شود»، 
«آفتاب پرست»، «خانه ارواح»، «ستارخان»، «واریته آمریکایى» و ... . بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «پدر» و 

«دلدادگان».
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خالصه نمایش
رویا و عباس دو جوان دانشجو هستند که در بحبوحه 
انقالب با هم آشــنا مى شــوند. آن ها در طى جریانات 
انقالب، یکدیگر را گم مى کنند تا اینکه در زمان جنگ 

در خرمشهر، دوباره با هم روبه رو مى شوند و ... .

گروه  کرگدن
نویسنده: آرش عباسى

کارگردان: داریوش شهبازى
بازیگران: میرطاهر مظلومى، مهرداد مهمان دوست، 

معصومه نورزاد، مهدى طهماسبى
صدابردار: رضا محتشمى
افکتور: نرگس موسى پور

دستیار کارگردان: امیرهوشنگ کریم نیا
تهیه کننده: فرشاد آذرنیا
مدت نمایش:  45 دقیقه

شهر: تهران

داریوش شهبازى
متولد 1364- تهران. دانش آموخته کاردانى کارگردانى 
سینما و کارشناســى عکاسى مد و پوشاك از دانشگاه 
فرهنگ و هنر. تهیه کننــده و کارگردان نمایش هاى: 
«خانه احمق هــا» و «الفباى نمایش». کارگردان فیلم 

کوتاه «شرعى». 

خالصه نمایش
در بحبوحه مبارزات ابتداى انقالب اســالمى علیه رژیم طاغوت، سه 
سرباز فرارى، اتفاقى ســر از زیرزمین منزلى در یکى از بن بست هاى  
میدان ژاله ســابق در مى آورند و در تالش هستند تا خودشان را از آن 

وضعیت نجات دهند.

نازنین مهیمنى
متولد 1356- بوشــهر. دانش آموخته کارشناســى ادبیات نمایشــى 
از دانشــکده هنر و معمارى دانشــگاه آزاد اســالمى تهــران. بازیگر 
نمایش هاى: «مکاشفه»، «آقاى الف»، «والیت عشق» و «سپنج، رنج و 
شکنج». کارگردان نمایش هاى:  «بانوى آب و آیینه»، «شب مرلین»، 
«الموزیــکا»، «آیین فاطیما» و «مرد مقابــل». بازیگر مجموعه هاى 

تلویزیونى: «ماه و پلنگ»، «آشپزباشى» و «شب هاى تهران».

خالصه نمایش
نادر هژبرى و همســرش فریبا، براى آخرین دیدار 
پیش از فــرار نادر، در هتلى هســتند. آنچه اتفاق 

مى افتد، بیرون و درون نادر هژبرى است.

پیمان قریب پناه
متولد 1360 – تهران. دانش آموخته کارشناســى 
کارگردانــى نمایش از دانشــکده هنــر و معمارى 
دانشگاه آزاد اسالمى تهران. نویسنده نمایشنامه هاى: 
«حکایــت غریب یک خیاط» و «بابا». نویســنده و 
کارگردان نمایش هاى: «ســاعت یک و هفتاد و یک 

دقیقه»، «فاصله تاریک» و ... . 
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گروه تئاتر مانا
نویسنده: مجید دین دار

کارگردان: نازنین مُهَیمِ نى
بازیگران: امیر زنده دالن، بهرام سرورى نژاد، 

پیمان قریب پناه، محمدرضا قلمبر،
نازنین مهیمنى

تهیه کننده: ژاله محمدعلى
افکتور: نرگس موسى پور
مدت نمایش: 30 دقیقه

شهر: تهران

گروه درامادیو
نویسنده و کارگردان: پیمان قریب پناه

بازیگران: بهرام سرورى نژاد، نازنین مُهَیمِ نى، امیر 
زنده دالن

تهیه کننده: انسیه سمیع پور
افکتور: نرگس موسى پور
مدت نمایش: 35 دقیقه

شهر:  تهران

چهل سالگى انقالب اسالمى

نمایش هاى رادیویى
چهل سالگى انقالب اسالمى



خالصه نمایش
شقایق به همراه همسرش غرق در مبارزات علیه رژیم پهلوى 

است. او نمى داند که گوش هایى او را مى شنوند.

مهدى آذرى
متولد1357- رشــت. دانش آموخته کارشناسى ارشــد تولید 
سیما از دانشگاه صدا و سیما. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان 
نمایش هــاى: «مســخ»(دربافت رتبــه بهترین نویســنده و 
تهیه کننده جشــنواره بین المللى ABU سال 1397)، «امتداد 
عشــق»، «ایستگاه شب»، «ارتعاش»(کســب عنوان بهترین 
اثر رادیویى ســى و سومین جشــنواره بین المللى تئاتر فجر)، 
«رسم عاشقى»، «روایت یک رویا»، «من، آشغال، دریا»، «گنج 

پنهان»، «ایستگاه شب» و «براى مادرم».

گروه نمایش صداى مرکز اصفهان
نویسنده و کارگردان: مهدى شهداد

بازیگران: حسن جویره، ویکتوریا برارى، 
محسن دلیران، محسن کریمى، بیژن رافعى، 

مهدى شهداد
تهیه کننده: زهرا فدایى

دستیار تهیه: پریا برمکى
گوینده: فرهاد آقانورى

صدا بردار: علیرضا محمدى
افکتور: مسعود نصیریان
مدت نمایش: 30 دقیقه

شهر: اصفهان

خالصه نمایش
استوار معینى متوجه مى شود که تنها پسرش به همراه دیگر جوانان محل، مشغول 
پخش اعالمیه و دیوارنویسى شعارهاى انقالبى است. او به دلیل موقعیت شغلى خود 
با او مخالفت مى کند. از طرفى تحت فشار روحى و روانى مامور ساواك مجبور به لو 
دادن محل تجمع جوانان انقالبى مى گردد که در این حادثه پســرش توسط مامور 

ساواك به شهادت مى رسد. 

مهدى شهداد
متولد 1331 – اصفهان. دانش آموخته کارشناســى تئاتر از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى. نویسنده و کارگردان نمایش هاى رادیویى: «لحظه دیدار»، «فانوسى براى 
فردا»(کارگردان برگزیده در جشــنواره تولیدات مراکز صدا و ســیما، شیراز، سال 
1387)، «پنهان در صدف»، «قلب کوچک ایمان»، «ســیاه»، «به رنگ آسمان»، 

«تندیس آهنى»، «قربانى عشق»، «سال هاى انتظار» و «لعبت  باز».

گروه نمایش پژوهشنامه(رادیو گیالن)
نویسنده و کارگردان: مهدى آذرى

بازیگران: صدف پیشه احسان، مهدى مخبرى، 
مجید پتکى، ابراهیم عاطفى، مرتضى زینل، 

مهدى مددکار
تهیه کننده: مهدى آذرى
صدابردار: معصومه همتى
مدت نمایش: 30 دقیقه

شهر: رشت
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خالصه نمایش
خبرنگارى به کمک دوســتش که کارمند پزشکى قانونى است، خبرهاى 
تازه اى را از جریانات سیاسى اجتماعى روز، به دست آورده و منتشر مى کند 

تا اینکه از خبرى جالب و عجیب آگاه مى شود و ... .

محمدسعید سلطانى
متولد 1349- تهران. دانش آموخته کارشناسى بازیگرى تئاتر از دانشکده 
هنر و معمارى دانشــگاه آزاد اســالمى تهران. نویســنده نمایشنامه هاى 
رادیویى: «با دست هایم مى بینم»، «روى دو خط موازى»، «فراز فرزانگى» 
و «صندوقچه ضرب المثل هاى فارسى». بازیگر نمایش هاى رادیویى: «یک 
تکه آسمان»، «طلوع زندگى»، «تاریخ ابوجهل یقلوى»(دریافت لوح تقدیر 
بازیگرى شانزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران)، «سایبان 

آرامش»، «با ستاره ها»، «بلور عشق»، «نسیمى در کویر» و ... .

نویسنده: داریوش روحى
کارگردان: محمدسعید سلطانى
بازیگران: محمدسعید سلطانى، 
محمد شریفى مقدم، على زرینى، 

شهریار حمزیان، نرگس موسى پور، مسعود زنوزى راد، 
معصومه عزیزمحمدى، شیرین سپهراد

تهیه کننده: ژاله محمدعلى 
افکتور: نرگس موسى پور

صدابردار: محمدرضا محتشمى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: تهران

نمایش هاى رادیویى
چهل سالگى انقالب اسالمى

نمایش هاى رادیویى
چهل سالگى انقالب اسالمى

نمایش هاى رادیویى
چهل سالگى انقالب اسالمى



خالصه نمایش
این نمایش به مبارزات حجت االسالم شهید محالتى، اولین 

گوینده رادیو، مى پردازد.

حجت یوسفى
متولــد 1363- قزویــن. دانش آموخته کارشناسى ارشــد 
مدیریــت از موسســه آموزش عالــى تاکســتان. بازیگر 
نمایش هاى:  «نوبت آیینه  ها»، «سوســوى خاکسترى یک 
ستاره سبز»، «سلطان»، «میرلشگر»، «آفتاب در حصار»، 

«از تبار مجنون»، «همنشین آفتاب» و «مسافران».

خالصه نمایش
نمایش مزار، روایت ایســتادگى زنان سرزمینمان در مقابل کشف حجاب 
است و قصه خانواده اى که در راه این ایستادگى، سختى هجرت را به جان 

مى خرند و مشکالت زیادى از سر مى گذرانند. 

طاهره شاددل
 متولد1359- بجنورد. دانشجوى کارشناسى گرافیک دانشگاه علمى کاربردى 
بجنورد. بازیگــر نمایش هاى رادیویى: «مــوژان»، «گرایلى»،  «مرگ گلوله»، 
«تورغــه» و «قایــق تنهایى مــن». کارگــردان نمایش هاى: «اللــه کویر»، 
«نارنجى پوش»، «کباب غاز»، «پشت  بام»، «شب و کویر»، «خط اشک» و ... .

گروه نمایش رادیو اترك
نویسنده و تهیه کننده: مجید حمزانلوئى

کارگردان: طاهره شاددل
بازیگران: طاهره شاددل، آزاده حیدرزاده، 

حکمت اهللا شیردل، احسان کمالى، ابوذر شاکرى، 
مجید حمزانلوئى

صدابردار: على الداغى
مدت نمایش: 45 دقیقه

شهر: بجنورد
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گروه نمایش رادیو اردبیل

نویسنده و تهیه کننده: سولماز ملکی داعم
کارگردان: فرشید زبوري

بازیگران: سولماز ملکی داعم، حجت اهللا بابایی، غفور ملکی، 
فرهاد طوفان، امین رسولی
صدابردار: قاسم رضایی
افکتور: عیسی جعفري

مدت نمایش: 40 دقیقه
شهر:  اردبیل

 ︀︣︔ ︀︑ ︤ت︻

︩﹡﹢﹎

︤ار ﹞

خالصه نمایش 
پس از حکم آیت اهللا میرزاى شــیرازى در مورد تحریم تنباکو، دختر جوان 
شیرازى به دلیل همکارى همسرش با سفارت انگلستان، با مشکالتى روبه رو 

مى شود.

آرش جمال الدینى
متولد 1357- زاهدان. دانش آموخته کارشناسى مهندسى صنایع از دانشگاه 
آزاد اسالمى شیراز. دانشجوى رشته فلسفه و کالم اسالمى دانشگاه پیام نور 
شیراز. کارگردان نمایش هاى: «اینجا کربالست»، «این راهش نیست»، «در 

رکاب یحیى»، «ساحل»، «جرقه در انبار باروت»، «آرش» و «سوو شون».

نویسنده: هاجر کوشکى 
بازنویسى به لهجه شیرازى: الهام بهرامى شاد

کارگردان: آرش جمال الدینى
بازیگران: على محمد حسام فر، لیال اسرار،

 اسماعیل مرزبان، لیال فاتحى، شهرام ولى زاده
تهیه کننده: سیده لیال اسرارى
صدابردار: سیدهادى حسینى

 افکتور: لیال اسرار
مدت نمایش: 32 دقیقه

شهر: شیراز

خالصه نمایش 
قدرت، زنی جســور و بی پروا است که با شوهر خود در قهوه خانه زندگی می کند. در شبی 
طوفانی دو ژاندارم به همراه یک زندانی که در خانه اش اعالمیه پیدا کرده اند، به قهوه خانه 
می آیند. قدرت زندانى را فرارى داده و قول مى دهد از گونش، دختر زندانى نگهدارى کند.

فرشید زبورى
متولد 1363- اردبیل. دانش آموخته کارشناسى ارشد علوم ارتباطات اجتماعى 
از دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمى. بازیگر نمایش هاى:  «فرهود» 
و «سوقات آباد». تهیه کننده برنامه هاى رادیویى : «گلبانگ جوانى»، «صداى 
راهبران»، «سوزلر صحبتلر»، «انتظار نغمه سى»، «یاشا حیات»، «بایراملیق» 

و ... . تهیه کننده و برنامه ساز برتر کل م راکز صداى استان ها در سال 1389.

نویسنده: مریم واحد
کارگردان: حجت یوسفى

بازیگران: حسین توسلى، پیام نوروزى، حجت یوسفى، 
بهاره کاظمى، سحر نجفى، عمار رسولى، میرشهرام میروهابى، 

اکبر نظرى، میثم گودرزى، نوید بهبودى
تهیه کننده: رضا داداشى

صدابردار و افکتور: سعید بخشى
مدت نمایش: 50 دقیقه

شهر: قم

نمایش هاى رادیویى
چهل سالگى انقالب اسالمى

نمایش هاى رادیویى
چهل سالگى انقالب اسالمى

نمایش هاى رادیویى
چهل سالگى انقالب 
اسالمى

نمایش هاى رادیویى
چهل سالگى انقالب اسالمى







در نکوداشت و نکوهش «آنکه گفت نه و آنکه گفت آرى»
برخى واژه ها مثل آزادى، مردم، مردمى، نجابت، عدالت، شرف و عشق به حدى دست کارى، تحریف،کلیشه و نخ نما شده اند که کاربردشان براى کسانى که همه این ها را در خود دارد، هم 
دشوار است و هم نویسنده از به کار بردنشان ابا دارد؛ اما جوهره و حقیقت این واژه ها زوال ناپذیر است. صفت هنرمند مردمى، بسیار به گوشمان خورده، اما این جامه زیبا، با گفتن، بر هر نام 
و تن نمى نشیند. رضا بابک اما یکى از هنرمندانى است که مردمى بودنش را نه در واژه ها، که در رفتار اجتماعى او مى شود از نزدیک دید! بسیارى از مردم ما این روزها گیر و گره هاى زیادى 
در زندگى شان افتاده و در آن دست و پا مى زنند و دست یارى خواهشان بلند، اما دست هاى یارى دهنده یا در جیب هاى خالى، خجالت را تجربه مى کنند، یا پنهان شده اند تا لذت داد و دهش 
را تجربه نکنند! بابک اما از آن گروه آدمیانى است که به قول خودش «نه» به مردم بر زبانش نمى نشیند. شادى و اندوهش گره خورده به دیگران و مردمانى که دوستشان دارد، اما این مردم 
دوست داشتنى وقتى از او مى پرسند: «چرا کم کار شده اى آقاى بابک، خبرى از شما نیست؟!» مى رنجد. بیکارى، انتخاب هیچ هنرمندى نیست اما شرافت کارى قابل انتخاب است و به تعبیر 
حمید سمندریان اگر قرار باشد هنرمند تئاتر و سینما زنده به وادى مرگ برده شود، کافى است صحنه را از او بگیرند! پرسش مردم گرچه غم خوارانه و از سر دلتنگى و دلبستگى است، اما 
هنرمند باتجربه و خالق و با انبوهى از ایده را مى آزارد. ممکن است او این روزها در چشم ها و لنزها کمتر دیده شود؛ اما در دلها و خاطره  جمعى ما ایرانیان، جایگاهى بلند و ارجمند دارد؛ چون 
نام و نانش را به فرومایگى نیالود. او در همه این سالهاى کم کارى، زبان به البه نگشود و در شرایط دشوار مالى، با جسارت تمام، به نقش هاى مصنوعى و تقلبى گفت«نه»، به نقش هاى سبک 
گفت«نه»، به نقش هاى تحریف شده گفت«نه»، به هم نشینى با نامردمان گفت«نه» و در کنار مردم ماند. از این رو است که اگر قرار باشد نکوداشتى براى او برگزار بشود، این نکوداشت، باید 
بیش از هر چیز به «نه» گران سنگ او باشد؛ به هر آنچه از جنس حقیقت و مردم نیست. هم نفسى و هم نشینى بابک با مردم تماشایى است. باید در کنارش باشى تا این لحظه هاى ناب داد و 

ستد مهر را شکار کنى و آنگاه است که مى بینى چه هم نشینى و سازگارى پر راز و رمزى است میان رفتار اجتماعى و نام خانوادگى او «رضا بابک مهر».
و اما گذرى بر جهان هنرى بابک

جبار باغچه بان، دان الفون، بیژن مفید، اردشیر کشاورزى، داود کیانیان، بهروز غریب پور و رضا بابک، نام هایى هستند که تاریخ تئاتر کودك ایران را در ذهن ها زنده مى کنند. رضا بابک اما 
تئاتر کودك را به تلویزیون هم برد. یک نمایش هرچه هم در تهران دیده شده و با استقبال روبه رو شود، وقتى از مرزهاى فرهنگى تهران بیرون نرود، کارگردان را اقناع و راضى نمى کند؛ چون 
میلیون ها چشم مغموم و معصوم را فقط به دلیل آنکه در شهرستان و مناطق دور زندگى مى کنند، از تماشاى اثرش محروم مى کند و این دریغ و غم همه کارگردان هایى است که تبعیض قومى، 
اقلیمى و جغرافیایى رنجشان مى دهد. رضا بابک به واسطه چشم هاى بلندنگر تلویزیون،  توانست در سال هاى دور، آثارش را دست کم به درون خانواده هایى ببرد که این جعبه جادویى را در آن 
زمان در اختیار داشتند و بعدها هم زمان با چشم هاى مهربان دوربین هاى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، به همراه فیلم هاى کانون، به مدارس و کتابخانه ها برود. دان الفون، بیژن 
مفید و رضا بابک، از آغازگران تئاتر مدرن و متفاوت کودك در ایران بودند و بانى شیوه اجرایى متفاوتى که بعدها الگوى کارگردان هاى تئاتر کودك شد. بابک، پس از یک غیبت بیست ساله در 
عرصه تئاتر کودك، سرانجام نمایش هملت، شازده کوچولوى دانمارك را در مجموعه ایرانشهر به روى صحنه برد و به گواه استادان تئاتر ایران، این نمایش نقطه عطفى بود در تئاتر حرفه اى 
کودك و نوجوان. تئاتر کودك ما به تکرار کلیشه هاى آشنا دچار شده بود و باید پوست مى انداخت. با نزدیک به نیم قرن حضور پرثمرش در صحنه ها نشان داد که از تنوع هنرى چندگانه اى 
برخوردار است. بازیگر و کارگردان است، شاعر، نقاش، نویسنده و صداپیشه اى هنرمند است. یک وجه از هنر بازیگرى بابک حضورش در صحنه است یا در برابر دوربین هاى سینما و تلویزیون 
که به چشم مى آید؛ وجه دیگرش، صداى انعطاف پذیر اوست که در این سال ها پشت ماسک ها، آدمک ها و عروسک ها شنیده شده؛ صداهایى که در خاطره جمعى کودکان و نوجوانان ایران 
مانده و از یادها نمى رود. بابک بسیار پیش مى آمد که روز در استودیو به جاى سنگ و سگ و کالغ و روباه و خروس حرف مى زد و شب روى صحنه در نقش هنرى چهارم، ضحاك و دیگر 

نقش هاى کالسیک ظاهر مى شد و به همان اندازه که در نقش هاى مثبت خوب مى درخشید، در نقش هاى منفى هم با سربلندى سر برمى آورد. 
عباس جهانگیریان

رضا بابک، بازیگر توانمند تئاتر، سینما و تلویزیون، متولد 20 اسفند 1324 در تهران و دانش آموخته رشته بازیگرى و کارگردانى از دانشگاه تهران است. فعالیت حرفه اى بازیگرى خود را 
همزمان با ورود به دانشگاه با  نمایش هاى «دکتر استوکمان» و «آموزگاران» آغاز کرد و در نمایش هاى: «جادوگران شهر سیلم»، «لورنزوچیو»  و «هنرى چهارم» به کارگردانى استادش دکتر 
محمد کوثر  ایفاى نقش نمود. رضا بابک که یکى از پرکارترین هنرمندان تئاتر کودك در 5 دهه گذشته بوده است،  فعالیت در این حوزه را در سال 1350 و در کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانان، با نگارش و بازى نمایش «خورشید خانم آفتاب کن» شروع کرد و در ادامه در اجراى چندین نمایش دیگر با دان الفون و بیژن مفید همکارى داشت. پس از آن «شاپرك خانم» 
و «آریا داکاپو» با بازى بابک براى نوجوانان به روى صحنه رفتند و با استقبال بى نظیرى روبرو شدند. در سال 1352،  با حمایت داوود رشیدى و احترام برومند به تلویزیون رفت و با جمعى 
از هنرمندان، هشت تله تئاتر براى کودکان ساختند که اولین تله تئاتر هاى کودك در ایران بودند. در همان سال نمایشهاى: «کدوقلقلى و دیو»، «کاله و شال و اره» و «دزد و رنگ قرمز» را در 
تئاتر شهر به صحنه برد و سریال «بازى  خونه» را نگارش و کارگردانى کرد. کار در حوزه کودك و نوجوان به عنوان نویسنده، کارگردان، بازیگر و صداپیشه، چه در تئاتر و چه در تلویزیون، از آن 
موقع تا به امروز یکى از  دغدغه هاى ارزشمند این بازیگر پرکار بوده است که از شاخص ترین آثار وى مى توان از نمایش هاى: «اولدوز و کالغ ها»، «عروسک سخنگو»، «هملت، شازده کوچولوى 

دانمارك» و مجموعه هاى تلویزیونى: «قصه هاى تابه تا»، «خونه مادربزرگه» و «روباه و خروس» نام برد.
رضا بابک در اوایل انقالب در نمایش هاى «داستان ضحاك» و «بارگه داد» به نویسندگى و کارگردانى سعید پورصمیمى بر صحنه حضور یافت اما از اوایل دهه شصت، بازیگرى تئاتر را با 
بازى در تئاترهاى تلویزیونى ادامه داد. اواخر دهه هفتاد، پس از چهارده سال دورى از صحنه، با نمایش «آخرین بازى» اثر محمود استادمحمد به صحنه بازگشت و پس از آن در نمایش هاى 
متعدد از جمله: «پل»، «اسب  ها»، «مهر و آینه ها»، «رویاى هالیوود» و ... بازى کرد. در دهه هاى شصت و هفتاد که امکان تماشاى تئاتر براى مردم محدود بود، رضا بابک و دوستانش، تئاتر را 
از طریق صفحه تلویزیون به مردم معرفى مى کردند و تله تئاترهاى به یادماندنى تولید شد و بابک چهره شاخص آنها بود که مى توان به: «حکایت پررنج حامل» و «بازپرس وارد مى شود» رضا 
بابک، «اسکندرشاه مغلوب» داود میرباقرى، «نکراسف» و «بازرس کل» محمد رحمانیان، «آخرین گودو» داوود رشیدى، «دیوانگان متفکر» علیرضا کوشک جاللى و «پسر ارشد من» سعید 
اسدى اشاره کرد. رضا بابک در سال هاى همکارى با تلویزیون، به همان قوت که با بازى تئاترى در تله تئاترها، کاراکترهاى شناخته شده نمایشنامه هاى شاخص ایران و جهان را زنده مى کرد، 
رل شخصیت هاى عادى را در مجموعه هاى تلویزیونى نیز ایفا مى نمود؛ مجموعه هاى تلویزیونى همچون: «روزگار قریب»، «خانه ما»، «گل پامچال»، «آیینه» و از همه  به یادمانده تر «آرایشگاه 

زیبا» که به خاطره هاى مشترك بسیارى از ما ایرانیان تبدیل شده است. 
رضا بابک در سال 1356 با فیلم «چریکه تارا»ى بهرام بیضایى وارد سینما شد و در طول چهار دهه در برخى از پرمخاطب ترین فیلم هاى ایرانى ظاهر شده است که از آن جمله مى توان 

به: «دعوت»، «به رنگ ارغوان»، «بنفشه آفریقایى»، «گربه آوازه خ وان»، «ریحانه»، «مرد آفتابى» و «بازیچه» اشاره کرد.
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فرهیخته اى عاشق تئاتر
چه نیک بختند افرادى که در طول زندگى در مسیر عالئق و حرفه موردنظر خود قرار مى گیرند و آنچه را که جستجو مى کنند، مى یابند. 
هوشــنگ (گلدوز) توکلى، هنرمند پیش کسوت و صاحب سبک تئاتر در زمره این افراد نیک بخت است که معشوقش را در صحنه تئاتر 
یافت و شــیفتگى این هنر فاخر، در جانش نشســت و به عاشقى ادامه داد. او که متولد 25 شهریور 1325 است، در بیست سالگى با حضور 
در نمایش «ادیپ» به کارگردانى بانو شــهرو خردمند براى اولین بار به صورت حرفه اى پا بر صحنه مقدس تئاتر گذاشت و تجربه درخشش 
در این نمایش که در حضور یرژى گروتوفســکى و پیتر بروك به اجرا درآمد و مورد تحســین این بزرگان تئاتر جهان قرار گرفت، مسیر وى 
را هموار کرد و پس از آن بود که به صورت مستمر به کار تئاتر پرداخت. از ویژگى هاى خاص استاد هوشنگ توکلى مطالعه و پژوهش مدام 
در عرصه تئاتر است. او که خود به نوعى دائره المعارف تئاتر ایران است، همه رخدادهاى تئاترى را رصد کرده و به عنوان کارشناسى خبره 
که دیدگاه هایى مترقى، مدرن و قابل اجرا دارد، پیوسته به عنوان مشاورى امین و مطلع در خدمت نسل بعد از خود بوده است. کارگردانى 
چند فیلم مستند، تهیه کنندگى چهار قسمت از سریال «چنگک» و بازى در تعداد زیادى نمایش صحنه اى، مجموع فعالیت هاى وى قبل 
از انقالب اســت. همچنین در سال 1354، در تئاتر شهر فعایت هاى موفقى در زمینه اجرا داشت و در نمایش هاى «خاطرات و کابوس هاى 
یک جامه دار از زندگى و قتل میرزا تقى خان فراهانى»، «جنایت و مکافات» و «پشت دیوار شهر» به کارگردانى على رفیعى بازى نمود. پس 
از وقوع انقالب از معدود افراد امین در حوزه فرهنگ و هنر بوده اســت که کار مشــاوره در حوزه هاى هنرى همانند وزارت آموزش و پرورش 
را عهده دار شد. وى از جمله کسانى بود که در نگارش و شکل گیرى نمودار اولیه تشکیالتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نقش داشت. در 
فضاى ملتهب و مبهم فعالیت هاى تئاترى بعد از انقالب، او فعالیت هاى جدى اش را با کارگردانى نمایش «دونده» در تئاتر شهر ادامه داد و 
در سال 1362 نمایش «لومومبا» نوشته امه سزر را در تئاتر شهر تهران به صحنه برد. «اتللو» دیگر نمایشى بود که در ابتداى دهه هفتاد در 
تئاتر شــهر کارگردانى کرد. از آنجا که همیشه تئاتر تامین کننده اصلى نیروهاى سایر عرصه هاى هنرهاى نمایشى(سینما و تلویزیون) بوده 
است، او نیز به فعالیت هاى تلویزیونى روى آورد که محصول آن تا سال 66، کارگردانى و پخش چندین تله تئاتر از تلویزیون بود تا اینکه در 
سال 66 سریال تاریخى «مدرس» را کارگردانى نمود. پخش سریال «مدرس» با بازى بیاد ماندنى بازیگرانش به ویژه مرحوم خسرو شکیبایى، 
نقطه عطفى در کارنامه هنرى استاد هوشنگ توکلى است که همچنان با گذشت بیش از سى سال در زمره کارهاى موفق تلویزیونى است و 
بارها و بارها از شبکه هاى سراسرى پخش شده است. او پس از این مجموعه، دو مجموعه تلویزیونى «پدر» و «تهران 53» را کارگردانى نمود. 
استاد هوشنگ توکلى همانند سایر هنرمندان، تجربیاتى نیز در حوزه بازیگرى سینماى ایران دارد. او که به دلیل عالقه مفرط و مثال زدنى 
به تئاتر کمتر به ســینما روى خوش نشــان مى داد اما به هر حال نمى توانست درخواســت هاى دوستان را بى پاسخ بگذارد که محصول آن 
حضور در چندین فیلم ســینمایى از جمله: «خانه ابرى» به کارگردانى اکبر خواجویى، «زادبوم» به کارگردانى ابوالحســن داوودى، «مرگ 
تدریجى یک رویا» به کارگردانى فریدون جیرانى، «زیر سقف دودى» به کارگردانى پوران درخشنده، «درساژ» به کارگردانى پویا بادکوبه و 
مجموعه تلویزیونى «زیر تیغ» به کارگردانى محمدرضا هنرمند است که هر کدام از آنها براى عالقه مندان به هنرهاى نمایشى و دوستدارانش 
خاطره هایى زیبا و به یادماندنى است. استاد هوشنگ توکلى که مصاحبت هاى شیرینش نیز براى مخاطبان و هنرجویانش همیشه درسى از 
تاریخ و هنر نمایش را به همراه دارد، پیوسته آموزش را رکن اصلى هنر مى داند و در این زمینه نیز با تربیت دانشجویان عالقه مند شادمانى اش 

را از جایگاه مناسب و قابل دفاع شاگردانش کتمان نمى کند. 
نگارنده از اینکه امســال و در ســى و هفتمین جشــنواره بین المللى تئاتر فجر، استاد هوشــنگ توکلى به پاس فعالیت هاى درخشان و 
تاثیرگذارش در عرصه تئاتر مورد تجلیل قرار مى گیرد، بسیار خرسند است؛ اما شایسته تر آن است که انشاا... فرصتى مهیا شود تا آثار مکتوب 
ایشان براى بهره بردارى نسل جوان شیفته و مشتاق تئاتر به چاپ سپرده شود و دیگر آنکه هرچه زودتر شرایط کارگردانى مجدد براى این 
استاد مسلم تئاتر فراهم شود تا نسل معاصر که وى آنها را سرمایه هاى آینده تئاتر ایران مى داند، از تجربیات گرانبها و نگاه خاص و ویژه او 

به هنر فاخر تئاتر مطلع گردند و بیاموزند. 
در پایان جمالتى از استاد هوشنگ توکلى را نقل مى کنم که نشان دهنده وسعت نظر، دلمشغولى و دغدغه هاى این هنرمند بزرگ وارسته 
است: «تئاتر مدرن ایران پس از عبور از فراز و فرودهاى تاریخى، حاال در آستانه شکوفایى است. تئاتر ایران اکنون با نسل دوم و سوم فرزندان 
هنرمند ایران، خود را بازسازى کرده است و اگر مشکالت کوچک تشکیالتى از سر راه کنار گذاشته شود، تئاتر این سرزمین پس از چند دوره 
شکست و انزوا، در روزگار معاصر همچون ستونى استوار و محکم در هنر ایران خواهد بود که این دستاوردى مهم و با اهمیت است. آموزش 

صحیح، ارتباط با تئاتر جهان، خودباورى و فراهم کردن زمینه بروز خالقیت ها، حتما تئاتر ایران را در سطح جهان مطرح خواهد کرد.»
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عضو هیأت مؤسس خانه تئاتر و داراى نشان درجه یک هنرى(معادل دکترى)، بازیگر محبوب تئاتر، سینما و تلویزیون، در 27 اسفند 1338 در تهران 
متولد شد. فعالیتهاى هنرى خود را از سال 1358 با بازى در نمایش هاى: «ماهى سیاه کوچولو»، «کتیبه» و «آبى به رنگ دریا» آغاز کرد و پس از آن براى 
فراگیرى هنر بازیگرى به صورت آکادمیک، به دانشکده هنرهاى دراماتیک دانشگاه هنر رفت و لیسانس بازیگرى و کارگردانى خود را در سال 1366 دریافت 
نمود. فعالیت هاى رویا تیموریان از آن دوره، با بازیگرى براى هر سه حوزه تئاتر، تلویزیون و سینما گسترش یافت. در همان سالها که با نمایش هاى «ادیپوس»، 
«تولد» و «باغ آلبالو»  به کارگردانى رکن الدین خسروى روى صحنه تئاتر مى درخشید، با سریال «رعنا» به کارگردانى داوود میرباقرى در تلویزیون به شهرت 
رسید و به یکى از بازیگران دوست داشتنى مردم بدل گردید و تا امروز حضورى درخشان در تلویزیون دارد که  از خاطره انگیزترین و به یادماندنى ترین مجموعه 
هاى تلویزیونى وى مى توان به: «شب دهم»، «لبه تاریکى»، «دوران سرکشى»، «مدار صفر درجه»، «شیخ بهایى»، «شمس العماره» و «حضرت مریم» اشاره 
نمود. تنوع نقش، یکى از ویژگیهاى رویا تیموریان است و او در همین چند سال اخیر با بازى در مجموعه هاى «دیوار به دیوار 1» و «دیوار به دیوار 2» و فیلم 

سینمایى «کافه ستاره»، ثابت کرده است که در حوزه بازیگرى کمدى نیز به اندازه بازیگرى ملودرام و تراژدى تواناست. 
رویا تیموریان که فعالیت ســینمایى خود را با بازى در فیلم «حســرت دیدار»  به کارگردانى محرم زینال زاده در سال 1373 شروع کرده بود، در سینما 
نیز حضورى پررنگ و پرکار داشــته اســت که  از درخشان ترین بازى هاى او مى توان به فیلم هاى: «مرد بارانى»، «زادبوم»، «مریم مقدس»، «زندان زنان»، 
«سنتورى» و «خانه دختر» اشاره نمود. وى براى بازى در فیلم «زندان زنان» جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن از ششمین جشن خانه سینما را از آن خود 
کرد. داورى جشنواره هاى متعدد تئاترى و سینمایى و تدریس کارگردانى و بازیگرى در دانشگاه آزاد اسالمى، موسسه کارنامه و ... از دیگر فعالیت هاى یکى 

از پرکارترین بازیگران تئاتر اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 ایران است.  
رویا تیموریان همانند تمامى بازیگرانى که کار خود را از تئاتر آغاز مى کنند و همیشه نیز دلبسته آن مى مانند، در  طى تمامى این سالها، بازیگرى دلبسته 
تئاتر بود و نقش هاى متنوع و دلنشینى بر صحنه تئاتر خلق کرد و در همه این نقش ها از «بینوایان» بهروز غریب پور، «معرکه در معرکه» سیاوش طهمورث، 
«آینه هاى روبرو»ى محمد رحمانیان، «هرا»ى نصراهللا قادرى، «پابلو نرودا» و «بازرس» علیرضا کوشک جاللى، «مریم و مرداویج» بهزاد فراهانى، «خانه برناردا 
آلبا»ى روبرتو چولى، «عروسى خون» سالها پیش على رفیعى تا «خانه برناردا آلبا»ى این روزهاى على رفیعى،  بازى اى متفاوت، تاثیرگذار و زیبا داشته و براى 
بازى در نمایش «پنج ثانیه برف» مرتضى میرمنتظمى، برنده جایزه بهترین بازیگر زن از پانزدهمین جشن ساالنه کانون ملى منتقدان تئاتر ایران شده است. 
این بانوى هنرمند در چندین مجموعه تلویزیونى و فیلم سینمایى با همسر هنرمندش، مسعود رایگان همبازى بوده و در نمایش هاى: «عکس یادگارى»، 

«قاتل بى رحم» و «شرق، شرق است» به کارگردانى ایشان بازى کرده است. 

خالق دو زن: فانتین و برناردا آلبا 
«فانتیــن» را بازیگــر دیگرى تمرین مى کرد، خوب هم بود؛ اما ناگهان و در اوج تمرین هایمان در ســالن برج آزادى بهانه اى آورد و از جمع بازیگران 
 «بینوایان» جدا شد. من هرگز نفهمیدم که چرا آمد و چرا رفت اما عدم حضورش تا چند روز تمرین مان را مختل کرد. به پیشنهاد دستیار دلسوز و 
توانمندم، سهراب  سلیمى، از رویا تیموریان دعوت کردیم که بیاید و آمد. روزهاى اول مثل هر بازیگر دیگرى مى بایست با روش من خو بگیرد و با 
خواسته هاى من آشنا بشود؛ پس دوران کوتاه توجیه او، پردغدغه بود اما کنجکاوى او براى تحلیل نقش و مراجعه دائمش پس از هر تمرین  براى ارزیابى 
نوع بازى اش، به  سرعت متقاعدم کرد که انتخاب درستى صورت گرفته است و به زودى حکمت این غیبت را درك کردم: قرار بود به  جمع بازیگران 
طراز اول بینوایان یک بازیگر به تمام معنا طراز اول افزوده بشود؛ بازیگرى که درك نقشش عالى بود و داراى احساسى درخور نقش بود و قدرت رویاروئى 
با بازیگرانى همچون مهدى فتحى و  بهزاد فراهانى را داشت و در جمع ستارگان نمایش بینوایان حضورى باشکوه پیدا کرد و به زودى صمیمیتى میان 
ما پدید آمد که انگار هزار سال است که او را مى شناسم و این نزدیکى سبب شد بدانم که او در شرایط دشوارى خود را به تمرین مى رساند اما هرگز 
کسى جز من و احتماال یکى دو تن از دستیارانم از این موضوع مطلع نشد و این شرایط بر بازى متعهدانه اش سایه نیانداخت و در طول قریب هفت ماه 
اجراى بینوایان، «رویا»، رویاگونه و برابر با آنچه که من از هر بازیگرى توقع دارم در «بینوایان» حضور داشت و بى اغراق مى گویم که هر شب در صحنه 
بیمارستان و هنگامه جنون این مادر رنج کشیده، چنان بازى مى کرد که من بغض مى کردم: مادرانه، دردمندانه، جنون زده و بیمار. توأم کردن اینها و 
رو در روى مسیو مادلن(مهدى فتحى) و پرستار(شمسى فضل الهى) قرار گرفتن و هردوى آنها را مقهور بازى و سرانجام مرگ خود کردن، کم نبود و 
نیست. پس از این تجربه لذت بخِش همکارى با او، دیگر شانس همکارى با او را نداشتم اما دورادور شاهد حضور او بر پرده و صفحه تلویزیون و صحنه 
بوده ام. او را اخیرا و در آخرین حضورش در «خانه برناردا آلبا»ى على رفیعى بزرگ دیدم و ایمان آوردم که رویا تیموریان بازیگرى به تمام معناست: 
او فانتین فلک زده و ویران شده را به همان زیبائى خلق مى کرد که آلباى فاشیست و ویران گر را. و اگر قرار بر این باشد که به او توصیه اى بکنم به او 
مى گویم: «در این اوج و در این زمان بالندگى دوباره خودت را وقف صحنه کن، هرچند که تو شهرتت را مدیون صفحه تلویزیون و پرده سینما هستى؛ 
اما بر صحنه باشکوه ترى. خود، خود رویاى یک بازیگر رویایى هستى که صحنه را با تمام وجودش از آن خود مى کند» اما اگر زمانه غدار نگذاشت به 

توصیه ام عمل کند، هر چند وقت یک بار به معبد جاودانه ما، صحنه تئاتر، سر بزند و نگذارد که صحنه از وجودش محروم بماند.
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نمایشنامه نویس و کارگردان باسابقه، پرکار و خالق ایرانى در سال 1338 در بروجرد زاده شد. از همان سنین نوجوانى بخاطر عالقه و استعداد هنرى، وارد هنرستان هنرهاى 
زیباى پسران کمال الملک شد و زیر نظر استادانى همچون: محمود فرشچیان، على اصغر محمدى، منوچهر معتبر، مجید مهرگان بهرام عالیوندى، یعقوب قمرى  شریف آبادى، استاد 
ایمانى و بانو شیخى،  نقاشى، عکاسى، سفالگرى، گرافیک و مجسمه سازى آموخت. در سال 1359 در کارگاه هنر، دوره هاى آموزشى فیلمسازى گذراند و سپس در سال 1364 در 
آزمون نمایش نامه نویسى واحد نمایش رادیو پذیرفته شد و دوره کارشناسى را در نزد اساتیدي چون حمید سمندریان، خسرو حکیم رابط، دکتر تقی  پورنامداریان، مهدي شرفی، 
دکتر حسین نجف دري گذراند. بین سال هاى 1365 تا 1377 به نگارش و تنظیم بیش از صد نمایش نامه کوتاه و بلند رادیویى پرداخت و سردبیر شبکه جوان و رادیو البرز شد. 
محمدامیر یاراحمدى در سال 1377 با نمایشنامه «شکارگاه ممنوع» به کارگردانى نادر برهانى مرند در هفدهمین جشنواره  بین المللى تئاتر فجر حضور یافت و از آن پس بیشتر براى 
تئاتر نوشت و دراماتورژى چند نمایش را بر عهده گرفت. در سال 1381 براى تولید نمایش رادیویى «یک اتفاق کوچک روى خط بلند تاریخ» موفق به کسب رتبه  نخست بهترین 
سردبیرى و دریافت تندیس زرین براى سر دبیرى بهترین نمایش رادیویى به مفهوم مطلق، از سومین جشنواره  بین المللى برنامه هاى رادیویى و جایزه بهترین سردبیرى براى نمایش 
کارل از همین جشنواره شده است . استاد امیریاراحمدى در سال 1382 نمایش نامه «وقت خواب ماهى ها» را به رشته تحریر درآورد و خود نیز آن را کارگردانى نمود. او همچنین 
در بیست و دومین جشنواره  بین المللى تئاتر فجر با نمایش نامه «تیغ کهنه» به کارگردانى نادر برهانى مرند و نمایش نامه «اعترافاتى درباره  زنان» به کارگردانى رضا حامدى خواه 
درخشید و نمایشنامه «اعترافاتى درباره زنان» او، بارها و بارها بر صحنه هاى مختلف اجرا گردید. وى به خاطر  نگارش نمایشنامه  «تیغ کهنه» جایزه ویژه هیت داوران و جایزه 
دوم نمایشنامه نویسى از بیست و دومین جشنواره بین المللى تئاتر فجر ، رتبه  دوم نمایشنامه نویسى از نخستین دوره ى انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشى ایران و نیز جایزه بهترین 
نویسنده بخش تلویزیونى(تله تئاتر) بیست و هفتمین جشنواره  بین المللى تئاتر فجر را براى نگارش همین نمایشنامه دریافت کرد.  وى همچنین در سى چهارمین جشنواره بین 
المللى تئاتر فجر براى نگارش نمایشنامه هیچکس نبود بیدارمان کند  به کارگردانى پیام دهکردى موفق به دریافت جایزه هیات داوران شد . محمد امیریاراحمدى سالهاى متمادى، 
مدرس نمایش هاى رادیویى، داور جشنواره هاى گوناگون تئاترى و مدرس دانشگاه و  دهها کارگاه آموزشى بوده است و از دیگر  آثار او مى توان به نمایشنامه هاى «تلفن مشترك»، 

«طپانچه   خانم»، «بیوه هاى غمگین ساالر جنگ»، «شب آخر دنیا»، «در سایه»« کمى باهم قدم بزنیم »  و «شارلوت»  اشاره کرد که برخى از آنها نیز به چاپ رسیده است. 
محمدامیر یاراحمدى در سالهاى اخیر بیشترین همکارى را با گروه پارکینگ به سرپرستى شهاب الدین حسین پور داشته و از سال 1384 تا   اکنون رئیس کانون نمایشنامه نویسان 

خانه تئاتر ایران است .

دوستى براى همه فصول 
من خوب مى دانم محمد از کجا شروع مى کند به نوشتن. خوب مى دانم چه چیز او را تکان مى دهد. چه چیزهایى وادارش مى کند به دست بردن به گنجینه خاطراتى که 
نزدیک است و دور مى نماید. وادارش مى کند به سفر. سفر به روزگارى که همین نزدیکى است و ما فراموشش کرده ایم. وقتى از سفر برمى گردد، همراهش آدم هایى است که 
انگار غریب اند و آشنا. مى شناسیم شان و بیگانه اند . حرف زدن شان، رفتارشان، لباس پوشیدنشان ... همه و همه از جنسى است که دوست داریم مى بود و نیست. جامعه اى یا 
خانه اى پیش روى ما مى گذارد که دلمان غنچ مى رود براى گشت و گذارى کنار آدم هایش یا نوشیدن یک فنجان چاى زیر سقف و روى فرش و کنار شومینه خوش ترکیب شان. 
گاهى تماشــاى یک کلبه غریب بر فراز تپه اى برف آلود، در حالى که دود از دودکش کلبه به هوا مى رود و کوره راهى به ســمت کلبه کشــیده شــده، یعنى خلق قصه یک 
نمایشنامه در ذهن محمد امیریاراحمدى. یعنى خلق زنى تنها که روزگارى باشکوه را از سرگذرانده، و اکنون مناسباتش با مناسبات جامعه پایین دسِت تازه به دوران رسیده 
شلخته نمى خواند. یعنى خلق آدم هایى که گویش شان فارسى است، اّما حرف زدنشان با مردم کوچه و بازار فرق دارد و عجیب آنکه انگار این گویش و این نوع حرف زدن، به 

گوش ما شیرین تر مى نشیند. 
گاهى چمدانى چرمى و شــنل و کاله و چترى کنارش، زنانه یا مردانه، براى محمد امیریاراحمدى آغاز قصه ســفر مردى یا زنى اســت از اینجا به دوردست ها و یا برعکس 
از دوردســت ها به خانه پدرى. وقتى مرد یا زن پس از ســالها به ملک اجدادى اش پا بگذارد، البد با آدم ها و مناســباتى روبرو مى شود که زمین تا آسمان با خاطرات کودکى و 
جوانى اش ناهمخوان اســت. البد با معشــوق دوران جوانى اش روبرو مى شود. البد شبى هم مهمان خانواده شان مى شود و ... . البد رازهایى مگو در دل دارند هر کدامشان، که 

شبى یا روزى ناخواسته برمال مى شود این راز میان صحبت هایشان ، و قصه پیچش عجیبش را پیدا مى کند. 
محمد امیریاراحمدى، هر قصه اى که روایت کند، آدم هایش خاص و تازه مى نماید، حتى اگر قصه اش مربوط به گذشــته ها باشــد. آدم هاى او تازه اند، چون روزمره نیستند 
و شــلخته و بالتکلیف حرف نمى زنند و رفتار نمى کنند . زن هاى نمایشــنامه هاى محمد، هویت و انگیزه و قدرت دارند و بر همین اساس دست به عمل مى زنند و منفعل باقى 

نمى مانند. مى شود حتى به وضوح نوع پوشش و زیورآالت زن هاى نمایشنامه هاى محمد را حدس زد و یا گشت و پیدا کرد. 
توصیف مکان قصه هاى نمایشــنامه هاى محمد، روشــن و با شناســنامه، و در عین حال براى کارگردانانى که بخواهند نوتر و گزیده تر کار کنند، امکان فوق العاده اى براى 

ایده پردازى است. 
اغلب نمایشنامه هاى محمد امیریاراحمدى را به همان اندازه مى شود واقع گرایانه کار کرد که فانترى و غریب. به همان اندازه مى شود در چهارچوب تاریخ کارشان کرد که 

در زمانى الیتناهى. به همان اندازه مى شود رنگى کارشان کرد که سیاه و سفید. 
با همه این احوال، نمایشنامه هاى محمد امیریاراحمدى، همیشه هویت و اصالت خاص خود را دارند و رنگ و بوى قصه هاى او، حتى با فرسنگ ها فاصله از هم، رنگ و بوى 

قصه هایى است از نویسنده اى خاص و اصیل که حوزه کارش را مى شناسد و مى داند از که مى نویسد و براى چه مى نویسد. 
اّما ... من اگر بخواهم راجع به شخصیت خوِد محمد امیریاراحمدى به عنوان یک دوست قدیمى حرف بزنم، بى برو برگرد حرفهایم ناقص و گنگ و بى ثمر خواهد ماند. دست 
بر قضا رفاقت طوالنى با محمد است که اینجا کار را سخت مى کند، چون بیست و سه چهار سال همراهى و همدلى و هم صحبتى و همکارى را چگونه مى شود در یکى دو 

صفحه گنجاند که تعریف و تعارف به نظر نرسد ؟! ... من مى گویم: نمى شود. 
کاش نقاش چیره دستى بودم و مى توانستم تصویر رفیق گرانقدرى را بکشم که فرهیخته و روشنفکر و اصیل و محترم است. تصویرى بکشم که به وضوح نشان بدهد که 
چرا هم زیســتى و هم کالمى و همدلى با او، به تکامل طرف مقابلش مى انجامد. تصویرى بکشــم که نشــان بدهد چرا با او همیشه و در هر فصلى مى شود حرف زد و شنید  و 

آموخت ... از گذشته، از امروز و از فرداها . 
کورش نریمانى 
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ریما رامین فر
متولد 1349- تهران. بازیگر و نویسنده تئاتر، سینما و تلویزیون. دانش آموخته کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر از دانشگاه 
آزاد اسالمى تهران. بازیگر فیلم   هاى سینمایى: «ابد و یک روز»، «یه حبه قند»، «فصل نرگس»، «شیرین»، «مرگ ماهى»، 
«زاپاس»، «ســیزده» و ... . بازیگر نمایش هاى: «اینجا کجاست»، «شب به  خیر مادر»، «رومولوس کبیر»، «کابوس هاى 
پیرود بازنشسته خائن ترسو»، «مرگ دستفروش»، «زمزمه مردگان»، «رقص کاغذپاره ها»، «دل سگ»، «زمستان 66»، 
«یک دقیقه سکوت» و ... . نویسنده نمایشنامه هاى : «پس تا فردا» و «همان همیشگى». نویسنده مجموعه هاى تلویزیونى: 
«بدون شرح»  و «کمربندها را ببندیم». بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى: «پایتخت»، «چک برگشتى» و «من یک مستاجرم».

شهرام زرگر
متولد 1344- تهران. دانش آموخته کارشناسى نمایش گرایش بازیگرى از دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى از 
دانشگاه هنر. مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمى دانشگاه هنر. عضو کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر و هیأت واژه گزینى 
فرهنگستان زبان و ادب فارسى. مترجم 37 عنوان نمایشنامه و فیلمنامه از جمله: «آه پدر! پدر بى چاره»، «عاقبت عشاق 
سینه چاك»، «پابرهنه در پارك»، «بازرس»، «هتل پالزا» و ... . تهیه کننده برنامه هاى نمایشى شبکه 4 سیما. نویسنده  و 

مدیر تولید چند اثر تلویزیونى شامل تله تئاتر هاى: «چند چرك نویس چروکیده»، «در پوست شیر» و ... .

 محمد چرمشیر
متولد 1339-تهران. نمایشنامه نویس و مدرس تئاتر. دانش آموخته  کارشناسى ادبیات نمایشى از دانشگاه تهران. نویسنده 
نمایشنامه هاى: «خداحافظ»، «در مصر برف نمى بارد»، «پروانه و یوغ»، «مى بوسمت و اشک»، «کبوترى ناگهان»، «روایت 
عاشقانه از مرگ در ماه اردیبهشت»، «روزگار نازنین طلعت مهربان»، «رقص مادیانها»، «آرامش در حضور دیگران»، «روز 
عزیز مرده»، «عرق خورشید اشک ماه»، «آرامسایش»، «یادگارى ها»، «بانوان و آقایان»، «البته واضح و مبرهن است که 

...»، «عاشق کشون»، «خواب بى وقت حوریه»، «قالده براى سگ مرده»، «کالیوگوال شاعر خشونت» و ... .

 محم
م

شهرا
متو

متولد
آزاد
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پریزاد /  سارا الهیان
متولد 1364-تهران. دانش آموخته کارشــناس 
ارشــد ادبیات نمایشى از دانشــگاه سوره تهران. 
نویسنده نمایشنامه هاى: «ایمان به یک سراب»، 
«مضحکه ســریر مردگان»، «شــهرك غرب»، 
«دوئت تنهایــى» و ... . نویســنده نمایش هاى 
رادیویى: «باز باران»، «راوى واژه ها»، «سفرنامه 
برادران امیدوار»، «بزرگ مرد کوچک»، «متولد 

جنگ»، «تو پسر منى عیسى»، «طه» و ... .

سالى که دو بار پاییز شد / لیلى عاج
متولد 1357- تهران. دانش آموخته کارشناسى 
ادبیات نمایشــى و کارشناســى ارشــد ادبیات 
نمایشى از دانشگاه آزاد اسالمى تهران. نویسنده 
و کارگــردان نمایش هاى: «شــب»(برنده جایزه 
ســوم کارگردانى از چهاردهمین جشنواره تئاتر 
دانشگاهى ایران)، «باله روى سطرهاى بى معنى»، 

«فکاهى نامه  یک زن» و ... .

میرزیاس / زهره شفیعى
متولد 1364، تهران. دانش آموخته کارشناســى 
معمارى از دانشــگاه عالمه محدث و کارشناسى 
ارشد ادبیات نمایشى از دانشــگاه آزاد اسالمى،  
واحد علوم و تحقیقات. نویســنده نمایشــنامه 
«ماهى هاى پرنــده». نویســنده فیلمنامه «یاِر 
دبستانى». نویسنده داستان کوتاه «حواسم بهت 

هست دختر». 

کاندیداهاى مسابقه نمایشنامه نویسى
ضمایر /  همایون حجازى 

متولد 1372- کرمانشــاه. دانش آموخته کارشناســى 
ادبیات نمایشــى از دانشگاه ســوره تهران. نویسنده، 
کارگــردان و طراح صحنه نمایش هــاى: «وارونه»(اثر 
برگزیده نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهى ایران) و 
«آن»(اثر برگزیده بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهى 
ایران). نویسنده نمایشنامه هاى: «ساختگى»، «توارد» 

و «بازبینى مجدد».

چند روایت از چند زندگى مرتبط
مسعود محمدى قنبرلو

متولد 1373- اردبیل. دانشجوى حقوق دانشگاه آزاد 
اسالمى اردبیل. نویســنده نمایشنامه «چند روایت از 
چند زندگى مرتبط». بازیگر نمایش «بیدیلى بیدان».

عاشقانه هاى لجنى /  مهدى على پور اصل 
متولد 1373- تبریز. دانش آموخته کارشناسى معمارى 
از دانشــگاه آزاد اســالمى تبریز و کارشناســى ارشد 
بازیگرى از دانشگاه نبى اکرم تبریز. بازیگر نمایش هاى: 
«خنکاى ختم خاطره» و «درحضور باد». کارگردان و 

بازیگر نمایش «بن بست».

ZM.A.1080 /   محبوبه عرب قنبرى 
متولد 1362- شــهر رى. دانش آموخته کارشناســى 
ادبیات نمایشى و کارشناســى ارشد ادبیات نمایشى 
از دانشــکده ســینما تئاتر دانشــگاه هنر. نویسنده 
دفتر ادبیات نمایشــى رادیو از سال 1389. نویسنده 

مجموعه هاى تلویزیونى: «خورجین» و «تهران گرد».
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دبیر بخش: سیامک زمردى مطلق
داوران: رضا معطریان، هادى نوید، عباس کوثرى

تعداد آثار: 843 عکس
 تعداد عکاسان شرکت کننده: 174 عکاس(130 عکاس از تهران، 44 عکاس از شهرستان)

تعداد آثار راه یافته به نمایشگاه مسابقه عکس: 64 عکس
عکاسان راه یافته به مسابقه عکس: یاسمن پوالدى ها، زهره ضیائى، رضا مظفرى منش، پگاه قدیرى، رضا جاویدى، 
مریم جعفرى نمین، مهدى رضایى، سام مقدم خمسه، حمید رضائى، مرجانه پورحسین، پرى چهر ژیان، مهدى نصیرى، 
سمانه جویا، میترا محمدى،  سهیل صحرانورد، صالحه صادق زاده، تبسم ارگى، لیلى صدیق، مونا تهرانى موید، پرى ناز 
آل آقــا، فرهاد جاوید، کامران چیــذرى، محبوبه جندقى، محمدصادق زرجویان، مریم قهرمانى زاده، ســیدضیاالدین 
صفویان، شــى وا خدابخش، مریم اصالنى، حامد ملک پور،  مریم ملک مختار، ساره سرلک، کیارش مسیبى، عبدالرضا 
ولدخانى، المیرا مجابى، پریســا اکبرى، کاوه کرمى، مریم تخت کشــیان، ساناز دریایى، رامونا میریان، آیدین تبریزى، 

حسین داداش زاده، سیدامیررضا ریاضى، آرزو کیانى نسب، سیدمهدى مصباحى، امیر قیومى
زمان و مکان برگزارى نمایشگاه عکس: فرهنگستان هنر ، موسسه صبا ، گالرى هاى لرزادگان و فرشچیان

نمایشگاه عکس
افتتاحیه 23 بهمن ساعت 16

︣︑︀︑ ︦﹊︻ ︀ه﹍︪︀﹝﹡ و ﹤﹆︋︀︧﹞

رضا معطریان
متولد 1350- مشــهد. عکاس. آغاز فعالیت هنرى از 1368. حضور به عنوان عکاس در ســه جنگ:  افغانستان و آمریکا 
2001، عــراق و آمریکا  2003 و جنگ 33 روزه لبنــان 2006. عکاس رویدادهاى ورود آوارگان کرد عراقى به ایران 
در ســال 1370، زلزله رودبار و منجیل1371، زلزله بم 1382، مســابقات جام ملت هاى آسیا در لبنان 2000، جام 
باشــگاه هاى آسیا در ریاض 2002، جام جهانى کشتى در بوداپست 2010 و ... . عکاس خبرگزارى نایت ریدر آمریکا 
در ایران از 2002 تا 2010. برنده نشــان ویژه هنر گرنوبل فرانســه. حضور در نمایشگاه هاى گروهى متعدد در ایران و 

برگزارى چندین نمایشگاه انفرادى با موضوعات اجتماعى و جنگ در فرانسه، ایتالیا، سوریه، لبنان و آمریکا.

عباس کوثرى
متولد 1348ـ  تهران. عکاس. دبیر بخش عکس روزنامه  اعتماد از سال 1376 تا 1379  و دبیر بخش عکس روزنامه شرق. 
دبیر بخش عکس مجله ادبى و هنرى هفت از ســال 1372 تا 137 7 و مجالت: همشــهرى ماه، اقتصاد، الف و معمارى. 
همکارى با روزنامه هاى: جامعه، توس، زن و ... . برگزارى نمایشگاه هاى عکس انفرادى: «سبزها و سرخ ها»، «روشنایى» 
و «رنگ آب، رنگ خاك». حضور در نمایشگاه هاى عکس گروهى: «نورى از خاورمیانه»(در موزه ویکتوریا آلبرت لندن 
2012) و «ایران، درون و بیرون»(در موزه چلســى نیویورك(2009 . حضور در فســتیوال هاى عکس: «تیلت»(هلند 
2010) و «برانلى»( پاریس 2009). عضو هیئت داورى: ششمین دوره مسابقه تجسمى فجر، سومین دوره مسابقه عکس 

رژان و سومین دوره مسابقه عکس مستند شید و ... .

هادى نوید 
 متولد 1334- ســرخس. عکاس و مدرس عکاســى. عضو: انجمن عکاســان امریکا، انجمن بین المللى عکاســان آزاد، 
انجمن عکاســان میراث و انجمن عکاســان تئاتر ایران. عضو هیأت مدیره و بازرس انجمن عکاســان خانه تئاتر. برنده 
تندیس اتحادیه عکاســان روســیه براى تالش  در جهت به تصویر کشیدن موضوع طبیعت، انسان و فرهنگ. برگزارى 
نمایشــگاه هاى عکس انفرادى: «چهره ایرانى»، «سایه ها و لحظه ها»، «چهره هاى تئاتر»، «پرنده هاى من»، «غروب»، 
«ابیانه، روســتاى ایرانــى»، «چهره در صحنه» و «فقط یک نگاه». کتاب هاى چاپ شــده عکس: «طعم عســل، عطر 

مهربانى»، «همشهرى با شکرستان»، «غروب» و «پرسه در پاریس».
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︣︑︀︑ ︣︐︨﹢ ﹝︧︀︋﹆﹥ و ﹡﹞︀︪﹍︀ه︎ 
دبیر بخش: ابراهیم حسینى

داوران: ساعد مشکى، فرزاد ادیبى، صالح تسبیحى
تعداد آثار: 435 اثر

تعداد طراحان شرکت کننده: 117 طراح
تعداد آثار راه یافته به مسابقه پوستر: 65 اثر

طراحان راه یافته به مسابقه پوسترهاى تئاتر: امیر صداقتى، علیرضا عسکرى فر، سیامک  توده فالح، محمد 
افشار، مهدى رایگانى، کمال کجوئیان، رسول حق جو، سعید طامهرى زاده، مهسا غفوریان، هادى جلدى، الهام 
همت، حامد شجاعى، جواد على خوئیان، یونس دهقانى، سعید رضوانى، على آقاحسین  پور، سروش حیدرى، 
خیام مویدى، نیما پیراسته بروجنى، پرناز کریمى، سیدشاهین علوى، رضا چاووشى، هادى بلندبخت، امیر 
رجبى، سیاوش(علیرضا) تصاعدیان، مرتضى فرحناك، آرش طراقى، میثم نامدار، مهیار سیدعلى زاده، سیامک 

توده فالح، مهدى اسدى تبار، امید افرند، حمیدرضا حمزه پور، فرهنگ اسکندرى، فرهاد فزونى
زمان و مکان برگزارى نمایشگاه پوستر: فرهنگستان هنر ، موسسه صبا ، گالرى هاى لرزادگان و فرشچیان

نمایشگاه عکس و پوستر
افتتاحیه 23 بهمن ساعت 16

فرزاد ادیبی
متولد 1346- سنقر. گرافیست و مدرس گرافیک. دانش آموخته کارشناسى گرافیک از دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه 
سوره و ... . داراى گواهینامه درجه یک هنرى(معادل دکترى). عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران. مدرس مدعو 
در دانشگاه تهران از سال 1381 تاکنون. برگزارى نمایشگاه هاى انفرادى: «نگره و نگاره»، «چهر چکامه»، «خروش خموش»، 
«از بودن و سرودن»، «مرورى بر آثار» و ... . نویسنده مقاله هاى: «پاساژ در تایپوگرافى ایرانى»، «شیوه گرایی(منریسم) در 
گرافیک امروز ایران»، «فرمالیسم در گرافیک امروز ایران»، «نسل پنج، نسل آن دو» و ... . طراح گرافیک برخی از شماره هاي 
نشریه هاي: «فصلنامه هنر»، «مطالعات ملی»، «پیک خاور»، «نداي حق»، «بیمه همگانی»، «دانش آموز»، «آینده سازان»  و … .

صالح تسبیحى
متولد 1360- تهران. گرافیست و  عکاس. دانش  آموخته گرافیک. عضو فدراسیون جهانى روزنامه نگاران. برگزارى نمایشگاه هاى 
انفرادى: «زنگ زمان»، «نفتالین»، «سوانح مرکب»، «پرندگان باغشاه» و «کارسینوما». شرکت در نمایشگاه هاى گروهى: 
«شهرى دیگر»، «افسردگى عمیق»، «افسردگى عمیق تر»، «انسان اینسان»، «مان هنر نو»، «لندن کالینگ تهران»، 
صلح»، «اتمیزه»، «صمد  و  ایران»، «فروغ»، «تختى»، «بى نام»، «هنر  ویدئوآرت  دهه  یک  بر  «پرسبوك»، «مرورى 
بهرنگى»، «گذر هراسى»، «تهران شهر بى دفاع»، «آقاى رئیس جمهور»، «امکان رخداد» و «واقعیت و خیال، نگاهى بر 

عکاسى معاصر ایران».

ساعد مشکى
متولد 1342- تهران. طراح گرافیک، مدیر هنرى و ناشر ایرانى. دانش آموخته طراحى گرافیک از دانشگاه تهران. عضو انجمن 
صنفى طراحان گرافیک ایران. عضو انجمن بین المللى طراحان گرافیک AGI. مدیرمسئول و صاحب امتیاز نشریۀ نشان و 
نشر مشکى. برنده جایزه دوم طراحى روى جلد و جایزه ویژه خالقیت از ششمین دوساالنه طراحى گرافیک ایران. برنده 
جایزه اول طراحى روى جلد از هفتمین دوساالنه طراحى گرافیک ایران. برنده جایزه مروارید طراحى جمهورى چک. برنده 
جایزه اول طراحى روى جلد از نخستین دوساالنه طراحى روى جلد تهران. برنده جایزه ویژه آیکوگرادا از دوساالنه ورشو، 

1388. برنده جایزه ویژه هیأت   داوران براى مجموعه آثار از دوساالنه جهان اسالم، 1388.
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نام کارگاه: اکتشاف شهرى، روش اقتباسى
استاد کارگاه: آدالید روسن

کشور: هلند
 

درباره کارگاه
چقدر همسایه هایمان را مى شناسیم؟ آنها که بینشان زندگى 
مى کنیم، اما مذاهب و نژادهاى مختلف و پیشــینه فرهنگى 
متفاوت دارند.  اکتشــاف شهرى، ســفرى است به زندگى و 
خانه هاى آنها. این کارگاه یــک رویارویى خودمانى با افرادى 
اســت که شــما به طور معمول در زندگــى و دور و بر خود 

نمى بینید.

نام کارگاه: از ایده تا اجرا
استاد کارگاه: آرنو البل روژو

زمان برگزارى کارگاه: 21 الى 24 آذر ماه 1397
کشور: فرانسه

درباره کارگاه
در این کارگاه خالقه، تالش مى شود تا به روش هاى مختلف، 
خالقیت شرکت کنندگان در کارگاه تحریک شده و نشان داده 
شــود که چگونه خالقیت در هر نقطه اى قابل آشــکار شدن 
است. از هر  یک از شرکت کنندگان دعوت مى شود تا با ایده اى 
براى اجرا، به کارگاه بیایند. در طول مدت کارگاه، این ایده به 

یک پرفورمنس تبدیل مى شود.

نام کارگاه: تمرینات تخصصى بازیگرى
استاد کارگاه: صدرالدین زاهد

زمان برگزارى کارگاه: 21 الى 24 آذر ماه 1397
کشور: ایران

درباره کارگاه
در این کارگاه به شناخت روشمند تمرینات بازیگرى پرداخته 
شــده که یکى از مهم ترین دســتمایه هاى نمایشنامه نویسان 
جهــت پیاده کــردن متن اولیــه و کارگردانــان جهت ثبت 
اجراست. در این کارگاه به روش تمرین صحیح و متدولوژیک 
شامل شناخت بدن و عضالت، یوگا، حرکات تعادلى، حرکات 
آرامشــى، تمرینــات مربوط بــه تقویت پنج حــس، تخیل، 
بداهه پردازى، روش درست تجسم نقش، حرکت، انواع ریتم، 

تمرینات تک نفره و جمعى و میدانى، پرداخته  مى شود.

آدالید روسن
متولد 1985- هلنــد.  کارگردان، بازیگر 
و نویســنده. مدرس و مشــاور مدرسه 
تئاتر و آکادمى کلینکونست. کارگردان 
فیلم هــاى: «مــادر»، «داســتان هاى 
«چاقــوى  کاروان»،  خشــونت آمیز 
جیبى»، «شــکننده» و «بروس». برنده 
بهترین بازیگر زن گاو طالیى جشــنواره 

فیلم هلند.

آرنو البل روژو 
متولد 1950- فرانسه. هنرمند، مقاله نویس 
و تاریخ نویــس پرفرمنس. دانش آموخته 
مدرســه هنرهــاى زیبــاى پاریس در 
رشته موزه ها و مطالعات تئورى. مدرس 
مدرسه ملى هنر آرسن شهر نیـــس. 
مولف کتاب هــاى: «کنش براى هنر»، 
«من ناراحت هســتم: زیبایى شناســى 
احساســات»، «کشش گرمسیرى»، «هنر 

پارودى» و ... .

صدرالدین زاهد
متولــد 1325- جهرم. کارگردان، بازیگر و 
مترجم. دانش آموخته کارشناسى ارشد و 
دکتراى تئاتر از دانشگاه سوربن فرانسه. 
مترجــم نمایشــنامه: «افســانه ببر» و 
«اژدها». کارگردان نمایش هاى: «افسانه 
ببر»، «برصیصا، اســطوره بزرگ». بازیگر 

نمایش : «مارگریت و استاد»
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نام کارگاه: مهارت هاى شخصى بازیگرى
استاد کارگاه:  ژان-فرانسوا دوسین

زمان برگزارى کارگاه: 21 الى 24 آذر ماه 1397
کشور: فرانسه

درباره کارگاه
در ایــن کارگاه با اســتفاده از تکنیک هــاى بازیگردانى به 
هنرجویان کمک مى شــود تا یک روایت شــخصى از خود را 
روى صحنه بیاورنــد. هنرجویان با خود یک چمدان کوچک 
حاوى یک شى و یک عکس شخصى، یک دست لباس نو، یک 
دست لباس فقیرانه، یک دست لباس تمرین و همچنین یک 

قصه به همراه دارند.

نام کارگاه: فرایند خالق با مواد بازیافتى
استاد کارگاه: جانى الکساندر هریسون آلن

زمان برگزارى کارگاه: 21 الى 24 آذر ماه 1397
کشور: استرالیا

درباره کارگاه
در ایــن کارگاه با اســتفاده از ترکیب مــواد بازیافتى و مواد 
طبیعــى بومى، یــک چیدمان با محوریت هندســه ایرانى و 
اسلیمى ساخته مى شــود. کار با ابزار، تحریک خالقیت براى 
استفاده از مواد بازیافتى و بومى، تولید ابزار صحنه و شناخت 

فضا، چهار محور اصلى این کارگاه هستند.

ژان-فرانسوا دوسین
متولــد 1950- فرانســه. مدرس دانشــگاه، 
کارگردان و بازیگر. مدرس دانشگاه پاریس 
هشــت. بازیگر گروه تئاتر خورشید.  مدیر 
هنــرى آرتــا (انجمن تحقیقات ســنتى 
بازیگران).  نویسنده مرکز ملى تحقیقات 
کتاب هاى: «صحنه آرایى،  نویسنده  علمى. 
40 سال خالقیت»، « بازیگر تازه کار: شور و 

هیجان بازى» و ... . 

جانى الکساندر هریسون آلن
متولد  اســترالیا. هنرمند، نویسنده، معمار 
و مخترع اســترالیایى. مخترع ماشــین 
بخــار چوبى و خانه هــاى بامبویى. خالق 
دکورهاى بــزرگ تئاتر و قایق هاى بادبانى 

با مواد بازیافتى.

• جرى آدسوو
موسس، تهیه کننده و کارگردان هنرى تئاتر رویال 

آروجا / کشور: نیجریه
• نیل وندرلیندن

مشاور و مدیر هماهنگى / کشور: هلند
• فرانسسکو مایکلى

مدیر هنرى جشنواره دو / کشور: ایتالیا
• مایکل پانال

مدیر هنرى جشنواره ترامداتور
کشور: ایتالیا

• واناراسه ویدیآنیدهى سانهیر
دبیر جشنواره بین المللى تئاتر آیپار

کشور: هند

• رالوکا گابریال رادولسکو
مربى تئاتر / کشور: رومانى

• تاتیانا تسوتکووا
دبیر جشنواره ولسوسکى / کشور: رومانى

• چنگیز خوخیا
کارگردان تئاتر / کشور: گرجستان

• یوشیجى یوکویاما
برنامه ریز و مدیر تئاتر / کشور: ژاپن

• آرتور قوکاسیان
مدیر جشنواره بین المللى هنرهاى نمایشى 

هایفست / کشور: ارمنستان
• هاکان سیالهسیزوگال

مدیر هنرى و موسس جشنواره آتا / کشور: ترکیه

• کریستینا ماتوینکو
سردبیر و ویراستار / کشور: روسیه

• اینگرید دو کتالره
رئیس مرکز هنرهاى نمایشى بوزار

کشور: بلژیک
• مارگریت مویسل

مدیر تهیه / کشور: اتریش
• دونوتاس تاراسویچیوس

مدیر و تهیه کننده / کشور: لیتوانى
• لِِمن ییلماز
کشور: ترکیه

• فِِدریک پوتى
کشور: فرانسه

﹫︪﹢ان ﹝﹙﹩ ﹨﹠︣﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︣ان   ︎﹟﹫︐︧﹡
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تماشاخانه شانو
بدینوسیله از کارگردانان نامى، نویسندگان توانا و همه گروه هاى جوان فرهنگى، هنرى 
و حرفــه اى هنر نمایش دعوت به عمل مى آورد تا براى اجراى آثار ارزشــمند ایرانى و 
جهانى، تماشاخانه شانو را به فهرست تماشاخانه هاى جدى و مستقل تهران بیفزایند. این تماشاخانه قصد دارد تا مکانى 
باشــد براى عرضه هر گونه آثار جدى، تجربى و هنرى که هم دغدغه محتواهاى ارزشــمند را دارند و هم دلمشــغول 
خالقیت در چهارچوب شــکل هاى اصیل و نوین . نمایش هایى که پیش از هر چیز در اندیشــه پاسخگویى به نیازهاى 
احساسى، روحى و فکرى مردمان ما در این برهه زمانى اند و پیوندى راستین با اقشار گوناگون تماشاگران فرهیخته این 
دوران را آرزومندند، براى دست یابى به شکلى درست، اندیشه پویا و ارتباطى زنده با تماشاگران، دست همه گروه هاى 
نمایش راستین، جدى، جوان و خالق ایران را به گرمى مى فشاریم. این مجموعه قصد دارد تا عالوه بر اجراى نمایش، 

کانونى فرهنگى و هنرى براى آموزش اصول و مبانى بازیگرى و نیز هنر کارگردانى پیشرفته باشد.
مدیر عامل: قطب الدین صادقى |  مدیر داخلى: نیوشا صادقان |  مسئول فنى و اجرایى: فرشید حیدرى |  مدیر 
هنرى: دانیال اربابى |  ابعاد سالن: 7/5 در 7/5 |  ظرفیت تماشاگران: 100 نفر |  امکانات فنى: تجهیزات پیشرفته 
نور و صدا و امکانات صحنه و 2 پالتوى تمرین|  مکان تماشــاخانه: خیابان وصال شیرازى، تقاطع طالقانى، کوچه 

 shano.theater@gmail.com  http://www.sadeghitheater.com :فرهنگى بهنام، پالك 3. | وب سایت و ایمیل

تماشاخانه دیوار چهارم
مجموعه نمایشــى «دیوار چهارم» از بهمن ماه ســال 1396 به طور رسمى فعالیت هاى خود را آغاز نمود. این مجموعه نمایشى داراى یک سالن نمایش با قابلیت اجراى 
نمایش هاى چند سویه، با ظرفیت 142 نفر است. 80 الین نورى، سیستم پچ پنل، امکانات نورى و صوتى کامل، دو اتاق گریم مجهز با تمام امکانات، فضاى مناسب براى 
دپوى دکور ، از امکانات این مجموعه است و همچنین کافه تریایى با گنجایش 50 نفر، واحد روابط عمومى، کارگاه ساخت دکور، کارگاه چهره پردازى، واحد آموزش و ... 
نیز بخشى از ویژگى هاى این مجموعه مى باشد. «دیوار چهارم» همواره با هدف اعتالى تئاتر ایران به دنبال جذب استعدادهاى نهان و تولیدکنندگان آثار ناب و پیشرو 

است. اولویت پذیرش آثار در این مجموعه، متن درخور، بازبینى کیفى و انسجام گروه اجرایى است.
مدیران تماشاخانه: حسین جزایرى، عبدالرزاق بنى شیخ االسالمى |  مدیر داخلى: رزیتا اسکوئى |  مدیر اجرایى و فنى: ایمان نظرى |  مدیر روابط عمومى: مجتبى کاظمى |  ابعاد 
سالن: 8 در 10 |  ظرفیت تماشاگران: 142 نفر |  امکانات فنى: 80 الین نورى، سیستم پچ پنل، امکانات نورى و صوتى کامل |  نشانى: تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانى غربى، 

4walltheatrecompani@gmail.com  :بین سرپرست و فریمان، پالك 544 |  ایمیل

تماشاخانه استاد مشایخى
تماشــاخانه استاد مشایخى(مرکز آفرینش هاى هنرى تئاتر مان) در اسفند ماه سال 1393 افتتاح 
گردید که تاکنون پذیراى نزدیک به  200 اثر نمایشى بوده است. این مجموعه داراى 6 پالتو تمرین، 

3 اتاق گریم، کافى شاپ مجزا و کالس هاى آموزشى است.
مدیر تماشاخانه: شاهین چگینى |  مدیر اجرایى: طهوراسادات نبیان |  مدیر فنى: کامران پورناجى |  ظرفیت 
تماشاگران در سالن: 70 نفر |  ابعاد سالن: 10 در 10 متر |  امکانات فنى: اتاق فرمان با تجهیزات کامل صدا و 
تصویر و نورپردازى صحنه |  وب سایت: http://www.maantheatre.ir |  مکان تماشاخانه: ضلع شمال غربى چهارراه 

ولیعصر، پالك 1478 طبقه همکف

حضور تماشاخانه هاى خصوصى در چند سال گذشته نقش به سزایى در معرفى آثارى با گونه هاى متفاوت اجرایى و جوانان نوجو 
در عرصه هنرهاى نمایشى داشته است. این بخش نوپا حاال دیگر ریشه دوانده و به بار نشسته است. مدیران این تماشاخانه ها در 
کنار گروه هاى تئاترى، به عنوان اصلى ترین مولدین تئاتر در طول یک سال کارى براى هر چه مطلوب تر بودن آثار اجراشده در این 
تماشاخانه ها تالش مى  کنند و قطعا جشنواره تئاتر فجر به عنوان بزرگترین گردهمایى ساالنه تئاتر ایران بهترین محل براي ارائه 
برآیند این تالش است. این تعامل میان تماشاخانه هاى خصوصی و برگزار کنندگان جشنواره بین المللی تئاتر فجر چند سالى است 

که در بخش «بعالوه فجر» به ثمر نشسته است.
سى و هفتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر نیز همچون سه دوره گذشته در تالش است تا با افزایش تعامل، شرایط عرضه مطلوب تر 
برنامه هاى این تماشاخانه ها در جشنواره را مهیا کند. امسال ارائه برنامه هاى خالقانه از سوى مدیران سالن ها، الویت بخش «بعالوه 
فجر» بوده است. هدف بخش بعالوه فجر، بسترسازى براى ارائه گونه هاى متنوع اجرایى در مکان هایى به گستردگى شهر تهران و 

هم چنین حمایت از برنامه هاى خالقانه این تماشاخانه ها است. امید که همدلى و هم افزایى ، تئاتر این هنر با ارزش را فراگیر کند.
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تئاتر مستقل تهران
مصطفا کوشــکى و هســتى حسینى مدیران و موسسان این مجموعه فرهنگى هنرى هستند که به صورت غیر رسمى در آذرماه 1394 خورشیدى هم زمان با هفته 
تئاتر لهستان و اجراى نمایشى از کمپانى «زار» در ایران افتتاح شد و در بهمن ماه همان سال با اجراى نمایش «باد شیشه را مى لرزاند» به کارگردانى مشترك مصطفا 
کوشکى و هستى حسینى به صورت رسمى افتتاح شد. این مرکز خصوصى تئاتر، یکى از بزرگترین تاالرهاى اجراى نمایش در ایران را در خود جاى داده است. کمپانى 
تئاتر مستقل تهران در عرصه هنرهاى نمایشى به صورت ساالنه دست به تولید آثارى مى زند و این نمایشها را در سالن «تئاتر مستقل تهران» به اجرا در مى آورد. و در 

کنار این تولیدات،  در آموزش رشته هاى مختلف هنرهاى نمایشى مانند طراحى صحنه، نمایشنامه نویسى، کارگردانى، 
طراحى نور، طراحى صدا، موسیقى و بازیگرى نیز فعال است. مجموعه «تئاتر مستقل تهران» جدا از به نمایش گذاشتن 
تولیدات کمپانى تئاتر مســتقل، با دعوت از گروه ها و هنرمندان مســتقل داخلى و خارجى و در کنار آن حمایت از 

گروه هاى جوان و جسور و تجربه گرا، سیاست گذارى روشن و هویت قابل تشخیصى براى خود به وجود آورده است.
مدیریت مجموعه: مصطفا کوشکى، هستى حسینى |  مشاور: حسن جودکى | مدیر ادارى و مالى: میثم انتظارى 
|  |  مشــاور مالى: مینو ســیدجاللى |  مدیر آموزش و پالتو: ریحانه رنجبر |  مدیر امور فنى: حســن محمدى 
ابعاد سالن: 1100 متر زیربنا و 300 متر سالن انتظار |  ظرفیت تماشاگران: 165 الى 230 نفر(قابل تغییر براساس 
|  چیدمان صندلى ها) |  امکانات فنى: 96 خط نور، سیستم صدا و میکس حرفه اى و مجهز به پروجکشن شورتر و پرده برقى 

ایمیل: Mostagheltheater@Gmail.com |  نشانى: خیابان رازى، ضلع شرقى مجموعه فرهنگى هنرى تئاتر شهر

تماشاخانه مکتب تهران
سالن مکتب تهران، سال 1393 با اجراى عمومى «گزارش به آکادمى» به کارگردانى حسین پاکدل افتتاح شد. چهار سال از تاسیس سالن مکتب تهران میگذرد. سالنى 
که در این چهار سال، میزبان برنامه هاى متنوعى از جمله تئاتر، موسیقى، رونمایى کتاب و آلبوم موسیقى، همایش، جشنواره و برنامه هایى از این دست بوده است. سالن 
مکتب تهران، سى صندلى ثابت استاندارد دارد که در عرض چهار متر و در پنج ردیف ساخته شده اند و عمق صحنه   آن هشت متر و ارتفاع آن سه متر است. بر روى دیوار 

انتهایى سالن، دو میز گریم که در زمان اجرا مخفى مى شود، تعبیه شده است. اکوستیک این سالن 
کوچک با مشورت متخصصان و به کمک پنل هاى تله ى صوتى و اصالح کننده هاى صوت طراحى و ساخته شده است.  
اغلب تئاترهاى این سالن، با حضور هنرجویان مکتب تهران اجرا شده اند و اجراى برخى از آن ها تا چندین ماه ادامه دار 
بوده است. این سالن هرگز به سالن اجاره اى تبدیل نشده و هویت خود را از تئاترهاى تجربى و آماتورى هنرجویان و 
مربیان مکتب تهران گرفته است. چنان که در حال حاضر تعدادى مخاطب عالقمند هستند که همه  اجراهاى این سالن 

را فارغ از این که چه کارگردان و چه بازیگرانى در آن ها هستند، پیگیرى مى کنند.
مدیر موسسه مکتب تهران: جالل تهرانى |  مسئول و مدیر تماشاخانه: محسن حسین |  ظرفیت تماشاگران: 
30 نفر |  امکانات فنى: بیست خط نورى که با هشت کانال دیمرى و کنترلر بیست خطى، سیستم صوتى کالسیک، 
  | Maktabetehran@gmail.com :هشــت پروژکتور، ویدئو پروجکشن و پرده نمایش سه متر در ســه متر |  ایمیل

نشانى: خیابان کریم خان، خیابان عضدى جنوبى، کوچه کیوان، پالك 8

عمارت نمایش نوفل لوشاتو
عمارت نمایش نوفل لوشاتو از جمله مجموعه هاى موسسه هنرهاى زیباى بازیگاه است که یکسالگى خود را همزمان با برگزارى جشنواره بین المللى تئاتر فجر جشن 
خواهد گرفت. این مجموعه داراى دو سالن مجزا با ظرفیت 100 و 150 نفر مخاطب است و محوطه دلنشین عمارت با امکانات درخور شان فرهیختگان و هنرمندان 
عزیز، موجب شده تا عالوه بر تولید و اجراى تئاتر در گونه هاى مختلف، مکانى آرام و دلنشین براى نشست صمیمى اساتید، هنرمندان، منتقدان و هنرجویان تئاتر 
کشور باشد. عمارت نوفل لوشاتو در سال 1398 فاز جدید فعالیت خود را در تولید و حمایت از تئاتر محیطى، پرفورمنس آرت و دیگر گونه هاى غیرمتعارف هنرهاى نمایشى  آغاز خواهد کرد. 

آکادمى هنرهاى اجرایى افرا نیز هماهنگ با این مجموعه، فعالیت آموزشى و تولیدى موسسه بازیگاه را پیش خواهد برد. 
عمارت نوفل لوشاتو به عنوان عضوى کوچک از خانواده بزرگ تئاتر ایران در جشنواره سى و هفتم تئاتر فجر با در نظر 
گرفتن برنامه اى جامع تحت عنوان «عمارت» ما؛ شامل برگزارى نشست هاى تخصصى با حضور کارشناسان و اساتید 
مجرب هنرهاى نمایشى، اجراى منتخب آثار نمایشى اجرا شده در عمارت نوفل لوشاتو، دانشگاه ها، مراکز آموزشى  و 

گروه هاى نمایشى استان هاى کشور حضور خواهد داشت.
مدیریت موسســه هنرهاى زیباى بازیگاه: داود نامــور |  مدیریت عمارت نوفل لوشاتو: داود نامور، محسن 
نجارحســینى |  مدیریت آکادمى هنرهاى اجرایى افرا: ســیامک صفرى |  مدیر هنرى: امیر دلفانى |  مدیر 
سالن ها: محمود یوسفى |  مدیر فنى: فرشاد نصیرى |  روابط عمومى: ندا کاوندى |  ابعاد سالن: دو سالن 65 و 120 
مترى |  ظرفیت تماشاگران: 100 و 150 نفر |  امکانات فنى: امکانات معقول نورى، صوتى و تصویرى |  ایمیل: 
nofelloshato742@gmail.com |  مکان تماشاخانه: خیابان نوفل لوشاتو، بعد از چهارراه رازى، بن بست زیبا، پالك 1
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تماشاخانه ایران تماشا 
تماشاخانه ایران تماشا با رویکرد به نمایش ایرانى و توجه به آثار دانشجویى و تولید نمایش هاى با 
کیفیت آغاز به کار نمود. این تماشاخانه با همکارى کلینیک دیابت و مرکز هنرهاى نمایشى تاسیس 
و اهمیت ویژه اى به آثارى که تاکنون اجرا نشده اند، داشته است. همچنین قابل ذکر است که این تماشاخانه با یک سالن، 
هر روزه میزبان ســه سانس اجراى نمایش است که ســاعت 17 به اجراى نمایش هاى کودك و نوجوان، ساعت 19 آثار 

دانشجویى و ساعت 21 به آثار بزرگسال حرفه اى اختصاص دارد.
مدیر مســئول: امید اسدى |  مشاور اجرایى: مهشــید فقهایى |  مدیر اجرایى: على اکبر مجدراد |  امور ادارى و 
رســانه اى: صالح خواجه |  مدیر فنى : محمد عالیى |  روابط عمومى : على حیدرى |  ابعاد سالن: 8 متر در 10 متر 
|  ظرفیت تماشاگران: 115 نفر |  امکانات فنى: 12 الین نورى اسپات و 12 الین فلت، مجهز به سیستم هاى به روز 
صدا و ویدئوپروجک شن |  ایمیل: irantamasha1@gmail.com |  نشانى: خیابان انقالب اسالمى، حد فاصل پل کالج و 

خیابان نجات الهى(ویال)، کوچه سمنان، پالك 3

تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه
تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه از خرداد ماه 1392 افتتاح گردید و جزو اولین تماشاخانه هاى خصوصى و مجموعه هاى آموزشى تئاتر کشور مى باشد. گروه فرهنگى 
هنرى دال که از سال 1392 تشکیل شده و به تولید و اجراى نمایش مى پردازد، از شهریور ماه 1396 با وجود اعضاى هیئت مدیره، پس از ورود به این مجموعه، تغییرات 
بنیادینى در مدیریت، نوسازى و به سازى تجهیزات سالن ها، پالتوها و بخش هاى مختلف آن از جمله یک کافى شاپ بوجود آورده است. گروه فرهنگى هنرى دال با هدف 

حمایت از گروه هاى جوان و خالق نمایشى در تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه، سالن ها و پالتوهاى خود را با هزینه اى 
مطابق با شرایط مالى گروه ها در اختیار آنها قرار مى دهد.

مدیران تماشاخانه و مدرسه: سجاد داغستانى، علیرضا حسن پور، آرش  رضایى، سیدمحسن میرهاشمى |  مسئول 
فنى و اجرایى: آرش رضایى |  ظرفیت تماشاگران در سالن استاد خسرو شکیبایى: 50 نفر |  ظرفیت تماشاگران 
در ســالن استاد رکن الدین خسروى: 60 نفر |  ابعاد و تعداد ســالن: چهار پالتو به متراژ 35، 35، 30 و 25 متر 
جهت تمرین گروه هاى نمایشى |  امکانات فنى: 20 شاخه نور ثابت و موضعى در هر سالن و افزایش تجهیزات صوتى |  
ایمیل: dal.3noghteh@gmail.com |  مکان تماشاخانه: میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، نبش خیابان 

مرتضى زاده، پالك 12

تماشاخانه هماى سعادت
موسسه فرهنگى هنرى هماى ســعادت فیلم، بعد از 15 سال فعالیت مستمر در زمینه آموزش، تولید و 
اجرا در حوزه فیلم و تئاتر، از دى ماه 1394 با هدف تمرکززدایى تئاتر در تهران و تولید آثار نمایشــى در 
منطقه غرب تهران، اقدام به تجهیز و راه اندازى تماشاخانه هماى سعادت (تنها تماشاخانه خصوصى غرب 

تهران) نمود.
مدیر تماشاخانه: سعید دولتى |   مسئول فنى و اجرایى: فرشید حاجیان |  ابعاد سالن: 6 در 5 متر 
|  ظرفیت تماشاگران در سالن: 50  الى 70 نفر (قابل تغییر براساس چیدمان صندلى ها) |  امکانات فنى: 8 خط نور 
homayesaadatfilm@gmail. :سیستم تهویه مناسب |  ایمیل ،(SURROUND)مجهز به دیمر، سیستم صوت حرفه اى

com |   مکان تماشاخانه: شهرزیبا، خیابان آیت اهللا کاشانى، زیرپل شهید باکرى، جنب قنادى محفل، ساختمان بانک 
پارسیان، پالك261، واحد5

خانه نمایش دا
خانه نمایش دا یک مجموعه فرهنگى و هنرى است که با سابقه فعالیت گسترده اى در زمینه هاى: تئاتر، موسیقى، برگزارى جشنواره هاى مستقل و خصوصى، کارگاه هاى 
آموزشى و پژوهش هاى هنرى، فعالیت مى  نماید. این خانه نمایش در مدت فعالیت خود، همواره تالش مستمرى در حمایت از اجراهاى تجربى و فضامحور و نیز اجراهایى 
مفهومى و معاصر داشته است. در طى سالهاى گذشته جشنواره هاى موفقى از جمله «موندا» و همچنین جشنواره اى مستقل مبنى برحرکت و بدن به نام «دایره» به صورت 

بین المللى در خانه نمایش دا برگزار گردید. خانه نمایش دا امسال نیز براى چهارمین سال متوالى با یک رویکرد جذاب و 
درخور، اقدام به شرکت در سى و هفتمین جشنواره بین المللى فجر با ارائه طرحى با کیفیت نموده است. در بخش اجرا، 
آثارى با رویکرد  فیزیکال وحرکت انتخاب شــده اند. باتوجه به آغاز جریان هدفمند پژوهش اجرا در شــاخه حرکت و بدن 
که توســط «دا» و در حیطه جشنواره دایره از دو سال پیش به  طور رسمى آغاز گردید، آینده اى بسیار روشن، هدفمند و 

تاثیرگذار براى این هنر بى بدیل متصور گشته ایم.
مدیر تماشاخانه: کسرى شاهینى |  ابعاد: زیربناى 250 متر(شامل 2 سالن) |  ظرفیت تماشاگران:50 نفر(قابل تغییر بر 
 اساس چیدمان صندلى) |  امکانات فنى: 15 عدد پروژکتور اسپات و فلت، 1 میکسر صدا، 2 باند 8 اینچى، 1 ویدئو پروجکشن |

ایمیل: theaterda@gmail.com |  مکان تماشاخانه: میدان فاطمى، ابتداى گمنام، خیابان جهانمهر، پالك 26

180



آثار برگزیده جشنواره هاى مختلف راه یافته به سى و هفتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر
بیگانگى | غنچه شکوهیان | برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللى  تئاتر خیابانى مریوان | تئاتر خیابانى

تیک تاك |  نازیال امینى | برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان | تئاتر خیابانى
چمدانهاى من | مختار محمدى | برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان | تئاتر خیابانى
داول کشى | مرتضى اسدى مرام | برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان | تئاتر خیابانى

دایره، مربع، مستطیل | افشین خدرى | برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان | تئاتر خیابانى
درباره یک توپ | موسى هدایتى | برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان | تئاتر خیابانى
دعاى آفتاب | على صادق حسنى | برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان | تئاتر خیابانى
سال به سال | سوران حسینى | برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان | تئاتر خیابانى

خدیجه (خیابانى)| داود براهیمى | برگزیده شانزدهمین جشنواره سراسرى تئاتر مقاومت |  چهل سالگى انقالب اسالمى 
درها به روى چه کسى باز مى شوند | میالد حسین زاده| برگزیده شانزدهمین جشنواره سراسرى تئاتر مقاومت | تئاتر خیابانى 

دالرام ناآرام | نرگس صابرى | برگزیده شانزدهمین جشنواره سراسرى تئاتر مقاومت 
عند از مطالبه | سامان خلیلیان | برگزیده شانزدهمین جشنواره سراسرى تئاتر مقاومت

کالبدشکافى یک اتفاق | مهدى حبیبى | برگزیده سومین جشنواره تئاتر خیابانى شهروند سقز |  تئاتر خیابانى
ماشین زمان | محمد یوسفى زاده | برگزیده پنجمین جشنواره تئاتر خیابانى ارس | تئاتر خیابانى

ملکوت | سعید خیرالهى | برگزیده نهمین جشنواره سراسرى تئاتر خیابانى شهروند الهیجان | تئاتر خیابانى
بر پهنه کافه | مهنوش نراقى | برگزیده اولین جشنواره سراسرى تئاتر ساحلى و کافه اى کیش | دیگر گونه هاى اجرایى

کوهستان | آرش پروین | برگزیده بیست و یکمین جشنواره  بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران| دیگرگونه هاى اجرایى
مثبت و منفى هفت | کیمیا خطیب زاده | برگزیده بیست و دومین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران | دیگرگونه هاى اجرایى

آنشرلى با موهاى خیلى قرمز | امیر بهادر اکبرپور دهکردى | برگزیده بیست و یکمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران | مسابقه تئاتر صحنه اى ایران(یک)
فرایند | على کرسى زر | برگزیده بیست و یکمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران | مسابقه تئاتر صحنه اى ایران(یک)

النچر 5 | مسعود صرامى  و پویا سعیدى | برگزیده بیست و یکمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران | مسابقه تئاتر صحنه اى ایران(یک)
مقدس | سعدى محمدى عبد | برگزیده بیست و یکمین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران |  مسابقه تئاتر صحنه اى ایران(یک)

هار |  حسین پوریانى فر | برگزیده بیست و دومین جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى ایران | مسابقه تئاتر صحنه اى ایران(یک)
شفیره | مهدى شاه پیرى | برگزیده هفدهمین جشنواره بین المللى نمایش عروسکى تهران- مبارك | مسابقه تئاتر صحنه اى ایران(دو)

تصعید | محمد صاحبى | برگزیده هفدهمین جشنواره بین المللى نمایش عروسکى تهران – مبارك | مسابقه تئاتر صحنه اى ایران(یک)
حال همه ما خوب است | فرزاد حسن میرزائى  و سامان مهران | پانزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر کردى سقز | نمایش هاى میهمان(صحنه اى)

دختر سطلى | فاتح باد پروا | برگزیده پانزدهمین جشنواره بین المللى تئاتر کردى سقز | نمایش هاى میهمان(صحنه اى) 
ساعت پنج شد بابا | گلنار اکبرى | برگزیده جشنواره منطقه اى تئاتر معلوالن کشور  - زاگرس | نمایش هاى میهمان(صحنه اى)

دایک | حامد عالمى پور |  برگزیده بیست و یکمین جشنواره ملى تئاتر فتح خرمشهر | چهل سالگى
الزمان المکان(خیابانى) | مارال ایزدبخش ( خیابانى )  | برگزیده ششمین جشنواره ملى تئاتر ایثار |  تئاتر خیابانى 

تئاتر ایرانى
نویسنده: آدولف تاالسو
ترجمه: جالل ستارى
قیمت: 15000 تومان
تعداد صفحات: 104

تماشا در عصر صفویه
نویسنده: ژان کالمار

ترجمه: یداهللا آقاعباسى
قیمت: 12500 تومان
تعداد صفحات: 88

تئاتر و انقالب
گردآورى: مهدى حامد 

سقایان
قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 280

نمایشنامه بیدارى
نویسنده: ژولیان گارنر
ترجمه: داوود دانشور
قیمت: 10000 تومان
تعداد صفحات: 64

نمایشنامه هاى برگزیده 
فجر سى و هفتم

قیمت: 25000 تومان
 تعداد صفحات: 256

کتب منتشر شده به مناسبت جشنواره

181

ali
Highlight







184



جدول گونه ها
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شوراى سیاست گذارى سى و هفتمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر

سیدمحمدمجتبى حسینى
معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى و رئیس شورا
شهرام کرمى

مدیرکل هنرهاى نمایشى
نادر برهانى مرند

دبیر جشنواره

حسین مسافرآستانهاصغر همتقطب الدین صادقىمریم معترف

دبیرخانه جشنواره:
مسئول دفتر دبیر: پریسا بهپورى

مسئول امور ادارى: طاهره فرقانى، فرزانه جعفرنیا 
مشاور ادبى: فرهاد امینى

حسن عابدى: مسئول هماهنگى بزرگداشت ها
علیرضا طاهرى: کارشناس فناورى و اطالعات

سروش حیدرى: طراح گرافیک
همراهان هیأت داوران: مهدى صفارى نژاد، احمد صمیمى، 

میالد مولوى
همکاران: احسان فرقانى، نکیسا راستین

تدارکات: شعبان سلیمانى، قربان على شیرازى

امور بین الملل: 
امین عظیمى: مدیر اجرایى نخستین پیشخوان هنرهاى 

اجرایى ایران
مهناز عبد بهزاد: کارشناس ارشد امور بین الملل

رقیه وکیلى آذر: کارشناس اموربین الملل
سحر ابراهیمى مهر: دستیار هماهنگى بین المللى

شادى آزموده: متصدى امور تشریفات
موسى رمضانى علیایى: متصدى امور بایگانى

سایر همکاران بین الملل: شادى آزموده، محمد رحیمى

روابط عمومى جشنواره : 
بهزاد مرتضوى: مشاور

فریبرز دارایى: مدیر ستاد خبرى
همکاران: زهرا شایان فر، نرگس کیانى، آتنا کوچکى، ندا کوهى

فضاى مجازى: علیرضا لرك
عکس: مریم قهرمانى زاده، حدیثه مقدم، دانیال حکیم رابط

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

طاهر مهدوى، مریم مقدم

بخش خیابانى و دیگر گونه ها:
مسئول اجرایى و هماهنگى: میالد مولوى

همکاران: بهزاد بابایى، امیرحسین صابون چى عباس پور، 
حسن زارع، ماهان ابراهیمى، بهروز جعفرى، امین بهپورى، 

امیرحسین درگونى

هماهنگى تئاتر استان ها:
مسئول هماهنگى آثار برگزیده جشنواره هاى استانى:

عباس شاه محمدزاده
همکاران: لیال غفارى، حسن رونده، محسن سراجى، 

هادى پدرام، ناصر خالدى، مجید داخ، روح اله ایرجى، 
مریم رودبارانى، فرمان جعفرى

شوراى ارزشیابى و نظارت:
محمدنبى خسروى، حجت سیدعلیخانى، هوشنگ هیهاوند، 

مسعود ملکوتى نیا، آرمان طیران، افشین خورشیدباخترى، 
یداله وفادارى، حسین راضى، علیرضا مصلح تهرانى،

سعید نجفیان، محمد شهنى دشت گلى، حسین زینالى، 
على اکبر طرخان، سعید داخ، حسین احمدخانى،

سعید زمانیان، عباس روح اله زاده

بخش به عالوه فجر:
رها جهان شاهى، محمد حبیبى، نیلوفر دهار

دفتر مدیریت هنرهاى نمایشى:
رسول مهدوى نیا، گلناز آغاز، على جعفرى،

محمد حمیدزاده، على خالقى

مسابقه و نمایشگاه عکس : 
مدیر اجرایى و طراحى گرافیک: اشکان زمردى مطلق

طرح روى جلد: سعید رضوانى
ترجمه کتاب: عطیه تقوى

نمایشگاه اسناد چهل سالگى انقالب اسالمى:
پژوهش: ناصر حبیبیان، حسین ملکى 

همکاران اجرایى: زهرا روشن ضمیر (هماهنگى)،
روزبه فوالدى (عکس)، حمیدرضا صالحیه و امید بى غم 

(چیدمان) بخش نمایشگاه

انجمن هنرهاى نمایشى:
سیدنوید حسینى، سمیه عسگربیوکى، الهام یعقوبى،

فاطمه عسگربیوکى، افشین ابتکار، ناهیدسادات میرى،
امیر کالته، على مستعلى

بخش نمایشنامه نویسى:
دستیار: محمدامین کارخانه چى

همکاران: تارا رفیعى پور، نازنین حسنى، محمد همتى، 
مهرآذین کرمى، کاتیا خسرویان، پارسا فریدونى

روابط عمومى هنرهاى نمایشى:
مهدى یوسفى کیا، مریم عباس پور،

آرزو عابدینى، مهدى نبى زاده
گرافیست: بهرام شادان فر

دبیرخانه هنرهاى نمایشى:
لیال پاشاپور خامنه، منیر شیخ الطایفه، زهرا یاقوتى،

محمود مغاره اى، بهنام شقاقى، داود قطائى

پژوهش و انتشارات هنرهاى نمایشى:
علیرضا لطفعلى، شیرین رضائیان، شیما تجلى

با سپاس ویژه از مدیران و همکاران محترم:
معاونت امور هنرى، اداره کل هنرهاى نمایشى،

انجمن هنرهاى نمایشى ایران، مجموعه تئاتر شهر،
بنیاد رودکى، تماشاخانه سنگلج، تاالر هنر،

اداره تئاتر، خانه هنرمندان ایران، تئاتر مولوى،
تاالر حافظ، تاالر فردوسى، تماشاخانه سرو،

خانه تئاتر، هتل بین المللى فردوسى و باباطاهر،
سایت ایران نمایش، سایت ایران تئاتر،

عمارت روبرو، انجمن صنفى تماشاخانه هاى ایران
و همراهى:

موسسه توسعه هنرهاى معاصر، فرهنگستان هنر،
موسسه صبا، سازمان زیباسازى شهر تهران،

شرکت متروى تهران (قطارهاى شهرى تهران و حومه)، 
شهردارى مناطق 12، 11 و 6،

شرکت واحد اتوبوس رانى شهر تهران،
بنیاد فرهنگى روایت، بنیاد فرهنگى هنرى رودکى،

انتشارات سوره مهر، معاونت فرهنگى دانشگاه تهران

ستاد برگزارى جشنواره 
رضا صمدپور: مدیر بخش چهل ســالگى انقالب اســالمى | ســامان خلیلیان: مدیر بخش خیابانى و دیگر گونه هاى اجرایى | ســیدوحید فخر موســوى: مدیر ارزشــیابى و نظارت |جالل تجنگى: مشاور دبیر | وحید لک: مدیر تبلیغات و تشریفات | عباس غفارى: مدیر روابط عمومى و رسانه | محمودرضا رحیمى: مدیر کارگاه هاى آموزشى | اتابک نادرى: مدیر فجر استانى |على عابدى: قائم مقام دبیر | پیمان شریعتى: مدیر اجرایى | سعید اسدى: مدیر ا مور بین الملل | عباس اقسامى: مشاور و دستیار دبیر | مهدى حاجیان: مدیر برنامه ریزى و هماهنگى |دبیر جشنواره : نادر برهانى مرند 

سعید رضوانى: مدیر هنرى و هویت بصرى | جواد مستخدمى: مدیر مالى و پشتیبانى | نصراله قادرى: مدیر پژوهش و انتشارات | ندا هنگامى: مدیر بخش به عالوه فجر | محسن حسن زاده: 
چهل ســال اســناد تئاتر | محمد مهدى خاتمى: مدیر همایش برگزیدگان جشنواره هاى استانى | امین رهبر: مدیر بخش نمایش هاى رادیویى | داور نمینى: مدیر تشریفات بین الملل |مشــاور امور رســانه | سلما ســالمتى: مدیر بخش نمایشنامه نویسى | سیامک زمردى: مدیر مسابقه و نمایشگاه عکس | ابراهیم حســینى: مدیر مسابقه و نمایشگاه پوستر و نمایشگاه 
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