


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

هنر در عرفان اسالمي ترســيم روشن عدالت، شرافت، انصاف و تجسم تلخكامي گرسنگان مغضوب قدرت 
و پول است.

Theater in Islamic Republic of Iran, acquire is sublime nobility in expressing 
torments and afflictions of those oppressed and submissive.

تئاتر در جمهوری اســالمی ایران، اصالت واالی خودرا در بيان دردها و بازگویی قصه مظلوميت بشریت در 
بند می یابد.

Government should make policies in, supervise and support culture. Its first 
support will be the transparency of regulations and provision of a calm atmosphere 
in the society. However, we have to hand over the job to itsreal possessors who are 
the artists. 

دولت باید در فرهنگ سياستگذار باشد و نظارت و حمایت کند. اولين حمایتش شفافيت مقررات و فضای 
امن در جامعه است اما باید کار را به صاحبان اصلی اش یعنی اصحاب هنر واگذار کنيم.

بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني)ره(

مقام معظم رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي )مّد ظله العالی(

رئيس جمهوری اسالمی ايران دکتر حسن روحانی 

Imam Khomeini, the founder of the Islamic Revolution

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei

Iranian President Hassan Rouhani
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Minister of Culture and Islamic Guidance
to 18th puppet festival Tehran-Mobarak

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 به هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهرانـ  مبارک

In the limited world of puppets 
with passing after many 
millenium is still so active 
with peoplè s kindness and it 
is wonderful that thinker man 
looks his making world with 
extent of dead objects to simple 
and comlicated puppets so that 
find the appropriate and beautiful 
answer to his excitement, and 
learn more and find hobby. 
Although the puppets doǹ t have 
hearts for loving, they have 
captured the peoplè s hearts. 
The puppets know that honesty 
and correctness are the keys 
for staying in hearts and falling 
loves. Facing the honest puppets 
with children is the symbol of 
the purity is seeing. They have 
accepted each other with love and 
simply. The chance that the adult 

people need it and the puppet theater, is the chance 
for visiting the sincerity.
The 18th puppet festival Tehran-Mobarak is the 
chance for locating between reality and dream for 
finding more information.
Although the starting of the bitter days come back 
to the last year, and still last with fatal bad omen 
and fatal virus , we believe that with smile and 
hope with puppets in this festival, the better days 
will come in near future for people in all over the 
world, especially kind people in Iran.
We respect and appreciate the attending of all 
artistic group in all over the country and the artistic 
endeavor and hardworking of all attendants in this 
artistic event, and i hope the merciful God bestows 
victory and honour to all dear people.

Sayed Abas Salehi 

از پس  با عبور  جهان بی مرز عروسک ها 
مردم  ِمهر  همراهی  با  همچنان  هزاره ها 
انسان  آنكه  شگرف  و  پرهياهوست 
خود  برساخته  دنيای  همواره  اندیشمند 
بی جان  اشياء  از  گسترده ای  طيف  با  را 
گاهی  و  ساده  عروسک های  تا  گرفته 
پيچيده تماشا می کند تا پاسخی زیبا برای 
و  بياموزد  آن  از  بيابد،  شگفت زدگی اش 
سرگرم شود. عروسک ها، اگرچه قلبی برای 
مهربانی ندارند اّما توانسته اند قلب انسان ها 
را بربایند. عروسک ها با تمام بی قلبی شان 
می دانند راستی و یک رنگی رمز ماندن شان 
عروسک ها  زاللی  مواجهه  دل هاست.  در 
با کودکان که نمادهای بی بدیل پاکی اند، 
دیدنی است. به سادگی یكدیگر را باور کرده 
و می پذیرند. فرصتی که بزرگترها هم به آن 
نياز دارند و نمایش عروسكی، فرصتی برای 
دیدار یک رنگی است. هجدهمين جشنواره نمایش عروسكی تهران 
ــ مبارک فرصتی برای قرار گرفتن در جایی ميان واقعيت و رویا 

برای کسب آگاهی بيشتر است.
 اگرچه روزهای تلخی که آغازش به سال گذشته برمی گردد با 
حضور نامبارک ویروسی مرگبار هنوز ادامه دارد، اما یقين دارم با 
اميد و شادی خلق شده از سوی عروسک های این رویداد، به زودی 
روزهایی مبارک و بی اضطراب به زندگی مردم سراسر جهان، از 
جمله مردم مهربان ایران باز خواهد گشت.  حضور و هنرآفرینی 
گروه های هنری سراسر کشور و تالش و همت هنرمندانه تمام 
دست اندرکاران برگزاری این رویداد هنری را ارج نهاده و از پروردگار 

مهربان برای تمامی عزیزان پيروزی و سربلندی آرزومندم. 

سيد عباس صالحی
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Art Affairs Deputy Minister of Culture and Islamic Guidance
to 18th puppet festival Tehran-Mobarak

پیام معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
به هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهرانـ  مبارک

Living with wishes and hope are the 
target of each person, that human is 
the son of the hope and immortality. 
The sigh of pure love that reach 
people to the GOD and renew the 
excitement of the creation. Puppets 
and statues are the results of this 
believing. The facts that taken part 
in happy and sad moments, without 
any expectation, they are in the 
sadness and happiness.  Puppets are 
the signs of the myths in past, and 
imagination of dreams in next days. 
They are created for remembering 
beauties, and discovering the 
goodness that simply creates the 
more fairy and purely base.
The 18th puppet theater festivals 
finishes the details with focusing on 
discovering personal creativities 
of children. In this course, 
with remembering capacity of 

performing puppet in resume of traditional theater 
and using of experimental treasures of this artistic 
and communicative aspects and evolutional theater 
puppet in production and skills of performing. And 
for focusing difficulties and causion of Corona time, 
there are executive and educational in cyber space 
that reach to the good talent and artistic satisfation. 
In the 18th course of festival what is important is 
the kindness and responsible for its director Golzar 
Mohammadi, that will remain memorable her lovely 
living with puppets and we appreciate her collegues 
for making alive in the world of puppets for us. I 
wish for a day which the Iranian statues and puppets 
will be the noble symbol for art and culture of our 
homeland in the best artistic event. We believe that 
there isǹ t long way for reaching this target (yes, with 
cooperation we gain the world)

Sayed Mohammad Mojtaba Hosaini

به آرمان و آرزو زیستن، غایت بندگی ست 
جاِن  و  اميد  فروزنده ی  فرزنِد  انسان،  که 
که  عارفانه ای  شور  جاودانگی ست.  جویای 
آیه آیه، مخلوق را به خالق شبيه می کند و 
تازه می دارد. عروسک ها  را  آفرینش  نشاط 
و  خداباوری   همين  زاده ی  پيكرک ها،  و 
برساخته ای  حقيقت های  خداوارگی ست. 
که از کهن روزگاران تا به روزگار ما، در سور و 
توقعی،  بی اندک  و  سوگ، سهمی داشته اند 
شریک غم ها و شادی ها بوده اند. عروسک ها، 
تبلور اسطوره  های دیروز و تجسم رویاهای 
زیبایی ها  یادآور  تا  شده اند  خلق  فردایند. 
و کاشف فضيلت ها باشند که به سادگی و 
صداقت و خوش باوری زیستن شاید از جهان؛ 
قرارگاه معصومانه تری  بيافریند. جشنواره ی 
تئاتر عروسكی هجدهمين هنگامه ی خود 
فردی  خالقيت های  کشف  بر  تاکيد  را  با 
سر  پشت  کودکان  جمعی  کنش های  و 
می گذارد. در این دوره با  مرور ظرفيت های 
نمایش عروسكی در کارنامه ی تئاتر سنتی 
و بهره گيری از گنجينه ی تجربی این نوع هنری، جنبه های تعاملی 
و الگوهای تكاملی تئاتر عروسكی در شيوه های توليدی و شگردهای 
اجرایی مورد تاکيد قرار گرفته است و به ضرورت دشواری ها و احتياط 
روزگار کرونا، بسياری از بسترهای اجرایی و آموزشی در فضای رسانه ای 
تدارک دیده شده است که قطعا بنا به ُحسن سليقه و دانش متوليان، به 
مقصد رضایت و اقناع هنرمندان و مخاطبان منتهی خواهد شد. آن چه 
در جشنواره ی هجدهم اتفاق می افتد بيش و پيش از هر چيز مرهون 
مهر و مسئوليت دبير جان آگاهش "گلزار محمدی" است که خاطره ی 
عاشقانه زیستنش در جهان عروسک ها برای ما به یادگار باقی ماند و 
دستمریزاد به همكارانش که با زنده نگه داشتن نام و نشان آن هنرمند 
فقيد نگذاشتند لبخند از لبان عروسک ها دور شود. روزی را آرزو می کنم 
که عروسک ها و پيكرک های ایرانی، سفيران شایسته ی فرهنگ و هنر 
این سرزمين در رفيع ترین رویدادها و صحنه های جهان باشند. ایمان 
دارم که به چنين پویش و چنين جوشش ِ به غایت همدل و هم دست، 

راه دوری نخواهد بود که: »آری به اتفاق جهان می توان گرفت«
سيدمحمد مجتبی حسينی
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Dramatic Art`s Chief Manager
to 18th puppet festival Tehran-Mobarak

پیام مدیر کل هنرهای نمایشی
 به هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهرانـ  مبارک

The puppet festival has a great 
and precious label among 
the noble artists as the most 
important professional dramatic 
puupet in Iran.
In the passing year as like as 
similar events in world, this 
event has disaters that the most 
bitter of them was passing away 
of the great artist- MRS Golzar 
Mohammasdi the bereaved and 
noble director in these course of 
festivals. The hardworking artists 
and the noble Iranian performers 
in puppets festival`s field last the 
producing of the important art 
works with great determination 
and solid endeavor so that make 
brighter the light of theater than 
the recent years and face to the 
viewers on the noble stage.
We hope that this determination 

and endeavor will be passed and enrich the 
fantastic scenes of puppet theater in our country 
in creative manner. Undoubtedly, the lasting in 
performing puppet theater during the recent years 
and continuing this important and uplifted event on 
stage of theater and communicating with viewers 
is the holy event that can make the puppet theater 
more creative and developing in our country.
We respect to the attending of the kind artists and 
attendant`s endeavor and protectors in the 18th 
puppets festival in Tehran-Mobarak and hope that 
merciful God bestows all people honour.

Ghader Ashna

عنوان  به  عروسكی  نمایش  جشنواره 
مهم ترین رویداد تخصصی نمایش عروسكی 
ایران در ميان هنرمندان اهالی شریف این 
گونه نمایشی جایگاهی وجيه و ارزنده دارد. 

در سالی که گذشت همانند رویدادهای 
مشابه در جهان، این رویداد نيز دستخوش 
بحران هایی شد که تلخ ترین شان درگذشت 
هنرمند فقيد سرکار خانم گلزار محمدی 
دبير دلسوز و ارجمند این دوره از جشنواره 
بود. هنرمندان پرتالش ایران و نمایشگران 
ارجمند عروسكی سراسر کشور اما با همتی 
توليد  دشوار  مسير  عزمی استوار  و  بلند 
اميد و تالش دو  با  را  ارزشمندشان  آثار 
چندان ادامه دادند تا چراغ پرفروغ نمایش 
را نورافشان تر و پر تاللوتر از پيش فرا روی 

مخاطبان شان بر دستان استوار بگيرند. 
اميد که این همت و اراده  بپاید و صحنه های 
دلنشين نمایش عروسكی کشور همواره پویا و پررونق باشد. 
بی گمان استمرار در اجرای نمایش عروسكی در طول سال و 
پيوستگی جریان این گونه ارزنده نمایش بر صحنه های تئاتر کشور 
و ارتباط پيوسته آن با مخاطبين رخداد مبارکی است که می تواند 
زمينه ساز رشد و پویایی هرچه بيشتر نمایش عروسكی کشور باشد. 
حضور و هنرنمایی ارزنده همه شما هنرمندان عزیز و تالش شایسته 
دست اندرکاران و حاميان برگزاری هجدهمين جشنواره نمایش 
عروسكی تهران- مبارک را ارج می نهم و از پروردگار مهربان برای 

همه گان توفيق و سربلندی آرزو دارم. 

قادر آشنا
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The noble director deceased
 Golzar Mohammadi`s note in the opening of festival

یادداشت دبیر فقید زنده یاد گلزار محمدی
 در متن فراخوان جشنواره

Puppet festival Tehran-
Mobarak, is the most impoetant 
theater event in Iran and 
maintaining the place of it 
anniversary is the main duty 
of resomsibles in festival. This 
this the wish that doǹ t be real 
but sympathy of all active 
people in puppet theater.
Observing to 17th puppet 
festival and analysing 
itfrom different aspects, the 
performers in this festival 
want to try in the developing 
of festival and reducing the 
weak points. The performers 
dont declare that they provide 
the chances for all the active 
people in this festival, but for 
their duty, that is providing 
the suitable situation of 
cooperation of artists in puppet 

theater in Iran, they regard of any suggestion 
and criticize. In the 18th festival according to 
special attention of literature and culture and 
theme of human life, in disasters of war and 
the immigration of war, and peace and being of 
environmental activities.
In the end, we believe that puppet festival is the 
suitable situation for imagination of different 
performing of ideas from all places in Iran. 
The purpose, protecting of this ideas, to new 
horizon, for performing puppet and borders are 
spreaded, the element of developing is changing 
and reversing and in this course the finding 
of more ways and newer horizons and global 
interactions and communication are solvable.

جشنواره نمایش عروسكی تهران- مبارک، 
مهم ترین رویداد نمایش عروسكی کشور 
است و حفظ جایگاه و ارتقاء کيفی ساالنه آن 
وظيفه اصلی مسئوالن جشنواره است. این 
آرزویی ست که جز با همدلی همه ی فعاالن 

نمایش عروسكی محقق نمی شود.
نگاهی به هفده دوره برگزار شده جشنواره 
نمایش عروسكی و بررسی آن ها از زوایای 
مختلف، برگزارکنندگان جشنواره هجدهم 
را بر آن می دارد که با دقت و ظرافت بيشتری 
در بهبود سطح کيفی آن و رفع کاستی ها 
تالش کنند. مسئوالن برگزاری جشنواره 
برای  فرصت  ایجاد  مدعی  رو  هيچ  به 
تمامی فعاالن نمایش عروسكی نيستند، اما 
به رسالت خود، که فراهم کردن زمينه ای 
مناسب برای مشارکت حداکثری هنرمندان 
نمایش عروسكی کشور است، متعهدند و در 
این راه از هر پيشنهاد و انتقاد مسئوالنه ای استقبال می کنند. در 
جشنواره هجدهم با توجه خاص به ادبيات و فرهنگ و مضامين 
زندگی انسان، به مصائب جنگ و در پی آن مهاجرت های ناگزیِر 
ناشی از جنگ، و به صلح و لزوم فعاليت های زیست محيطی توجه 

ویژه ای خواهد شد.
در پایان بر این باوریم که جشنواره عروسكی بستری مناسب و 
منسجم برای نمایش ایده های اجرایی گوناگون از سراسر کشور 
است. هدف، حمایت از این ایده هاست، تا افق هایی نو برای نمایش 
عروسكی گشوده شود و مرزهای آن از هر سو گسترده گردد؛ الزمه 
ی شكوفایی تغيير و دگرگونی است و در این راستا یافتن راه های 

بيشتر و افق هایی تازه تر و تعامالت جهانی راهگشاست. 



Director of festival
to 18th puppet festival Tehran-Mobarak

پیام دبیر اجرایی جشنواره 
به هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهرانـ  مبارک

This year was too difficult for 
puppets and for wold too. The 
dramatic puppets while are 
dressing up the new clothes, 
going towards to the sitting and 
being on the stages of happiness 
and excitement, suddenly the 
in the morning in Esfand they 
buried their lover and adherent 
to the sky.
The friend who fights with 
sickness with hardworking and 
smile of hope and determination 
as like as art. Whe he talked about 
puppets and taking part in these 
festivals, the deep pain in his face 
and eyes was disappearing and 
the excitement was appearing. 
Merry his memoration.
Nowdays we are in the opening 
of 18th step of this nobel 
accompaniment, while people 

in the world are sad about happening of bad omen 
disaster. We want to make the world happier and 
more beautiful with assisting together and puppets. 
What a holy accompaniment is it.
We hope that the merciful God helps us in this 
green path.

Mehdi Hajian

ــرای  ــم ب ــود! ه ــختی ب ــال س ــال س امس
جهــان.  بــرای  هــم  عروســک ها، 
ــی  ــران در حال عروســک های نمایشــی ای
ــواز  ــه پيش ــد ب ــو می کردن ــاس، ن ــه لب ک
بــر  همنشينی شــان  هجدهميــن 
ــاگاه  ــه ن ــای شــور و شــيدایی، ب صحنه ه
ــی از  ــای اســفند یك ــدادی از روزه در بام
صميمی تریــن دوستدارانشــان را بــه 

آســمان ســپردند.
دوســتی کــه بــا لبخنــدی از اميــد و 
اراده ای از جنــس هنــر بــه پيــكار ســخت 
بــا بيمــاری برخاســته بــود. در تمــام 
ــدارک  ــک ها و ت ــه از عروس ــی ک لحظات
نشــانه های  می گفــت  جشن شــان 
ــق از چشــم و رخســارش زدوده  درد عمي
ــش  ــر جان ــيرین ب ــوری ش ــد و ش می ش

می نشســت. یــادش مانــا.
و اکنــون در آســتانه هجدهميــن گام ایــن 
همراهــی دلنشــين و در حاليكــه جهــان 
تاریــک  نامبــارک و  آزرده رخــدادی 
ــان  ــا و عروســک ها، جه ــم، م ــاری ه ــه ی ــا ب ــم ت اســت. برآني
ــارک  ــه مب ــم. چ ــر کني ــادتر و زیبات ــان ش ــدر توان م ــه ق را ب

ــی. ــن همراه ــت ای اس
ــد در  ــان کن ــواره یاری م ــان هم ــروردگار مهرب ــه پ ــد ک باش

ــبز ــير س ــن مس ای

مهدی حاجيان



هیات های

 انتخاب و داوری 

جشنواره 

Festival

 Jury And

 Selection

Board
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متولد ۱۳۵۴ تهران، کارگردان، فيلمنامه نویس، بازیگر سينما، تئاتر، تلویزیون و نوازنده است. او دارای تحصيالت کارشناسی 
ارشــد کارگردانی از دانشكده ســينما تئاتر )دانشگاه هنر-۱۳۸۶( اســت. برندۀ جوایز متعددی از جمله؛ جایزه اول بازیگری 
)جشنواره دانشگاهی-۱۳۸0(  بهترین عروسک گردانی )دفاع مقدس-۱۳۸۱( بازیگری و نمایشنامه نویسی )آیينی و سنتی- 
۱۳۸2( سيمرغ بلورین جشنواره فيلم فجر )۱۳۸۵( و... است. همچنين هيأت داوران جشنواره بين المللی پراگ )200۵( جایزه 
بهترین بازیگر را به او اهداء کرد. نمایش های؛ »زائر« کار حميد امجد، رقصی چنين )محمد رضایی راد( پنجره ها )فرهاد آئيش( 
آدامس خوانی )محمد رحمانيان( آواخوانی گزارش ارداویــراف )بهرام بيضایی( طرب نامه )بهرام بيضایی( و... از آثارِ بازیگری 

اوست. »اوهام«، هتل ایران، پرواز به تاریكی، شيرهای خان بابا سلطنه و... از کارهایش در ِکسوت کارگردان تئاتر است. 

نویســنده، ترانه ســرا، بازیگر و کارگردان، متولد ۱۳۵9 تهران و دارای تحصيالت کارشناسی بازیگری از پردیس 
هنرهای زیبا )دانشگاه تهران( است. او برنده جوایز اول بازیگری )جشنواره بين المللی تئاتر دانشگاهی-۱۳۸۳( عروسک 
گردانی )عروسكی دانشجویان- ۱۳۸۳( و... بوده است. وی عروسک گردان شخصيت مشهور »پسر عمه زا« در مجموعه 
ی کاله قرمزی از سال ۸۸ تا کنون است. »خونه ی گلپراینا« گذرميرزا، منوچ و نونوچ ، مكتبخانه ی غيرانتفاعی، سنجد 
خبرنگار، کرکره و... در بازیگری و »دس دسی صداش می آد« به تهيه کنندگی نگار استخر، قصه و نمایش، سوغات جنگل 
و... از آثارش در حوزه کارگردانی است. این هنرمند، همچنين، ترانه سرای موزیک ویدیوی جام جهانی برزیل )به همراه 

محمد بحرانی( و... است. 

افشين هاشمی 

امير سلطان احمدی 

عضو هيأت انتخاب متون صحنه ای )بزرگسال(

عضو هيأت انتخاب متون صحنه ای )بزرگسال(

Born in 1978 in Tehran, playwright, cineman and theater and Tv actor and instrumentalist. 
He has MA. in directing from theater and cinema college (university of art-2008). He has 
won awards like, first acting (college festival-2002) the best puppeting (Holy defence-2001) 
acting and playwritting (ritual and traditional-2002) the glorious of Fajr (2005) and... he is 
gained best actinf from Perag (2005) by the festival jury. He has acted many plays like, 
passenger by Hamid Amjad, this dancing by (Mohammad Rezaierad) the windows by 
(Farhad Aiesh) the singing of the Ardavirof`s report (Bahram Baizaie) the singing letter 
(Bahram Baizaie) and... he has directed plays like, illusion, hotel of Iran, fly to the darkness, 
the king khan babà s lion and...

Writer, songteller, actor and director was born in 1981 in Tehran and has BA. Acting from 
Pardis the fine arts (Tehran university). He has won awards like, first acting (international 
theater college-2005) puppeting (college puppet-2005) and... he has puppeting the various 
roles as like as, the cousin (Pesar Emezah) in series of red hat from 2010 to now. Golparià s 
house, Mirzà s passing, Manooch and Nonooch, nongovermental school, the Senjed 
jounalist, shutter and of his plays acting and the other of his plays directing like, his voice 
is hearing slowly, by producing Negar Estakhr, tale and play, sovenior of jungle and... this 
arsist also been as song telling of Music of video for the world cup Brazil (with Mohammad 
Bahrani) and...

A f s h i n  H a s h e m i

A m i r  S o l t a n  A h m a d i

The Selection Board of Stage Texts

The Selection Board of Stage Texts (Adult)
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نویســنده، کارگردان، مدرس و منتقد تئاتــر ایران، متولد ۱۳۵۴و دارای تحصيــالت دکتری مطالعات عالی و تخصصی 
تئاتر )دانشــگاه تهران( است. او برنده جوایز متعددی از جمله، جایزه ادبيات نمایشی سال ایران برای نگارش نمایشنامه پروانه 
بر ناقوس )۱۳۸۶( ادبيات نمایشــی سال ایران، نمایشنامه با شب )۱۳۸7( جشــنواره فجر، پروانه بر ناقوس )۱۳۸7( مسابقه 
نمایشنامه نویسی سال با موضوع جنگ )۱۳۸7،۱۳۸۶( منتقد برگزیده سال )کانون ملی منتقدان ایران-۱۳۸7( و... بوده است. 
حوالی کافه شــوکا، دلم می خواد بميرم، ماهيهای خاک، دهانی پر از پرنده و... توسط این هنرمند نوشته و گارگردانی شده اند. 
همچنين نمایشنامه بدُخلق اثر »ِمنانِدر )انتشارات افراز( تامالتی درباره نمایشنامه نویسی، نوشته ای.ام.کاترون)نشر بيدگل( 
حصارها، آگوست ویلسون )انتشارات نيال( ایستگاه ویكتوریا، هارولد پينتر)کتابچه بازارچه هنر( و... برخی از ترجمه های اوست. 

متولد ۱۳۴7 تهران و فارغ التحصيل کارشناســی نمایش عروسكی از دانشــگاه تهران و کارشناس ارشد سينما از 
دانشگاه هنر است. او نویسنده و کارگردان تئاتر، نمایش عروسكی، فيلم کوتاه و انيميشن است. وی از سال۱۳۶7 به بعد، 
با استاد نصرت اهلل کریمی، اردشير کشاورزی، کامبوزیا پرتویی و... فعاليت داشت. او هم اکنون، عضو هيأت مدیرۀ انجمن 
نمایشگران عروسكی و مدرس مدعو در دانشكده هنرهای زیبا و دانشكده سينما تئاتر است. عضویت در هيأت موسس 
انجمن نمایشگران عروســكی، داوری یا عضو هيات انتخاب آثار جشنواره های بين المللی )عروسكی تهران- مبارک، 
عروسكی دانشجویان و...( همكاری با ناصر نظر به عنوان نویسنده و کارگردان چهار اپرت عروسكی؛ خروس زری پيرهن 

پری، برکه حيوانات، پرپری، ماتيلدا و... از دیگر کارهای این هنرمند است.

فاِرس باقری

ماندانا کريمی

عضو هيأت انتخاب متون صحنه ای )بزرگسال(

عضو هيات انتخاب متون صحنه ای )کودک  و نوجوان- خردسال( 

Writer and director, teacher and the prominent theater̀ s critic, has PH.D of noble studying 
and professional theater(Tehraǹ s university) was born in 1975. He has selected and won 
in many theater events like the prize of the year̀ s dramatic literature for writing play of 
butterfly on the bell (2007) the year̀ s dramatic literature of Iran, play of with night (2008) 
festival of fajr, butterfly on the bell (2008) play writing competition with topic about war 
(2007, 2008) and… he has written and directed many plays like near the shookà s café, 
the mouth full of birds, and… he has translated many plays like bad-tempered written by 
menandwe, the fences by Aguest Wilson, the Victorià s station by Harold pinter  and ….

born in 1969 in Tehran and graduated BA. In performing puppet from Tehran university 
and MA. in cinema from university of art. He been as writer and director of theater, 
performing puppet, short film and animation. He since 1989, with master Nosratolah 
Karimi, Ardeshir Keshavarzi, Kampoaiya Partoiei and .... has worked . he is managing 
member of association performing puppet and master in fine art college and theater 
and cinema college. The other of his artistic works are like, member of association of 
performing puppet, jury or member of selection board in international fesivals (puppet 
Tehran, college student puppet) cooperation of Naser Nazar as writer and director four 
puupet operformings, zari`s rooster pari`s dress, pond of animals, parpari, Matilda and...

F a re s  B a g h e r i

M a n d a n a  K a r i m i

The Selection Board of Stage Texts (Adult)

The Selection Board of Stage Texts (children and youth - minor)
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مدرس دانشگاه، پژوهشگر، منتقد و نمایشنامه نویس شــاخص حوزه دفاع مقدس، درام دینی و کودک و نوجوان، 
متولد ۱۳۴۵ تهران است. دارای تحصيالت ليسانس طراحی صنعتی )دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران- ۱۳7۳( 
و فوق ليسانس ادبيات نمایشی )دانشكده  هنر و معماری- ۱۳۸۵( است. فعاليت هنری خود را با نگارش آثاری از جمله 
ماجرای جنگلبان )۱۳70( شــهر دندان ها )۱۳72( بچه یاکریم ها )۱۳72( و... آغاز کرد. او نویسنده پرتماشاگرترین 
نمایش های آئينی از جمله؛ بانوی بی نشــان، کانال کميل و... بوده است. وی در ِکسوت داور و هيأت انتخاب رویدادهای 
بين المللی تئاتر ایران حضوری مؤثر داشته است. همچنين، بيش از بيست کتاب این هنرمند در حوزه نمایش نامه، نقد، 

تحليل و پژوهش و... چاپ شده و به کتابخانه ها، رفته است. 

نویسنده، بازیگر، کارگردان و عروسک ساز، متولد ۱۳۴۸ تهران و فارغ التحصيل رشته نمایش عروسكی از دانشگاه 
تهران است. نمایش پرونده، کارِ منوچهر شمسایی، شاپرک خانم )فرشاد فرشته حكمت( پرومته سست زنجير )سعيد 
ذهنی( و... برگی از خاطراتش در بازیگری تئاتر اســت. »پيتر و گرگ«، آدمک ها، فرزندان ایستاده )شادی پورمهدی- 
رامبد جوان( از آدم تا آدم )کریم سعيدیان- شادی پورمهدی( و... از آثارِ کارگردانی اش است. همچنين نمایشنامه های؛ 
کمند خاطرات، ماهرخ، آهنگ شــب، کدو قلقله زن )همراه با جواد ذوالفقاری( و... نوشتۀ اوست. برنده تندیس و دیپلم 
افتخار جشــنواره های بين المللی تئاتر عروسكی تهران، لوتكه )یوگسالوی ســابق -۱99۶( یونان )۱997( پاکستان 

)۱99۸و ۱999(  ایتاليا )الماما- 2002 ( مسكو )ابراتسف- 2002( و... بوده است. 

سيد حسين فدايی حسين

شادی پورمهدی 

عضو هيات انتخاب متون صحنه ای )کودک و نوجوان- خردسال( 

عضو هيات انتخاب متون صحنه ای )کودک و خردسال( و داور مسابقه نمايشنامه نويسی

He is prominent researcher, critic, play writer of holy defence and religious drama of iran 
was born in 1966, he has ba of industial design from nice art s university 1994, and ma 
of acting literature from art and architecture 2006. He began his activity with writing  of 
plays like adventure of guard of the jungle 1991, the baby pigeons 1993, the memory 1993, 
he has written many religious plays like sun of carvan, the komail channel and banooyeh bi 
neshan. This plays has more than one thousand viewers in their time of performance, fadai 
hosain has last attendance in judge and selective group, and also he has published more 
than 20 books like plays, analyzing, and research .

Writer, actress, director and puppeteer, was born in 1980 in Tehran, and graduated in 
performing puppet from Tehran university. She has acted plays as like as, showing document, 
by Manoochehr Shamsaie, MRS Shaparak (Farshad Fereshteh Hekmat) the weak chained 
prompteh (Saeed Zehni) and... she has directed many plays as like as, Piter and wolf, littel men, 
the standing children (Shadi Purmehdi-Rambod Javan) from Adam to Eve (Karim Saeedian-
Sjadi Purmehdi) and... she has written plays as like as, tendency of memories, moon faced,  
song of night, rounding pumpkin (with Javad Zolfaghari) and... she has won many and different 
awards as like, diploma of international puppet theater of Tehran, Lootkeh (Yogeslavia-1996) 
Greece (1997) Pakistan (1998 and 1999) Italy (Lamala-2002) Moscow (Obratosf-2002) and...

H o s a i n  F a d a i  H o s a i n

S h a d i  P u r m e h d i

The Selection Board of Stage Texts (children and youth - minor)

 The Selection Board of Stage Texts (children and youth
and minor) and Jury in playwritting competition
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کارگردان، بازیگر و عروسک گردان، متولد ۱۳۴9 تهران و دارای تحصيالت کارشناسی نمایش عروسكی از پردیس 
هنرهای زیبا )دانشگاه تهران( و کارشناسی ارشد کارگردانی )دانشكده هنر و معماری( است. او در رویدادهای بين المللی 
تئاتر عروسكی ایران، یونان، پرتغال، ترکيه، اسلوونی، پاکستان و... حضوری گسترده داشته است. همكاری با رکن الدین 
خســروی، قطب الدین صادقی، آتش تقی پور بهمن صادق حسنی و..، اجرای۶0 نمایش خيمه شب بازی )نمایشگاه 
کتاب تهران( بازی در سينما )جادۀ عشق، موشک کاغذی و...( همكاری با تلویزیون )آثار اردشير کشاورزی، مجيد قناد، 
فرشاد فرشته حكمت، صادق صفایی، فردوس حاجيان، رامين سليمان پور...( از دیگر فعاليت هایش است. این هنرمند، 

همچنين از مؤسسين خانه موزه خيمه شب بازی ایران، به شمار می رود. 

نویســنده و کارگردان نمایش، بازیگر تئاتر و ســينما، متولد ۱۳29 زنجان و دارای تحصيالت کارشناسی نمایش 
)دانشگاه تهران( و نشان درجه یک هنری )معادل دکترا( است. او نویسنده، پژوهشگر، منتقد تئاتر و از اساتيد پيشكسوت 
نمایش های آیينی و ســنتی است. تحليلگران و اصحاب مطبوعات به پاس خدماتش به نمایش ملی به ویژه هنر تعزیه 
به این هنرمند لقب »آقای نمایش ایرانی« داده اند. نویسندگی، بازی یا کارگردانی بيش از ۱00 اثر کارنامه حرفه ای او 
را آراســته است. هچنين دبير ادوار مختلف جشنواره بين المللی نمایش های آیيينی و سنتی بوده است. »الماس چاقو 
فروش«، ســلطان مبدل، چشــم تنگ، مواظب کالهت باش، عروسی دختر شــاه پریان با حاکم مالیر، بنگاه تئاترال، 

عمو هاشم  و... از آثار کارگردانی اوست.

شهرزاد مبرهن 

داوود فتحعلی بيگی 

عضو هيأت انتخاب آثار عروسکی سنتی

عضو هيأت انتخاب آثار عروسکی سنتی 

Writer and theater director, theater and cinema actor, born in 1951 in Zanjan and graduated 
BA in performing (Tehran university) and first artistic honor (similar DR). He been as 
writer, researcher, theater critic and one of noble master in ritual and traditional plays . 
experts and all collegues in press for his endeavors in theater called him MR of Iranain 
play because of his art of mourning. He had more than 100 writting, acting and directing 
plays in his professional resume. He been as director of international ritual and traditional 
festivals. He directed plays like, diamond of knife seller, changing king, greedy, be carful 
about your hat, wedding of daughter of Parian, with Malayer̀ s keeper, theater estate, uncle 
Hashem and...

Director, actress, and puppeteer, was born in 1981 in Tehran and graduated BA. In 
performing puppet from Pardis fine art college (Tehran university) and MA. in directing 
(art and architecture college). She has attended in many and different international puppet 
festival in Iran, Greece, Purtugal, Turkey, Slovenia, Pakistan, and... the other of her 
activities are, cooperation with Rokenadin Khosravi, Ghotbadin Sadeghi, Atash Taghipur, 
Bahman Sadeghi Hasani and... performing 60 plays as like as, puppet plays (book festival 
tehran) acting in cinema (road of love, paper rocket) tv (Ardeshir Keshavarzi, Majid Ghanad 
Farshad Fereshteh Hekmat, Sadegh Safaie, Ferdos Hajian, Ramin Solaimanpur, and... the 
other of her activites are as like as, found of house of museum of puppeting Iran, and... 

D a v o o d  F a t a l i  B a i g i

S h a h r z a d  M o b a r h a n
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نویسند، پژوهشگر، مترجم و عضو هيأت علمی دپارتمان هنرهای نمایشی و موسيقی پردیس هنرهای زیبا )دانشگاه تهران( 
است. تحصيالتش را در کارشناسی کارگردانی نمایش عروسكی )دانشگاه تهران( و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر )دانشگاه 
تربيت مدرس( به پایان برد. کتاب های؛ »تكه«، بوکه بارانه، فرهنگ عروسک ها و نمایشهای عروسكی آیينی- سنتی ایران، تكه 
و تكه چی و... نوشتۀ اوســت. »زیبا شناسی تئاتر عروسكی«، نوشتۀ استيو تيليس، جشن های مذهبی، روزهای مرگ و دیگر 
جشن های  مكزیک )کلوئه سه یر( از ترجمه هایش است. همچنين برنده جوایز متعددی همچون؛ مداليوم خانه تئاتر، پژوهشگر 
برتر انجمن نمایشگران عروسكی ایران، اولين جایزه فرهنگی-ترویجی موزه عروسک های ملل و... است. این هنرمند از اعضای 

اصلی کميته پژوهش یونيمای جهانی )20۱2-20۱۶( به شمار می رود. 

نویسنده، کارگردان، روزنامه نگار، منتقد تئاتر و سينما، متولد ۱۳۴۱ است. او فارغ التحصيل ليسانس تئاتر از دانشگاه 
تهران )۱۳7۳( و فوق ليسانس پژوهش هنری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز)۱۳7۵( است. فعاليت حرفه ای 
خــود را با بازی در آثاری از جمله آن که گفت آری، آن که گفت نه )اصفهان- ۱۳۵۶( و... آغاز کرد. نمایش های به دنبال 
پيروزی، من می ترسم، مداد رنگی ها، بچه ها کتاب!، بچه ها بياین نمایش!، پلنگ و آدميزاد، پيک نيک در ميدان جنگ 
و... برخی از آثار این هنرمند در ِکسوت نویسنده و کارگردان تئاتر است. وی بيش از 72 کتاب را در زمينه نمایشنامه، نقد 
و تئوری تئاتر و سينما چاپ و منتشر کرده است. همچنين داور یا عضو هيأت انتخاب جشنواره های متعددی بوده است. 

پوپک عظيم پور تبريزی 

منوچهر اکبرلو

عضو هيأت انتخاب آثار عروسکی سنتی 

عضو هيأت انتخاب طرح و ايده نمايش های خيابانی و محيطی

Writer, researcher, translator, and member of scientific board in department of dramatic 
arts and music in Pardis from the fine arts (Tehran university). She has graduated BA in 
directing in performing puppet (Tehran university) and MA. in theater directing (training 
teacher). She has written slice, Bookeh Baraneh, culture of puppets and plays of ritual 
and traditional slice and slice person and... she translated astethics by Stew Tilis, religious 
celebrations, days of death and the other Mexican celebration (Kloe Sier). She won awards 
like, medal of house of theater, best researcher association of puppet performing, the first 
cultural award in museum of puppets of nations and... she is also been as the main member 
of committe of resaerching global UNIMA (20122016-). 

He is writer, director journalist, critic of theatre and cinema was born in 1962. he has ba 
of theatre from university of Tehran and ma of art research from university of azad (centre 
Tehran unit)1996 he begun his professional activity withacting like who said yes and who 
said no  1977 esfahan. he is acting in many theatres like the other dimension of coin,the 
other birth, following victory, I am afraid, colorful pencils ,hey children book, children  
come to see theatre,panther and human, taste of painless bread, picnic in battle field and… 
he has directed many theatres, he wrote more than 72 books  like plays criticism of theatres 
and cinema. he has been member of group for several times.

P o o p a k  A z i m p u r  Ta b r i z i

M a n o u c h e h r  a k b a r l o u
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نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه، متولد۱۳۵۳تهران و دارای مدرک دکتری فرهنگ شناسی هنر از مسكو روسيه 
اســت. وی استادیار و عضو هيأت علمی دانشگاه هنر شيراز است. فعاليت خود را از سال۱۳70 درعرصه تئاتر آغاز کرد. 
»زیرعنوان عدد پی«، خاک مقدس، واپسين سودا، چی شد که من مارخوردم، پوریایی دیگر، تعزیه اميرکبير و... از جمله 
آثارش در ِکســوت کارگردان تئاتر است. کسب ۱0 جایزه برتر بازیگری، نمایشنامه نویسی و کارگردانی از رویداد های 
مختلف، داوری جشنواره های بين المللی، تدریس تئاتر در دانشــكده های کشور و... از دیگر فعاليت هایش است. این 
هنرمند، همچنين موفق به کسب دیپلم افتخار سفير صلح شده است. سازمان جهانی یونسكو این نشان فرهنگی را در 

مسكو به او اهداء کرد. 

نویســنده، کارگردان و بازیگر، متولد ۱۳۵۸ جيرفت و دارای مدرک کارشناســی تئاتر است. فعاليت خود را از سال 
۱۳72 آغاز کرد. او برنده ۶ دیپلم افتخار و ۶ تندیس نویســندگی، کارگردانی و بازیگری از جشــنواره تئاتر فجر است. 
همچنين، هيأت داوران جشنواره بين المللی »کوزوو« جایزه بهترین بازیگری مرد را برای بازی در فيلم »گلنساء« به او 
اهداء کرد. نمایشنامه های »پل چوبی«، بزرگراه همت، اسب، چهارراه وحشت، فریاد، توهم در کافی شاپ و... به قلِم این 
هنرمند به نگارش درآمده اند. نمایش هایی همچون؛ »برآتش« شيرپاک خورده، دقيقه نود، چوپان ها، مرد پرنده، جان 
و جن، پوست های حساس، بازگشت فضانورد، جشنواره شــنای پروانه ای، هم نفس و... نيز برخی از آثارش در ِکسوت 

کارگردان تئاتر است. 

گلبرگ ابوترابيان

علی محمد رادمنش 

عضو هيأت انتخاب طرح و ايده نمايش های خيابانی و محيطی

عضو هيأت انتخاب طرح و ايده نمايش های خيابانی و محيطی

Writer and director, master of university was born in 1975 in Tehran and is DR in study of 
culture in art from Moscow Russia. She is the scientific board in art university in Shiraz. 
She began her artistic in 1991 in theater field. She directed many plays like, under P 
number, holy soil, the last imagination, what happened i ate snake, the other creativity, 
Amir Kabir̀ s mourning and... the other of her activities are, more than 10 wards in acting, 
playwritting and directing from different international festivals, teaching theater in many 
universities in our country and... she has gained diploma of ambassador in peace. The 
international organization of UNICEF gave this honorable and noble cultural award in 
Moscow to her.

Writer, director and actor, was born in 1979 in Jiroft and has BA. In theater. He began his 
activities in 1994. He won 6 honorable diplomas, and 6 awards in writting, directing and 
acting from theater Fajr festival. He has also gained the best award of acting in the film 
of Golnesa by the jury board in international festival in Kozovoh. He wrote plays as like 
as, wooden bridge, freeway of Hemat, horse, crossword of scare, cry, illusion in cafe shop 
and... he has also directed many plays as like as, on fire, eaten pure milk, the eleventh hour, 
shepherds, the flying man, soul and elf, the sensitive skins, return of astronaut, the butterfly 
swimming festival, the same south, and...

G o l b a r g  A b o t o r a b i a n
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کارگردان و بازی دهنده نمایش عروســكی، متولد ۱۳۵۴ تهران و دارای تحصيالت کارشناسی نمایش عروسكی از 
دانشگاه تهران، کارشناس ارشد پژوهش هنر از دانشكده هنرهای زیبا )دانشگاه تهران( و دکترای حرفه ای سينما از تولوز 
فرانسه،ESAV است. او برنده جوایز متعددی از جمله؛ تندیس بهترین نمایش از جشنواره بين المللی ایما ترا )فنالند( 
تندیس نهمين و دهمين جشــنواره بين المللی عروسكی تهران -مبارک، جایزه اول کارگردانی )جشنواره تئاتر دفاع 
مقدس( و... بوده است. آثاری از جمله؛ »آن که گفت آری، آن که گفت نه«، دیوار، بارون، خاطرات بی کفن، هدیه ی جشن 
سالگرد، خواستگاری و... از کارهایش در ِکسوت کارگران تئاتر است. داوری جشواره ها، اجرا در کشورهای چک، فنالند، 

روسيه، فرانسه و... از دیگر فعاليت های این هنرمند است.  

متولد۱۳۶0 بازیگر )تئاتر، سينما و تلویزیون( کارگردان، صداپيشه، عروسک گردان، شاعر و مجری است. او دارای تحصيالت 
کارشناســی بازیگری )دانشگاه تهران( و کارشناســی ارشــد کارگردانی )رتبه یک کنكور( در دانشگاه تربيت مدرس است. 
تحليلگران، جانبخشی به عروسكهای محبوب؛ »جناب خان« با گویش شيرین آبادانی در مجموعه خندوانه، »آقای هم ساده« 
مرد ساده دل، اما بداقبال شيرازی و»ببعی« در »مجموعه کاله قرمزی« را دليل محبوبيت همگانی این هنرمند در بين مردم ذکر 
کرده اند. نمایش های؛ »روزهای بی باران«، مده آ، نيل، بهشت و زمين و... از آثارش در ِکسوت کارگردان تئاتر است. کسب جوایز 
متعدد بازیگری، کارگردانی و صداپيشگی، بازی در سریال هيوال )مهران مدیری( فيلم سينمایی طبقه هساث )کمال تبریزی( 

خوانندگی با گروه »ليان« در جشنواره »WOMAD« لندن و... از دیگر کارهایش است. 

روشنک روشن

محمد بحرانی

»عضو هيأت انتخاب آثار ايده های نو« و » نمايش عروسکی در فضای مجازی«

»عضو هيأت انتخاب آثار ايده های نو« و » نمايش عروسکی در فضای مجازی«

Director and puppeteer, was born in 1976 in Tehran and graduated BA. In performing 
puppet from Tehran university, MA. art reasearch from the fine arts college (Tehran 
University) And DR. In cinema from Tolus France, ESAV. She has won many and different 
awards as like as, the best play of international puppet Tehran-Mobarak, the first directing 
(theater festival of holy defence) and... she has directed many plays as like as, one who 
say yes, and one who say no, wall, rain, the memories without funeral, the present for 
anniversary, the propose, and... the other of her professional activities are as like as, jury 
in many and different international theater festivals, perfoming in many countries like 
Finland, Russia, France and... 

born in 1982, actor (theater, cinema and TV) director, voice actor, puppeteer, poet and 
adminstrator. He has BA. In acting (Tehran university) and MA. in directing (first grade in 
big test) in training teacher university. The reason of his fame among people are, animated 
to famous puppets, Jenabe Khan, with accent of Abadan, series Khandevaneh, MR 
Hamsadeh, pure man, but unlucky in Shiraz series of red hat. He directed plays like, days 
without raining, Madeh A, nile, heaven and earth and... other of his professional theater 
activities are like, acting, directing and voive acting, acting in series of monster (Mehran 
Modiri) cinema movie of sensitive flat (Kamal Tabrizi). Singing with group of Lian in 
festival of WOMAD in London and...

R o u s h a n k  R o u s h a n
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طراح، بازیگر و کارگردان، متولد ۱۳۵۱ شيراز و دارای تحصيالت کارشناسی نمایش عروسكی از دانشكده هنرهای 
زیبا )دانشــگاه تهران-۱۳7۸( است. او در نمایش های؛ »ساعت مكاشفه« به کارگردانی سيروس کهوری نژاد، سرشت 
ســوگناک زندگان )دکتر محمود عزیزی( ســلطان مار )شهره لرســتانی( چهار حكایت از چندین حكایت رحمان 
)عليرضا نادری( ماه پيشونی )آزاده انصاری( و... ایفای نقش داشت. همچنين؛ »روی ماه اسم تو را دستی نوشته است« 
اجرا در کارگاه نمایش )۱۳۸۳( خواب دیدم پاره های ماه چون پر می بارد )تاالر چهارســو– ۱۳۸۵( اوســنه گم شــده 
)چهارســو-۱۳۸7( منطق الطير )تئاتر شهر- ۱۳۸9( با پرهای نرم بر ماه پيشانی ات تاج نوزادی می بافد )سالن سایه-

۱۳90( و... از آثار این هنرمند در ِکسوت کارگردان تئاتر است. 

طراح، سازنده عروسک و کارگردان، متولد ۱۳۵۶ تهران، دارای تحصيالت کارشناسی نمایش عروسكی از دانشگاه 
هنر است. او در ِکسوت عكاس، عروسک ساز، عروسک گردان، کارگردان و... در رویدادهای تئاتر عروسكی ایران، فرانسه، 
روسيه، فنالند، چک، بلغارستان، لهستان و... حضور داشته است. وی طراح و سازنده عروسک آثار سينمایی؛ »دیو و دلبر« 
به کارگردانی وحيد نيكخواه آزاد، ننه نقلی )پرویز صبری( شهرموشهای دو )مرضيه برومند( و... است. »ریاست انجمن 
نمایشگران عروسكی خانه تئاتر«، دبيری جشنواره های بين المللی نمایش عروسكی دانشجویی، عروسكی یزد و ... در 
سوابق حرفه ای این هنرمند، به چشم می آید. همچنين؛ مدرس کارگاههای ساخت عروسک و قالبگيری با سيليكون در 

دانشگاه هنر، دانشگاه تهران، مریوان،  بيرجند و آزادشهر بوده است. 

مريم معينی 

بنفشه بديعی

»عضو هيأت انتخاب آثار ايده های نو« و » نمايش عروسکی در فضای مجازی«

عضو هيأت انتخاب طرح های اجرايی» نمايش های صحنه ای« 

Designer, actress, director, born in 1973 in Shiraz and has graduated BA in performing 
puppet from the fine art college (Tehran university-2000). She has acted in many plays like, 
hour of discovering by directing Sirous Kahoorinezhad, mourning adventure of alive people 
(DR. Mahmoud Azizi) Snake king (Shohreh Lorestani), some narrations of some Rahmaǹ s 
narrations (Alireza Naderi) monn faced (Azadeh Ansari) and... the other of her professional 
activities in the field of teh theater are directing some plays like, on the moon your name is 
mentioned handy performing in theater workshop (2005) i dream aboout raining of slice of 
moon (Chaharso-2007) Oseneh is lost (2009) Manteghaltair (2011) sewing with soft feather 
on your moon face crown of infant (Shadow amphitheater-2012) and... 

Designer, puppet maker and director, was born in 1977 in Tehranm graduated BA in 
performing puppet from art university. She has attended in many different and various 
international festivals as like as, Iran, France, Russia, Finland, Bulgharia, poland as 
photographer, puppeteer, puppet maker, director and... the other of her proffesional resume 
as designing and puppet maker are, working in cinema films, giant and loving directing by 
Vahid Nikkhah Azad, Naneh Noghli (Parviz Sabri) city of mice 2 (Marziyeh Boromand) 
and... the managing of association of performers of student puppet, puppet of Yazd and... 
she has been as, masters in workshops for making and forming with Silicon materials in art 
university, Tehran university, Mariwan, Borjand and Azad shahr and...

M a r y a m  M o i n i
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طراح، کارگردان و مدرس دانشگاه، متولد ۱۳۵7 در شهر رشت و دانش آموخته کارشناسی طراحی صحنه و لباس 
از دانشــكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد ادبيات نمایشی از دانشكده سينما و تئاتر )دانشگاه هنر 
تهران( است. او مدرس دروس طراحی صحنه و نمایش عروسكی در دانشكده هنرهای زیبا )دانشگاه تهران( دانشگاه هنر 
و دانشگاه سوره تهران است. وی از سال ۱۳7۸ تا کنون به طراحی صحنه، لباس و نورِ بيش از هفتاد نمایش پرداخته است. 
این هنرمند، عضو انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر، انجمن نمایشگران عروسكی خانه تئاتر و انجمن طراحان 
فنی خانه سينماســت. همچنين از اعضای اتحادیه بين المللی نمایشگران عروسكی UNIMA و اتحادیه جهانی تئاتر 

کودک و نوجوان ASSITEJ  به شمار می رود. 

نویســنده، طراح و کارگردان، متولد۱۳۵0 تهران و دارای تحصيالت کارشناسی نمایش عروسكی از پردیس هنرهای زیبا 
)دانشــگاه تهران( اســت. او برنده جوایز متعددی از رویداد های بين المللی داخلی و خارجی از جمله؛ تندیس و دیپلم افتخار 
جشنواره های ابراتسف )روســيه- 2002( بالیاوژا )بالروس-20۱7( بلک اند وایت  )فنالند-20۱7( و... بوده است. کارگردانی 
نمایش های تنهاترین زیبای مرده )نوشتۀ نادر برهانی مرند( ماه پيشونی )ایوب آقاخانی( ماکوندو )براساس داستانی از گابریل 
گارســيا مارکز، نوشتۀ آرش پارساخو( برای سایه نوشتن ها )متأثر از بوف  کورِ صادق هدایت( سوسک می شود )براساس مسِخ 
کافكا( و... در کارنامه حرفه ای وی دیده می شود. یک دهه تدریس، عضویت در هيات مدیره انجمن نمایشگران عروسكی، بازبينی 

و داوری جشنواره های بين المللی، نویسندگی آثار رادیویی و... از دیگر فعاليت های این هنرمند است. 

سينا ييالق بيگی 

آزاده انصاری 

عضو هيأت انتخاب طرح های اجرايی» نمايش های صحنه ای« 

عضو هيأت انتخاب طرح های اجرايی» نمايش های صحنه ای« 

Designer, director and master of university born in 1978 in Rasht and graduated BA in 
scene and costume designing from the fine arts college Tehran university and MA in 
dramatic literature from cinema and theater college (art Tehran university). He has been 
master of scene designing and performing puppet in fine arts college (Tehran university) 
art university and Tehran Sooreh university. He has designed scene, costume and light 
and more than 70 plays since 2000. This artist is member of association of scene and 
costume designing house of theater, association of puppet performers house of theater, and 
association of technical designers house of cinema. He has also member of association of 
international puppet performers UNIMA and children and youth ASSITEJ.   

Writer and director, born in 1973 in Tehran and BA in puppet theater in Pardis fine 
arts(Tehran university). She been eminent for wining many international and global 
awards. He has directed many plays in her professional resume like; the loneliest dead 
beauty(by Nader Borhanimarand), moon forehead(Ayoob Aghkhani), Makoundo(story by 
Gabriel Garcia marquez written by Arash Parsakhoo), writing for the shadows(impressed 
of the blind owl of Sadegh Hedayet), becoming bug( according to metamorphosis of Kafka) 
the tiny happiness of becoming bug( according to metamorphosis of Kafka) and… the 
other her activities are teaching in school of art for 10 years, board of director association 
of puppet performers, revision and judgment in two courses of student puppet festival, 
writing and arranging some radio plays and…

S i n a  Ya y l a g h  B a i g i

A z a d e h  A n s a r i
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کارگردان، طراح، سازنده و بازی دهندۀ عروسک ، متولد سال ۱۳۴7 شهر ری و دارای تحصيالت ليسانس بازیگری 
از دانشكده سينما تئاتر )دانشــگاه هنر تهران( است. عروسک های مشهور شهر موشهای 2 از جمله؛ کپل و مشكی، با 
دســت های او ساخته، جان گرفته و بازی داده شده اند. او از سال ۶9 بر اساس فعاليت ذهنی و ذوقی به عروسک سازی، 
روی آورد. ســال ۱۳72 با ســریال »قصه های تا به تا« کار خود را در حوزۀ کودک و نوجوان، ادامه داد. برخی رسانه ها و 
مطبوعات، این هنرمند را به دليل ســاخت عروسک های نوستالژیک و عاطفی، »پدر معنوی عروسک های تلویزیون« 
ناميده اند. نمایش های؛ »دختر گلدوزی«، آهنگ، کدو زری و... از جمله آثارش در ِکســوت کارگردان تئاتر عروسكی 

است.  

کارگردان، طراح، سازنده و بازی دهندۀ عروسک، دانش آموختۀ رشته نمایش عروسكی از دانشكده هنرهای زیبا )دانشگاه 
تهران-۱۳7۵( اســت. او بازی دهندۀ عروسک در اپراهای عروسكی استاد غریب پور؛ »رستم و سهراب«، مكبث، عاشورا، ليلی 
و مجنون، مولوی، حافظ، ســعدی، خيام و... است. وی در جشــنواره های بين المللی تئاتر عروسكی؛ یونان، اسلوانيا، ونزوئال، 
پاکستان، ایتاليا، گرجستان، کرواسی، فرانسه، لهستان، امارات متحده عربی، جمهوری چک، پرتغال و... حضوری پُررنگ داشته 
اســت. نمایش هایی از جمله؛ »خانۀ عروسک«، »ماهرخ«، »دختر کدو تنبل« و... از آثارش در ِکسوت کارگردان است. تدریس 
در پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه، هنر، سوره، مدیر کارگاه ساخت عروسک گروه آران، عضویت در یونيما، هيأت مدیره انجمن 

نمایشگران عروسكی، داوری جشنواره ها و... از دیگر فعاليت های این هنرمند است.  

محمد اعلمی 

مريم اقبالی نمين 

عضو هيأت انتخاب آثار صحنه ای )بزرگسال(

عضو هيأت انتخاب آثار صحنه ای )بزرگسال( 

Designer, director, puppet maker and puppeteer, graduated in performing puppet from the 
fine arts college (Tehran university-1997). He performed the puppet  in puppet opera of 
master Gharibpur, Rostam and sohrab, Macbeth, Ashoora, Laili and Majnoon, Molavi, Hafez, 
Sà adi and Khayam and… she has attended in manyand different international puppet theater 
festivals as like as, Greece, Slovenia, Venezuela, Pakistan, Italy, Georgia, Croatia, France, 
Poland, UAE, Portugal and… she directed many plays as like as, house of puppet, Mahroukh, 
daughter of lazy pumpkin, and… the other of her professional activities are as like as, teaching 
in Pardis fine art college, university, Sooreh, workshop̀ s director in making puppet group of 
Aran, member in UNIMA, jury of festivals, association board of puppet performers and…

Director, designer, puppet maker and puppeteer, was born in 1969 in Ray and graduated 
BA degree in acting from cinema and theater college (art Tehran university). He has made 
the puppets as like as, city of mice 2, Kopool and Meshki (black) with his hands. He began 
his puppet activities since 1991 according to his talent. He began his activities in the field 
of children and youth in 1993 with series of the versing tales. Most of the medias called 
him the pure father of puppet in TV because of making nostalgic puppets. The other of 
his professional and artistic plays in the field of directing are plays as like as, the sewing 
daughter, song of zari`s pumpkin and… 

M a r y a m  E g h b a l i  N a m i n

M o h a m m a d  A ` a l a m i
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نویسنده، بازیگر، کارگردان، مترجم و مدرس تئاتر، متولد۱۳۶0تهران و دارای  تحصيالت کارشناسی کارگردانی از 
پردیس هنرهای زیبا )دانشگاه تهران( و کارشناس ارشد بازیگری از دانشگاه تربيت مدرس است. او همچنين؛ دانشجوی 
دکتری تخصصی تئاتر دانشكده هنرهای نمایشی و موسيقی، پردیس هنرهای زیبا )دانشگاه تهران( است. فعاليت حرفه 
ای بازیگری را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرد. او از مترجمان آثار تخصصی تئاتر لهستان به شما می رود. کتاب »با گروتفسكی: 
تئاتر فقط یک فرم است« و هشت مقاله درباره ی تئاتر لهستان، نمونه ای از تالش این هنرمند برای افزودن منابع تئوریک 
به کتابخانه های فارسی است. وی هم اکنون به تدریس دروس نظری و عملی در دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و مؤسسات 

آموزشی خصوصی مشغول است. 

نویسنده و کارگردان باسابقه تئاتر کودک، متولد ۱۳۵9 تهران و دارای تحصيالت کارشناسی تئاتر کودک و نوجوان است. 
فعاليت هنری خود را با آثاری همچون»از خاک تا افالک« در مجتمع فرهنگی کوی انقالب )تابســتان-۱۳72( و... آغاز کرد. 
او سرپرســت گروه نمایشی »هفت، پنج، یک« است. نویســنده، طراح و کارگردان آثار پرتماشاگری از جمله ژنرال ها، غوالقو، 
مترســک خودت باش، نيم وجبی، آشپزها، اخمالوخان، موشه رو کی ميخوره، پرنده های قفسی، وطنم، مهمان ناخوانده، آدم 
برفی، شــاهزاده کوچولو و... بوده است. وی عضو هيأت مؤسس و هيأت مدیره ی )سه دوره( انجمن تئاتر کودک و عضو انجمن 
کارگردانان خانه تئاتر اســت. همچنين حضوری موفق در جشنواره های کودک ایران و سایر کشورهای جهان داشته و جوایز 

متعددی را به دست آورده است.  

محمدرضا علی اکبری

امير مشهدی عباس 

عضو هيأت انتخاب آثار صحنه ای )بزرگسال(

عضو هيأت انتخاب آثار صحنه ای )کودک و نوجوان - خردسال و مرور(

Writer, actor, director, translator and theater master was born in 1982 in Tehran and 
graduated BA in directing from Pardis the fine arts college (Tehran university) and 
MA in in acting from training teacher (Modares). He is also the DR student college in 
professional theater from dramatic arts and music, Pardis the fine arts (Tehran university). 
He began his professional acting since 2006. He is the professional translator in field of 
professional theater in Poland. He translated with Grotefski theater is one form, and eight 
essays about theater of Poland, sample of his endeavor for adding the theory references to 
Persian Library. He has also taught the theory and practical lessons in Tehran university, 
art university and private educational institute. 

The theater childreǹ s protagonist director, born in 1980 in Tehran and has BA in children 
and youth theater. He began his art activity with plays like; from soil to sky in the cultural 
apartment of Enghelab in(summer1993) and… he is the supervisor theater group of(seven, 
five, one).he has designed, written and directed many most viewed plays like; the Generals, 
Gholagho(magic lamp̀ s genie), be your scarecrow, akhmalo khan(MR. fretful) my 
hometown, intrusive guest, snowman, the little prince and… he has been as member of 
established and managed institute of children theater association and member association 
of directors in theater̀ s house for(three courses) He also attended in many Iran festival for 
chidren and other countries and won many awards.

M o h a m m a d  R e z a  A l i  A k b a r i

A m i r  M a h s h a d i  A b a s
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رمان نویس، درام نویس و کارگردان تئاتر، متولد ۱۳۵۱ کرمانشــاه و دارای تحصيالت کارشناسی ارشد کارگردانی 
است. بيش از دو دهه فعاليتی مداوم و مستمر در عرصه تئاتر دارد. متن هایش، جوایز متعددی را از جشنواره ها و مسابقات 
نمایشنامه نویسی کسب کرده است. او از چهره های درام روانشناسی ایران است و در نوشته هایش تاثيرات »ناخودآگاه 
ذهن« را بر رفتار اجتماعی انسان، تجزیه و تحليل می کند. وی برنده جوایز اول کارگردانی جشنواره ی بين المللی تئاتر 
کودک و... اســت. نمایش های؛ »دار چنار«، خاکستری، شكار بزرگ شنبه، بلوط های تلخ، پوتين های عموبابا، خروس 
می خواند و... از آثارش در ِکسوت کارگردان تئاتر است. تجربيات گسترده ای در حوزه فعاليت اجرایی و مدیریتی، داشته 

است. او رئيس مرکز هنرهای نمایشی، دبير یا داور جشنوارهای ملی و بين المللی و... بوده است. 

  نویسنده، بازیگر ، کارگردان ، مدرس، دانش آموخته کارشناسی نمایش-عروسكی و کارشناسی ارشد کارگردانی 
تئاتر از دانشگاه تهران است. او در رویدادهای بين المللی تئاتر ایران حضور گسترده داشته و برنده جوایز متعددی بوده 
اســت. رتبه اول بازیگری )جشــنواره بين المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان -۱۳9۴(  نمایش برگزیده خردسال- 
پهلوان کچل و االغ جان )جشــنواره کودک همدان-۱۳92( نمایشنامه نویس برگزیده کودک، جادوگر کوچولو )خانه 
تئاتر-۱۳9۴( و... برخی از این جوایز اســت. وی مدرس دوره های بين المللی طراحی بازی های حرکتی کودکان بوده 
است. کارشناس طرح و برنامۀ انيميشن صدا و سيما )مراکز استانها( قصه گو و مربی نمایش خالق کودکان، عضو هيأت 

انتخاب و داوری جشنواره های تئاتر و... از دیگر فعاليت های این هنرمند است. 

شهرام کرمي 

هادی حسنعلی 

عضو هيأت انتخاب آثار صحنه ای )کودک و نوجوان - خردسال و مرور(

عضو هيأت انتخاب آثار صحنه ای )کودک و نوجوان - خردسال و مرور(

Novelist, dramatist and director of theatre born in 1972 in Kermanshah, he has ma of 
theatre. he is the protagonist person in psychology drama in iran his books has analyzed 
the effect of conscious and un conscious on human behavior he has last art activities for two 
decades. he has gained many rewards from many festivals and play writing competition. he 
has also gained the reward of the first director children international festival of theatre. he 
has many plays like plane tree, city of man  city of animal, gray, big hunting of Saturday, 
bitter oaks, boots of baba uncle, the rooster sing. He has many experiences in executive 
activity and actuary of international festivals. He is also actuary of theatre of city

Writer, actor, director, master, graduated BA in performing puppet and MA in theater 
directing from Tehran university. He has attended in many international theater events in 
Iran and won many and different awards. The first acting (international children and youth 
Hamedan-2016) the selective play of minor-the bald athlete and dear donkey (children 
Hamedan-2014) the selective young playwright the little witch (house of theater-2016) 
and… he has been as masters in international courses of designing of games for childreǹ s 
movements. The other of his professional and artistic activities are like, expert of plan and 
program animation in sound and voice (center of provinces), story teller and trainer of 
creative play for children, selective board and jury in theater festivals and…

S h a h r a m  K a r a m i
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نویسنده، طراح، کارگردان، بازیگر و استاد نمایش عروسكی، متولد۱۳۳0 مالیر و دارای تحصيالت کارشناسی تئاتر 
عروســكي از دانشگاه تهران است. بيش از ۱00 اثر، کارنامه حرفه ای او را آراسته است. وی از اولين هنرمندانی است که 
فيلم آموزشی عروسكی ساخت و جوایزی جهانی از جمله دیپلم افتخار »چک فيلم« را در فستيوال چكسلواکی و... برد. 
نگارش 20 مقاله علمی، درجه کارشناس عالی از آموزش و پرورش، رئيس کانون نمایش عروسكی، داور جشنواره های 
بين المللی و... برخی از عناوین اش اســت. »در انتظار گودو«، زریچه و پریچه، خرس گنده، هوپ توي کيسه، خروس 
مغرور، گربه ملوس و روباه عبوس، ماشــا و خرس، ســرزمين خرگوش ها، جوجوي نوک طالیي روباه دم حنایي و... از 

فعاليت های تئاتری  این هنرمند است. 

کارگردان نمایش، بازیگر تئاتر و ســينمای ایران، متولد ۱۳۳7 تهران اســت. او دارای تحصيالت ليســانس تئاتر 
عروسكی است. فعاليت هنری خود را در ســال ۱۳۶۴ آغاز کرد. مخاطبان عمومی و مردمی از بازی  وی در سریال های 
»قصه های تابه تا« آرایشگاه زیبا، خوش رکاب و... یاد می کنند، با این حال، مخاطبان حرفه ای به فعاليت های تخصصی 
او در حوزه عروسكی به ویژه»کنسرت عروسكی« اشاره دارند. بازی در نمایشهای »خاطرات و کابوس های یک جامه دار 
از زندگی و قتل ميرزا تقی خان فراهانی« به کارگردانی دکتر علی رفيعی )تاالر وحدت – ۱۳9۴( تقدیر باران، اثر ســيما 
تيرانداز )سالن چهارسو - ۱۳9۵( و... برخی از کارهایش در سالهای اخير است. او همچنين نمایش عروسكی کنسرت 

حشرات را در سال ۱۳۸9 نوشت و در تئاترشهر تهران اجرا کرد. 

ايرج محمدی

مريم سعادت

عضو هيأت انتخاب آثار خيابانی و محيطی 

عضو هيأت انتخاب آثار خيابانی و محيطی 

Writer, designer, director, actor and master of performing puppet born in 1962 in Malayer 
and graduated BA in puppet theater from Tehran university. He has more than 100 
performers, in his professional resume. He is one of artists made educational film and won 
many international awards as like as, honorable diploma check film in Czechoslovakia 
festival and… other of his activities are, publishing 20 scientific essays, the second 
grade ofexperting from education minster, director of club of performing puppet, jury in 
international festival and… other of her performs are, waiting for Godot, Zaricheh and 
Paricheh, big bear, hoop into bag, pride rooster, nice cat and moody fox, Masha and bear, 
land of rabbits, golden beak chick colorful tail fox and…

Theater director, and theater and cinema actress, born in 1958 in Tehran. She has BA in 
puppet theater. She has began her artistic activity in 1986. Some public viewers remember 
her in series of tales of tabeta(mismatched), beautiful Barber Shop, nice riding and... so, 
professional viewers indicate her puppet activities specially(puppet concert). The other 
her works in recent years are acting in(memories and nightmares of a appareler of life and 
murder of Mirza Taghi Khan Farahani) by DR. Ali Rafatee(amphitheater of vahdat-2017) 
destiny of rain by Sima Tirandaz(amphitheatre of four sides-2016) and... she also wrote 
puppet theater of concert of insects in 2010 and performed it in theater of city in Tehran.

I r a j  M o h a m m a d i

M a r y a m  S a ` a d a t

The Selective Board of Final outdoor performing
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کارگردان، طراح و بازی دهندۀ عروســک، متولد۱۳۵0 و دارای تحصيالت کارشناسی تئاتر عروسكی از دانشكده هنرهای 
زیبا )دانشگاه تهران( است. او در رویدادهای بين المللی تئاتر عروسكی حضوری گسترده داشته و آثاری از جمله؛ اپيزودهای ما 
)فستيوال تئاتر عروسكی الهور، پاکستان – ۱۳79( اپيزودهای ما، فستيوال ایتاليا LAMAMA( -۱۳۸0( ماهرخ، کارِ مریم اقبالی 
و علی پاکدســت )فسيتوال »PIF«، زاگرب کرواسی- ۱۳۸9( و... را در ِکسوت کارگردان اجرا کرده است. همچنين در اپراهای 
عروسكی استاد غریب پور همچون؛ »مكبث«، رستم و سهراب، عاشورا، حافظ و... به عنوان طراح و سازندۀ عروسک ها و دستيار 
کارگردان حضور داشــته است. تدریس در دانشگاه هنر تهران، دانشگاه شيراز و سوره، عضویت در یونيما، گروه تئاتر عروسكی 

آران، انجمن نمایشگران عروسكی و... از دیگر فعاليت های این هنرمند است.  

بازیگر تئاتر، ســينما و تلویزیون، متولد ۱۳۵7 شهر ری، دارای مدرک کارشناسی بازیگری از دانشگاه تهران و  کارشناسی 
ارشد کارگردانی )دانشگاه هنر( است. بازی در »هاپوخان« به کارگردانی حسن تسعيری، هجوم )حسن رونده( مواجهه )علی 
ظفر قهرمانی نژاد( آخرین خاطره )هادی حجازی فر( حكایت مرده بی صاحب )محمدحسين ناصربخت( تک سلولی ها )جالل 
تهرانی( برگی از خاطرات حرفه ای اوســت. همچنين نمایش های؛ شاید دوباره همان وقت به کارگردانی »مریم داننده فرد«، 
مالنصرالدین )علی اصغر دشتی( ناگهان پيت حلبی )کوروش سليمانی( مغازه خودکشی )عليرضا مهران( تيوال )علی عابدی( 
ایستگاه ابری )عليرضا کالهچيان( و... از دیگر آثار بازیگری اش است. کارگردانی نمایش دو دلقک و نصفی، کسب جوایز متعدد 

بازیگری یا عروسک گردانی، بازی در سينما و... از دیگر فعاليت های این هنرمند است. 

علی پاکدست

وحيد آقاپور 

عضو هيأت انتخاب آثار خيابانی و محيطی 

عضو هيأت انتخاب آثار ايده های نو  و  نمايش عروسکی در فضای مجازی

Director, designer and puppeteer, was born in 1972 and graduated BA in performing 
puppet from the fine arts college (Tehran university). He has attended in many international 
puppet theater and performed many plays as like as, (Episode of us, puppet theater of 
Lahoor, Pakistan-2001) Episode of us, festival of Italy 2002-(LAMAMA) Mahroukh, by 
Maryam Eghbali and Ali Pakdast (festival PIF, Zagreb Koratia-2011) and… he has been 
as designer and puppet maker and director assistant in puppet operas of master Gharibpur 
like, Macbeth, Rostam and Sohrab, Ashoora, Hafez and… the other of his professional 
activities are as like as teaching in art Tehran university, Shiraz university and Sooreh, 
member of UNIMA, group of puppet theater Aran, association of puppet performers and… 

Theater, cinema and TV actor was born in 1978 in Ray and graduated BA in acting 
from Tehran university and Ma in directing (art college). He has acted in many plays 
as like as, Hapoo Khan directing by Hasan Tasiri, attack (Hasan Ravandeh) facing (Ali 
Zafar Ghahremnezhad) last memory (Hadi Hejazifar) tale of dead man without owner 
(Mohammad Hosain Naser Bakht) unique cells (Jalal Tehrani) and… the other of acting 
are, maybe that time again directing by Maryam Danandehfard, Mola Nasradin (Ali 
Asghar Dashti) suddenly the ironic bucket (Koroush Solaimani) shop of suicide (Alireza 
Mehran) Tiola (Ali Abedi) cloudy station (Alireza Kolahchian) and… directing the play 
of two and half clowns, gaining different awards in acting and puppet performing and…

A l i  P a k d a s t

Va h i d  A g h a p u r

The Selective Board of Final outdoor performing
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بازیگر و کارگردان تئاتر، ســينما و تلویزیون، متولد ۱۳۵۸ و دارای تحصيالت کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از 
دانشگاه تهران است. برنده جوایز متعددی از جمله؛ رتبه اول بازیگری )جشنواره تک نفره( عروسک گردانی )عروسكی 
دانشجویان( بازیگری و عروسک گردانی، نمایش علی بابا و چهل دزد بغداد )جشنواره بين المللی عروسكی( و... بوده است. 
نمایش های؛ ریچارد دوم )تاجبخش فنائيان( تروریست ها )پيام فروتن( زن و بادکنک هایش )بهناز نادری( کالغ )مژگان 
خالقی( اتللو )حميد مظفری( سمک عيار )جواد ذوالفقاری( دیده بان )محمد رضا خاکی( دپوتات )اتابک نادری( چشم 
به راه ميرغضب )حسين کيانی( و... از کارهایش در حوزه بازیگری است. همچنين؛ »آرش کماندار ایرانی«، نجات سرباز 

همپ، یكی از همه، کاتالپسی، آرزوهای موش کور و... از آثار کارگردانی اوست. 

نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر، متولد ۱۳۴9 و دارای تحصيالت کارشناسی ارشد بازیگری و کارگردانی 
است. او در آثاری همچون؛ »شب های آوینيون« به کارگردانی کوروش نریمانی، ترن )حميد رضا آذرنگ( و... به عنوان 
بازیگر، ایفای نقش داشت. همچنين؛ نویسندگی و کارگردانی نمایش های متعددی از جمله؛ »کابوس های یک پيرمرد 
بازنشســته ی خائن ترسو«، رمولوس کبير، مرگ فروشنده، تهران زیر بال فرشتگان، سردار و... را برعهده داشته است. 
سردبيری، نگارش و کارگردانی صدها نمایش رادیویی، چندین تله تئاتر، داوری جشنواره های ملی و بين المللی، برپایی 
ورک شاپ، کسب جوایز متعدد از رویدادهای مختلف تئاتر ایران و... از دیگر فعاليت هایش است. این هنرمند، دبير )دو 

دوره( جشنواره بين المللی تئاتر فجر بوده است. 

وحيد نفر 

نادر برهانی مرند 

عضو هيأت انتخاب آثار ايده های نو  و  نمايش عروسکی در فضای مجازی

عضو هيأت داوران مسابقه نمايش نامه نويسی 

Actor and theater. Cinema and TV director, was born in 1979 and graduated MA in theater 
directing from Tehran university. He has gained many awards as like as, the first acting 
(one person festival) puppeteer (student puppet festival) acting and puppeteer, play of Ali 
Baba and forty thieves in Baghdad (international puppet) and… he acted plays as like 
as, the second Richard (Tajbakhsh Fanaian) Terrorists (Payam Forotan) woman and her 
balloon (Behnaz Naderi) crow (Mozhgan Khaleghi) Othello (Hamid Mozafari) Samak 
thief (Javad Zolfaghari) scout (Mohammad Reza Khaki) Diotat (Atabak Naderi) looking 
for Mirghazab (Hosain Kiani) and… he directed plays as like as, Arash Iranian archer, 
rescuing soldier Hamp, one of all, Katalepsi, the wishes of the blind mouse and… 

Writer, director, actor and theater master, was born in 1971 and graduated MA degree in 
acting and directing. He has acted many different plays as like as, the nights of Avinion 
directing by Koroush Narimani, the train (Hamid Reza Azarang) and... he has also written 
and directed many plays as like as, the scraed retired old maǹ s nightmares, great Remlos, 
death of seller, Tehran under the wings of angels, general and... the other of his activities 
are, editing and directing more than one hundred radio plays, some tele theater, jury of 
national and international festivals, performing the workshops, gaining the some different 
awards in various  in theater festivals and... this artist was director for two courses in 
international Fajr festivals. 

Va h i d  N a f a r

N a d e r  B o r h a n i  M a r a n d

The Selective Board of Final new plans and outdoor performing
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نویسنده، پژوهشگر، کارگردان، مدرس و منتقد تئاتر، متولد ۱۳۳۶شهر ایذه  است. او دارای تحصيالت دکترای تخصصی 
پژوهش هنر Ph.D از دانشــگاه هنر تهران است. »کاکا سياه«، »داوری انيدرا«، »پرونده«، »آدم آدم است« و... برگی از خاطرات 
این هنرمند در زمينه بازیگری تئاتر است. وی همچنين نویسنده و کارگردان نمایش های»خشم شدید فليپ هوتس«، »قلعه«، 
»بافه های پرخون«، »جدال آخر«، »غســالخانه« و... است. مسئوليت های مدیریتی و اجرایی گسترده ای داشته است؛ دبيری 
جشنواره های بين المللی تئاتر فجر، عروسكی تهران مبارک و... در سوابق حرفه ای او دیده می شود. او در دوره ای هم به عنوان 
سرپرســت مرکز هنرهای نمایشی، سكاندار مدیریت تئاتر کشور بود. گرامافون و نمایش، بنفشه های سوگوار، تردید زرد، مليا 

عروسک شيراز و... از کتاب های این نویسنده، به پيشخوان کتابفروشی های تهران رفته است.  

نویسنده، کارگردان، مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران، متولد ۱۳۳۳ است. او دارای تحصيالت کارشناسی 
ارشد ادبيات نمایشی از دانشــگاه کاليفرنيا و دکتری درام تطبيقی از دانشگاه اسلو نروژ است. کتاب های »درام معاصر 
ایرانی و هنریک ایبسن«، »سه نمایشنامه کوتاه«، »آیين از صحن تا صحنه«، »تئاتر بدون گيشه« و... به قلم وی به نگارش 
درآمده است. کارگردان آثاری همچون رویای پایيزی و تهيه کننده نمایش »معرکه در معرکه« به کارگردانی سياوش 
طهمورث در جشــنواره تئاتر آوینيون فرانسه بوده است. او همچنين فعاليت های اجرایی متعدی داشته است. داوری 
جشــنواره های بين المللی، مدیر اجرایی سمينار هنریک ایبسن در ایران و نروژ، دبير بخش تئاتر فصلنامه هنر، دبير ده 

سمينار درباره تئاتر ایران و جهان در جشنواره فجر و... برخی از این فعاليت ها است. 

اردشير صالح پور 

فريندخت زاهدی

عضو هيأت داوران مسابقه نمايش نامه نويسی 

عضو هيأت داوران مسابقه پژوهش 

Writer, director, researcher, teacher, critic, born in 1957, in ize. he has ph.d of art research 
from art Tehran university, he has acted in plays like negro, judgment of anidra, document, 
man is man, eye against eye, dignitary of powerful   lion, and directed many plays like 
castle , severe fury of Philip hots, blood sheaf, last struggle, house of   baptism. Dr saleh por  
has many duties like executives duties, actuary of festivals like international  festival of fajr  
and  head of acting art centre. he has published many books like phonographic and theatre, 
sad violets, little bodies, dolls and masks,  ancient iran, yellow doubt, gong of theatres, 
bazbazak ha, mila the doll of shiraz .

Writer, directorm,translator, researcher  and master of Tehraǹ s university was born in 
1954 .she has MA of dramatic literature from university of California , and PH. D of 
harmonistic dram from university of  Oslo in Norway. she has written many plays like 
(contemporary Iranian dramand henrik ibsen),(three short plays), (ceremony from aporn to 
scene), (theater without selling ) and… she has directed the (fall dream) and produced the 
play (show into show) directing by  siavash tahmores in the festival of avinion in France. 
she has also done many executive activities. some of his other activities are the jury of the 
international festivals , executive manager of henrik ibseǹ s seminar in Iran and Norway, 
the actuary of art quarterly theater part and ...

A r d e s h i r  S a l e h p u r

F a r i d o k h t  Z a h e d i

The Jury Board of Competition of Play writing

jury Board competition of Research
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نویسنده و کارگردان، دارای دکترای تخصص های فلسفه هنر با گرایش موسيقی و تئاتر است. وی ریيس یونيمای 
ایران ازســال 200۸ تا 20۱۶ بود. همچنين، از ســال 20۱۶ تاکنون عضو کميته اجرائي و ریاست کميسيون ميراث 
یونيمای جهانی را بعهده دارد. او روش تئاتر ترنس مدرن را ابداع کرده است. این تئاتر از دایره مخاطب انسانی عبور می 
کند و اشياء را مورد خطاب قرار می دهد. تئاتر هایش برای عروسک های نشسته بر صندلی به عنوان مخاطب، از حدود دو 
دهه قبل مشهور هستند. در دوران کرونا رویدادهای هنری و ورزشی برای اشيا و عكس های مخاطبان، آثار ترنس مدرن 
اردالن را تداعی می کنند. وی برنده نشان علمی کنسرواتوارچایكوفسكی، جایزه جالل ستاری، تندیس جشنواره فجر، 

گوانجو چين و... بوده است. 

نمایشــنامه نویس، فيلمنامه نویس، استاد دانشــگاه، منتقد تئاتر و ســينمای ایران، متولد ۱۳۴۶ است. او دارای 
تحصيالت کارشناسی ارشد ادبيات نمایشی )دانشگاه تهران-۱۳7۸( کارشناسی ارشِد مطالعات سينما و تئاتر )دانشگاه 
کان فرانســه- 200۴( و دکترای زبان و ادبيات فرانسه با گرایش تئاتر )دانشــگاه پاریسست فرانسه- 20۱۳( است. او 
نویسنده نمایشنامه های؛ مزۀ دروغ تلخه، گروفالو، قشنگ ترین آواز دنيا، بنيامين و بن تن، دزد الالئی ها )مشترک با فائزه 
فيض(، تا قاف، کشتی نوح و ... است. همچنين فيلمنامه های آقای ارتباطی، انگشتر سليمان، گل های کاغذی و... به قلم 
وی نوشــته شده است. از این هنرمند کتاب¬های؛ ببين و بگو! دست به تلفن نزنی! ریختشناسی قصه های اساطيری و 

پهلوانی شاهنامه فردوسی،گفتمان تئاتر و... چاپ شده و به پيشخوان کتابخانه های مختلف رفته است. 

حميد رضا اردالن 

بهرام جاللی پور

عضو هيأت داوران مسابقه پژوهش 

عضو هيأت داوران مسابقه پژوهش 

Writer and director, has professional Doctorine of Philosophy of art tendency music and 
theater. He is director of UNIMA in Iran from 2008 to 2016. He been as executive committe 
and owning of committe of heritage in intrrnational UNIMA. He found and invented the 
therans of modern theater. This theater passes away from human viewers and focus on 
the objects. His plays were famous for puppets on the chairs as viewers, since two recent 
decades. In during of Corona virus the artistic and sport events are reflected the moden 
theater of Ardalan for objects and viewer̀ s photos. He won scientific sign of conservatoar 
Chaikofski, award of Jalal Satari, the statue of Fajr festival, Goangjo in China and...

Playwriter, senario writer, master and critic of theater and cinema, born in 1966. He has 
MA of dramatic literature (Tehran– 1999) MA of studing cinema and theater (university 
of Kaan – France – 2004) PHD of french language and literature tendency of theater 
(university of Parisest – France 2013). He witten plays like; taste of lie is bitter, Groofalo, 
the most beautiful son in the world, Benyamin and Benten, thief of cradlesong (common 
play with Faezeh Faiz), until Ghaaf, the Noah`s ship and ... he witten senarios like; MR 
Ertebati, ring of Solaiman, the paper flowers and ... he published books like; see and tell, 
doǹ t touch the phone, morphology of mythologic stories of Ferdousi`s Shaahnameh, 
discourse of theater and ...

H a m i d  R e z a  A r d a l a n

B a h r a m  J a l a l i p u r

jury Board competition of Research

jury Board competition of Research
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نویسنده، کارگردان و استاد نمایش عروسكی، متولد ۱۳29 سنندج و دارای تحصيالت کارشناسی نمایش از پردیس 
هنرهای زیباســت. ســپس به آکادمی هنرهای دراماتيک رم رفت. بيش از ۱00 اثِر هنری در کارنامه حرفه ای اوست. 
آثارش از جمله اپراهای عروسكی؛ »رستم و سهراب« عاشورا، حافظ، مولوی، ليلی و مجنون، سعدی، خيام و... محبوبيت 
همگانی یافته و در ایران و دیگر کشورهای دنيا، مخاطبان گسترده داشته است. جشنواره آریوانا دال ماره- ایتاليا، به خاطر 
تاثيراتش در ارتقا سطح تئاتر عروسكی ایران و جهان، جایزه »شاه ماهی طال« را به وی اهداء کرد. جایزه آی بی بی وای 
سویس، دکترای افتخاری )دانشگاه فيلم و تئاتر تفليس( نشان درجه یک هنری و... از دیگر افتخارات این هنرمند است. 

بهروز غريب پور 
عضو هيأت داوران مسابقه عکس

Writer, director and master of puppet performing, born in 1951 in Sanandaj and has BA in 
theater from Pardis the fine arts. He then to academy of dramatic arts. He has more than 100 
artistic performing. His plays are famous for people in Iran and people in other different 
countries. They are plays like, puppet opera, Rostam and Sohrab, Ashoora, Hafez, Molavi, 
Laili And Majnoon, Sà adi, Khayam and... the festival of Arivana Daal Mareh-Italy, give 
the award of golden king fish for his effection on level of theater in puppet theater in Iran 
and other countries. Other of his activities are like, award of IBBY of Swiss, honorable DR 
(theater and film university Teflis) the first grade artistic grade and...

B e h ro u z  G h a r i b p u r
jury Board Competition of Photo of Puppet Performing

عكاس هنری و مطبوعاتی، فعاليت خود را از ســال ۱۳7۱ در حوزه تئاتر آغاز کرد. همكاری با هنرمندانی از جمله؛ 
بهرام بيضایی، داوود رشيدی، حميد سمندریان، هما روستا، علی رفيعی، قطب الدین صادقی، داوود ميرباقری، بهروز 
غریب پور، پری صابری، بهزاد فراهانی و... برگی از خاطرات حرفه ای اوست. وی طی سه دهه به عكاسی چهره های تئاتر 
معاصر همچون؛ عزت اهلل انتظامی، جمشيد مشایخی، علی نصيریان، گالب آدینه، ایرج راد، اکبر زنجانپور و... پرداخت. 
او دبيری بخش عكس چند جشنواره ملی و بين المللی را بر عهده داشت. همچنين، برنده جوایز متعددی از رویدادهای 
مختلف تئاتر ایران بوده است. گفته می شود که این هنرمند، حدود یک هزار تئاتر را در لنز دوربين خود ثبت کرده است. 

اختر تاجيک
عضو هيأت داوران مسابقه عکس

Press and artistic photographer, began her artistic and professional activities since 1993 in 
te field of theater. She has cooperated with many great people in theater, as like as, Bahram 
Baizaie, Davood Rashidi, Hamid Samandarian, Hooma Roosta, Ali Rafie, Ghotbadin 
Sadeghi, Davood Mirbagheri, Behrooz Gharibpur, Pari Saberi, Behzad Farahani and... 
she has taken photos for Ezatolah Entezami, Jamshid Mashayekhi, Ali Nasirian, Golab 
Adineh, Iraj Raad, Akbar Zanjanpur, and... she has directed the part of photo in some 
national and international photo festivals. She has gained and won many awards in many 
different and variuos theater festivals in Iran. It is said that this artist, has recorded more 
than one thousand theaters and performing in the lenz of his camera. 

A k h t a r  Ta j i k
jury Board Competition of Photo of Puppet Performing
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عكاس، فيلمساز و فيلم بردار، متولد ۱۳۳2 اروميه، دارای تحصيالت ليسانس ادبيات انگليسی از دانشگاه تهران است. 
او برنده جوایز متعددی از جمله؛ ورلد پرس فتو )مسابقه عكس های مطبوعاتی جهان-۱990( یوزپلنگ طالیِی بهترین 
فيلم کوتاه، برای فيلم پنج داستان کوتاه )تاشكند( تندیس طوبی زرین، لوح سيمين و نشان درجه یک هنری )جشنواره 
تجسمی فجر( و... بوده است. وی فيلمبردار سه فيلم از سينماگر صاحب سبک جهانی »عباس کيارستمی« با عناوین؛ 
»ای بی ســی آفریقا«، »جاده ها« و »پنج« است. صمدیان همچنين؛ فيلم »هفتاد و شش دقيقه و پانزده ثانيه با عباس 
کيارستمی« را ساخت که در جشنواره کارلووی واری به نمایش درآمد. برپایی ورکشاپ در مدرسه سينمایی مكزیک، 

سين مورليا، تدریس فتوژورناليسم در دانشگاه تهران و... از دیگر فعاليت های این هنرمند است. 

سيف اهلل صمديان
عضو هيأت داوران مسابقه عکس

Photographer, film maker and camera man, was born in 1954 in Oromiyeh, he has BA in 
English literature from Tehran university. He has many awards in many different festivals, 
they are as like as, World press photo (world press photos-1990), the golden cheeta the 
best short film, for five short films (Tashkand) the golden statue, the golden and the first 
artistic grade (imaginal Fajr festival) and... the other of his activities are, taking photo 
in Abas Kiarostami`s films named, ABC Africa, roads, five. He made film 76 minutes 
and 15 seconds with Kiarostami that attended in Karlou Vari. His artictic activities are,as 
like as, He performed workshops in cinema school in Mexico, Sin Morila, teaching 
photojournalism in Tehran university and... 

S a i f o l a h  S a m a d i a
jury Board Competition of Photo of Puppet Performing
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Anna, a girl who sleeps with open eyes

آنا، دختری که با چشمان باز می خوابد 

A girl named (Anna) is looking 
for her mother and father in an 
adventuresomeness trip and...

و   ۱۳7۶ متولد  کارگردان،  و  بازیگر 
عروسكی  نمایش  رشتۀ  دانشجوی 
دوره های؛  است.  تهران(  هنر  )دانشگاه 
بازیگری پيشرفته آموزشگاه هنر ارجمند، 
صداپيشگی عروسک )حميد جبلی( ميم 
)رضا کشاورز( بازی دهی عروسک )مریم 
سعادت( را نيز گذرانده است. او برنده جایزه 
جشنواره  از  بازیگری  و  کارگردانی  اول 
همچنين،  است.  عروسكی  دانشجویی 
سازندۀ عروسک در »شاهكار جمالزاده«، 
خوراک، نگين، آنا دختری که با چشمان 
باز می خوابد، تنها یک زمين داریم و... به 
شمار می رود.  »خوراک«، نگين، آنا دختری 
که با چشمان باز می خوابد و... از آثارش 
در مقام کارگردان تئاتر است. فعاليت در 
فيلم های کوتاه )ایستگاه، وان، همستر و...( 
آثار سينمایی )دیاپازون، ترنس مدرن  و 
و...( برگ دیگری از خاطرات حرفه ای این 

هنرمند است.

سفری يکتا طبيبی در  »آنا«  نام  به  دختری 
پر ماجرا به دنبال پدر و مادرش 

است و... 

Writer: Amir Mohammad Nabati/ Director: Yekta Tabibi/ Actress: Melika Radmand/ Director Assistant: Raham 
Baiglu/ Supervisor of group of puppet making, designing and Director Advisor: Sajad Hashemi/ Making Puppet`s 
Group: Roya Almasi Mehr, Nahal Davari, Panah Mashayekhi, Khorshid Cheraghipur Atoosa Jonaid, Ladan 
Mehranzadeh/ Puppeteers: Sara Sarabi, Paniz Afshar, Yeganeh Shafiei/ Light Designer: Morteza Haghighat Bayan/ 
Costume Designer: Zahra Miraghaiei/ Composers: Fatemeh Faizizadeh And Sorena Roghani/ Duration: 40 Minutes/ 
City: Tehran/ Province: Tehran

 نويســنده: امير محمد نباتی/   کارگردان: یكتا طبيبی/  بازيگر: مليكا رادمند/  دستيار کارگردان: رهام بيگلو/ مشاور کارگردان، طراحی و سرپرست گروه 
ساخت عروسک: سجاد هاشمی /  گروه ساخت عروسک: رویا الماسی مهر، نهال داوری، پناه مشایخی، خورشيد چراغی پور، آتوسا جنيد، الدن مهران زاده/  بازی 
دهندگان عروسک: سارا سرابی ،پانيذ افشار، یگانه شفيعی/  طراح نور: مرتضی حقيقت بيان /  طراح لباس: زهرا ميرآقایی/ آهنگساز: فاطمه فيضی زاده و سورنا 

روغنی / مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۴0 دقيقه/ شهر: تهران/ استان: تهران

Actress and director, was 
born in 1998 and is the college 
student in playing puppet 
(fine art in tehran). She has 
passed the advanced coursesin 
artistic institute of Arjmand, 
puppeteer with (Hamid Jebeli), 
mim (Reza Keshavarz), 
puppeteer (Maryam Sà adat). 
She has won many awards as 
like as the firstdirecting and the 
acting from the student puppet 
festival. She has made many 
puppets in many plays like 
Masterpiece of Jamalzadeh, 
Food, Negin, Anna the girl 
who sleeps with open eyes, we 
just have one earth and... she 
has directed many plays like 
Food, Negin, Anna a girl who 
sleeps with open eyes and... 
the other her professional 
activities are short films 
(Station, Bath Tube, Squireel) 
and cinema films (Diapazoon, 
Modern Trans) and... 

 Ye k t a
Ta b i b i

A d u l t
بـزرگسـال  
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 Instrumentalists of peace

صلح نغمه لرینی یایانالر

Ashigh instruments and narrates 
the love and peace for people in 
world and...

نویسنده، طراح و کارگردان، متولد ۱۳۵0 
اردبيل و دانش آموخته کارشناسی ارشد 
سرپرست  او  است.  نمایش  کارگردانی 
اردبيل  اویون-  عروسكی  تئاتر  گروه 
یونيما  مسئولی  مدیر  همچنين؛  است. 
مبارک - اردبيل، رئيس انجمن هنرهای 
و  کودک  گروه  مدیر  استان،  نمایشی 
نوجوان شبكه سبالن و... برگ دیگری از 
فعاليت های این هنرمند در حوزۀ اجرایی 
و مسئوليتی است. وی در رویدادهای ملی 
و بين المللی تئاتر ایران، حضوری گسترده 
داشته است. نمایش هایی از جمله؛ »پرواز از 
قفس«، فدیه، زینقرو، افسانه گل و بلبل، 
گوئچک، آخرین گل، گلين، رامپ،  منم 
که بی تو، نارای، آی ایشيقی، جریره بانوی 
آتش بانوی آب، زه آشوب، خمير سلطان، 
سودای شب، ایلدیریم و... برخی از آثارش 

در ِکسوت کارگردان تئاتر است. 

محمد تقی اسماعيلی يايانالر  لرينی   نغمه  صلح   «
برای  را  عشق  و  صلح  »آشيق« 
می کند  روايت  می نوازد،  جهان 

و...

Group̀ s name: Oyoun/ Director, writer and designer: Mohammad Taghi Esmailei/ Actors And Actresses And Puppeteers: Bahman 
Safarian, Maryam Danandeh, Milad Najaflu, Haniyeh Alinezhad, Mohammad Amin Esmailei, Vahid Khashna, Parya Noroozi, 
Sajjad Haj Hosaini / Artistic director: Fatemeh Barmal/ Director Assistant: Mehdi Delnavaz/ Programer: Parisa Bagherian/ 
Performing Director: Sanaz Jelvehdeh/ Scene And Puppet Designer: Mohammad Taghi Esmailei/ Accesory And Decor And 
Puppet Making: Group/ Voice And Music Designer: Bahram Rajab Alizadeh/ Light Designer: Ata Maleki/ Brochure And Poster 
Designer: Hojat Mojarad/ Scene Manager: Maryam Ahmadi/ Continuity: Bahar Shahamati/ Costume Sewing: Khadijeh Sajedi/ 
Technical Manager: Ali Asghar Bakhshizadeh/ Public Relation And Publicity Manager: Sajad Haj Hosaini/ Photographer: 
Bahareh Ebrahimzadeh/ Film: Majid Bahskal/ Production Manager: Saeed Samavati/ Group̀ s Supervisor: Mohammad Taghi 
Esmailei/ Techique of Play: Mix/ Viewer: Adult/ Duration: 30 Minutes/ City: Ardebil/ Province: Ardebil

نام گروه: اویون/ طراح ، نويسنده و کارگردان: محمد تقی اسماعيلی/ بازيگران و بازی دهندگان عروسک: بهمن صفاریان، مریم داننده ، ميالد نجفلو، هانيه علی نژاد،  محمد امين اسماعيلی، 
وحيد خشنا، پریا نوروزی، سجاد حاج حسينی/ مدير هنری: فاطمه برمال/ دستيار کارگردان: مهدی دلنواز/ برنامه ريز: پریسا باقریان/ مدير اجرا: ساناز جلوه ده/ طراح عروسک و صحنه: 
محمدتقی اسماعيلی/ ساخت عروسک و دکوروآکسسوار: گروهی/ موسيقی و طراح صدا: بهرام رجبعلی زاده/ طراح نور: عطا ملكی/ طراح پوستر و بروشور: حجت مجرد/ مدير صحنه: 
مریم احمدی/ منشی صحنه: بهار شهامتی/ دوخت لباس: خدیجه ساجدی/ مدير فنی: علی اصغر بخشی زاده/ مدير تبليغات و روابط عمومی: سجاد حاج حسينی/ عکاس: بهاره ابراهيم 
زاده/ فيلم: مجيد بشكل/ مدير توليد: سعيد سماواتی/ سرپرست گروه: محمد تقی اسماعيلی/ تکنيک نمايش: ميكس/ مخاطب: بزرگسال / زمان : ۳0 دقيقه / شهر: اردبيل/ استان: اردبيل 

Writer, designer and director 
was born in 1972 in Ardebil 
and graduated M A. In 
directing in theater. He is 
supervisor of theatrical group 
of Oyoun in Ardebil. He has 
many activities in field of 
performing and executiving 
like responsible director of 
UNIMA- Mobarak-Ardebil, 
head of the association of 
dramatic art in Ardebil, group̀ s 
director of children and youth 
channel of Sabalan, and... he 
has attended in many national 
and national theater events. 
He has directed many plays 
like, Fly from cage, Fadiyeh, 
Zinghroo, Legend of flower 
and nightingale, Gooijak, The 
last flower, Gelin, Ramp, I 
am without you, Naraiei, Ai 
asheghi, clothes of lady of fire 
and water, distruption, King̀ s 
flour, Ildrim, fear of night and...  

 Mohammad
Taghi Esmailei

A

d u l t 

بـزرگسـال 
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Bath

حمام

The third day of the unknown year, 
it̀ s few minutes after three P. M. A 
house in the thied street and...

طـراح و کارگـردان، فـارغ التحصيـل فـوق 
ليسـانس گرافيـک از آکادمی بـررا )ایتاليـا( 
اسـت. او تصویرسـاز کتاب هـای؛ »واسـتو 
ویدیـا«، سـرما خوردگـی، سـندروم غـروب 
زدگـی و... بـوده اسـت. طراحـی، سـاخت 
صحنـه و عروسـک نمایش هـای؛ آسانسـور 
در  صورتـی  ابـر  معجوتـی،  حسـن  کارِ 
جشـنواره ی بُزار بروکسل )حسـن معجونی( 
سـاخت مجموعـه ی عروسـک در نمایشـگاه 
مجموعـه  امامی )دانشـگاه هاروارد(  مينـو 
ماسـكهای سـمک عيار)جـواد ذوالفقـاری( 
طراحـی و اجـرای صحنـه کنسـرت گـروه 
شـوربا،  موسـيقی تلفيقی )برج آزادی تهران( 
عروسـكهای ۴ مـرد سـيبيلو در خندوانـه و... 
از دیگـر کارهایـش اسـت. او همچنيـن؛ سـه 
عروسـک شـهرزاد قصـه گوی هشـت متری 
را در پاسـاژ ارگ )ميـدان تجریـش تهـران( 
سـاخت. »شكسـتنی، لطفا بـا احتياط حمل 
شـود«، حمـام و... از آثـار ایـن هنرمنـد در 

ِکسـوت کارگـردان تئاتـر اسـت. 

روز سوم از سالی نامعلوم، ساعت هماسا »هما ساداتيان مقدم«
کمی بعد از سه ظهر، خانه ای در 

خيابان سوم و...  

Producer: Ebrahim Sadatian Moghaddam / Author: Motahara Emami / Director: Homa Sadatian / Assistant Director: Motahara 
Emami / Stage designer and stage performer: Homa Sadatian, Hamraz Daneshvar, Minashabi, Elham Bahar, Negar Rahimzadeh 
Eski, Zahra Nikkhah Azad, Pardon Permon, Nazanin Sharif, Navid Moghadam / Basic idea of theater: Samira Sarafraz / Music: 
Ramen, Zahra Nikkhah Azad / Animation: Homa Sadatian / Stage and Public Relations Secretary: Elham Bahar / Light designer 
and lighting executor: Nazanin Sharif / Cinematographer, photographer and social media manager: Zahra Nikkhah Azad / 
Behind-the-scenes photographer and videographer: Permon Campus / Making a bath doll: Homa Sadatian, Navid Moghadam / 
Performance group in order of entering the stage: Elham Bahar, Motahara Emami, Hamraz Daneshvar, Navid Moghadam, Negar 
Rahimzadeh Eski, Pardon Permon, Nazanin Sharif, Mina Shahabi / Technical Affairs: Navid Moghadam, Amir Abedi / Thanks 
for: Majid Nikkhah Azad for making the stage revolving tables, the family of agents because of their patience, Brooklyn, Mehran 
Daneshvar, Meysam Sadatian, Seyed Morteza Mousavi, Shayan Parvin, Reza Dastanpour / City: Tehran / Province: Tehran / 

تهيه کننده : ابراهيم ساداتيان مقدم  / نويسنده:  مطهره امامی / کارگردان:  هما ساداتيان / دستيار کارگردان:  مطهره امامی / طراح صحنه و اجرای صحنه:  هما ساداتيان، همراز 
دانشور، ميناشهابی، الهام بهار، نگار رحيم زاده اسكی، زهرا نيكخواه آزاد، پردیس پرمون، نازنين شریف،نوید مقدم /  ايده اوليه تئاتر:  سميرا سرافراز /  موزيک:  رامن ، زهرا نيكخواه 
آزاد /  انيميشــن:  هما ســاداتيان  / منشی صحنه و روابط عمومی:  الهام بهار  / طراح نور و اجرا نور:  نازنين شریف  / فيلمبردار، عکاس و مدير شبکه های اجتماعی:  زهرا 
نيكخواه آزاد  / عکاس و فيلمبردار پشت صحنه:  پردیس پرمون  / ساخت عروسک وانی : هما ساداتيان، نوید مقدم /  گروه اجرا به ترتيب ورود به صحنه:  الهام بهار، مطهره 
امامی ، همراز دانشور، نوید مقدم ، نگار رحيم زاده اسكی، پردیس پرمون، نازنين شریف ، مينا شهابی  / امور فنی:  نوید مقدم ، امير عابدی  / با تشکر از:   مجيد نيكخواه آزاد برای  ساخت 
ميزهای گردان صحنه ، خانواده عوامل به خاطر صبوریشان، بروکلی، مهران دانشور، ميثم ساداتيان، سيد مرتضی موسوی، شایان پروین، رضا داستان پور/ شهر: تهران/ استان: تهران 

Designer, director, graduated 
in M A. In Graphics from 
Academy of Brra (Italy). She 
making photo for the books as 
like as, Vastoo vida, the cold, 
the suted girl, syndrom of 
loving sunset, and... the other 
of her activities are as like as, 
designing, making puppets 
and scenes the play of elevator 
by Hasan Mà jooni, the pink 
cloud in the festival of Bozar 
in Bruksel (Hasan Mà jooni) 
Lafdadio (Hediyeh Taheri) Tele 
theater of glowworm (Mehdi 
Mehdi Abadi) The puppets 
of the four-moustached men 
in happy watermelon, four 
puppets, mouse, dinosaure, 
Amoo norooz( uncle norooz 
and mommy sarma cold) in 
Jame-jam. The other of her 
plays as directing are, three 
puppets of narrator-Shahrzad, 
It̀ s fragile please handle with 
care, bath and...

H o m a s a 
«Homa Sadatian»

A d u l t
بـزرگسـال  
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Lady Eve

خانم حوا

Kak Rico Dulamartins the heas 
of the car company of laundry of 
Niagara, decides to use the metro 
but…

بازیگر، کارگردان، طراح، گوینده و بازی 
و  تهران   ۱۳۵2 متولد  عروسک،  دهندۀ 
بازیگری  کارشناسی  تحصيالت  دارای 
است. او گویندۀ عروسک مشهور»داداش 
است.  قرمزی  کاله  مجموعه  در  گلم« 
همچنين، شخصيت پردازی عروسک های؛ 
خوش  )شكرستان(  ماجد  و  سرگردنه 
شهر  سينمایی  فرموش)فيلم  و  خواب 
موشهای 2( با صدای اوست. وی به عنوان 
کاتاک  خارجی؛  فستيوال های  در  بازیگر 
کره  فرانسه،  آلمان،  روهر  هندوستان، 
جنوبی و... حضوری گسترده داشته است. 
نمایش های سانتا کروز به کارگردانی هما 
)حميد  سالخورده  بانوی  مالقات  روستا، 
سمندریان( حسن و دیو راه باریک پشت 
شازده  هملت  )افشين هاشمی(  کوه 
کوچولوی دانمارک )رضا بابک( هنر کمدی 
)دکتر  بانان  شيراندامی(دیده  اهلل  )ولی 
از  دیگری  برگ  و...  خاکی(  محمدرضا 
خاطرات بازیگری این هنرمند در اجراهای 

عمومی داخلی است.

عليرضا ناصحی  رئيس  دوالمارتينر  ريکو  کک   
شرکت ماشين رختشويی نياگارا 
تصميم ميگيرد از مترو استفاده 

کند اما...

(according to the story with this name by Honry Travilia) / Director: Alireza Nasehi / Puppet Designer: Sara Bayat 
/ Production Manager: Mehri Noori / Planer And Assistant: Kiarash Nasehi / Puppeteer And voice Actor: Alireza 
Nasehi / Technique of Performing: Top Tibl / Duration: 25 Minutes / City: Tehran / Province: Tehran

)بر اساس داســتانی به همين نام از هانری تراوايا(/ کارگردان: عليرضا ناصحی/  طراح عروسک: ســارا بيات/ مدير توليد: مهری نوری/ دستيار و برنامه 
ريز: کيارش ناصحی/ گوينده و عروسک گردان: عليرضا ناصحی/ تکنيک اجرا: تاپ تيبل / مخاطب: بزرگسال/ زمان: 2۵ دقيقه/ شهر: تهران/ استان: تهران 

Actor, director, designer, voice 
actor and puppeteer, was born 
in 1974 in Tehran and has BA. 
In acting. He is voice acting 
in play of my dear brother. He 
has also acting the on the way 
and Majed, (shekarestan) good 
sleeping and Farmoosh. He 
has attended in many festivals 
as like as, actor in Katook in 
India, Rooher In Germany, 
France, South Korea and… 
the other of her professional 
activities in the field of theater 
are as like as, Santa Krooz 
directing by Homa Roosta, 
Visitin the old lady (Hamid 
Samandarian) Hasan and 
giant the narrow way behind 
the mount (Afshin Hashemi) 
Hamlet the little Danish 
prince (Reza Babak) Art of 
comedy (valiolah Shirandami) 
scout (DR. Mohammad Reza 
Khaki0 and…
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Dash Akol

داش آکل

When Marjan reaches to Dash 
Akool that he is fallen down 
because of the Rostam`s short 
poniard and...

کارگردان، تهيه کننده، گوینده و تدوینگر، 
متولد۱۳۶۶ و دارای تحصيالت کارشناسی 
کارگردانی از دانشكده سينما تئاتر )دانشگاه 
هنر( و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از 
تهران(  )دانشگاه  زیبا  هنرهای  پردیس 
است. او در جشنواره های بين المللی تئاتر 
دانشگاهی، عروسكی دانشجویی، عروسكی 
است.  کرده  شرکت  و...  تهران-مبارک 
همچنين، با نمایش های؛ »موش و مداد«، 
جوجه اردک و جوجه مرغ در جشنواره تئاتر 
نوجوان اصفهان حضور داشت.  کودک و 
»نمی دونم فردا چی می شه«، سوء تفاهم، 
نگين، داش آکل و... برخی از آثارش در 
ِکسوت کارگردان تئاتر است. تهيه کننده 
گی نمایش »رفتم سيگار بخرم« کاِر  باقر 
سروش، ساخت فيلم های مستند و کوتاه 
)خزانه، بانوی ایرانی، خط ربط و...( از دیگر 

فعاليت های این هنرمند است. 

»مرجان« زمانی به »داش آکل« زهرا شاهين فر
می رسد که او به ضرب دشنۀ کاکا 

رستم، بر زمين افتاده و...

Director: Zahra Shahinfar/ Director Advisor: Adel Bezdodeh/ Writer: Bagher soroush (with adaptation to the Dash 
Akool By Sadegh Hedayat)/ Puppet Designing: Kimiya Shahinfar/ Puppet Making: Alireza Hosainpur/ Puppet 
Voice Actors And Actresses: Babak Newshadan, Baqer Soroush, Nasim Asadpour, Fatemeh Shahinfar, Milad Rafati, 
Hamid Alidad, Mehdi Mehran, Arsalan Shahbazbeigi, Payam Haghnejad/ Puppeteers: Erfan Safari, Melli Jafari, Anis 
Ershad, Baqer Soroush, Nasim Asadpour, Niousha Zarei, Fatemeh Ghasemi Sangi, Maral Sare Raz/ Scene Designer: 
Zahra Shahinfar, Alireza Hosainpur/ Composer: Mohammad Reza Safavi/ Brochure And Poster Designer: Zohreh 
Askari/ Photographer: Hamid Alidad/ Light and technical affairs: Mohammad Reza Shamlou / Thanks for: Hamid 
Asheghali/ Duration: 40 Minutes/ City: Tehran/ Province: Tehran

کارگردان: زهرا شاهين فر / مشاور کارگردان: عادل بزدوده / نويسنده: باقر سروش )با نگاهی به داستان داش آکل اثر صادق هدایت( / طراح شخصيت: کيميا شاهين فر / ساخت 
عروسک: عليرضا حسين پور، زهرا شاهين فر / صدا پيشگان عروسک: باقر سروش، بابک نيوشادان، نسيم اسدپور، فاطمه شاهين فر، ميالد رفعتی، ارسالن شهباز بيگی، پيام حق 
نژاد، حســين رجبی،حميد عليداد / بازی دهندگان عروسک: عرفان صفری، ملی جعفری، انيس ارشاد، نيوشا زارعی، فاطمه قاسمی سنگی، نسيم اسد پور، مارال ساره راز / طراح 
صحنه: باقر سروش، حسين رجبی، عليرضا حسين پور / نور و امور فنی: محمد رضا شاملو / آهنگساز: محمد رضا صفوی / طراح پوستر و بروشور: زهره عسكری / صدا و تصوير: 

حميد عليداد / با تشکر ويژه از: حميد عاشقعلی، ميالد رفعتی، مهدی مهران  / مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۴0 دقيقه  / شهر: تهران / استان: تهران 

Director, producer, voice 
actress and editor, born in 
1988 and has B A. In directing 
from college of cinema and 
theater (art college) and M. A. 
In theater directing from fine 
arts college- Pardis (Tehran 
university). She has attended 
in festivals like international 
student festival, puppet student, 
puppet in Tehran-Mobarak 
and... she has attended in 
international children and 
youth festival in Esfahan with 
plays, mouse and pencil, baby 
duck and baby chicken. She 
has directed many plays like, I 
doǹ t know what will happen 
tomorrow, Misunderstanding, 
Negin, Dash Akool and... the 
other of her activity in field 
of production, i went to buy 
cigarette by Bagher soroush, 
making short and documentary 
films (facility, Iranian Lady, the 
line of relation) and...
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Color of regret

رنگ حسرت

A woman remembers memories in 
her teen era in one of the rich maǹ s 
house (Khan) in Ghajar time and...

مدرس،  و  کارگردان  بازیگر،  طراح، 
تحصيالت  دارای  و  تهران   ۱۳۵۸ متولد 
کارشناسی نمایش عروسكی است. فعاليت 
هنری خود را از سال ۱۳77 آغاز کرد. او در 
رویدادهای ملی و بين المللی تئاتر ایران، 
و  »سيمين  است.  داشته  مداوم  حضور 
فرزان«، سایه بر آب، آنتيگونه، رنگ حسرت 
و... از جمله آثارش در ِکسوت کارگردان 
تئاتر است. همچنين در »چمدان و سگ 
ملوس، کاِر آلبرت بيگجانی، هزار قصه ی 
یک شب )سميه گلباز و داوود بختياری( 
مریم  و  آتشانی  )عبد  انگيز  سفر شگفت 
آشوری( مضرات رام نكردن زن سرکش 
کوهستان  مرد  حكایت  زمانی(  )افسانه 
)افسانه زمانی( ایستگاه )سرگل اسالميان( 
پشت دیوار )سرگل اسالميان( کنار تمام 
و...  محسنی(  )سلما  جهان  پنجره های 
به عنوان بازیگر و عروسک گردان حضور 

داشته است.

فهيمه عابدينی  زنی خاطرات نوجوانی اش را که 
در خانه ی يکی از خوانين قاجار 

گذشته، مرور می کند و...

Work by Group of Mahi (fish)/ According to the story of Haj Barikala (congratulation) by Mihan Bahrami/ Director 
And Rewriting: Fahimeh Abedini/ Puppet Players: Marziyeh Sarmashghi, Sadegh Sadeghipur/ Voices: Amir Hosain 
Ensafi, Mohammad Reza Maleki, Abed Atashani, Maryam Ashoori, Marziyeh Sarmashghi, Hengameh Sazesh, Milad 
Ramezani Varjavand, Malahat Akhlaghi, Sadegh Sadeghipur, Fahimeh Abedini/ Scenes And Puppets Designer: Rà fat 
Hashemi Sisakht/ Making: Rà fat Hashemi Sisakht, Marziyeh Sarmashghi, Sadegh Sadeghipur/ Decor Making And 
Designing: Babak Javanmard, Sadegh Sadeghipur/ Voice Recording: Sadegh Sadeghipur, Abed Atashani, Amir Hosain 
Ensafi/ Camera man And Photographer: Masoud Khalajzadeh/ Duration: 30 Minutes/ City: Tehran/ Province: 
Tehran

کاری از گروه »ماهی«/ براساس داستان »حاج باريکال« نوشته ی ميهن بهرامی/ بازنويس و کارگردان: فهيمه عابدینی/ بازی سازان: مرضيه سرمشقی، 
صادق صادقی پور/ صداها: اميرحســين انصافی، محمدرضا مالكی، عبد آتشانی، مریم آشــوری، مرضيه سرمشقی، هنگامه سازش، ميالد رمضانی ورجاوند، مالحت 
اخالقــی، صادق صادقی پور،  فهيمه عابدینی/ طراح عروسک و صحنه ها: رفعت هاشمی سی ســخت/ ساخت: رفعت هاشمی سی سخت، مرضيه سرمشقی، صادق 
صادقی پور/ طراحی و ســاخت دکور: بابک جوانمرد، صادق صادقی پور/ ضبط صدا: صادق صادقی پور، عبد آتشــانی، اميرحسين انصافی/ عکاس و فيلمبردار: 

مسعود خلج زاده/ مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۳0 دقيقه/ شهر: تهران / استان: تهران

Designer, actress, director 
and teacher, born in 1980 in 
Tehran and has BA. In puppet 
performing. She began her 
artistic activity from 1999. 
She has remarkable role in 
national and international 
theater events in Iran. She has 
directed plays like, Simin and 
Farzan, Shadow on the water, 
Antigone, color of regret, 
and....  She has worked in field 
of acting and puppeeting like 
Suitcase and nice dog by Albert 
Baigjani, Thousand stories 
of a night (Somayeh Golbaz 
And Davood Bakhtiari) The 
magical trip (Abed Atashani 
And Maryam Ashoori) The 
disadvantages of not taming 
unruly woman (Afsaneh 
Zamani) Anecdote of mountain 
man (Afsaneh Zamani) Station 
(Sargol Eslamian) Behind the 
wall (Sargol Eslamian) Near 
all of windows of world (Salma 
Mohseni) and...
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White-haired Zaal

زال سپید موی

Zaal is the left infant in the extend 
of the Alborz mountains. The 
fabulous bird trains him with its 
babies and...

کارگردان،  و  طراح  بازیگر،  نویسنده، 
متولد ۱۳۴9 بيرجند و دارای تحصيالت 
است.  تئاتر  کارگردانی  ارشد  کارشناسی 
او در رویدادهای ملی و بين المللی تئاتر 
ایران از جمله؛ فجر، آیينی و سنتی، کودک 
و...  یونيما  تهران،  عروسكی  نوجوان،  و 
حضوری گسترده داشته است. همچنين 
کارهایش، برنده جوایز مختلفی از جمله؛ 
رتبه اول موسيقی )جشنواره فجر( بهترین 
نمایش )هيأت منتقدان یونيما( رتبه برتر 
خيابانی )عروسكی یونيما( و... بوده است. 
حدود 20 سال در زمينه تئاتر عروسكی 
فعاليت دارد و آثار متعددی را اجرا کرده 
است. نمایش هایی همچون؛ »خروس زری 
پيرهن پری«، ببين چه برفی مياد، خورشيد 
حسنک، مترسک، عصای کارگشا، یه شب 
ماه مياد و... برگی از خاطرات حرفه ای این 

هنرمند در ِکسوت کارگردان تئاتر است.

»زال« نوزادی رها شده در دامنه حسين عباس زاده 
البرز است. سيمرغ او را در کنار 

بچگانش پرورش می دهد و...

Writer And Director: Hosain Abaszadeh/ Puppeteers: Mehrdad Abaszadeh, Mehdi Amelinia, Javad Ghaderi gasak, Ali Majidi, Mahmoud 
Khosromanesh, Hojat Delavarnia, Ali Malekabadi, Lida Habibi, Marziyeh Khosravi, Narjes Borhani, Sarina Erfanju, Fatemeh Mohammadi, 
Sarina Erfanju, Vida Jamalipur, Bahareh Chehrehasa, Farnaz Khalilnezhad/ Voice Actors And Actresses: Alireza Mohammadi, Mehrdad 
Abaszadeh, Nazanin Barati, Lida Habibi, Narjes Borhani/ Producer: Maryam Yazdani (The institute of top children in Birjand) And Association 
of dramatic art in south Khorasan/ Movement And Form Designing: Nazanin Dastgerdi/ Puppet Making And Designing: Mohammad 
Reza Sà adati, Makan Vaziri/ Costume Sewing And Designing: Zaynab Chamani, Tahereh Chahkandinezhad, Nazanin Dastgerdi/ Effect 
And Light: Arman Yosefi, Dina Janmohammadi/ Photographer: Mahtab Abaszadeh/ Scene Manager: Bahman Khalilnezhad/ Camera 
man: Hadi Sabet, Makan Vaziri/ Music: Mehdi Salam Abadi, Amir Madadipur, Fatemeh Lari, Hojat Delavarnia/ Thanks for acompany : 
Javad Mohammadi, Ali Ashraf Khorasani And Nadia Dastgerdi/ Duration: 55 Minutes/ City: Birjand/ Province: Soth Khorasan

نويسنده و کارگردان: حسين عباس زاده / بازی دهندگان عروسک ها: مهرداد عباس زاده ، مهدی عاملی نيا، جواد قادری گسک ، علی مجيدی، محمود خسرومنش، حجت دالورنيا، علی 
ملک آبادی، ليدا حبيبی، مرضيه خسروی، نرجس برهانی، سارینا عرفان جو، فاطمه محمدی، سارینا عرفان جو، ویدا جمالی پور، بهاره چهره آسا، فرناز خليل نژاد / صداپيشه عروسک ها: عليرضا 
محمدی، مهرداد عباس زاده، نازنين براتی، ليدا حبيبی، نرجس برهانی / تهيه کننده: مریم یزدانی )موسسه کودکان برتر بيرجند(  و انجمن هنر های نمایشی استان خراسان جنوبی / طراحی 
فرم و حرکت: نازنين دستگردی / طراحی و ساخت عروسک ها: محمد رضا سعادتی، ماکان وزیری  / طراحی و دوخت لباس: زینب چمنی، طاهره چهكندی نژاد، نازنين دستگردی / نور و 
افکت: آرمان یوسفی،  دینا جان محمدی / عکاس: مهتاب عباس زاده / مدير صحنه: بهمن خليل نژاد/ تصوير برداری: هادی ثابت، ماکان وزیری/  موسيقی: مهدی سلم آبادی، امير مددی پور، 

فاطمه الری، حجت دالورنيا / با سپاس از همراهی: جواد محمدی، علی اشرفی خراسا نی و نادیا دستگردی / مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۵۵ دقيقه / شهر: بيرجند/ استان: خراسان جنوبی 

 Writer, actor, designer and 
director, born in 1971 in 
Birjand and has M A. In 
theater directing. He has 
attended in national and 
international theater events 
in Iran like, Fajr, Ritual 
and Traditional, children 
and yoth, puppet of Tehran, 
UNIMA and... he has won 
many awards like, the first 
role for music (Fajr festival) 
the best play (critics board of 
UNIMA)the top role in off 
stage (puppet of UNIMA) 
and... he has workes in the 
field of the puppet theaters for 
20 years and has performed 
many works. The other of his 
professional works in field of 
theater directing like Zari`s 
rooster Pari`s dress, look the 
weather is snowing heavily, 
Hasanak`s sun, scarecrow, 
solving stick, a night moon 
comes and...
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Sa`adi, Colombus and conquest of heaven

سعدی، کلمب و فتح بهشت

A young writer wants to write story 
about Kish Island. He is dreaming 
about Sà adi and Colombus and...

دهندۀ  بازی  و  کارگردان  طراح،  بازیگر، 
دارای  و  تهران   ۱۳۵۵ متولد  عروسک، 
تحصيالت کاردانی موسيقی و کارشناسی 
گریم است. همچنين، دورۀ کارگردانی را 
با مرضيه برومند گذراند. او صدا پيشه و 
»جنگل  مجموعه های؛  گردان  عروسک 
عسلی«، قصه های نخلستان، فردا که بهار 
آید، لی لی حوضک، کلبه جنگلی، فارسی 
زیبا، اتل متل، بچه ها مدرسه، مجموعه چرا، 
تن تن کارتن، صندوقچه هد هد، امين و 
مينا، مدرسه فسقلی ها، تجربه های آقای 
صداش  دسی  »دس  است.  خوشبخت 
تماشا،  بياین  بچه ها  سنجد،  مياد«، 
خندون،  و  قندون  سعادت،  مهمانپذیر 
کارا و کوشا، کوچه مروارید، کاله قرمزی، 
شكرستان،   ،2 شهرموش ها  سينمایی 
دیگر  از  و...  کوچک  شبكه  بادکنک، 
کارهای این هنرمند در ِکسوت صداپيشه 

و عروسک گردان است.

مهتاب تبريزی می خواهد  جوان  ای  نويسنده   
کيش  جزيره  درباره  داستانی 
کريستف  و  سعدی  بنويسد. 

کلمب به خواب او می آيند و...

Writer: Aghil Zamani/ Director: Mahtab Tabrizi/ Voice Actors And Actresses: Alireza Moghadasi, Vahid Jà fari, 
Mehdi Noori, Asal Charmchi, Ali Aminifar And Ariya Sadeghi/ Puppeteers: Ariya Sadeghi, Arshia Sadeghi, Sayeh 
Charmchi, Asal charmchi, Sayeh Saraian, Maryam Mohammadi, Raziyeh Kazazi/ Actor: Aghil Zamani/ Composer And 
Songwriter: Amir Hosain Ensafi/ Kamancheh Instrumentalist: Behnoosh Kazemizadeh/ Voice Actor`s Supervisor 
And Recording: Ali Fereidooni/ Puppet Designing: Mahtab Tabrizi, Sepideh Matlabizadeh/ Puppet Making: Mahtab 
Tabrizi/ Decor Designing: Mahtab Tabrizi, Sepideh Matlabizadeh/ Decor Making: Davood Gharagoozlu And Mahtab 
Tabrizi/ Edition And Mix of voice: Ariya Sadeghi/ Director Assistant: Aghil Zamani/ Duration: 50 Minutes/ City: 
Kish Island/ Province: Hormozgan

نويســنده: عقيل زمانی/ کارگردان: مهتاب تبریزی/ صداپيشگان: عليرضا مقدسی، وحيد جعفری، مهدی نوری، عســل چرمچی، علی امينی فر و آریا صادقی 
/ عروســک گردانان: آریا صادقی، ارشيا صادقی، سایه چرمچی، عسل چرمچی، سایه ســرائيان، مریم محمدی، راضيه کزازی / بازيگر: عقيل زمانی/ ترانه سرا و 
آهنگساز: اميرحسين انصافی / نوازنده کمانچه: بهنوش کاظمی زاده/ ضبط و سرپرســت صداپيشگان: علــی فریدونی/ طراحی عروسک: مهتاب تبریزی، 
سپيده مطلب زاده/ ساخت عروسک: مهتاب تبریزی/ طراح دکور: مهتاب تبریزی، سپيده مطلب زاده/ ساخت دکور: داوود قراگوزلو و مهتاب تبریزی/ ميکس و 

اديت صدا: آریا صادقی/ دستيار کارگردان: عقيل زمانی / مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۵0 دقيقه/ شهر: جزیره کيش/ استان: هرمزگان 

Actress, designer, director and 
puppeteer, was born in 1977 in 
Tehran and has AD. In music 
and B A. In making up. She 
has passed directing course 
with Marziyeh Bromand. 
Sher has puppeeting and voice 
acting in many plays like, The 
honey jungle, The stories of 
palm trees, If tomorrow spring 
comes,Lili Hozak, Jungle cab, 
Beautiful persian, Atal Matal, 
School children, Series of why, 
Tan tan cartoon, Nest of Hod 
hod, Amin and Mina, Thhe 
little childreǹ s school, MR. 
Happiness̀ s experience. The 
other of her works are, voice 
of Das dasi is heard, Senjed, 
Children come to watch, Inn 
of Sà adat, Ghandoon and 
khandoon, Kara And koosha, 
Alley Morvarid, Red hat, 
City of mice 2, Shekarestan, 
Balloon, Little channel and... 
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Stronger

قوی تر 

A woman in regarding with the 
social events faces with the strange 
adventures and...

منتقد  و  پژوهشگر  کارگردان،  نویسنده، 
دارای  و  اصفهان  متولد۱۳۵0  تئاتر، 
فوق  و  نمایشی  ادبيات  ليسانس  مدارک 
ليسانس پژوهش هنر است. او برنده جوایز 
متعددی از جمله؛ تندیس نمایش برگزیده 
تهران-  عروسكی  جشنواره  )هشتمين 
مبارک( بهترین نمایشنامه نویسی، بهترین 
)جشنواره  دکور  طراحی  و  کارگردانی 
کانون ها( و... بوده است. »عكس سوخته«، 
دو نمایشنامه خيمه شب بازی، خاطرات 
خط خورده، پلک ها نيمه باز، سكوتی نسبتاً 
طوالنی، پس از سكوت و ... به قلم وی، 
نوشته و چاپ شده است. »شب مهتاب«، 
مبارک و دیو سفيد، خيمه شب بازی در 
بارگاه سليم خان و... از آثارش در ِکسوت 
کارگردان تئاتر است. چاپ ده ها مقاله، نقد 
و گزارش در مجالت تخصصی و مطبوعات 
کثير االنتشار و... از دیگر فعاليت های این 

هنرمند است.

رويدادهای جواد تولمی  بستر  در  زنی 
اجتماعی با ماجراهای عجيبی رو 

به رو می شود و... 

Writer:Agust Strindberg  / Translation: DR. Farhad Nazerzadeh Kermani / Director, Designer And Dramatist: Javad 
Tolami  / Actress: Maryam Gholhaki / Puppeteers: Sajedeh Bagheri, Motahereh Ghoodsizadeh, Mahdiyeh Mashayekhi 
/ Scene Manager And Director Assistant: Mahdiyeh Mashayekhi / Puppet Designing: Nasim Yaghooti / Puppet 
Making: Nasim Yaghooti, Abas Fartoosi, Sajedeh Bagheri, Motahereh Ghoodsizadeh And Neda Vafaei / Effect And 
Music: Hamid Reza Nooraei / Making-up Designing: Shabnam Roozbahaiei / Costume of Puppet Sewing And 
Designing: Zahra Noori / Light Designing: Maysam Safari / Light Collegues: Mojtaba Gioan, Hosain Akbari / Decor 
Designing: Javad Tolami / Decor of Puppet Making And Painting: Fereidoon Nasirinezhad / Photographers: Maryam 
Noori, Zaynab Noori / Brochure And Poster Designing: Javad Tavalemi / Duration: 40 Minutes / City: Tehran / 
Province: Tehran

نوشته: آگوست اســتریندبرگ/ ترجمه: دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی/ دراماتورژ، طراح و کارگردان: جواد تولمی / بازيگر : مریم قلهكی / عروسک گردانان: ساجده 
باقری، مطهره قدسی زاده، مهدیه مشایخی/ دستيار کارگردان و مدير صحنه: مهدیه مشایخی/ طراح عروسک: نسيم یاقوتی / ساخت عروسک: نسيم یاقوتی، عباس 
فرطوســی، ساجده باقری، مطهره قدســی زاده و ندا وفایی/ موسيقی و افکت: حميدرضا نورایی / طراح گريم: شبنم روزبهانی / طراحی و دوخت لباس عروسک: زهرا 
نوری / طراحی نور: ميثم صفری/ همکاران نور: مجتبی گيویان، حســين اکبری/ طراح دکور: جواد تولمی / ساخت و رنگ آميزی دکور عروسکی: فریدون نصيری 

نژاد/ عکاسان: مریم نوری، زینب نوری/ طراحی پوستر و بروشور: جواد تولمی / مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۴0 دقيقه/ شهر: تهران/ استان: تهران 

Writer, director, researcher 
and theater critic was born 
in 1972 in Esfahan and has 
BA in dramatic literature and 
MA in research of art. He 
has on many awards as like 
as the first selective play (the 
8th puppet festival Tehran-
Mobarak) the best play 
writing, the best directing 
and decor designing (festival 
of clubs) and... he has written 
many plays as like asm Burn 
photo, Plays of puppets, 
the False memories, semi-
open eye lashes, nearly long 
silence, after silence and... 
he has directed many plays 
as like as, night of cresent, 
Mobarak and white giant, 
play of puppet, in the Salim 
khaǹ s tomb and... the other of 
his activities are punlishing 
more than ten researches, 
reports in the professional 
magazines and newspapers.
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Haiku the one-handed oarsman

هایکوی پاروزن یکدست 

Masafoomi Nagasaki, is brought ti 
the vacant and unknown island. He 
saw an strange bird and...

نویسنده، بازیگر، طراح و کارگردان، متولد 
۱۳۵۴تهران و دارای تحصيالت کارشناسی 
امپراطوریس  نمایشنامه های  است.  تئاتر 
رمان  بورس،  زندگی،  بازی  و  اصطبل 
 THE GUARDIAN OF THE«
TREASURE TALISMAN« به 
زبان انگليسی و... به قلم وی نوشته و چاپ 
متعدد  جوایز  برنده  همچنين؛  اند.  شده 
بازیگری، نمایشنامه نویسی و کارگردانی از 
جشنواره های بين المللی کودک و نوجوان، 
خيابانی مریوان، تئاترشهر و... بوده است. 
»سرشت سوگناک زندگی« به کارگردانی 
محمود عزیزی، معراج )داوود مير باقری( 
شمس )اميردژاکام( بازی زندگی )عليرضا 
عبقری(  )رکسانه  کالت  دژ  راز  دهقانی( 
شاهزاده خانوم بدترکيب )مریم کاظمی( 
»آرش«،  اوست.  بازیگری  کارهای  از  و... 
آبی ترین آسمون، تنها قاصدک بابا، اینجا 
تهران است، رخنه، جادوگر شهر زمرد و... 
از آثار این هنرمند در ِکسوت کارگردان 

تئاتر است.

ماندانا عبقری  جزيره  به  ماسافومی ناگاساکی، 
خالی از سکنه و ناشناخته برده 
پرنده ای  او در آن جا  می شود. 

عجيب را می بيند و... 

Writer And Director: Mandana Abghari/ Puppet Designing: Arezoo Khoramzad/ Puppet Making: Mandana Anghari/ 
Costume Sewing And Designing: Roksana Abghari/ Scene And Decor Making And Designing: Alireza Dehghani/ 
Continuity: Samin Hosaini/ Scene Manager: Sama Samavati/ Light Designing And Performing: Mohammad Reza 
Shamlufard/ Puppeteers: Mandana Anghari, Alireza Dehghani, Maral Abdolhosainpur, Mozhdeh Zakariapur/ Music 
And Master And Mix of voice: Danial Ostad Abdolhamid/ Coordination: Yaser Mohammadi/ Scene Assistant: Hadi 
Shabani/ Duration: 40 Minutes/ City: Tehran/ Province: Tehran

نويســنده و کارگردان: ماندانا عبقری / طراحی عروسک: آرزو خرم زاد / ساخت عروسک: ماندانا عبقری/ طراحی و دوخت لباس: رکسانه عبقری / طراحی 
و ســاخت دکور و صحنه: عليرضا دهقانی/ منشی صحنه: ثمين حسينی/ مدير صحنه: سما سماواتی / طراحی و اجرای  نور: محمدرضا شاملوفرد  / عروسک 
گردانان: ماندانا عبقری، عليرضا دهقانی، مارال عبدالحســين پور، مژده زکریا پــور/ ميکس و مستر صدا و موسيقی: دانيال استاد عبدالحميد / هماهنگی: یاسر 

محمدی/ دستيار صحنه: هادی شبانی / مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۴0 دقيقه/ شهر: تهران/ استان: تهران

Writer, actress, designer and 
director, born in 1976 in Tehran 
and has BA in theater. She has 
written and published plays 
like, Empire of shed and game 
of life, stock exchange, Novel 
of the Guardian of the treasure 
talisman in English and... she 
has won awards in festivals 
like international children and 
youth, off stage in Mariwan, 
the theater of shahr (city) and... 
she has acted in many plays 
like, the mourning innate of 
life directing by  Mahmoud 
Azizi, Ascension (Davood 
Mirbagheri) Shams (Amir 
Dezhakam) The game og life 
(Alireza Dehghani) Secret 
of castle of Klat (Roksana 
Abghari) Ugly princess 
(Maryam Kazemi) and... she 
has directed Arash, Bluest sky, 
Only father̀ s dandelion, Here 
is Tehran, Hole,wizard of city 
of (Zomorod) Emerald and...
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 Hamlet

هملت

Hamlet the Danish prince, comes 
to the castle with hearing death of 
his father. He sees his uncle Cladius 
who sits on the throne and…

نویسنده، بازیگر و کارگردان، متولد ۱۳۶۶ 
و دانش آموختۀ کارشناسی رشتۀ حقوق 
المللی  بين  جشنواره های  در  او  است. 
داخلی و خارجی از جمله؛ تئاتر دانشگاهی، 
فجر، عروسكی تهران، فستيوال هنرهای 
)ارمنستان-20۱9(  اجرایی هایفست 
جينجر فست توال )روسيه- 202۱( حضور 
جوایزی  برنده  همچنين  است.  داشته 
همچون؛ بهترین کارگردانی و جایزه ویژه 
هيات داوران )جشنواره تئاتر دانشگاهی( 
نفرین  سرزمين  »افسانه  است.  بوده  و... 
بابا  ماسياس،  ژنرال  انگشتری  شده«، 
نرگس، شيرزنی در خرمن جاه، دریا و دایره، 
روایت مصایب یک مرد و... از فعاليت های 
بازیگری اوست. همچنين؛ »لبخند با شكوه 
آقای گيل«، جنوب از شمال غربی، برف در 
کوره های آجرپزی، ُمرده ریگ، خشكسالی 
و دروغ، ویتسک )به همراه مهسا رهسپار( 
تئاتر  کارگردان  آثارش در ِکسوت  از  و... 

است. 

با قاسم تنگسيرنژاد  دانمارک،  شاهزاده  »هملت« 
شنيدِن خبِر مرِگ پدرش به کاِخ 
عمويش،  او  می آيد.  پادشاهی 
کالديوس را می بيند که بر تخت 

نشسته و...

Writer: William Shakespeare  / Designer And Director: Ghasem Tangsirnezhad / Dramatists: Ghasem Tangsirnezhad, 
Ehsan Mosavi / Puppeteer: Ehsan Mosavi / Director Assistant: Reza Kalantari / Stage Actors: Amin Ghajar, Hasan 
Nezamat, Mahsa Rahsepar / Scene Designer: Ghasem Tangsirzadeh / Puppet Designing: according to Iban Barrenetxea 
/ Puppet Making: Abolghasem Tahaian / Décor Making: Omid Tavana, Mohammad Askarpur, Hasan Gatooiei / Light 
Designer: Ali Koozehgar / Music Selection: Ghasem Tangsirnezhad / Scene Staff: Mohammad Javid, Behzad Abdolahi 
/ Video: Hamid Alizadeh / Brochure And Poster: Ehsan Mosavi, Omid Tavana / Song: Parastoo Faridi / Duration: 35 
Minutes / City: Dashtestan / Province: Booshehr

نويسنده: ویليام شكســپير / مترجم: محمود اعتمادزاده )م.ا. به آذین( / طراح و کارگردان: قاسم تنگسيرنژاد / مجری طرح: رضا کالنتری / عروسک گردانان: 
احســان موسوی، امين قجر، حسن نظامات، مهسا رهســپار، محمد جاوید / گويندگان: احسان موسوی، مهسا رهســپار / طراح صحنه: قاسم تنگسيرنژاد / طرح 
عروسک ها: بر اساس آثار Iban Barrenetxea / ساخت عروسک ها: ابوالقاسم طحانيان / ساخت دکور: اميد توانا، محمد عسكرپور، حسن گتویی / طراح نور: 
رضا کالنتری / موســيقی: پرستو فریدی / ويديو: حميد عليزاده / عکس: علی راستی / پوستر و بروشور: حميدرضا زبيری  / مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۴۵ دقيقه 

/ شهر: دشتستان-  برازجان /  استان:  بوشهر 

Writer, actor and director, 
was born in 1988 and 
graduated BA. In Law. He 
has attended in many national 
and international festival like, 
theater of university, Fajr, 
puppet Tehran, performing 
arts festivals Hanifest 
(Armenia-2019) Ginger fast 
tola (Russia-2021) and…. He 
has won different awards as 
like as, best directing and the 
special award of Jury (theater 
of university festival) and… he 
has acting in many plays like, 
legend of cursed land, General 
Masias̀ s ring, daddy Narges,  
the brave woman in the harvest 
of dignity, sea and circle, 
narration of maǹ s problems 
and… he directed plays like, 
MR. Giil s̀ glorious smile, 
south from western north, snow 
in furnaces of bricklaying, Rig 
is dead, drought and lie, Vitsk 
(with Mahsa Rahsepar) and…

 Ghasem
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Adi And Boodi

آدی و بودی

The old wife and husband named 
Adi and Boodi sets off to the city 
for visiting their daughter and…

بازیگر و کارگردان، متولد 2 آذر ماه ۱۳77و 
کارشناسی رشته ی  آخر  ترم  دانشجوی 
بازیگر  او  است.  بازیگری   - کارگردانی 
رضا  کارگردانی  اپيدمی به  نمایش های؛ 
پورتراب زاده، وگی و پِگی )فاطمه پاشایی( 
نازویی( حمام  )رضا  آشپز  و گرگ  ببعی 
آغاباجی السلطنه )زهرا یوسفی( و... است. 
حضور در جشنواره فجر، عروسكی تهران 
مبارک و کارگردانی »مضحكه شبيه قتل«، 
آدی و بودی و... از دیگر فعاليت هایش است

و   ۱۳77 متولد  کارگردان،  و  بازیگر 
دانشجوی ترم آخر کارشناسی کارگردانی 
- بازیگری است. بازی در نمایش های؛ ببعی 
و گرگ آشپز به کارگردانی رضا نازویی، 
حمام آغاباجی السلطنه )زهرا یوسفی( و 
شبيه  »مضحكه  نمایش های؛  کارگردانی 
قتل«، آدی و بودی و... از جمله فعاليت های 

این هنرمند است

رعنا زيادلو

فاطمه برومند

به  ای  سالخورده  شوهر  و  زن 
برای  »بودی«  و  »آدی«  نام های 
شهر  راهی  دخترشان  ديدن 

می شوند و... 

Writers: Rà ana Ziadlu,Reza Vahidifard/ Directors: Rà ana Ziadlu, Fatemeh Boromand/ Dramatist And Designer: Reza 
Purtorabzadeh/ Director Assistant: Hooman Salehi/ Narrator: Yasin Rezvani/ Voice Actors And Actresses:  Hooman Salehi, Zahra 
Mohammadnia, Majid Araghi, Rà ana Ziadlu, Reza Purtorabzadeh/ Puppeteers:Zahra Tabarsaiei, Shaghayegh Zamani, Mahdiyeh 
Mohammadi/ Musical Group: Nikyar Kashmiri (Piano and Keyboard) Rà ana Ziadlu (Santoor and Melody) Hasti Hafez (Tonbak)/ 
Camera man And Multimedia: Majid Araghi/ Brochure And Poster And Scene Designer: Reza Purtorabzadeh/ Group̀ s 
supervisor And Producer: Reza Purtorabzadeh/ Director Assistant: Zahra Tabarsaei, Nazanin Kasraei/ Accessory And Making 
Model: Fatemeh Boromand, Rà ana Ziadlu, Diba Hosaini/ Puppet Making: Haniyeh Mirmohammadi/ Photographer: Fatemeh 
Salehi/ Executive Assistants: Asa Khalighi, Arzoo Mohajer/ Effect And Music Performing: Hosain Hadadi/ Task s̀ Camera Man 
And Photographer: Bijan Fard/ Teaser̀ s Cast: Amir Shams/ Duration: 45 Minutes/ City: Gorgan/ Province: Golestan

نويسندگان: رعنا زیادلو، رضا وحيدی فرد)متن اقتباسی- بر اساس داستانی از صمد بهرنگی( / کارگردانان: رعنا زیادلو، فاطمه برومند / طراح و دراماتورژ: رضا پورتراب زاده / مشاور 
کارگردان: هومن صالحی / راوی: یاسين رضوانی / صدا پيشگان: هومن صالحی، زهرا محمدنيا، فاطمه برومند، مجيد عراقی، رعنا زیادلو، رضا پورتراب زاده / عروسک گردانان: زهرا 
تبرسایی، شقایق زمانی، مهدیه محمدی / گروه موسيقی- پيانو و کيبورد: نيكيار کشميری، سنتور و ملودیكا: رعنا زیادلو / تنبک: هستی حافظ / مولتی مديا و تصوير بردار: مجيد 
عراقی / طراح صحنه، نور، پوستر و بروشور: رضا پورتراب زاده / تهيه کننده و سرپرست گروه: رضا پورتراب زاده / دستيار  کارگردان:  زهرا تبرسایی، نازنين کسرایی / ساخت 
ماکت و آکساسوار: فاطمه برومند، رعنا زیادلو، دیبا حسينی / ساخت عروسک: هانيه ميرمجيدی / عکاس: فاطمه صالحی / دستياران اجرايی: آسا خليقی، آرزو مهاجر / اجرای 
موسيقی و افکت: کاميار آداک  / تصوير بردار: معين قنادان / صدا بردار: ایمان معصوم / دستيار صدا: ابولفضل جامی / تدوين: جعفر صادقی  / مخاطب: کودک و نوجوان/زمان: 

۴۵ دقيقه / شهر: گرگان / استان: گلستان  

Actress, director was born on 
22nd Nov 1999 and she studies 
the last term in MA in acting-
directing. She is the actress in 
epidemic plays by directing 
Reza Purtorabzadeh,Vegi and 
pegi by Fatemeh Pashaiei, 
Babaee and cook wolf (Reza 
Nazooiei) Baji`s bath (Zahra 
Yosefi) and… the other of her 
activities are attending in Fajr, 
Mobark festival and directing 
showing as like as murder, 
Adi Abd Boodi and…
Fatemeh Boromand
Actress, director was born in 
1999 and studies the last term 
of BA in acting and directing. 
She has acted in plays as like 
as Babaee and cook wolf, 
directing by Reza Nazooiei, 
Baji`s bath (Zahra Yosefi) and 
has directed many plays as 
like as show like murder,Adi 
and Boodi and…
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The legend of moon and sun

افسانه ماه و آفتاب 

Sun loves the moon. An event 
occurs because of the day and light 
and this separate them from each 
other and…

تئاتر،  و  فيلم  کارگردان  طراح،  بازیگر، 
تحصيالت  دارای  و  ۱۳۶۳همدان  متولد 
کارشناسی کارگردانی است. فعاليت هنری 
خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز کرد. او در بيش 
از ۴0 جشنواره ملی و بين المللی فيلم و 
تئاتر حضور داشته است. همچنين؛ برنده 
بيش از ۱0 جایزه از جشنواره های تئاتر 
و فيلم بوده است. »اکو« آوازخوان طاس، 
اکو و تاکو، مبارک و مش ماشااهلل، قتل غير 
کارگردان  ِکسوت  در  آثارش  از  و...  عمد 
خدا  داستانی؛  فيلم های  او  است.  تئاتر 
همين نزدیكيست، فردای فردای فردا و... 
از  بيش  طراحی صحنه  است.  ساخته  را 
۳0 نمایش، فيلم و سریال، ایفای نقش در 
بيش از ۱0 فيلم، تئاتر و سریال و... از دیگر 

فعاليت های این هنرمند است.

آفتاب، عاشق ماه است. اتفاقی اميد انصاری 
ناگهانی به نام شب و روز آنها را 

از هم جدا می کند و...

(adaptation from Ahmad Shamlù s story)/ Director And Designer: Omid Ansari/ Writer: Mojtaba Khosh Sefat/ 
Actors And Actresses: Maysam Misaghi, Reza Faghihi, Narges Safa Manesh, Arezoo Sadri/ Shadow`s actresses 
And Actor: Aniseh Haidari, Arezoo Sadri, Nazanin Hassani, Samira Omidi/ Narrator: Zahra Nazeri/ Graphic And 
Designer: Fatemeh Pashangpur/ Music Selection: Fatemeh Ghadami/ Technical Director: Mohammad Emami/ 
Shadow And Light And Scene Designer: Omid Ansari/ Form Movement Designer: Arezoo Sadri/ Music Edition 
And Mix: Maysam Misaghi/ Poster Designer: Zohreh Esmaili/ Director Advisors: DR. Mahnaz Ansari, Khosro 
Ansari/ Costume Sewing: Aniseh Haidari/ costume Designer: Fatemeh Pashangpour, Ansieh Heidari / Accessory And 
Décor Making: Omid Ansari, Fatemeh Pashangpur, Fatemeh Ghadami, Mohammad Emami/ Duration: 30 Minutes/ 
City: Tehran/ Province: Tehran

 )اقتباس از داستان احمد شاملو(/ طراح و کارگردان: اميد انصاری / نويسنده: مجتبی خوش صفت / بازيگران: ميثم ميثاقی، رضا فقيهی، نرگس صفا منش، آرزو 
صدری / بازيگران سايه:  انسيه حيدری، زهرا ميری، نازنين حسنی، سميرا اميدی/ راوی: زهرا ناظری / طراح و تصويرگر: فاطمه پشنگ پور / انتخاب موسيقی: فاطمه 
قدمی / مســئول فنی: محمد امامی / طراح صحنه و نور و سايه: اميد انصاری / طراح حرکات فرم: آرزو صدری / ميکس و تنظيم موسيقی: ميثم ميثاقی / طراح 
پوستر: زهره اسماعيلی / مشاوران کارگردان: دکتر مهناز انصاری، خســرو انصاری / طراح لباس: فاطمه پشنگ پور، انسيه حيدری/ دوخت لباس: انسيه حيدری 

/ ساخت دکور و اکساسوار: اميد انصاری، فاطمه پشنگ پور، فاطمه قدمی، محمد امامی / مخاطب: کودک و نوجوان/ زمان: ۳0 دقيقه / شهر: تهران/ استان: تهران

Actor, designer, film and 
theater director, was born in 
1984  in Hamedan and has 
BA in directing. He began 
his artistic activity in 2003.
he has attended in more than 
40 national and international 
theater and film festivals. He 
has also won more than 10 
awards in many and different 
festivals. He has directed 
many plays as like as, Akoo 
the bald singer, Akoo and 
Takoo, Mobarak and mash 
(MR.) Mashalhah, not 
intensive murder,and… He 
has also made many different 
films as like as, GOD is near 
here, tomorrow and tomorrow 
and tomorrow and… he has 
done many artistic activities 
as like as scene designing 
more than 30 series, films, 
theaters and acting in more 
10 films, theater, new series 
and…  
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Feather of sun

َپِر خورشید

A boy named Shekarak is looking 
for drug for his sick father, he goes 
to city and… 

نویسنده، کارگردان، طراح، سازنده و بازی 
و  زاهدان  متولد۱۳70  عروسک،  دهندۀ 
دارای تحصيالت کارشناسی ارشد نمایش 
عروسكی از پردیس هنرهای زیبا )دانشگاه 
تهران( است. او در رویدادهای بين المللی 
جشنواره  همچون؛  داخلی  و  خارجی 
و...  مبارک  تهران-  نو،  دهلی  عروسكی 
حوزه  در  همچنين  است.  داشته  حضور 
نقاشی، برندۀ چند جایزه معتبر جهانی از 
جمله؛ مدال طال و دیپلم افتخار مسابقات 
المپيک نقاشی )آتن-200۴( دیپلم افتخار 
جشنواره فنالند )200۴( و... بوده است. 
خودکاری«   ۵ مدادی،   ۵« نمایش های؛ 
تيک تاک، کوتی کوتی، رقص برگ، جادوی 
آواز، مرغان هفت وادی، پليوار، پَِر خورشيد 
و... از آثار این هنرمند در ِکسوت کارگردان 
خالق،  نمایش  تدریس  است.  تئاتر 
دیگر  از  و...  تخصصی  کارگاه های  برپایی 

فعاليت هایش به شمار می رود.

سعيده دهقانی نژاد  پسری به نام »شکرک« در جست 
و جوی داروی بيماری پدرش به 

شهر می رود و...

Writer And Director: Saideh Dehghaninezhad/ Producer: Mojtaba Kermani/ Voice Actor And Actress: 
Davood Bakhtiari, Saideh Dehghaninezhad/ Music Selection: Ali Jabari/ Music Edition And Voice Recording: 
Mojtaba Kermani/ Puppeteers: Sharareh Yosefi, Armita Asgharzadeh, Mojtaba Kermani, Tayebeh Yavari, Zaynab 
Dehghaninezhad/ Décor And Puppet Designer: Saideh Dehghaninezhad/ Décor Making: Mojtaba Kermani/ Lighting: 
Sepehr Dolat Shahi/ Scene Manager: Khadijeh Azizi/ Camera man: Sepehr Dolat Shahi/ Duration: 40 Minutes/ City: 
Karaj/ Province: Alborz

نويسنده و کارگردان: سعيده دهقانی نژاد / تهيه کننده و دستيار کارگردان: مجتبی کرمانی / صدا پيشه گان: داوود بختياری، سعيده دهقانی نژاد / انتخاب 
موســيقی: علی جباری / بازی دهندگان عروسک: شراره یوســفی، آرميتا اصغر زاده، طيبه یاوری، مجتبی کرمانی / منشی صحنه:  زینب دهقانی نژاد / مدير 
صحنه: خدیجه عزیزی / طراح عروسک و دکور: سعيده دهقانی نژاد / ساخت دکور: مجتبی کرمانی / ساخت عروسک: سعيده دهقانی نژاد / دستيار ساخت: 
طيبه یاوری / نورپرداز: خدیجه عزیزی / تصويربردار: سپهر دولتشاهی / دستيار تصوير: مسرور شمع الدین لویی، علی اصغر ریحانی / تدوين: سپهر دولتشاهی 

/ عکاس: آرميتا اصغرزاده / طراح پوستر و بروشور: حسن اماميان / مدت زمان نمايش: ۳۸ دقيقه مخاطب: کودک و نوجوان 

Writer, director, designer and 
maker and puppeteer, was 
born in 1992 in Zahedan, and 
has MA. In performing the 
puppet from the fine art Pardis 
(Tehran university). She has 
attende in many international 
and international festivals 
like, puppet festivals in new 
Delhi, Tehran Mobarak 
Festivals and… she has also 
won many awards in field of 
the painting, as like as, the 
golden medal and honorable 
Diploma of painting (Aten-
2004), the honorable Diploma 
of Finland festival (2004) 
and… she has directed many 
plays as like as, five pencils 
five pens, Tik tak, Kooti 
Kooti, Dance of leaf, Magic of 
Singing, Hens of seven steps, 
polivar, Feather of sun and… 
the other of her activities are, 
teaching creative plays and 
workshops and… 
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No room for the Garbage

جایی برای آشغال ها نیست

Everywhere is full of Garbage, 
MRS. Crumbled poster paper and 
MR. Old can come towards the 
people and...

کارگردان،  و  بازیگر  نویس،  نمایشنامه 
متولد ۱۳۶۳ و دارای تحصيالت کارشناسی 
در  او  است.  تئاتر  کارگردانی  ارشد 
رویدادهای ملی و بين المللی تئاتر ایران 
حضور داشته و برنده جوایز مختلفی بوده 
نمایشنامه  عنوان  چهار  همچنين؛  است. 
و یک اثر پژوهشی اش، چاپ شده و به 
پيشخوان کتابفروشی ها رفته است. وی، 
خانه  عروسكی  نمایشگران  انجمن  عضو 
تئاتر، مجمع جهانی نمایشگران عروسكی 
یونيما و مرکز ملی اسيتژ در ایران است. 
نوجوان  و  کودک  دنيای  به  آثارش  اکثر 
فكری،  دغدغه  این  حاصل  می پردازد. 
نگارش بيش از 20 نمایشنامه در این حوزه 
است. نمایش هایی از جمله؛ »ماه پيشونی 
چنين بود...!«، من و لوبيای سحرآميز و... 
برگی از خاطرات حرفه ای این هنرمند در 

عرصه کارگردانی تئاتر است.  

است؛  نسرين خنجری شده  زباله  از  پر  جا  همه 
و  مچاله«  پوستِر  کاغِذ  »خانم 
»آقای قوطی کنسرِو قراضه« به 

سراغ آدمها می روند و...

Writer And Director: Nasrin Khanjari from Tehran/ Voice Actors And Puppeteers: Masoud Ghazanchaiei, Shabnam 
Fatahi Aref/ Scene Manager: Aiyda Kolahi/ Puppet Making: Nasim Yaghooti/ Music Selection: Farid Khanizadeh/ 
Brochure And Poster Designer: Setareh Sohaili/ Duration: 35 Minutes/ City: Tehran/ Province: Tehran

نويســنده و کارگردان: نسرین خنجری از تهران / صداپيشگان و بازی دهندگان عروسک: مسعود غزنچایی، شبنم فتاحی عارف/ مدير صحنه: آیدا کالهی/ 
ساخت عروسک: نسيم یاقوتی/ انتخاب موسيقی: فربد خانی زاده/ طراح پوستر و بروشور: ستاره سهيلی/ عکاس: الله نورالدین موسی/ تصويربردار: حسين 
ذوالفقاری/ دستيار صحنه: پرتو کاویانی/ تشکر از: آیدا کالهی، سعيد زین العابدینی، آلبرت بيگجانی، بابک جمشيدی، خانواده محترم خانی زاده، مرکز توليد تئاتر 

و تئاتر عروسكی کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان./ مخاطب: کودک و نوجوان/ زمان: ۳۵ دقيقه/ شهر: تهران/ استان: تهران

Playwright, actress and 
director, was born in 1984 and 
has MA. In theater directing. 
She has attended in many 
different and various national 
and international theater 
festivals and won many 
different and various awards. 
She has also written four 
plays and publishing research 
in th bookshops. She is the 
member of the assocciation of 
puppet̀ s performers in house 
of theater, the international 
assembly puppet `s 
performers of UNIMA and 
national center of stage in 
Iran. Most of her works are 
related in the field of children 
and youth. And her artistic 
and professional hardworking 
has a great result and outcome 
for writting more than 20 
plays as like as, The moon-
faced was that...! , Me and 
magical bean, and...
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Rizjan (Little creature)

ریزجان 

Rizjan lives among the 
Pachestaniha (the long feet and big 
body creatures). It wants to leave 
this place and...

کارگردان، عروسک ساز و عروسک گردان 
متولد۱۳۶۸ قم و معلم نمایش عروسكی 
در هنرستان است. او در رویدادهای بين 
المللی تئاتر از جمله؛ جشنواره عروسكی 
مختلف  دوره های  روسيه،  در  »آرلكين« 
تئاتر  سنتی ،  و  آیينی  مبارک،  تهران- 
کرده  شرکت  و...  شهر  تئاتر  دانشگاهی، 
عروسكی؛  نمایش های  در  حضور  است. 
تنها یک زمين داریم، تولد غم انگيز پسر 
 ۱۸ کچل  پهلوان  نمک ،  شاهزاده  آهنی، 
عياری ، یک نوکر و دو ارباب، سياهی مبارک 
نمک صندوقه، افسانه الالیی ها و دروغ ها، 
نفرپنجم، مبارک وارونه می شود و... برگی 
همچنين  اوست.  ای  حرفه  خاطرات  از 
ساخت  دارد؛  فعاليت  تصویر  زمينه  در 
عموحكمت ،  تلویزیونی  مجموعه های 
کارگاه اسباب بازی ها، بچه های جزیره و... 

از کارهایش در این حوزه است.

ندا وفايی  پاچستانی ها  ميان  »ريزجان«، 
هيکل  و  دراز  پا  )موجوادات 
او  می کند.  زندگی  بزرگ( 

می خواهد از اين محيط برود و...

Writer: Hadi Hasanali/ Director: Neda Vafaiei/ Puppeteers: Mahboobeh À arabi, Mehdi Barghaiei, Fahimeh 
Barootchi, Mina Maghamizadeh, Amir Hosain Ensafi, Erfan Safari/ Voice Actors And Actresses: Mahboobeh 
À arabi, Mehdi Barghaiei,  Amir Hosain Ensafi, Fahimeh Barootchi, Mina Maghamizadeh/ Recordist And Composer, 
Instrumentalist: Amir Hosain Ensafi/ Character Designer: Hamid Reza Sadeh/ Puppet Making: Neda Vafaiei/ 
Making Puppet`s Group: Nasim Yaghooti, Mahboobeh À arabi, Ali Abedi, Amir Khorasani, Shakiba Khobkar/ Decor 
Making And Designing: Studio Zirzamin (Downstairs) (Haniyeh Shojaa, Alaleh Amiri)/ Director Assistant: Erfan 
Safari/ Animation Making: Mansooreh Molavi/ Duration: 45 Minutes/ City: Ghom/ Province: Ghom

نويسنده: هادی حسنعلی/ کارگردان: نداوفایی/ عروســک گردان: محبوبه اعرابی، مهدی برقعی، فهيمه باروتچی، مينا مقامی زاده، اميرحسين انصافی، عرفان 
صفری/ صداپيشــه: محبوبه اعرابی، مهدی برقعی، اميرحســين انصافی، فهيمه باروتچی، مينا مقامی زاده/ نوازنده، آهنگساز و صدابردار: اميرحسين انصافی/ 
طراح کاراکتر: حميدرضا ســاده/ ساخت عروسک: نداوفایی / گروه ساخت عروسک: نسيم یاقوتی، محبوبه اعرابی، علی عابدی، اميرخراسانی، شكيبا خوبكار 
/ طراحی و ساخت دکور: استودیو زیرزمين )هانيه شجاع، آالله اميری( دســتيارکارگردان: عرفان صفری/ ساخت انيميشن: منصوره مولوی/ مخاطب: کودک و 

نوجوان/ زمان: ۴۵ دقيقه/ شهر: قم/ استان: قم

Director, puppet maker and 
puppeteer, born in 1990 
in Ghom and is teacher in 
performing puppet in high 
school. She has attended in 
different international theater 
events and festivals like, 
puppet festival of Arklin in 
Russia, different courses in 
Mobarak-Tehran, ritual and 
traditional, college theater 
festival, theater of city and... 
she has professional activities 
in the field of the acting and 
puppeting in many plays like, 
we just have one land, Sad 
birth of iron boy, Salt princess, 
Bald athlete of 18 carates fine, 
a servant and two landlord, 
blackness of Mobarak is salt 
of nest, legend of songcraddle 
and lies, fifth person, Mobark 
is reversing and... the other 
of her activities are, Uncle 
Hekmat, Workshop of toys, 
Island`s children and... 
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The rural mouse and secret of lost lunch

موش روستایی و راز ناهار گمشده

The rural mouse, prepares local 
and simple foods and it is looking 
for its cousin that returns from city, 
but...

و  نویس  داستان  نویس،  نمایشنامه 
کارگردان تئاتر، متولد۱۳۶۱ شهر بروجن 
دانشجوی  او  است.  اصفهان  ساکن  و 
نمایشی  ادبيات  رشته  ارشد  کارشناسی 
برنده  وی  است.  شيراز(  هنر  )دانشگاه 
برتر  رتبه های  جمله؛  از  متعددی  جوایز 
کارگردانی و نویسندگی از جشنواره های 
تئاتر ناشنوایان مشهد، زاگرس، آفتاب و 
شهر من و بادکنک طالیی )داستان نویسی 
و نمایشنامه نویسی( بوده است. نمایشنامه 
نویسی برای رادیو در بخش »الف«، مربی 
فكری  پرورش  )کانون  نویسندگی خالق 
کودکان و نوجوانان- خانه کودک اصفهان( 
نویسندگی و کارگردانی مداوم در اجراهای 
عمومی و... از دیگر فعاليت هایش به شمار 
می رود. »موجود آبی نه چندان کوچولو«، 
و...  گمشده  ناهار  راز  و  روستایی  موش 
ِکسوت  در  هنرمند  این  آثار  از  برخی 

کارگردان تئاتر است.

سادۀ ليلی شايق بروجنی غذاهای  روستايی،  موش 
منتظر  و  کرده  آماده  را  محلی 
دختر عمويش است که از شهر 

َسر برسد، اما...  

Writer: Sandra Finchel Asher (Translation by Hosain Fadai Hosain)/ Director: Laili Shayegh/ Puppeteers: Avin 
Kheradmand, Parisa Safaiei, Yasamin Khodadadi, Fatemeh Asgari, Nasim Loghmani/ Voice Actors And Actresses: 
Parisa Safaiei, Mohammad Shafiei, Fatemeh Asgari, Laili Shayegh/ Accesory And Decor Designer: Habibolah Shafiei, 
Sholeh Gholipur Dashtaki/ Puppet Designer And Maker: Mohammad Shafiei/ Effector: Baran Varkiani/ Puppet`s 
costume Designer: Mahnaz Eshraghi/ Poster Designer: Raheleh Sadat Razavi/ Composer: Poya Farhang Pazhooh/ 
Light: Aida Kheradmand/ Duration: 45 Minutes/ City: Esfahan/ Province: Esfahan

نويسنده: ســاندرا فينچل اشر / ترجمه: حسين فدایی حســين / کارگردان: ليلی شایق  / بازی دهندگان عروســک: آوین خردمند، پریسا صفایی، یاسمين 
خدادادی، فاطمه عســگری، نســيم لقمانی  / صداپيشه ها: پریسا صفایی، محمد شــفيعی، فاطمه عسگری، ليلی شــایق   / مشاوره درطراحی دکور و طراحی 
عروســک ها: حبيب اله شفيعی / طراح دکور و آکساسوار: شعله قلی پور دشــتكی / طراح و سازنده ی عروسک ها: محمد شفيعی /  افکتور: باران ورکيانی / 
طراح لباس عروسک: مهناز اشراقی / طراح پوستر: راحله سادات رضوی / تيزر پشت صحنه:آیدا خردمند / آهنگساز: پویا فرهنگ پژوه / نوپرداز: هادی شبان 

/ تدوين صدا: آوین خردمند / فيلمبرداری و تدوين نهايی: سعيد خطيبی   / مخاطب: کودک و نوجوان/ زمان: ۴۵ دقيقه  / شهر: اصفهان  / استان: اصفهان 

Playwright, novelist and 
theater director, was born in 
1983 in Borojen and lives in 
Esfahan. She studies dramatic 
literature in MA. Course 
(Shiraz university). She has 
won many awards as like as, 
the first person in directing 
and acting from deaf theater 
festival in Mashhad, Zagros, 
Aftab, My city and Golden 
balloon (story writting and 
play writting). The other 
of her artistic and theater 
activities are, playwritting for 
radio part (A), the trainer of 
creative writting (institute of 
intellectual and developing 
of the children and youth-
house of children in Esfahan) 
writting and directing in 
public performings and...  She 
has directed many different 
and various plays like The blue 
creature not little, rural mouse 
and the lost lunch and... 

 Laili Shayegh
Borojeni
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A pile of silver moon

یه گوله ماه نقره ای 

The thread of grandmother 
Golnesà s carpet is not found. 
Because of it, her grandchild, sets 
off the trip and...

بازی دهندۀ  و  کارگردان، طراح، سازنده 
عروسک، متولد ۱۳۶۸ و دارای تحصيالت 
است.  نمایشی  ادبيات  کارشناسی 
نخستين اثر کارگردانی خود را )صندوق 
جادویی( را  در سال ۱۳9۳ و جشنواره 
عروسكی تهران- مبارک به صحنه برد. او 
در رویدادهای مختلف تئاتر ایران، حضور 
مستمر داشته است. آثاری همچون؛ قاليچه 
مقاومت-  تئاتر  )جشنواره  مادربزرگ 
المللی  بين  )جشنواره  خان  لير   )۱۳9۴
 )۱۳9۵ مبارک-  تهران،  عروسكی  تئاتر 
سياهی مبارک نمک صندوقه )جشنواره 
سنتی  و  آیينی  نمایش های  المللی  بين 
- ۱۳9۶( راز آفرینش مبارک )جشنواره 
عروسكی تهران، مبارک - ۱۳97( خونمون 
محراب،  کوچک  )تاالر  تماشاخونست 
از  برگی  و...   )  ۱۳9۸ عمومی-  اجرای 
این هنرمند در عرصه  ای  کارنامۀ حرفه 
کارگردانی تئاتر است. او به ساخت و بازی 

دهندگی عروسک نيز مشغول است.

ريحانه باغبادی نخ قالی »ننه گلنسا« در روستا 
پيدا نمی شود. به همين دليل، نوه 

اش، راهی سفری می شود و... 

Writer: Nasrin Khanjari/ Director: Raihaneh Baghbadi/ Puppeteers: SamiraYazdanpazhoo, Atefeh Bahrololoom 
Tabatabaiei, Sharareh Yosefi, Raihaneh Baghbadi/ Voice Actors And Actresses: Saman Farshidnia, Sara Eghbal, Majid 
Zarin Eghbal, Davood Bakhtiari, Samira Yazdanpazhoo, Sharareh Yosefi, Atefeh Bahrololoom Tabatabaiei, Elham 
Vafaiei/ Composer: Hamid Bagheri/ Decor And Scene Designer: Samira Yazdanpazhoo/ Accesory And Decor 
Making: Hamid Abedi/ Puppet Designing: Nasim Yaghooti/ Puppet Making: Raihaneh Baghbadi, Nasim Yaghooti/ 
Costume Sewing And Designing: Kefayat Gandomi/ Brochure And Poster Designer: Maryam Babaiei/ Scene 
Manager: Baran Zarin Eghbal/ Photographer: Maryam Gandomi/ Duration: 35 Minutes/ City: Tehran/ Province: 
Tehran

 نويســنده: نســرین خنجری  / کارگردان: ریحانه باغبادی / بازی دهندگان عروسک: ســميرا یزدان پژوه، عاطفه بحرالعلوم طباطبایی، شراره یوسفی، ریحانه 
باغبادی  / صداپيشــگان عروسک: سامان فرشــيد نيا، سارا اقبال، داوود بختياری، مجيد زرین اقبال، سميرا یزدان پژو، شــراره یوسفی، الهام وفایی / آهنگساز: 
حميدباقری  / طراح صحنه ودکور: ســميرا یزدان پژو / ســاخت دکور وآکسسوار: حميدعابدی / دستيار صحنه: باران زرین اقبال  / طراح پوستر وبروشور: 
مریم بابایی / طراحی عروســک ها: نســيم یاقوتی / ساخت عروسک: ریحانه باغبادی.نســيم یاقوتی / طراحی ودوخت لباس: کفایت گندمی / عکاس: مریم 

گندمی / مخاطب: کودک و نوجوان/ زمان: ۳۵دقيقه  / شهر: تهران  / استان: تهران 

Director, designer, maker and 
puppeteer, was born in 1990 
and has BA. degree In dramatic 
literature. She performed her 
first play as a director, (Magical 
nest) in 2015 and puppet festival 
Tehran-Mobarak. She has 
attended permanently in many 
and different theater events in 
Iran. She has worked as directer 
in many and different works in 
her professional resume as like 
as, Grandmother̀ s rug (Theater 
of Moghavemat-2014) Lir Khan 
(international puppet theater 
festival Tehran-Mobarak-2019) 
Blackness of Mobarak is the 
salt of nest (international ritual 
and traditional-2018) secret of 
Mobarak s̀ creation (puppet 
festival Tehran-Mobarak-2019) 
our home is the theater (the little 
amphitheater of Mehrab, public 
performing-2020)and... She has 
also been as making puppeting 
role in the field of the puppet 
theater. 

 R a i h a n e h
B a g h b a d i
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My napkin is lost under the peach tree

دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده

The messy little boy enters with his 
father in the world of the puppets 
and...

بازی  بازیگر، کارگردان، طراح، سازنده و 
دهندۀ عروسک، متولد سال۱۳۶۴همدان 
و دارای تحصيالت ليسانس ادبيات فارسی 
است. او در دوره های مختلف جشنواره های 
بين المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، 
عروسكی تهران- مبارک، رضوی و... حضور 
منتخب  نمایشنامه های  است.  داشته 
همچون؛  کودک  المللی  بين  جشنواره 
»همبازی« هرکسی توی دنيا یه شكل و 
رنگی داره، مبارک و عروس باران، کبوتر 
نگارش  به  هنرمند  این  قلم  به  و...  حرم 
درآمده است. همچنين؛ »همبازی« اجر 
در بخش خيابانی بيست و دومين جشنواره 
بين المللی کودک و نوجوان همدان، رویای 
عروسكی  ملی  )جشنواره  برفی  روز  یک 
آلبالو  درخت  زیر  من  دستمال  رضوی( 
گم شده )عروسكی تهران- مبارک( و... از 
جمله آثارش در مقام کارگردان تئاتر است.

همراه فاطمه جليلی معز نامنظمی به  بچۀ  پسر 
عروسک ها  دنيای  وارد  پدرش 

می شود و...

Perfoming by theater group of Sahneh (stage) / Designer And Writer: Hamed Toorabi / Director: Fatemeh Jalili 
Moez / Actors: Arad Toorabi And Hamed Toorabi / Puppeteers: Hamed Toorabi And Fatemeh Jalili Moez / Composer: 
Reza Abasi / Scene Designers: Raziyeh Pashaiei, Fatemeh Jalili Moez / Director Assistant: Behnam Farahani / 
Instrumentalist: Mohammad Sobhan Toorabi, Hosain Kasraian, Mohammad Nikan Toorabi, Rayan Adibi, Reza 
Adibi, Reza Abasi / Puppet Designing And Making: Fatemeh Jalili Moez / Camera man And Photographer: Amin 
Lotfi Shepehr / Costume Designer: Fatemeh Jalili Moez / Minor Advisor: Matiyar Purghasemi / Scene Manager: 
Fatima Purghasemi / Thanks for: Master Hosain Safiei, Mohsen Purghasemi, Behrooz Joonian And MR. Javadi And 
Hasanzadeh / Duration: 25 Minutes / City: Hamedan / Province: Hamedan 

کاری از گروه نمايش صحنه / طراح و نويسنده: حامد ترابی/ کارگردان: فاطمه جليلی معز/ بازيگران: آراد ترابی و حامد ترابی/ عروسک گردانان: حامد ترابی، 
فاطمه جليلی معز/ آهنگساز: رضا عباسی/ طراحان صحنه: راضيه پاشــایی، فاطمه جليلی معــز/ دستيار کارگردان: بهنام فراهانی/ نوازندگان: محمد سبحان 
ترابی، حســين کسرایيان، محمد نيكان ترابی، رایان ادیبی، رضا ادیبی، رضا عباسی/ طراحی و ساخت عروسک: فاطمه جليلی معز/ عکاس و تصوير بردار: امين 
لطفی شــهپر/ طراح لباس: مریم جليلی معز/ مشاور خردسال : ماتيار پور قاســمی/ مدير صحنه: فاطيما پورقاسمی/ با سپاس از: استاد حسين صفی، محسن 

پورقاسمی، بهروز جونيان و آقایان جوادی و حسن زاده/ مخاطب: خردسال/ زمان: 2۵دقيقه/ شهر: همدان / استان: همدان 

Actress, director, designer, 
and puppeteer was born 1986 
in Hamedan and has BA. In 
persian literature. She has 
attended in many and different 
national and international 
children and youth festivals 
in Hamedan, puppet Tehran-
Mobarak, Razavi festival and... 
she has witten many plays as 
like as, playmate, in the world 
everyone has a different color 
and size, Mobarak and bride 
of rain, Haram̀ s piegon and... 
these plays are performing in 
the children and youth festivals. 
She has also directed many 
different and various plays as 
like as, playmate, brick, in the 
off stage 22nd international 
children and youth Hamedan, 
dream of a snowy day (national 
puppet festival Razavi) my 
napkin is lost under the peach 
tree (puppet festival Tehran-
Mobarak) and...

Fatemeh
Jalili Moez  

M i n o
r خردسال
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How do I return home?

چطوری برگردم خونه؟ 

The little boy put his toys in the 
cupboard. Suddenly he notice 
about the plane and...

بازیگر، طراح و کارگردان، متولد 1371است 
و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 
کارگردانی تئاتر از دانشگاه هنر تهران است. 
و  کودک  کارشناس  عنوان  به  همچنین 
و  کودک  هنری  آموزشگاه های  مشاور 
در  وی  دارد.  فعالیت  تهران  در  نوجوان 
نمایش های سیرک سیار، جادوی عروسک، 
جادوگر کوچولو، مجلس شبیه خوانی قتل 
خیابان امیریه، چارلی و کارخانه شکالت 
سازی، شب اسرارآمیز و... به عنوان بازیگر به 
روی صحنه رفت. آثاری همچون؛ کالیگوال، 
تو مثل طوطی، به دنبال نشانه ها، این قصه 
را با من بخوان، رویای سپید و... برخی از 
کارهایش در ِکسوت کارگردان تئاتر است. 
نمایش  مربی  و  گر  تسهیل  هنرمند  این 
خالق است و به کودکان و نوجوانان، بازی، 

قصه گویی و فبک درس می دهد.

آرین ناصری مهر  در  را  خود  وسایل  ای  پسربچه 
کمد می گذاشت. ناگهان متوجه 

هواپیمایی شد و... 

Writer And Director: Aryan Naseri Mehr / (according to the story with this name by Oliver Jeferz) / Actors And 
Puppeteers: Shaida Safavi, Aryan Naseri Mehr / Director Assistants: Ava Naseri Mehr and Pirayeh Pirooznia / Scene 
Manger: Mehrnoosh Daliri / Puppet And Scene Designer: Shaida Safavi / Poster And Photo, Music: Aryan Naseri 
Mehr / Duration: 40 Minutes / City: Tehran / Province: Tehran 

نویسنده و کارگردان: آرین ناصری مهر/ )بر اساس داستانی به همین نام از الیور جفرز(/ بازیگران و بازی دهندگان عروسک: شیدا صفوی، آرین ناصری 
مهر/ دســتیار کارگردان: آوا ناصری مهر و پیرایه پیروزنیا/ مدیر صحنه: مهرنوش دلیری/ طراح صحنه و عروسک: شیدا صفوی/ موسیقی، عکس و پوستر: 

آرین ناصری مهر/ مخاطب: خردسال/ زمان: 40 دقیقه/ شهر: تهران/ استان: تهران 

Actor, director and stage 
designer,was born on 25th 
Jan 1995. He has MA in 
theater directing from Tehran 
art university. He has also 
worked as children expert 
and adviser in art institute for 
children and youth in Tehran. 
He has acted many plays 
like; ambulant circus, magic 
of doll, the little wizard, the 
same telling convocation of 
murder in Amiriyeh street, 
charlie and the chocolate 
factory, mysterious night and 
... he has also directed many 
plays like Kaligola, you are 
like parrot, following the 
signs, read this story with 
me, white dream and ... this 
artist is facilitator and the 
trainer of creative theater 
and he teaches children and 
youth acting, telling the story, 
philosophy for the children.
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Sina and lucky bird

سینا و پرنده خوش شانس 

The present is given to sina by his 
grand father. This present is the 
begining of the friendship with the 
lucky bird and...

نویسنده، بازیگر و کارگردان، متولد ۱۳۵7 
دارای تحصيالت رشته مدیریت  و  مالیر 
از  را  فعاليت هنری خود  است.  فرهنگی 
دوران نوجوانی و از سال ۱۳70 آغاز کرد. 
حضوری پررنگ در رویدادهای بين المللی 
تئاتر ایران و سایر کشورهای جهان داشته 
و برنده جوایز متعددی شده است. او برنده 
)جشنواره  کارگردانی  بهترین  جایزه 
اول  فجر ۱۳۸۸، ۱۳90و ۱۳9۳( جایزه 
)جشنواره  صحنه  طراحی  و  کارگردانی 
تئاتر کودک-۱۳9۱( چهار جایزه جشنواره 
کودک )۱۳97( و... بوده است. همچنين در 
جشنواره های اتریش، کرواسی، اسلوونی، 
سليمانيه  امارات،  هرزگوین،  و  بووسنی 
عراق و... حضور داشته و آثاری را به صحنه 
برده است. »این سه نفر«، »از پشت عينک 
کوچه  »نبش  »زگيل«،  استكانی«،  ته 
این  نمایش های  از  برخی  و...  بن بست« 
هنرمند در ِکسوت نویسنده و کارگردان 

تئاتر است. 

ای مهدی حبيبی  هديه  بزرگش  پدر  از  سينا 
هديه  اين  می گيرد.  يادگار  به 
سرآغاز دوستی او با پرنده خوش 

شانس می شود و...

Performing by group of Sepid And Siah (white and black) / Writer: Mehdi Habibi / Director: Mehdi Habibi / Narrator 
And Story teller: Narges Khak Kar / Actors: Mostafa Kolivandi, Hoorad Habibi, Mehdi Habibi / Scene Designer: Mehdi 
Habibi / Costume Designer: Narges Khak Kar / Puppet Designing And Making: Mehdi Habibi / Music Making: Amir 
Sekhavat / Light Designer: Mehdi Habibi / Movements Designer: Kazem Roodgar / Continiuity: Mohammad Habibi 
/ Director Assistant: Narges Khak Kar / Brochure And Poster Designer: Mehdi Asadi Tabar / Photographers: Raha 
Ahmadi, Hosain Hashsemi / Duration: 40 Minutes / City: Malayer / Province: Hamedan 

کاری از گروه سپيد و سياه  / نويسنده: مهدی حبيبی  / کارگردان: مهدی حبيبی / راوی و قصه گو: نرگس خاک کار  / بازيگران: هوراد حبيبی، مهدی حبيبی 
/ طراح صحنه: مهدی حبيبی  / طراح لباس: نرگس خاک کار  / طراحی و ساخت عروسک: مهدی حبيبی / ساخت موسيقی: امير سخاوت  / طراح نور: حامد 
زنگنه / عوامل فنی: کاظم رودگر  / منشی صحنه: محمد حبيبی / دستيار کارگردان: نرگس خاک کار  / طراح پوستر و بروشور: مهدی اسدی تبار  / عکاس : 

احمد اسماعيلی ، محمد اسماعيلی  / فيلمبردار : امين لطفی / مخاطب: خردسال/ زمان: ۴0 دقيقه / شهر: مالیر  / استان: همدان 

Writer, director, Scene and 
decor designer, and also  
creative actor, was Born in 1979 
in Malayer, Mehdi Habbibi is a 
street theater artist who holds a 
degree in Culture Management. 
he has been a frequent presence 
in theatrical festivals in Iran and 
across the world. Since starting 
his career in 1992, Habbibi has 
participated in several theater 
festivals and events in Iran 
and other countries including, 
Austria, Croatia, Slovenia, 
UAE and Suleymaniyeh, Iraq. 
He won Fajr Festival's award for 
Best Director (2010 and 2015) 
and First Prize for directing 
and set-designing in Children's 
Theater Festival (2012(  Some 
of his works include, Wart, 
The Corner of the Dead End 
Ally, and These Three.Some 
of his works include, Wart, The 
Corner of the Dead End Ally, 
and These Three.
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My imaginary World

دنیای خیال انگیز من

Her father̀ s aunt in her memory 
returns home in a village, and gets 
up with sound of rooster in the 
morning and...

دارای  کارگردان،  و  بازیگر  نویسنده، 
دانشكده  از  ارشد  کارشناسی  تحصيالت 
سينما تئاتر)دانشگاه هنر تهران( است. او در 
جشنواره های تئاتر ایران و دیگر کشورهای 
جهان، حضوری گسترده داشته و جوایز 
متعددی را به دست آورده است. وی آثارش 
پراک  عروسكی  جهانی  جشنواره  در  را 
)می 200۶( فستيوال فنالند )جون 200۶( 
قره گز )نوامبر-2007( دوساالنه عروسكی 
المپياد   )200۶ )اکتبر  فرانسه  پاریس- 
هند- اریسا )سپتامبر 2009( ایشارا دهلی 
 puppet carnival )20۱2( - نو، هند
بانكوک )نوامبر 20۱۵( اسيتيج )سپتامبر 
وروتسواف   -Dzieci nada  )20۱۶
نو  دهلی  )نوامبر20۱7( ایشارا  لهستان 
)فوریه 20۱۸( بورسا، ترکيه  )نوامبر20۱9 
( و... اجرا کرده است. »گل باقالی«، فرزند 
نمونه، یادگار این دیار، مبارک و عيد نوروز، 
آثاِر  از  برخی  و...  من  انگيز  خيال  دامن 

کارگردانی این هنرمند است.  

خانه بهناز مهدی خواه به  خاطراتش  در  دختری 
روستا  يک  در  پدرش  عمه 
صدای  با  صبح،  برمی گردد. 

خروس بيدار می شود و...

Writer And Director: Behnaz Mehdikhah/ Making And Designing Puppet: Behnaz Mehdikhah/ Making And 
Designing Decor: Behnaz Mehdikhah, Maryam Gholami/ Designing Metal Structure of Skirt: Behnaz Mehdikhah, 
Maryam Gholami, Reza Arjmandkhah/ Making Metal Structure of Skirt: Reza Arjmandkhah/ Music: Arash Solgi/ 
Poet: Azadeh Farhangian/ Sewing And Designing Costume: Maryam Gholami/ Designing Light: Ramin Kahalzadeh/ 
Director Assistant: Mobina Afrasiabi/ Continuity: Samira Ensafi/ Photographer: Samira Ensafi/ Duration: 25 
Minutes/ City: Tehran/ Province: Tehran/ Producer: Theater and Puppet Theater Production Center of Children 
and Adolescents Intellectual Development Center 

نويسنده و کارگردان: بهناز مهدی خواه طراحی و ساخت عروسک: بهناز مهدی خواه طراحی وساخت دکور: بهناز مهدی خواه ، مریم غالمی طراحی 
ســازه ی فلزی دامن: بهناز مهدی خواه، مریم غالمی، رضا ارجمند خواه ساخت سازه ی فلزی دامن: رضا ارجمند خواه مو سيقی: آرش ُسلگی شاعر : 
آزاده فرهنگيان طراحی و دوخت لباس: مریم غالمی طراحی نور: رامين کحال زاده دســتيار کارگردان: موبينا افراسيابی منشی صحنه: سميرا انصافی 
عکاس: سميرا انصافی/مخاطب: کودک و نوجوان و خردسال/ زمان: 2۵ دقيقه شهر: تهران  استان: تهران/ تهيه کننده: مرکز توليد تئاتر و تئاتر عروسکی 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   

Behnaz MehdiKhah, actress and 
director, has MA degree from 
faculty of Cinema and Theater 
of Tehran University of Art. She 
has been a frequent presence in 
theatrical festivals in Iran and 
across the world. She also has 
won various prizes. MehdiKhah 
participated in Fajr International 
Theater Festival, Puppet 
Festival in Prague (May 2006), 
Turkey International Festival- 
Karagoz (November 2007) 
and International Bennial of 
Puppet Arts in France (October 
2006) She performed in theaters 
directed by Simin Amirian (Who 
is smart?- 1372) and Mahmoud 
Farhang (the problem of little 
elephant). Mahdikhao also was 
the director of Gol-Baqali the 
Exemplary Child, Souvenir of 
This Country, Mubarak and 
Norouz and Gol-Baqali gets 
Fined. MehdiKhah is a member 
of International Puppetry 
Association (UNIMA).
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Yard of our house

حیاط خانه ما

قديمی تصميم  حياط  گيالس  روزی، 
وجود  قرمز  رنگ  ديگر  که  می گيرد 

نداشته باشد و...

نویسنده، بازیگر و کارگردان متولد ۱۳۶2 
کارشناسی  تحصيالت  دارای  و  کرمانشاه 
از  را  هنری خود  فعاليت  است.  مدیریت 
سال ۱۳7۴ آغاز کرد. وی در رویدادهای 
ملی و بين المللی تئاتر، حضوری گسترده 
داشته است. او آثارش را در جشنواره های 
عروسكی  مریوان،  خيابانی  فجر،  تئاتر 
گویی، هایفست  قصه  مبارک،  تهران 
و...اجرا  روسيه  دوستی  هفته  ارمنستان، 
کرده است. همچنين برنده جوایز متعددی 
از جمله؛ دیپلم افتخار نویسندگی، تندیس 
کارگردانی یا بازیگری بوده است. »قطره 
ختم  خنكای  جيگيلی،  دوستان«،  و 
بازیگری  در  خاطراتش  از  برگی  خاطره، 
است. »او«، یخی که عاشق خورشيد شد، 
پانزدهم، یک دختر یک سرباز، راز  شب 
آفرینش، پسرصياد، هفت بوکله، کارناوال 
عروسكهای مادر بزرگ و... برخی از آثار این 

هنرمند در ِکسوت کارگردان تئاتر است.

وحيد خسروی One day, the cherry of old 
house decides that there isǹ t 
color of red and...

Group̀ s name: theater-film Moalef (Author)/ Writer And Director: Vahid Khosravi/ The free adaption of the story 
with this name/ Actor: Amir Hosein Ensafi/ Composer: Amir Hosein Ensafi/ Poet: Amir Hosein Ensafi/ Designing 
And Making Decor: Mozhdeh Zakariapur/ Producer: center of theater of institute of intellectual And developing of 
children And youth/ Duration: 20 Minutes/ City: Tehran/ Province: Tehran / Producer: Theater and Puppet Theater 
Production Center of Children and Adolescents Intellectual Development Center

نام گروه: تئاتر- فيلم مؤلف/ نويســنده و کارگردان: وحيد خسروی/ برداشت آزاد از قصه ای به این نام/ بازيگر: اميرحسين انصافی/ آهنگساز: اميرحسين 
انصافی/ شاعر: اميرحسين انصافی/ طراحی و ســاخت دکور: مژده زکریاپور/ تهيه کننده: مرکز تئاترکانــون پرورش فكری کودکان ونوجوانان/ مخاطب: 
کودک و نوجوان و خردسال/زمان: 20 دقيقه/ شهر: تهران/ استان: تهران/ تهيه کننده: مرکز توليد تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان  

Writer, actor and director was 
born in 1983 in Kermanshah 
and has BA in management. 
He began his artistic activity 
in 1995. He been in national 
and nternational theater 
events. He performed his 
works in festivals like theater 
of Fajr, street of Mariwan, 
Puppet of Mobarak in 
Tehran, storytelling, Hifest in 
Armenia, week of friendship 
in Russia and... he won 
many awards like honor 
Diploma for writting, honor 
of directing and acting. His 
works as acting are drop 
and friendship, Jigili, cool 
ending of the memory, he 
has directed many plays like 
he, an ice that loved the sun, 
the fifteenth  night, one girl 
one soldier, secret of creation, 
hunter boy, seven bokeleh, 
carnival of grandmather̀ s 
doll and...

 Va h i d
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Bad pretension lizard

مارمولک بد اَدا

Aunt spider weaves the carprt for 
her daughter̀ s present of wedding. 
But an ugly lizard wants to buy it 
and...

تحصيـالت  دارای  بازیگر،کارگـردان، 
کارشناسـی مهندسـي صنایـع از دانشـگاه 
بوعلـي و دانشـجوی کارشناسـی ارشـد 
ادبيـات نمایشـی اسـت. فعاليـت هنـری 
خـود را از سـال ۱۳۸7 آغـاز کـرد. حضـور 
در ۱۵ نمایـش ویـژه کـودکان و نوجوانـان 
طـراح  کارگـردان،  بازیگـر،  عنـوان  بـه 
لباس،دسـتيار و... در کارنامـه حرفـه ای او 
دیـده می شـود. داور دو دوره ی جشـنواره 
ی بيـن المللـی فيلـم کـودک و نوجـوان 
بـوده اسـت.در رویدادهـای تئاتـر ایـران 
از جملـه 7 دوره جشـنواره بيـن المللـي 
تئاتـر کـودک و نوجـوان وفجـر و مقاومـت 
و مهر کاشـان و...حضور داشـته اسـت. این 
هنرمنـد، برنـده تندیـس و دیپلـم افتخـار 
بازیگـری زن از جشـنواره بيـن المللی فجر 
در بخـش فجر پالس،تئاتـر منطقه ای طنز 
دیـوان دره،تئاتـر اسـتانی همدان و...شـده 

اسـت.

هديه پگاه معصومي  برای  عنکبوت«  »خاله 
قالی  يک  دخترش  عروسی  ی 
می بافد. اما يک مارمولک زشت 

می خواهد آن را بخرد و...

Play by artistic group of Raspina/ Writer: Manoochehr Akbarlu/ Director: Pegah Masoomi/ Director Assistant And 
Group̀ s Supervisor: Farzad Lebasi/ Director Assistant: Omid Noee Shaad/ Actress: Pegah Masoomi/ Composer 
And Scene Designer: Farzad Lebasi, Alireza Khosravi/ Performer: Alireza Khosravi, Maryam Matini/ Costume 
Designer: Pegah Masoomi/ Stage Manager: Sayed Mehrdad Kavoosi Hoseini/ Brochure And Poster Designer: 
Pedram Masoomi/ Making Puppet: Pegah Masoomi/ Duration: 19 Minutes/ City: Hamedan/ Province: Hamedan

 طراح ،کارگردان و بازيگر: پگاه معصومی / نويســنده: منوچهر اکبرلو / مشاور کارگردان: فرزاد لباسی/ دســتيار کارگردان: محمد رضا باباخانيان / 
آهنگساز: مهدی فتحی / طراح عروسک و لباس: پگاه معصومی / طراخ صحنه: فرزاد لباسی / ساخت عروسک: یگانه عبدالمالكی/ آوا: نيكتا ميرزایيان، 
نعيمه پور شيری، ستایش بختياری فرجادی / طراح نور: پدرام معصومی / مخاطب: کودک و نوجوان و خردسال/زمان: 20 دقيقه/ شهر: همدان/ استان: همدان

Actress and director, 
graduated and has BA of 
industrial engineer from 
university of Boali Sina in 
Hamedan. Sje began her 
artistic activity in 2008. 
It seen in her professional 
resume more than 15 plays 
in fields of children plays as 
actress, director assistant, 
rewriter, costume designer 
and ... she performed and 
acted in 8 series film, Tele 
film, and short film in the field 
of sound and vision office of 
province of Hamedan and 
Tehran. She has attended in 
many theater events as lie 
as; 7 courses of international 
theater festival of children 
and youth, Moghavemat 
in Tehran, Soorayeh mà ah 
(moon), Mehr in Kashan, 
Tanz(satire) in Divandareh 
and ... she is best actress in 
regional festival of country.

 P e g a h
M a s o o m i



55
ک

بار
- م

ان
هر

ی/ ت
سک

رو
ش ع

مای
ره ن

نوا
جش

ن 
می

ده
هج

M

i n o r

خردسال 

Wazba (black zebra)

گورخِر سیاه 

One day morning, a zebra gets up and 
knows that its white stripes disappeared, 
it should leave that place. But on the way 
it faces with wise owl, elephant, the long 
neck giraffe, rhino and ...

متولد  مدرس،  و  کارگردان  بازیگر، 
در  را  تحصيالتش  است.  ۱۳۶2تهران 
مقطع کارشناسی ارشد نمایش  عروسكی 
فعاليت  برد.  پایان  به  تهران  دانشگاه  در 
هنری خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز کرد. آن 
عروسک گردان  و  بازیگر  به عنوان  سال ها 
ذوالفقاری،  جواد  همچون؛  هنرمندانی  با 
حسن دادشكر، عادل بزدوده، فریبا رئيسی، 
جواد انصافی، محمدحسين ناصربخت و... 
همكاری داشت. سال های اخير، حضوری 
پُررنگ در رویدادهای تئاتر ایران و سایر 
کشورها داشته است. او آثاری را در آلمان، 
روی  به  و...  اندونزی  بالروس،  لهستان، 
اولدوز و  صحنه برده است. ماه و پلنگ، 
نقاش  فراخوان،  سوزی،  قصه  کالغ ها، 
ِکسوت  در  آثارش  از  برخی  و...  پروانه ها 
فلسفه  همچنين  است.   تئاتر  کارگردان 
و روان شناسی را به شيوۀ تئاتری )بازی و 

قصه گویی( به کودکان آموزش می دهد.

شراره طيار يک روز صبح، گورخر از خواب 
بيدار می شود و می بيندکه تمام 
خطهای سفيدش ناپديد شده اند، 
او بايد محل را ترک کند. اما در 
بين راه با جغد دانا، فيل، زرافه 
روبه رو   و...  کرگدن  دراز،  گردن 

می شود و...

 Group̀ s name: wazba/ Writer: Berbel Maier/ Adaption of a African legend/ Director and designer: Sharareh Tayar/ 
Playermakers: Fahimeh Barootchi, Sharareh Tayar/ Puppet and decor making: Saba Ghadimi/ Composer and poet: 
Amir Hosain Ensafi/ Duration: 40 minutes/ City: Pardis / Province: Tehran / Producer: Theater and Puppet Theater 
Production Center of Children and Adolescents Intellectual Development Center

 نام گروه: واتزباو )Wazba( / نويســنده: بربل مایا  / با اقتباس از یک افســانه آفریقایی/ طراح و کارگردان: شراره طيار/ بازيسازان: فهيمه باروتچی، شراره 
طيــار/ ساخت دکور و عروسک: صبا قدیمی/ شاعر و آهنگساز: اميرحسين انصافی / مخاطب: کودک و نوجوان و خردسال/زمان: ۴0 دقيقه/ شهر: پردیس/ 

استان: تهران/ تهيه کننده: مرکز توليد تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  

Actress, director and instructor, 
was born in 1984 in Tehran. 
she has postgraduated degree in 
puppetry at Tehran university. 
She has stareted artistic activities 
since 2002. as actress and 
puppeteer, she has parallel palys 
Under supervision of the artists 
like Javad Zolfaghari, Hasan 
Dadshekar, Aadel Bezdoudeh, 
Fariba Raeesi, Shiva Masoudi, 
Javad Ensafi, Mohammad 
Hussein Naser Bakht and others. 
Whithin the recent years, she 
has remarkable role in diffrent 
international and national stages 
(Germany, Poland, Belarus, 
Indonesia, etc.). she directed 
many plays like Oldouz (star) 
and crows. she startes to seek 
out psychology to children in 
theater tongue. She has held 
creative theater sessions; little 
philosophers; my sophisticated 
child, teaching of a creative 
instructor and so on.

 S h a r a r e h
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Little present and a day and two seasons

هدیه کوچولو و یک روز و دو فصل

Grandmother tells story in childhood/ 
the little one decides to make his 
mother happy with a present, and… 
(performing with two dramas)

بازیگر، کارگردان و آهنگساز، متولد دی ماه 
دیپلم  تحصيالت  دارای  او  است.   ۱۳۶۶
ليسانس  معاصر(  پيام  )هنرستان  سينما 
نمایش عروسكی )دانشكده سينما تئاتر( و 
کارشناسی ارشد نمایش عروسكی )دانشگاه 
دیپلم  مدرک  همچنين  است.  تهران( 
طراحی و ساخت عروسک را از مدرسه ی 
تئاتر عروسكی شارلویل مزیر فرانسه گرفته 
است. نویسندگی و کارگردانی نمایش های 
آرزوی مترسک )تاالر هنر- ۱۳۸۴( آهای 
در   )۱۳۸۶ هنر-  )تاالر  کجا؟  کجا  کدو 
و  فرانسه  در  )اجرا  برفی  آسمان  انتظار 
آلمان- ۱۳۸9( مرثيه ای برای یک دلقک 
سبز  تيستوی   )۱۳9۱ مولوی-  )تاالر 
انگشتی)تاالر هنر- ۱۳9۳( موش تا موش 
)جشنواره عروسكی تهران مبارک-۱۳9۵( 
و... در کارنامه حرفه ای او دیده می شود. وی 
در رویدادهای تئاتر ایران و سایر کشورهای 
برنده  و  داشته  گسترده  حضوری  جهان 

جوایز متعددی بوده است.  

قصه رامين کهن بچگی  ايام  در  مادربزرگ 
دارد  تصميم  کوچولو  ميگفت/ 
با هديه ای مادرش را خوشحال 
دو  شامل  )اجرايی  اما...  کند. 

درام( 

Director: Ramin Kohan / Production Manager: Amin Mirza Bagheri / Director Assistant: Ali Barooti / Writer of 
play of a day and a season by: Nooshin Saifi/ according to old story cold grandma and uncle norooz / Writer play of 
the little present: Ramin Kohan accordint to (Zurest Wollte Blumen Scchenken) written by (Jens Dobbers) puppeteer 
of play of a day and two seasons: Masoomeh arvaz, Amir Abasian, puppeteers of play of little present: Ali Barooti, 
Masoomeh Arvaz / Composer, instrumentalist, and Music Performing: Amin Parvin / Recorder: Farshad Paasdar 
/ Puppet Designing And Making play of little present: Monir Molavizadeh / Puppet Designing And Making play 
of a day and two seasons: Parastoo Ariakia, Ramin Kohan / Light Designer: Ramin Kahalzadeh / Public relations: 
Raihaneh Motahari / City: Tehran / Province: Tehran 

کارگردان: رامين کهن/ مدير توليد: امين ميرزاباقری/ دســتيار کارگردان: علی باروتی/ نويســنده ی نمايشنامه ی نمايش يک روز و فصل: نوشين سيفی/ بر اســاس روایت داستان قدیمی ننه سرما و عمونوروز/ نويسنده 
ی نمايشــنامه ی هديه ی کوچولو: رامين کهن بر اســاس داســتان “zurest Wollte Blumen scchenken” نوشته ی “Jens Dobbers” بازی دهندگان عروســک نمایش یک روز و دو فصل: معصومه آرواز، امير عباسيان  
بازی دهندگان عروســک نمايش هديه ی کوچولو: علی باروتی، معصومه آرواز/ آهنگسازی، نوازندگی و اجرای موسيقی: امين پروین/ صدا بردار: فرشاد پاسدار/ ضبط موسيقی در: استودیو فرشاد پاسدار و کيان حجازی 
)استودیو ترنج(/ طراحی و ساخت عروسک نمايش هديه ی کوچولو: منير مولوی زاده/ طراحی و ساخت عروسک نمايش يک روز و دو فصل: پرستو آریاکيا، رامين کهن/ طراحی و دوخت لباس عروسک های ننه سرما و 
عمو نوروز: نسرین خرمی/ رنگ آميزی صورت عروسک های ننه سرما و عمو نوروز: مهال صفری/ ترميم و بازسازی عروسک های نمايش يک روز و دوفصل: منير مولوی زاده/ طراحی و اجرای صحنه، لباس بازيدهندگان 
عروسک و فضاسازی البی: هانيه زحمتكش، الهه ميرزایی )خنده های باران(/ طراحی و ساخت آکسسوار نمايش يک روز و دو فصل: پرستو آریاکيا، مهال صفری، رامين کهن، نوشين سيفی/ طراحی و ساخت آکسسوار نمايش 
هديه ی کوچولو: هانيه زحمتكش، الهه ميرزایی )خنده ی باران(/ طراح نور: رامين کحال زاده / طراح پوستر، بروشور و تراکت: پرناز کریمی/ عکاسی، ساخت تيزر و کليپ های تبليغاتی: محمد ساالر گلی، سيد محمد شه روش 

)تيم تبليغاتی بلوبری( / روابط عمومی: ریحانه مطهری / مخاطب: کودک و نوجوان و خردسال/شهر: تهران/ استان: تهران/ تهيه کننده: مرکز توليد تئاتر و تئاتر عروسكی کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 

Actor, director and music 
composer, was born in 1987. He 
has diploma degree in cinema 
and graduated in puppetry 
from Cinema-Theater faculty. 
Also he has postgraduate 
degree in Puppetry from 
Tehran University and 
successfully got Puppet 
make and design certificate 
from Institute International 
de la Marionnette located in 
Charleville-Mézières – France. 
Following mentioned his 
works as author and director: 
“Scarecrow’s Desire”, “Hey 
Squash! Where do you go?”, 
“the outdated by the war go on 
a picnic”, “Lafcadio”, “Waiting 
for a snowy sky”, “An Elegy for 
a Crown”, “Tistou of the green 
thumbs”, “ Moosh ta Moosh”.

 R a m i n
K o h e n
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Depth

اعماق 

One person is walking in the bleak 
house. But there are sign of living 
in the details of house and…

فليمساز و پژوهشگر در حوزه ی انيميشن 
است. کارشناسی ارشد کارگردانی انيميشن 
را از دانشگاه هنر تهران دریافت کرده است. 
او با دو انيميشن »سفر« و »اشيای اما« در 
جشنواره ها و نمایشگاه متفاوتی شرکت کرده. 
دبير سرویس و مترجم فصلنامه ی »سينما 
انيميشن« بوده و عضو گروه مولتی مدیای 

»کان« و »انيميشن؛ تجربه« است. 

از  نمایش عروسكی  را در  ليسانس خود   
دانشگاه هنر تهران دریافت کرده است. در 
مقام نویسنده نمایشنامه های »در ما زندگی 
و  خوردم«  شكست  »بهرحال  می کنند«، 
»خانه زهدان« را نوشته است. کارگردانی و 
نویسندگی »همسایه ها فكر می کنند کسی 
اینجا نيست«، »جوینده« و »قصه ی متحرک 
« برعهده داشته. آثار او در تهران، پراگ و 
ازنابروک به نمایش درآمده است. او یكی از 

اعضای گروه مولتی مدیای »کان« است.

نايری عيوضی 

ليال احمدی

فردی در يک ساختمان متروکه 
در حال قدم زدن است. ولی در 
جزئيات ساختمان نشانه هايی از 

زندگی هنوز وجود دارد و... 

Design: Leila Ahmadi / Directors: Leila Ahmadi And Nairy Eyvazi / Voice Designer: Nairy Eyvazi / Technique of 
work: Live animation of cut out / Puppets: Selective paintings from Renaissance era / Duration: 11 Mniutes / City: 
Karaj / Province: Alborz 

طرح: ليال احمدی /  کارگردان ها: ليال احمدی و نایری عيوضی / طراح صدا: نایری عيوضی / تکنيک کار: انيميشــن کات اوت زنده / عروسک ها: از نقاشی های 
دوره ی رنسانس انتخاب شده اند  / مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۱۱ دقيقه / شهر: کرج  / استان: البرز 

Filmmaker and researchers in 
the field of the animation. She 
has graduated MA in Directing 
animation from art university 
in Tehran. She has attended in 
many festivals and seminars 
with two animations like, trip, 
Emmà s objects. Director of 
service and translator of the 
Cinema animation and she 
has been as member of the 
multimedia group of the can 
and experimental animation… 

She has BA. In performing 
puppet from art university of 
Tehran. She has written many 
plays as like as, lives among 
us, any way we failed, zahdaǹ s 
house, she has directed many 
plays, neighbors thinks therè s 
nobody here, curious, the 
moving tale, she performed 
in Tehran, Perag, Azbabrook. 
She is one of the member in 
multimedia group of can. 
 

Nairy Eyvazi

 Lei la  Ahmadi
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Pires`s sisters

خواهران پیرس

Adena And lola live near the sea 
alone so that the first guest comes 
their house and…

متولد ۱۳77 و دانشجوی رشته ی نمایش 
عروسكی ورودی 9۵ دانشگاه تهران است. 
در  کالكشن«  »لئوناردو  نمایش  اجرای 
نوزدهمين جشنواره تجربه و کاندید طراحی 
اجرای  اجرای  با  همچنين؛  بود.  صحنه 
جشنواره  در  پيرس«  »خواهران  نمایش 
تئاتر عروسكی دانشگاه هنر، برنده تندیس 
کارگردانی، طراحی صحنه، موسيقی، تقدیر 
عروسک،   ساخت  و  طراحی  نمایشنامه، 

عروسک گردانی و... شده است. 

نمایش  رشته ی  دانشجوی  و   ۱۳7۶ متولد 
عروسكی ورودی 9۵ دانشگاه تهران است. اجرای 
نوزدهمين  در  کالكشن«  »لئوناردو  نمایش 
جشنواره تجربه و کاندید طراحی صحنه بود. 
همچنين؛ با اجرای اجرای نمایش »خواهران 
پيرس« در جشنواره تئاتر عروسكی دانشگاه 
هنر، برنده تندیس کارگردانی، طراحی صحنه، 
موسيقی، تقدیر نمایشنامه، طراحی و ساخت 

عروسک،  عروسک گردانی و... شده است.

حانيه درويشيان

فاطمه صفايی پور 

در  تنهايی  به  پيرس  لوال  و  ادنا 
تا  کنند  مي  زندگی  دريا  کنار 
اينکه اولين مهمان به خانه ی آنها 

می آيد و...

Directors: Hananeh Darvishian, Fatemeh Safaipur / Adaptation text (Adapted by Mick Jackson): Erfan Ebrahimi 
/ Model Making, Directing, Performing And Group of Idea: Hananeh Darvishian, Fatemeh Safaipur / Composers: 
Mahbod Shirvani, Farzan Salsebili / Voice Designer: Vesal Javaheri / Topic: aloneness / Time of Task: Three Months / 
Time of Performing: 20 Minutes / City: Tehran / Province: Tehran 

کارگردان: حانيه درویشــيان، فاطمه صفایی پور/ متن )اقتباسی، ميک جکســون(: عرفان ابراهيمی/ گروه ايده، کارگردانی، اجرا و ساخت ماکت: حانيه 
درویشيان، فاطمه صفایی پور/ آهنگسازان: مهبد شيروانی، فرزان سلسبيلی/ طراح صدا: وصال جواهری/ موضوع: تنهایی/ مخاطب: بزرگسال/ زمان تمرين: سه 

ماه/ زمان اجرا :20 دقيقا/ شهر: تهران/ استان: تهران

Was born in 1999 and she is the college 
student of dramatic puppet from 2017 
in Tehran university. She performed 
the play of Leonardo Collection in 
the 19th Tajrobeh (experience) festival 
and candidate of scene designing. 
She has performed the plays as like 
as, Pires̀ s sisters in puppet theater 
festival in art university, the statute 
of directing, scene designing, music, 
appreciating of festival, play, puppet 
designing and making, puppet 
performing and…

Was born in 1998 and college student 
in dramatic puppet from 2017 in 
Tehran university. She performed the 
play of Leonardo Collection in the 
19th Tajrobeh (experience) festival 
and candidate of scene designing. 
She has performed the plays as like 
as, Pires̀ s sisters in puppet theater 
festival in art university, the statute 
of directing, scene designing, music, 
appreciating of festival, play, puppet 
designing and making, puppet 
performing and…

Hananeh Darvishian

Fatemeh Safaipur
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Epic of sea

حماسه دریا 

Abadan is surrounding, but the 
epical man named Darya Gholi 
Soorani comes and…

کارگردان،  و  طراح  بازیگر،  نویسنده، 
متولد تير ماه ۱۳۵۸ است. آثاری همچون 
»روژان«، دریا، مردان هيرون، دی زنگرو، 
دوست واقعی کيه، آکا، مری و طری، بی 
سوادی سفيد، آلوده نكنيم، اصل ۵0 و... 
برخی از آثارش در ِکسوت کارگردان تئاتر 
است. او در رویدادهای ملی و بين المللی 
تئاتر ایران حضوری گسترده داشته است. 
را در  نمایش های متعددی  این هنرمند، 
سنتی،  آیينی  فجر،  تئاتر  جشنواره های 
خيابانی مریوان، عروسكی تهران- مبارک، 
تيرنگ  اصفهان،  طنز  تهران،  مقاومت 
ساری، شهروند الهيجان، کيش و... اجرا 
کرده است. همچنين، رتبه اول بازیگری 
تئاتر  اصفهان،  طنز  جشنواره های  در  را 
آورده  دست  به  و...  الهيجان  مقاومت، 
در  کارگردانی  اول  جایزه  برنده  او  است. 
و...  جشنواره های شهروند الهيجان، فسا 

بوده است.

آبادان در حصر است. اما مردی هيام احمدی
قلی  دريا  نام  به  ای  اسطوره 

سورانی می آيد و...

Writers: Faramarz Gholamian, Hiam Ahmadi / (according to the narration of Gholamali Gholamian) / Director: Hiam 
Ahmadi / Actors And Puppeteers: Faramarz Gholamian, Hiam Ahmadi, Mehraban Gholamian, Abtin Barati, Farzad 
Paydari / Production Manager: Sabiheh Abidzadeh / Director Assistant: Ebtesam Ahmadi / Costume And Make-up, 
Scene Designer: Hiam Ahmadi / Brochure And Poster Designer: Maryam Madhaji / Effect And Music Selection: 
Faramarz Gholamian / Light: Abas Manzari / Effector And Scene Manager: Soroush Momeni / Continuity: Ali 
Sanamiri / Camera man And Photographer: Ali Havasi, Dania Mola / Costume Sewing: Mitra Harati, Bahnaz Daris 
/ Décor: Ali Sanamiri / Duration: 30 Minutes / City: Abadan / Province: Khoozestan 

نويســندگان: فرامرز غالميان، هيام احمدی  / )بر اســاس روايتی از غالمعلی غالميان(/ کارگردان: هيام احمدی/ بازيگران و بازی دهندگان عروسک: 
فرامرز غالميان، هيام احمدی، مهربان غالميان، آبتين براتی، فرزاد پایداری/ مدير توليد: صبيحه عبيد زاده / دســتيارکارگردان: ابتسام احمدی/ طراح صحنه، 
گريم و لباس: هيام احمدی/ طراح پوستر و بروشور: مریم مدحجی /  انتخاب موسيقی و افکت: فرامرز غالميان / نور: عباس منظری/ مدير صحنه و افکتور: 
ســروش مومنی/ منشی صحنه: علی سناميری/ تصويربردار و عکاس: علی هواسی، دانيال موال/ دوخت لباس: ميترا هراتی، بهناز دریس  / دکور: علی سناميری 

/ مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۳0 دقيقه / شهر: آبادان/ استان: خوزستان

Writer, actress, designer and 
director, was born on July 
1979. She has directed plays 
as like as Roozhan, sea, 
Hirooǹ s men, dezangroo, 
whò s real friend, Aka, meri 
And Teri, uneducation, 
principal 50, and ... she has 
attended in many national and 
international theater events. 
She has also performed many 
plays in several festivals as 
like as Fajr, cermonial and 
traditional, street of Mariwan, 
puppet of Tehran, Mobarak, 
Moghavemat of Tehran, 
comedy of Esfahan, Tirang of 
Sari, Shahrvand of Lahijan, 
Kish and ... she has also won 
the first acting in festival of 
comedy of Esfahan, theater 
Moghavemat, Lahijan, and 
... she won the award of first 
director in the festivals of 
Shahrvand of Lahijan, Fasa 
and ...

 H i a m
A h m a d i
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 Distance like

فاصله ای به وسعت 

Little boy and girl are familiar with 
a white balloon but…

۱۳۶۶و  متولد  کارگردان،  و  بازیگر 
است.  روانشناسی  رشته  فارغ التحصيل 
فعاليت هنری خود را از دوران دبيرستان 
و بازی در تئاترهای دانش آموزی آغازکرد. 
بعد از تحصيل در رشته طراحی و دوخت 
عرصه  وارد  حرفه ای  صورت  به  لباس 
شد.  نوجوان  و  کودک  تئاتر  بازیگری 
سپس به اداره آموزش و پرورش رفت و به 
عنوان مربی و کارگردان مشغول فعاليت 
شد. نمایش های؛ حكایت موشی که شير 
شد، لولوی آوازه خوان، قلقلک، مترسک، 
فاصله ای به وسعت... ، درخت بخشنده، آژیر 
چهارگوش و... در کارنامه کاری این هنرمند 
دیده می شود. در جشنواره های استانی و 
کشوری شرکت کرده و جوایزی را به دست 
آورده است. نمایش »نجات مادر« نخستين 
بين المللی  جشنواره  در  او  حضور  تجربۀ 
تئاتر کودک و نوجوان به عنوان کارگردان 

تئاتر است.

مهناز آقايی  يک  توسط  پسرک  و  دخترک 
آشنا  هم  با  سفيد  بادکنک 

می شوند. اما... 

Performing by theater group of Avan / Supervisor: Amir Bashiri / Writers: Sayed Javad Rahimzadeh, Mehdi Sharifi 
/ Director: Mahnaz Aghaiei / Melody Instrumentalist And Composer: Omid Sanjar Mosavi / Director Advisor: 
Majid Bakhshayeshian / Scene Manager: Nazanin Sà adati / Puppeteers: Ghais Yasaghi, Hosain Jalalirad, Faezeh Amir 
Abadi, Mahla Ramezanpur, Mohammad Javad Mahdian, Mitra Ghasemi, Yasaman Zarezadeh / Puppet Designer: Mehdi 
Sharifi / Décor And Puppet Making And Designing, Scene Manager: Mahnaz Aghaiei / Guitar Instrumentalist: 
Amir Hosainzadeh / Instruments of Orf: Yazdan Entezari / Photo And Vision: Alireza Rezaiei / Edition: Hasan Sani / 
Producer: Sajad Entezari / Duration: 20 Minutes / City: Mashhad / Province: Razavi Khorasan 

کاری از گروه تئاترآوان/ سرپرســت: امير بشيری/ نويسنده: سيد جواد رحيم زاده، مهدی شــریفی/ کارگردان: مهناز آقائی/ آهنگساز و نوازنده ملوديکا: 
اميد سنجرموســوی/ مشاورکارگردان: مجيد بخششيان/ مديرصحنه: نازنين ســعادتی/ عروسک گردان ها: قيس یساقی، حسين جاللی راد، فائزه اميرآبادی، 
مهالرمضانپور،/ محمدجوادمهدیان، ميتراقاســمی، یاسمن زارع زاده/ طراحی عروسک: مهدی شــریفی/ طراح صحنه،ساخت دکور و عروسک: مهنازآقائی/ 
نوازنده گيتار: اميدحســين زاده/ ســازهای اُرف: یزدان انتظاری/ عکس وتصوير: عليرضا رضایی/ تدوين: حسن ثانی/ تهيه کننده: سجاد انتظاری / مخاطب: 

بزرگسال/ زمان: 20 دقيقه/ شهر: مشهد/ استان: خراسان رضوی 

Writer and director, born 
in 1988 and graduated in 
psychology. She began his art 
activity in her high school and 
in acting in student theaters. 
After studying in designing 
and sewing costume, he 
began to act in children and 
youth theaters in professional 
manner. So she was hired 
in office of education and 
worked as trainer and 
director. She has many plays 
in her professional resume 
like; the singer bogeyman, 
tickle, scarecrow, the distance 
to expanse of… , generous 
tree, foursquare siren, and…
she has attended in many 
provincial and global festivals 
and won many awards. The 
play of (rescuing mother) is 
the first of his experience in 
international theater festival 
for children and youth as 
theater director.

 M a h n a z
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The House of Bernarda Alba 

خانه برناردا آلبا

Mother after death of her husband, 
forces her five daughters to mourning 
their father preventing the marriage 
during eight years and…

طراح  کارگردان،  بازیگر،  نویسنده، 
متولد  عروسک،    سازنده  و  طراح  صحنه، 
1345تهران و دارای تحصیالت کارشناس 
جوایز  برنده  او  است.  صحنه  طراحی 
متعددی از رویدادهای داخلی و خارجی 
همچون؛ دیپلم افتخار بهترین کار فلسفی 
)جشنواره  لحظه  نمایش  هشت  برای 
پراگ -   1385(   عروسکی  بین المللی 
تندیس و جایزه اول برای نمایش زمین و 
چرخ ) پراگ- 1388 ( و... بوده است. بازی 
در نمایش های؛  چیزی شبیه به زندگی  به 
خواستگاری  پناهی،  حسین  کارگردانی 
آبجی خانم )فهیمه میرزاحسینی( ماریای 
از  برگی  و...  )نرگس هاشم پور(  بی نام 
خاطرات حرفه ای وی در عرصه بازیگری 
هشت  انار ،  دختر  مراد،  »چرا؟ »،  است. 
صدای  با  دارم  دوستت   بهجت ،  لحظه ، 
آهسته ،  زمین و چرخ،  ننه دالور و فرزندان 
او، خانه برناردا آلبا، تایک بشمار و... از آثار 

کارگردانی اوست. 

پنج زهرا خیالی صبری همسر،  مرگ  از  پس  مادر 
سال  هشت  به  را  خود  دختر 
سوگواري براي پدرشان و دوري 

از ازدواج مجبور مي كند و...

Writer: Federico Garcia Lorca (Translation by Ahmad Shamloo)/ Director: Zahra Khiali Sabri/ Actors And Actresses: 
Roksana Bahram, Neda Hengami (Mehrnoosh Balmeh) Mehdi Shah Piri/ Scene Designer: Reza MehdiZadeh/ Light: 
Ali Kozehgar/ Sewing And Costume: Mehrnoosh Balmeh/ Space Designer: Zahra Khiali Sabri/ Puppet Designing: 
Zahra Sabri, Fatemeh Abasi/ Puppet Making: Fatemeh Abasi, Mehrnoosh Balmeh/ Photographer: Mehdi Ashna, 
Arghavan Arab Sorkhi/ Scene Designing Assistants: saeed Maroofpur, Sohail Moradi/ Décor Making Supervisor: 
Mohammad Panahi/ Décor making: Alireza Panahi, Rasool Nabiei/ Light Deigning Assistants: Reza Rezaiei, Amir 
Hosain Sir/ Effect Selection: Farshad Azarnia/ Effect Making: Hadad Haidari/ Scene Manager: Ali Zakeri/ Duration: 
70 Minutes/ City: Tehran/ Province: Tehran

نویســنده: فدریکو گارسیا لورکا )با ترجمۀ احمد شاملو( / كارگردان: زهرا خیالی صبری   / بازیگران: رکسانا بهرام، ندا هنگامی )مهرنوش بلمه( مهدی شاه پیری / 
طراحان/ صحنه: رضا مهدی زاده / نور: علی کوزه گر / لباس  و دوخت:  مهرنوش بلمه / طراحی فضا: زهرا خیالی صبری  / طراحی  عروسکها: زهرا صبری، فاطمه 
عباسی / ساخت عروسک: فاطمه عباسی،  مهرنوش بلمه / عکاس: مهدی آشنا، ارغوان عرب سرخی / دستیاران طراح صحنه: سعید معروف پور، سهیل مرادی / 
سرپرست ساخت دكور: محمد پناهی / ساخت دكور: علیرضا پناهی، رسول نبیئی / دستیاران طراح نور: رضا رضایی، امیر حسین سیر / انتخاب افکت: فرشاد 

آذرنیا / ساخت افکت: حداد حیدری  / مدیر صحنه: علی ذاکری  / مخاطب: بزرگسال/ زمان: 70 دقیقه / شهر: تهران / استان: تهران 

Writer, actress, director, scene 
designer, maker and designer 
of puppet, was born in 1976 
in Tehran and graduated BA 
in scene designing. She has 
won many international and 
national awards in many 
festival as like as honor 
diploma of (international 
puppet of Prag- 2006) award 
of (land and wheel) Prag- 2009 
and... She has also acted many 
plays as like as a thing like life 
directing by Hoseinpanahi, 
proposing Abji khanoom, 
Fahimeh Mirzahoseini 
(unknown Maria) and ... she 
has also directed many plays 
as like as why, Morad, girl of 
pomegranate, eight moments, 
Bahjat, i love you, with 
quiet voice, land and wheel, 
Grandmother Delavar and her 
children, the house of Bernard 
Alba, count to one and...

 Zahra
 Khayali Sabri
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War and peace

جنگ و صلح

The young instruments, fiddle and 
harp are facing to each other and 
fall in love warmly and chitty to 
each other and…

و  متولد۱۳۶0  کارگردان،  و  بازیگر 
کارگردانی  کارشناسی  تحصيالت  دارای 
تخصصی؛  دوره های  او  سينماست. 
بازیگری، تئاتر فيزیكال و ماسک )مدرسه 
نقش  مدرسه  بازیگری  پاریس(  لوکوک 
شاه  بهرام  و  رشيدی  داوود  یاد  )زنده 
ایران  یونيمای  عروسكی  تئاتر  محمدلو( 
)بهروز قریب پور( و.. را نيز گذرانده است. 
نمایش های؛ دندون طال )داوود ميرباقری( 
عشق روی خرپشته )رضا ژیان(  قصه آدمها 
و دیوها )مریم کاظمی( حسن و دیو راه 
باریک پشت کوه )افشين هاشمی( من و 
تو و رستم و شاهنامه )مریم معترف( و... 
برگی از کارنامۀ حرفه ای اش در بازیگری 
است. همچنين؛ »سفر به آوینيون«، بازیگر 
تعزیه، ما کجا اینجا کجا، الماس و شهر تارا، 
یک دقيقه، اولين بازی، نازگل و... از جمله 
آثار این هنرمند در ِکسوت کارگردان تئاتر 

است.

ميثم يوسفی   دو ساز جوان؛  کمانچه و چنگ 
رخ در رخ يکديگر قرار گرفته و 
يکدل نه صد دل عاشق و شيفته 

يکديگر می شوند و...

Writer, Designer And Director: Maysam Yosefi/ Mask Making And Designing: Ali Pakdast, Maryam Eghbali/ 
Composer: Farid Navaiei/ Poet: Mohammad Shabahang/ Shadow Puppet Maker And Designer: Niloofar Abdolalian/ 
Actors And Actresses: Mojtaba Laleh Zaari, Saeed Khabiri, Katayoon Mohammadi, Ehsan Rahmani, Niloofar Molaalian, 
Sayed Masood Mosavi, Hooman Ghasemkhani, Mohammad Shabahang, Haniyeh Mehrafzoon, Zahra Vahidifar, 
Niayesh Nikokaran, Javad Tavakoli, Taha Dehghan, Farhad Zare/ Directing`s group: Sina Aras Khan, Mohammad  
Shabahang, Katayoon Mohammadi/ Continuity: Elham Alsadat Hosaini/ Scene Designing Assistant: Sajad Janati, 
Maryam Gholamrezaiei/ Duration: 30 Minutes/ City: Yazd/ Province: Yazd

نويسنده طراح وکارگردان: ميثم یوسفی/ طراح و سازنده ماسک و تن پوش: علی پاکدست، مریم اقبالی/ آهنگساز: فرید نوایی/ شاعر: محمد شباهنگ/ طراح 
و سازنده عروسک بخش سايه: نيلوفر عبدالعليان/ بازيگران و بازی دهندگان: مجتبی الله زاری، سعيد خبيری، کتایون محمدی، احسان رحمانی، نيلوفر 
مالعليان، سيد مسعود موسوی، هومن قاسم خانی محمد شباهنگ، هانيه مهر افزون، زهرا وحيدی فر، نيایش نيكوکاران، جواد توکلی، طاها دهقان، فرهاد زارع/ گروه 
کارگردانی: سينا ارس خان، محمد شباهنگ، کتایون محمدی/ منشی صحنه: الهام السادات حسينی/ دستياران طراح صحنه: سجاد جنتی، مریم غالمرضایی 

/ مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۳0 دقيقه / شهر: یزد/ استان: یزد

Actor and director, born in 
1982 and graduated BA in 
directing in cinema. He has 
passed professional courses 
of acting, phisycal theater and 
mask (Lookok school Paris) 
acting school of role (Davood 
Rashidi And Bahram Shah 
Mohammadlu) puppet theater 
of UNIMA Iran (Behrouz 
Gharibpur) and... other of his 
professional resume are, golden 
teeth (Davood Mirbagheri) 
love on the pile (Reza Zhiyan) 
tale of human and giants 
(Maryam Kazemi) Hasan and 
giant of narrow path behind the 
mountain (Afshin Hashemi) 
me and you and Rostam and 
Sohrab (Maryam Motaref) 
and... other of his plays 
directing are, trip to Avinion, 
actor of mourning, what we 
are and where is here, diamond 
and Tarà s city, one minute, first 
game, Nazgol and...

 M a y s a m
Yo s e f i



66

ک
بار

- م
ان

هر
ی/ ت

سک
رو

ش ع
مای

ره ن
نوا

جش
ن 

می
ده

هج

We just have one land

 تنها یک زمین داریم

An angel comes and asks: hey the 
land`s people! Do you have place 
for living?

فرشته ای می آيد و می پرسد: ای 
اهالی زمين! آيا جای برای زندگی 

داريد؟
زمين دوباره آباد می شود.. 

The earth will be flourish./ Planer And Director: Hamid Reza Aedalan/ Writers: Hamid Reza Ardalan, Flora Mary 
Fuentes/ Puppet Making And Education Designer: Flora Mary Fuentes/ Puppet Making Technical Designer: 
Zheroum Marterenchard/ Artistic Manager: Farnaz Behzadi/ Making And Education of workshop Manager: 
Sohaila Bajelan/ Graphics Designer: Jamshid Haghighat Shenas/ Music: Mehdi Behbodi/ Form Designer: Fatemeh 
Bakhtiar, Faezeh Bakhtiar/ Camera man And Photographer: Majid Sarhadi/ Director Assistant: Samira Sepehrnia, 
Parto Purgharaiei/ Production Manager: Masood Hematian/ Producer: Akbar Tashakornia/ Produced in Iran Maal/ 
With cooperation of group of Persons-France

Writer and director, has 
professional Doctorine of 
Philosophy of art tendency 
music and theater. He is 
director of UNIMA in Iran 
from 2008 to 2016. He been 
as executive committe and 
owning of committe of heritage 
in intrrnational UNIMA. He 
found and invented the therans 
of modern theater. This theater 
passes away from human 
viewers and focus on the 
objects. His plays were famous 
for puppets on the chairs as 
viewers, since two recent 
decades. In during of Corona 
virus the artistic and sport 
events are reflected the moden 
theater of Ardalan for objects 
and viewer̀ s photos. He won 
scientific sign of conservatoar 
Chaikofski, award of Jalal 
Satari, the statue of Fajr festival, 
Goangjo in China and...

 H a m i d  R e z a
A r d a l a n

دکترای  دارای  کارگردان،  و  نویسنده 
گرایش  با  هنر  فلسفه  تخصص های 
ریيس  وی  است.  تئاتر  و  موسيقی 
 20۱۶ تا   200۸ ازسال  ایران  یونيمای 
تاکنون   20۱۶ سال  از  همچنين،  بود. 
عضو کميته اجرائي و ریاست کميسيون 
ميراث یونيمای جهانی را بعهده دارد. او 
روش تئاتر ترنس مدرن را ابداع کرده است. 
این تئاتر از دایره مخاطب انسانی عبور می 
کند و اشياء را مورد خطاب قرار می دهد. 
نشسته  عروسک های  برای  تئاتر هایش 
بر صندلی به عنوان مخاطب، از حدود دو 
دهه قبل مشهور هستند. در دوران کرونا 
رویدادهای هنری و ورزشی برای اشيا و 
مدرن  ترنس  آثار  مخاطبان،  عكس های 
اردالن را تداعی می کنند. وی برنده نشان 
جایزه  علمی کنسرواتوارچایكوفسكی، 
فجر،  جشنواره  تندیس  ستاری،  جالل 

گوانجو چين و... بوده است. 

حميد رضا اردالن 

ايده پرداز و کارگردان:
حميد  رضا اردالن

نويسندگان: حميد رضا اردالن، فلور ماری 
فوئنتس

طراح و مدير اموزش و ساخت و ساز عروسک: 
فلور ماری فوئنتس

طراح فنی در ساخت عروسک: ژروم 
مارترنچارد

مدير هنری: فرناز بهزادی
مدير کارگاه آموزش و ساخت و ساز: سهيال 

باجالن
طراح گرافيک:

جمشيد حقيقت شناس
موسيقی: مهدی بهبودی

طراحان فرم:
 فاطمه بختيار، فائزه بختيار

عکاس و تصوير بردار:
 مجيد سرحدی
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An angel comes and asks: 
hey the land`s people! Do 
you have place for living?

فرشته ای می آيد و می پرسد: ای 
اهالی زمين! آيا جای برای زندگی 

داريد؟
زمين دوباره آباد می شود.. 

دستيار کارگردان:
 سميرا سپهر نيا، پرتو پور قرایی

مدير توليد: مسعود همتيان

گروه ساخت عروسک: 
مهدیه اورلی، پدرام بهروزی، 

مينا پناه نجات،پرتو پور قرایی، 
فروزان توحيدی،
راضيه خيری پور،

علی زمانی،  ترانه رمضانی،
مينا رمضانی، آزاده روستا،

سميرا سپهرنيا، شایان شریعت،
مانا تشكری نيا،

رزیتا صادق حسنی، الهام صادقی، 
صبا صافی،

نرگس صفامنش،نيلوفر صمدی،
یكتا طبيبی، ندا عزیزی،

حسنا فلسفی،  هليا قره گزلو،
مسيح کاظمی، ميترا کریمخانی،

درنا کمالو، هامون کوهی،
الدن مهران زاده، ندا وفایی،

فهيمه هاشمی، نسيم یاقوتی،
سميرا یزدان پژوه

گروه نقاشی: سميرا یزدان 
پژوه)سرپرست( پرتو پور قرایی،

مانا تشكری نيا،  راضيه خيری پور،
ندا عزیزی، هانيه موسوی،

فاطمه یوسف زاده

بازی دهندگان حشرات و پرندگان: 
علی زمانی، حميد حميدی،

مليكا خزاعی، علی جفرودیان

 گروه فنی: علی افروز زاده )مدیر فنی (
شایان شریعت، هامون کوهی،

پدرام  بهروزی، علی زمانی،
سعيد توکل بخشایش

طراحی و دوخت لباس:
فلور ماری فوئنتس، رزیتا صادق حسنی، 

مسعود همتيان

طراحی و اجرای نور:
ميالد بابایی)سرپرست( علی رضا 

خليلی،  سمانه شفاعتی،
الهام بخشی پور،

بيتا پوالدی، سميرا سياوشی،
 رویا مقدس زاده، فاطمه علی بخشی

مخاطب: تمام سنين
تهيه شده در ايران مال با همکاری 

کمپانی گروند پرسونزـ  فرانسه

تهيه کننده:  اکبر تشكری نيا

عروسک گردانان:
شایان شریعت، هامون کوهی، 

صنم اورلی،نازنين جوانمرد،
انيس ارشاد، الدن مهران زاده،

نرگس صفامنش، مونا کيانی فر،
الهه محمدلو، صبا صافی،

راضيه خيری پور،
حدیث مهران پور،

فاطمه عسكری

بازی دهندگان مار:
فاطمه دليری، مينا پناه نجات،

خرم بانو عسگری،
 الهام صادقی،شقایق طباطبایی، 

غزاله حدادی

بازی دهندگان ماسک ها:
رابعه سليمانی، سعيد اصفهانی،  
ابوالفضل کاوندی، اميد غالمی، 

هستی خاندایی، الهه نورانی،
کيميا پيروی، نوید بی نياز،

 امير حسين بابایی، آتنا صداقت
بازی دهندگان درخت:

اميد پاشا، سحر طاهری، صبا قدیمی، 
زهرا اسماعيلی، آال ناصرالدینی، 

آرمان یار احمدی، فاطيما قاسمی، 
فرزین عوض زاده، امير حسين ذوقی، 

پریناز خسروی

Camera man And 
Photographer: Majid Sarhadi/ 
Director Assistant: Samira 
Sepehrnia, Parto Purgharaiei/ 
Production Manager: Masood 
Hematian/ Producer: Akbar 
Tashakornia/ Produced in Iran 
Maal/ With cooperation of 
group of Persons-France

خیـابـانـی
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پایان نامه

Arghavan (Purpule)

ارغوان 

The muddy statue is been alive 
affected by love of plant. But 
suddenly the plant left it and...

نویســنده، کاگردان تئاتر و فيلم، عكاس، 
گرافيست، سازنده و بازی دهندۀ عروسک، 
متولد آبــان ســال ۱۳7۵در  بندر عباس 
اســت. او بعد از گذراندن دوران دبيرستان 
در رشته گرافيک در دوره های فيلمسازی 
انجمن سينما جوان شرکت کرد . سپس به 
ساخت ســه فيلم کوتاه به نام های »صدای 
ســكوتش«، »در خانه« و »پير« پرداخت. 
وی برای تحصيل در رشته نمایش عروسكی 
به دانشگاه ســوره به تهران آمد و در مدت 
تحصيل، به عكاسی مســتند، نمایشنامه 
خوانی، بازیگری و ساخت عروسک مشغول 
بود. همچنين، به صورت جدی به طراحی 
لباس در حوزه ُمد پرداخت. نمایش ارغوان، 
پروژه پایان نامه کارشناســی اوست که در 
آبان سال ۱۳99 تصویربرداری شده و ایدۀ 
آن از شعِر »ارغوان« هوشنگ ابتهاج آمده 

است.

تاثير فاطمه احمدی پور  تحت  گلی  ای  مجسمه 
می گيرد.  جان  گياه  يک  عشق 
اما ناگهان گياه ترکش می کند و...

Writer And Director: Fatemeh Ahmadipur/ Technique: paper/ Guidance Master: Zohreh Haghighi/ Director 
Assistant: Zahra Haghighi/ Puppeteers: Mohammad Reza Gharibzadeh, Fatemeh Ahmadipur/ Puppet Designing and 
Decor: Fatemeh Ahmadipur/ Scene Assistants:  Samaneh Mohammadpur, Mehdi Jalili/ Camera man: Mohammad 
Reza Shiani/ Edition: Reza Koohi Alishah/ Duration: 11 Minutes and 5 Seconds/ City: Tehran/ Province: Tehran

نويسنده و کارگردان: فاطمه احمدی پور / تکنيک: کاغذی/ استاد راهنما: زهره بهروزی نيا/ دستيار کارگردان: زهرا حقيقتی/ عروسک گردانان: محمدرضا 
غریب زاده، فاطمه احمدی پور / طراحی و ساخت عروسک ودکور: فاطمه احمدی پور/ دستياران صحنه: سمانه محمدپو، مهدی جليلی/ تصوير بردار: محمد 

رضا شيانی/ تدوين: رضا کوهی عليشاه / مخاطب: بزرگسال/ زمان : ۱۱:0۵دقيقه / شهر: تهران/ استان: تهران 

Writer, theater director and 
film, photographer, graphics 
designer, puppet maker 
and puppeteer, was born on 
November 1997 in Bandar 
Abas. She took part after 
graduating the high school 
in course of graphics in 
association of young film 
making. She then made three 
short films like, sound of 
silence, in house, old. She 
studied in puppet performing 
in university of Sooreh in 
Tehran and during her studing, 
she began taking photo of 
document, play telling, acting 
and making puppet. She also 
professionaly designed the 
costume in fashion part. The 
performing play of arghavan 
(purple) is result of her activities 
in her final course of BA course 
that was made in 2021 and its 
idea was poem of Arghavan of 
Hooshang Ebtehaj.

 Fatemeh
Ahmadipur
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Salim Khan`s Tomb

 بارگاه سلیم خان

A puppet named Mobarak is 
famous because of telling jokes and 
sense of humor in Salim Khaǹ s 
tomb and…

در   ۱۳۳۸ متولد  کارگردان،  و  نویسنده 
او  است.  اصفهان  استان  علویجه  بخش 
همسر استاد زنده یاد مرتضی شیخ احمد 
نو خیمه  مادر هنرمندان نسل  و  خمسه 
شیخ  مهدی  و  رسول  ایران؛  بازی  شب 
تئاتر  گروه  مدیر  او  است.  خمسه  احمد 
خمسه ای است و طی 42 سال گذشته 
خیمه،  چادر  عروسک،  طراح  ِکسوت  در 
نقشی  عمومی،  روابط  مدیر  و  نویسنده 
محوری داشته است. این هنرمند همراه 
شیخ  رسول  ای،  گروه خمسه  اعضای  با 
احمد خمسه )طراح و کارگردان( مهدی 
آهنگساز(  و  )نوازنده  احمد خمسه  شیخ 
در بسیاری از رویدادهای ملی و بین المللی 
عروسکی  نمایش  جمله؛  از  ایران  تئاتر 
تهران- مبارک، آیینی و سنتی، تئاتر شهر، 
هنرهای ناملموس اصفهان، تئاتر ماه تبریز 

و... حضور داشته است.

عروسکی به نام مبارک در بارگاه زهرا امینی علویجه
سلیم خان به شیرین زبانی و بذله 

گویی مشهور است و... 

Writer: Rasool Shaikh Ahmad Khamseh/ Director: Zahra Amini/ Puppeteer: Rasool Shaikh Ahmad Khamseh/ 
Trainer: Mehdi Shaikh Ahmad Khamseh/ Ringing Circle: Amir Hossain Shaikh Ahmad Khamseh/ Program and 
Scene Manager And Designer: Zahra Amini/ City: Shahriar/ Province: Tehran

نویسنده: رسول شیخ احمد خمسه/ کارگردان: زهرا امینی)خانواده خمسه ای( / عروسک گردان: رسول شیخ احمد خمسه/ مرشد: مهدی شیخ احمد خمسه / 
دایره زنگی: امیرحسین شیخ احمد خمسه / طراح، مدیر صحنه و مدیر برنامه ها: زهرا امینی/ مخاطب: تمام سنین/ شهر: شهریار/ استان: تهران

Writer and director was born 
in 1960 in town of Alvijeh in 
Esfahan. She is the deceased 
Morteza Shaikh Ahmad 
Khamseh`s wife and she is 
mother of the artists of new 
generation in field of performing 
puppet- Rasool and Mehdi 
Shaikh Ahmad Khamseh. She is 
the supervisor of theater group 
of Khamseh and during recent 
42 years in puppet designer, 
pavilion of tent, writer and 
director of public relations has 
remarkable role. This artist with 
members group of Khamseh, 
Rasool Shaikh Ahmad 
Khamseh (designer and director) 
Mehdi Shaikh Ahmad Khamseh 
(instrumentalist and composer) 
have attended in national and 
international theater festivals 
like, puppet of Mobarak-Tehran, 
ritual and traditional, theater of 
city, abstract arts- Esfahan, mah 
(moon) in Tabriz and… 

Z a h r a
A m i n i

نبـی
جـ
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Salim Khan`s Tomb

بارگاه سلیم خان

Mobarak enters on the stage, say 
hello and regarding to the viewers 
and tent̀ s father and…

نویسنده، کارگردان، طراح و بازی دهندۀ 
است.  تهران   ۱۳۳۸ متولد  عروسک، 
فعاليت هنری خود را در ۱۵ سالگی زیر نظر 
پدرش، استاد حسين محمد زاده از بزرگان 
هنر خيمه شب بازی ایران آغاز کرد. او در 
دهۀ پنجاه، آثار متعددی را در فضاهای 
شهری و فرهنگی از جمله؛ اولين شهر بازی 
تهران در ميدان ونک، قصر یخ، ساختمان 
پالسكو و... اجرا کرد و با استقبال مخاطبان 
مردمی روبه رو شد. وی در جشنواره های 
ملی و بين المللی همچون؛ آینی و سنتی، 
عروسكی تهران مبارک و... نيز حضوری 
پُررنگ داشته است. »۱0 اجرای ماه مبارک 
رمضان« در پارک الله، همایش شهرداری 
عيد 97،  نود اجرا در چاه بهار و... از دیگر 

فعاليت های این هنرمند است.

صفرعلی محمد زاده  به  می شود؛  صحنه  وارد  مبارک 
سالم  خيمه  بابای  و  تماشاگران 

می دهد و...

(performing by athletè s drum and Mobarak)/ Writer: Safarali Mohammadzadeh/ Director And Puppeteer: 
Safarali Mohammadzadeh/ Instrumentalist of Tonbak And Tent`s father: Hosain Fazlolahi/ Public relation Group̀ s 
Manager: Zainab Mohammadzadeh/ Duration: 25 Minutes/ City: Tehran/ Province: Tehran

)اجرای طبالچی پهلوان و مبارک(/ نويسنده: صفرعلی محمدزاده / کارگردان و بازی دهندۀ عروسک: صفرعلی محمدزاده / نوازنده تنبک و بابای خيمه: 
حســين فضل الهی / نوارنده کمانچه: علی جباری / مدير روابط عمومی گروه: زینب محمد زاده / مخاطب: تمام ســنين/زمان: 2۵ دقيقه / شهر: تهران/ استان: 

تهران

Writer, director, designer and 
puppeteer, was born in 1960 in 
Tehran. He began his artistic 
activities under supervision 
of his father- master Hosain 
Mohammadzadeh one of the 
greatest person in the field 
of puppet, whenhe was 15. 
In decade of 1980s he has 
performed many plays in 
urban and cultural places like 
amusement park of Tehran 
in Vanak squire, ice castle, 
Building of Plasko and… and 
many people saw them. He 
has attendant in national and 
international festivals like, 
ritual and traditional, puppet 
of Tehran-Mobarak, and has 
remarkable role in them. The 
other of his activities are, 10 
performing plays in month of 
Ramadan in park of Laleh, the 
conference of Municipality 
for Noroozin 1397, 90 plays in 
Chaabahar and… 

 Safarali
Mohammadzadeh
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Celebration the last day of fall

جشن آخرین روز پاییز 

It is celebration of Yaldà s night. 
Cold grandmother (Naneh Sarma) 
is sad because her quilts are stolen 
on the way and…

نویسنده، کارگردان و مدرس، متولد ۱۳۶0 
مبارکه اصفهان و فارغ التحصيل کارشناسی 
موسيقی از دانشگاه سوره تهران است. او در 
رویدادهای بين المللی تئاتر و موسيقی از 
جمله؛ جشنواره نمایشی المپياد، اوریسا، 
ایشارا دهلی نو، عروسكی تهران مبارک، 
است.  داشته  حضور  و...  سنتی  و  آیينی 
وی هنرمند برگزیده هفته فرهنگی ایران 
در اوکراین )۱۳۸9( بود. همچنين برنده 
بين  جشنواره  در  آهنگسازی  برتر  رتبه 
المللی تئاتر عروسكی و... شده است. عضو 
هيئت مدیره انجمن موسيقی خانه تئاتر، 
نوازندگی و سرپرستی گروه موسيقی توکا 
)کازابالنكا، مراکش( گروه موسيقی توکا در 
تونس و... از دیگر فعاليت هایش به شمار 
اهالی  »روزگار  جمله؛  از  آثاری  می رود. 
خيمه«، هفت خوان مبارک و... برخی از 

آثارش در کسوت کارگردا تئاتر است.

سرما علی جباری ننه  يلداست.  شب  جشن 
او را در  ناراحت است که لحاف 

وسط راه، ربوده اند و...  

Writer And Director: Ali Jabari/ Trainer: Davood Bakhtiari/ Tent With: Ali Jabari/ Puppeteers: Saideh 
Dehghaninezhad, Neda Vafaiei, Ozra Emami/ Puppet Making: Somayeh Golbaz, Saideh Dehghaninezhad, MirArash 
Mostafaiei, Yalda Montazeri/ Director Assistant: Sara Sà adatnia/ Light: Mojtaba Kermani/ Duration: 30 Minutes/ 
City: Tehran/ Province: Tehran

نويســنده و کارگردان: علی جباری/ مرشد: داوود بختياری/ پاخيمه ای: علی جباری/ خيمه شب بازان: ســعيده دهقانی نژاد، ندا وفایی، عذرا امامی/ ساخت 
عروسک: سميه گلباز، سعيده دهقانی نژاد، ميرآرش مصطفایی، یلدا منتظری/ دستيار کارگردان: سارا سعادت نيا/ نورپرداز: مجتبی کرمانی/ مخاطب: بزرگسال/ 

زمان: ۳0 دقيقه/ شهر: تهران/ استان: تهران

Writer, director and teacher 
was born in 1983 in Mobarake 
of Esfahan and has BA. In 
music from university of 
Sooreh in Tehran. He has 
attended in many international 
and national theater and 
music festivals like, dramatic 
Olampiad, Orisa, Ishara in 
New Delhi, puppet Tehran 
Mobarak, ritual and traditional 
and… he is the selective artist 
in cultural week in Ukraine 
(2011). He has been as selective 
musician in international 
puppet theater festival and… 
he has been as member of 
managing association of music 
of theater, instrumenting and 
supervising musical group of 
Tooka (Kasablanka, Morocco) 
musical group of Tooka in 
Tunes. The other of his plays as 
director are, once upon a time 
tent̀ s member, congratulation 
seven stages and… 

A l i
J a b a r i

جـنبـی
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The Dearest of Tent

ُدردونه خیمه 

The dearest one is born after the 
father and mother̀ s waiting. After 
a while he goes to school and…

کارشناس  شهرری،   ۱۳۴۸ متولد 
نویس،  نمایشنامه  بازیگر،  کارگردانی، 
مدرس، مجری برنامه های کودک و گوینده 
رادیو است. او برنده رتبه اول نمایش خيمه 
شب بازی در ایران بوده است. نمایش سگ 
آمریكایی )به کارگردانی دکتر رکن الدین 
خسروی( کلوچه های ثعلبی، خاتون و... از 
آثار بازیگری اوست. وی در جشنواره های؛ 
چک،  جمهوری  فرانسه،  ایتاليا،  آلمان، 
تاتارستان،  مسكو،  بالروس،  مالزی، 
ریاض،  کراواسی،  امارات،  گرجستان، 
ترکيه و... شرکت داشت. »خاتون«، بامن 
پایيز،  شبهای  خواستگاری،  کن،  پرواز 
سردار سر دار، قصه شهر عروسكها،  قصه 
سيبی که نصف نشد، کلوچه های ثعلبی و... 
از آثارش کارگردانی اش است. همچنين، 
نمایشنامه های »با من پرواز کن«،  پنج 
گنج مبارک،  قصه شهر عروسكها، سگ 

دانا، جوجه پنجه طال و... را نوشته است. 

حسين ربيعی ٌدردونه پس از مدتها انتظار پدر و 
مادر به دنيا می آيد. مدتی بعد به 

مکتب خانه می رود و... 

Performing by international theater group of Raga/ Writer And Director: Hosain Rabiei/ Instrumentalist of 
Toonbak and Trainer: Hasan Rabiei/ Instrumentalist of Kamancheh: Ali Jabari/ Puppeteer: Hosasin Rabiei/ 
Costume of puppet Sewing: Safoora Rabiei/ Duration: 456 Minutes/ City: Ray/ Province: Tehran

کاری از گروه تئاتر بين المللی  راگا/ نويسنده وکارگردان: حســين ربيعــی / مرشد نوازنده تمبک: حسن ربيعی/ نوازنده کمانچه: علی جباری/ عروسک 
گردان: حسين ربيعی/ دوخت لباس عروسک: صفورا ربيعی/مخاطب: تمام سنين/ زمان: ۴۵ دقيقه/ شهر: شهرری/ استان: تهران 

He born in 1970, Ray, 
BA. In directing, actor, 
playwright, teacher, cast in 
childreǹ s program and radiò s 
administrator. He won first 
award in performing with 
puppet in Iran. He acted 
plays like, the American dog 
(directing by DR. Rouknadin 
Khosravi) The dog cookies, 
Lady (khatoon) and… he 
has attended in festivals like, 
Germany, Italy, France, Czech 
Republic, Malaysia, Belarus, 
Mosco, Tatarstan, Georgia, 
Emirates, Croatia, Riyadh, 
Turkey and… he has directed 
plays like, Khatoon, Fly with 
me, Proposing, Nights of fall, 
General is on the tree, Tale of 
city of dolls, tale of apple wasǹ t 
been half, Dog cookies, and… 
he wrote plays like, Fly with 
me, Mobarak s̀ five treasures, 
Tale of city of dolls, Wise dog, 
Golden paw chick and… 

 H o s a i n
 R a b i e i
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Salaman (kind of tribe) And Mobarak

سالمان و مبارک 

The lord`s wife died and he afflicts 
of the deep sadness and grief and…

مدرس،  و  کارگردان  بازیگر،  نویسنده، 
دارای  و  یزد  استان  هراِت  متولد۱۳۵۳ 
تحصيالت دکتری تئاتر )گرایش سنتی( 
است.   )UM( مالزی  دولتی  دانشگاه  از 
مرحوم  کارگردانی  به  »ایراندخت« 
تئاتر  اصلی  )تاالر  صميمی فرد  جهانگير 
شهر تهران( دماغ، احمد ندافی )تاالر یزد(  
اميریان  سيمين  دکتر  پری،  گربه  و  من 
پهلوانی،  نامه  مروت  )مالزی-20۱۴( 
بالی  المللی  بين  )جشنواره  اصليان  صبا 
خاطراتش  از  برگی  و...  اندونزی-20۱۳( 
در بازیگری است. همچنين؛ »آرش«، اجرا 
در دانشگاه مالزی، کاکوتی )جشنواره بين 
المللی فجر( و... از آثار کارگردانی اوست. 
کسب دیپلم افتخار جشنواره ایثار، تدریس 
در دانشكدۀ هنر و معماری یزد و تهران، 
معاون هنری سينمایی اداره ارشاد البرز، 
بين  همایش های  علمی در  مقاالت  ارائه 
المللی و... از دیگر فعاليت های این هنرمند 

است.

همسر پادشاه می ميرد و او در غم محمود دهقان هراتی 
و اندوهی عميق فرو می رود و... 

Writer And Director: Mahmoud Dehghan Harati/ Puppeteer: Pezhman Pahlevani/ Puppet Designer: Nader Hashemi/ 
Scene Manager: Ali Ghorbanpur/ Continuity: Elham Ahmadi/ Composer: Pezhman Pahlevani/ Instrumentalists: 
Bardia Seraj (Taar, Tanboor, Sitaar) Ramin Purasl (Violin) Yazdanmehr Mashidi (Kozeh, Vase, Dayereh, Circle, 
instruments of Koobeh) Amir Rafiaa (Toonbak of Koobeh)/ Duration: 35 Minutes/ City: Karaj/ Province: Alborz

نويسنده و کارگردان: محمود دهقان هراتی/ عروسک گردان )داالنگ( پژمان پهلوانی/ دستيار کارگردان: حامد هادوی/ طراح عروسک: نادر هاشمی/ مدير 
صحنه: علی قربان پور/ طراح پوســتر و بروشور: فرامرز جاوید / منشی صحنه: الهام احمدی/ آهنگســاز: پژمان پهلوانی/ نوازندگان: بردیا سراج )تار، تنبور، 
ســه تار( رامين پور اصل )ویلن( یزدانمهر مشــيدی )کوزه، دایره، ادوات کوبه ایی( امير رفيعا )تمبک، کوبه ایی( / مخاطب: تمام سنين/زمان: ۳۵ دقيقه/ شهر: کرج/ 

استان: البرز 

Writer, director and teacher, was 
born in 1975 in Harat in Yazd and 
has DR. in theater (traditional 
tendency) from governmental 
university in Malaysia (UM). 
He has acted many plays 
like, Irandookht directing by 
deceased Jahangir Samimifard 
(main amphitheater of theater 
of city Tehran) Nose by Ahmad 
Nadafiei (amphitheater of Yazd), 
Me and fairy cat by DR. Simin 
Amirian (Malaysia 2014) The 
athletic letter of wisdom by Saba 
Asilian (international of Bally 
of Indonesia-2013) and… he 
directed Arash, performing in 
university of Malaysia, Kakooti 
(international of Fajr) and… the 
other of his works are gaining 
the honorable diploma in Isaar 
festival, teaching in university of 
art and architecture in Yazd and 
Tehran, artistic deputy guidance 
office of Alborz, international 
researchers and… 

 Mahmoud
Dehghan Harati
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# Stay in cask (Khomreh)

# در خمره بمانیم 

The bald athlete and his family 
lives in Khomreh, they had stayed 
at home for a long time because of 
Corona Virus and…

متولد  کارگردان،  و  بازیگر  نویسنده، 
و  زبان  رشتۀ  التحصيل  فارغ  و   ۱۳7۱
ادبيات فارسي )محض( است. او همچنين، 
آهنگساز و نوازنده است. بازی در بيش از ۳0 
نمایش، بخشی از کارنامه حرفه ای اش را 
شكل می دهد. وی در رویدادهای ملی و بين 
المللی تئاتر ایران از جمله؛ فجر، آیينی و 
سنتی، کودک و نوجوان، عروسكی تهران- 
مبارک، تئاترشهر و... حضور مداوم داشته 
است. همچنين، برنده جوایز متعددی از 
جمله؛ رتبه اول بازیگري از جشنواره هاي 
همدان،  نوجوان  و  کودک  شهر،  تئاتر 
نمایش هاي سياه بازي کشور و... بوده است. 
عشق«،  »مشق  همچون؛  نمایش هایی 
تو مثل طوطي، وجدان بيدار، کویيد ۱۸ 
و... برخی از آثار این هنرمند در ِکسوت 

نویسنده و کارگردان تئاتر است. 

اميرحسين انصافي  که  اش  خانواده  و  کچل  پهلوان 
خاطر  به  هستند،  خمره  ساکن 
کرونا  ويروس  بحراني  شرايط 
اند  مدتهاست خانه نشين شده 

و... 

Performing by group̀ s Mahoor/ Writer And Director: Amir Hosain Ensafi/ Puppeteer: Fahimeh Barootchi/ 
Trainer: Amir Hosain Ensafi/ Music: Ali Jabari, Amir Hosain Ensafi/ Puppet Making: Sepideh Dadashpur/ Décor 
(cask) group of smile of rain Making: Haniyeh Zahmatkesh, Elaheh Mirzaiei/ Duration: 35 Minutes/ City: Tehran/ 
Province: Tehran

کاری از گروه ماهور/ نويســنده و کارگردان: اميرحسين انصافي / عروسک گردان: فهيمه باروتچي / مرشد: اميرحســين انصافي / موسيقي: علي جباري، 
اميرحسين انصافي / ساخت عروسک: سپيده داداشپور/ ساخت دکور )خمره( گروه خنده هاي باران، هانيه زحمتكش، الهه ميرزایي / مخاطب: تمام سنين/ زمان: 

۳۵ دقيقه/ شهر: تهران / استان: تهران 

Writer, actor and director, was 
born in 1993 and graduated in 
Persian language and literature. 
He has also been composer 
and instrumentalist. He has 
acted more than 30 plays in 
his professional resume. He 
has attended permanently 
in national and international 
theater festivals as like as, Fajr 
festival, Ritual and traditional 
festival, children and youth 
festival, puppet Tehran-
Mobarak festival, theater of 
city and… he has also won 
many and different awards as 
like as, the first acting from 
theater of city festival, children 
and youth festival in Hamedan, 
plays of black performing in 
Iran and… he has also written 
and directed many plays as like 
as, The task of love, you are like 
a parrot, awaken conscience, 
Covid-18 and…

 Amir Hosa in
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 خیابانی و محیطی
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Cultivated people

 آدمهای با فرهنگ 

Some of people live in alley named 
culture, in neighborhood of each 
other but…

نویسنده، کارگردان و بازیگر، متولد۱۳۶۱ 
انجمن  از  کارگرادنی  التحصيل  فارغ  و 
فعاليت  است.  ایران  جوانان  سينمای 
هنری خود را از سال ۱۳77 آغاز کرد. او 
در بيش از ۵0 تئاتر، حضور داشته است. 
همچنين در رویدادهای متعددی از جمله؛ 
جشنواره بين المللی تئاتر کودک و نوجوان، 
عروسكی تهران- مبارک، آیينی و سنتی، 
تيرنگ،  تئاتر  مریوان،  خيابانی  نمایش 
چتر  شيراز،  شهروند  الهيجان،  شهروند 
زندگی یزد و جشنواره بين المللی تئاتر 
کرده  شرکت  ترکيه،  نوجوان  و  کودک 
تلویزیونی  سریال  چندین  در  وی  است. 
نقاب ها،  بازی  بلبل،  و  گل  محله  مانند؛ 
بچه محل، هشتگ خاله سوسكه، دوقلوها 
و.... بازی داشت. »قصه نامه« سایه هایی از 
شهر، رویای کاغذی و... از جمله آثارش در 

ِکسوت کارگردان تئاتر است. 

عده ای از مردم در محله ای به نام رضا فقيهی 
فرهنگ، در همسايگی يکديگر 

زندگی می کنند. اما...

Writer And Director: Reza Faghihiei/ Actor: Mohammad Reza Majooni/ Puppeteers: Marjan Khorsand, Saba 
Rahmati, Fakhodin Faizolahzadeh/ Puppet Maker: Masoomeh Roosta/ Décor And Space Designer: Reza Faghihiei/ 
Décor Making: Marjan Khorsand/ Duration: 25 Minutes/ City: Tehran/ Province: Tehran

نويســنده و کارگردان: رضا فقيهی/ بازيگر: محمد رضا معجونی/ عروسک گردانی: مرجان خورســند، صبا رحمتی، فخرالدین فيض اله زاده/ عروسک ساز: 
معصومه روستا / طراح فضا و دکور: رضا فقيهی/ ساخت دکور: مرجان خورسند/ مخاطب: تمام سنين/ زمان: 2۵ دقيقه/ شهر: تهران/ استان: تهران

Writer, director and actor, 
born in 1983 and graduated 
in directing from association 
of young cinema. He began 
his artistic activities in 1999. 
He has attended more than 50 
theaters. He has also attended 
in many theater events as like 
as, international theater of 
children and youth, puppet 
Tehran-Mobarak, Ritual 
and traditional, off stage 
theater in Mariwan, theater 
of Tirang, Shahrvand in 
Lahijan, Shahrvand in Shiraz, 
umbrella of life in Yazd, 
and international theater of 
children and youth in Turkey 
and… he has acted in many 
series like, alley of flower and 
nightingale, game of veils, 
home boy, # aunt bug, The 
twins, and… the other of his 
works as directing are, paper 
dream, story of shadows in 
city and… 
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Don`t be polluted

آلوده نکنیم 

The sea is polluted by human and 
the fish is been sick and…

نویسنده، بازیگر، عروسک ساز و کارگردان، 
متولد۱۳۶2 و دانش آموخته رشته ریاضی 
جمله؛  از  متعددی  جوایز  برنده  او  است. 
رتبه های اول کارگردانی، بازیگری و طراحی 
فضا )شهروند الهيجان- ۱۳9۵( رتبه دوم 
بازیگری )جشنواره تئاتر مقاومت آبادان( مقام 
اول بازیگری )شهروند الهيجان-۱۳9۶( رتبه 
برتر طراحی فضا )یازدهمين جشنواره بين 

المللی تئاتر خيابانی مریوان( و... بوده است

بازیگر و کارگردان، فعاليت هنری خود را زیر 
نظر پدرش )فرامرز غالميان( آغاز کرد. او در 
نمایش های؛ آینده مال بچه ها به کارگردانی 
هيام احمدی، آلوده نكنيم )هيام احمدی( 
و ... بازی داشت. وی در ۱۱ سالگی نمایش 
»عروسک های من« را کارگردانی کرد و حاال 
به همراه پدرش دومين تجربه کارگردانی اش 

را سپری می کند. 

فرامرز غالميان

مهربان غالميان

و  آلوده  انسان ها،  توسط  دريا 
ماهيان بيمار می شوند و...

Directors: Mehraban Gholamian, Faramarz Gholamian/ Writers: Mehraban Gholamian, Faramarz Gholamian/ 
Puppeteers: Hiam Ahmadi, Faramarz Gholamian, Mehraban Gholamian, Abtin Barati, Ebtesam Ahmadi/ Puppet 
Making: Hiam Ahmadi, Faramarz Gholamian, Mehraban Gholamian/ Costume, Space, Make-up Designer: Hiam 
Ahmadi/ Camera man And Photographer: Ali Havasi, Danial Mola/ Duration: 30 Minutes/ City: Abadan - Arvand

کارگردان: مهربان غالميان، فرامرز غالميان  / نويسندگان: مهربان غالميان، فرامرز غالميان  / بازيگران: بازی دهندگان عروسک:  هيام احمدی، فرامرز غالميان، 
مهربان غالميان، آبتين براتی، ابتســام احمدی/ ســاخت عروســک: هيام احمدی، فرامرزغالميان، مهربان غالميان / طراح فضا، گريم و لباس: هيام احمدی/ 

تصويربردار و عکاس: علی هواسی، دانيال موال/ مخاطب: تمام سنين/زمان: ۳0 دقيقه/ شهر: آبادان- منطقه آزاد اروند

Writer, actor, puppet maker and 
director, was born in 1984 and 
graduated in math degree. He has 
attended in many national and 
international theater festivals as 
like as Fajr festival, traditional and 
ritual, street of Mariwan, puppet 
of Mobarak – Tehran, Shahrvand 
(citizen) of Lahijan, Satire of 
Esfahan, Cafe of Kish, Festivals of 
Kharg and others

Actress, director, began her artistic 
activities under supervision of her 
father (Faramarz Gholamian) she 
has acted in many plays as like 
as, Future belongs to the children 
directing by Hiam Ahmadi, Doǹ t 
be polluted (Hiam Ahmadi) and… 
she directed the play of my puppets 
with her father when she was 11 
and now she is directed her second 
play with her father.

 F a r a m a r z
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The lie is the magic (abracadabra)

دروغ وِروِره جادو 

The tent̀ s member decide to punish 
Mobarak and…

متولد  و طراح صحنه،  کارگردان  بازیگر، 
آباد و سرپرست تماشاخانه  ۱۳۶2 نجف 
»نگاه« نجف آباد است. وی دانش آموختۀ 
رشتۀ بازیگری از دانشگاه علمی کاربردی 
تهران است. فعاليت هنری خود را از سال 
۱۳۸۶ در حوزه تئاتر آغاز کرد. نمایش هایی 
از جمله؛ »سوسک پری«، خونۀ قمر خانم، 
از جمله  و...  پيشونی  ماه  دیو،   و  حسن 
آثارش در ِکسوت کارگردان تئاتر است. او 
در سال ۱۳9۶ دومين تماشاخانه خصوصی 
استان اصفهان را افتتاح کرد. هم اکنون، این 
سالن، تنها تماشاخانۀ خصوصی در مرکز و 
غرب استان به شمار می رود. این هنرمند 
همچنين، در رویدادهای مختلف ملی و بين 
المللی تئاتر ایران، حضور داشته و آثارش به 
عنوان برگزیده یا برنده جایزۀ رتبه های برتر 

شناخته شده است. 

اهالی خيمه تصميم می گيرند که ميثم طاهری
مبارک را تنبيه کنند و...

Writer: Saideh Soorani/ Director: Maysam Taheri/ Voice Actress And Puppeteer: Sogand Safi/ Actor: Maysam 
Taheri/ Instrumentalist of Tonbak: Fatemeh Saeedian/ Continuity: Hadis Abasi/ Camera woman: Negar Karimi/ 
Costume And Scene Designer: Vajiheh Daadkhah/ Photographer: Mahyar Taheri/ Duration: 8 Minutes And 51 
Seconds/ City: Najaf Abad/ Province: Esfahan

نويسنده: سعيده ســورانی/ کارگردان: ميثم طاهری/ صداپيشه و عروسک گردان: سوگند صادقی/ بازيگر: ميثم طاهری/ نوازنده تنبک: فاطمه سعيدیان/ 
منشی صحنه: حدیث عباسی/ تصويربردار: نگار کریمی/ طراح صحنه و لباس: وجيهه دادخواه/ عکاس: مهيار طاهری /مخاطب: تمام سنين/ زمان: ۸ دقيقه و 

۵۱ ثانيه / شهر: نجف آباد/ استان: اصفهان

Actor, director and scene 
designer, was born in 1984 
in Najaf Abad in province of 
Esfahan and supervisor of 
theater of Negaah in Najaf 
Abad. He has graduated in 
acting from university of 
Elmi Karbirdi inh Tehran. 
He began his artistic activity 
in 2008 in the field of the 
theater. He has directed many 
theaters as like as, Fairy 
bug, MRS. Ghamar̀ s house, 
Hasan and giant, Moon faced 
and… he opened the private 
second theater in Esfahan. 
This place is the first private 
place in the west of Iran. This 
artist has attended in many 
and different international 
and national theater festivals 
in Iran and his artistic works 
gained many awards in 
different festivals for the first 
and noble prizes.
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Sea, is the land of the fishes

دریا، زمین ماهی هاست

The personal life of the group of the 
dramatic puppet will interfere  with 
environment and… 

بازی دهندۀ  و  کارگردان، طراح، سازنده 
دارای  و  آبادان   ۱۳۶۸ متولد  عروسک، 
او  است.  گرافيک  ليسانس  تحصيالت 
سرپرست گروه نمایشی عروسک های غول 
پيكر خاَرک، گروه سازنده ۱۴ عروسک غول 
پيكر و ۱2 ماسک غول پيكر است. آثارش 
را در جشنواره های بين المللی عروسكی 
دربندیخان  و  مریوان  خيابانی  تهران، 
وی  است.  کرده  اجرا  عراق(  )کردستان 
همچنين؛ دوره کارگاه ساخت عروسكهای 
شاهنامه ای را زیر نظر اساتيد فرانسوی 
است.  گذرانده  پرسون«  »گرند  شرکت 
سازنده و بازی دهندۀ عروسک در نمایش 
»چند پرده از شاهنامه« اثر دکتر حميد 
رضا اردالن، کارگردانی نماهنگ های؛ اميد 
هشتم، سوگ آفتاب، مدرس ورکشاپ های 
تخصصی عروسكهای غول پيكر، اجرا در 
جشنواره ملی تابستانی کيش و... از دیگر 

فعاليت های این هنرمند است. 

فاطمه بحرينی  زندگی شخصی يک گروه نمايش 
زيست،  محيط  با  عروسکی 

درگير می شود و...

Writer: Sharareh Tayar/ Director: Fatemeh Bahraini/ Puppet Maker: Fatemeh Bahraini/ Scene Designer: Roghayeh 
Baba Ahmadi/ Director Assistant: Reza Galehdaar/ Movement Designing: Najmeh Shahidi/ Puppet Management 
And Performing: Sayed Hasan Alboshokeh/ Actress: Zahra Moisat/ Musical Group: Mohammad Naser, Hasan 
Khanfari, Mohsen Khanfari, Alireza Esmailian/ Puppeteer: Sayed Hasan Alboshokeh, Reza Galehdaari, Najmeh 
Shahidi, Mohammad Ali Bachari, Mohammad Reza Jalali Aghdam/ Duration: 20 Minutes/ City: Free place of Arvand/ 
Province: Khoozestan/ City: Abadan - Arvand

نويسنده: شــراره طيار / کارگردان: فاطمه بحرینی/ عروسک ساز: فاطمه بحرینی/ طراح صحنه: رقيه بابا احمدی/ دستيار کارگردان: رضا گله دار/ طراحی 
حرکت: نجمه شــهيدی / مديريت واجرايی عروسکی: سيد حسن آلبوشوکه/ بازيگر: زهرا مویســات/ گروه موسيقی: محمد ناصری، حسن خنفری، محسن 
خنفری، عليرضا اســماعيليان/ عروسک گردان: سيد حسن آلبوشوکه، رضا گله داری، نجمه شــهيدی، محمدعلی بچاری، محمدرضا جاللی اقدم / مخاطب: تمام 

سنين/زمان: 20 دقيقه / شهر: منطقه آزاد اروند / استان: خوزستان / شهر: آبادان- منطقه آزاد اروند

Director, designer, puppeteer 
and puppet maker was born 
in 1990 in Abadan, and has 
BA. In Graphics. She is the 
supervisor of the theater 
group giant puppet of Khazak, 
creative group of 14, and 12 
giant puppet. She has attended 
in many festivals as like as, 
puppet Tehran, off stage of 
Mariwan, and Darbanikhan 
in (herim Kurdestan in Iraq). 
She has also passed courses in 
field of making Shaahnameh 
puppet under supervision 
of the French master like 
company of Grand person. 
The other of her activities are, 
performing in some stages of 
Shahnameh directing by, DR. 
Hamid Reza Ardalan, eights 
hope, mourn of sun, masters in 
some professional workshops 
for giant puppets, performing 
in national summer festival in 
Kish and…
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Hunter

شکارچی 

The hunter comes, sitting on his 
chair and put his hook into the 
water, the daddy fish is stuck and…

نویسنده، بازیگر، عروسک ساز، کارگردان و 
مدرس تئاتر خالق، متولد پانزدهم آذرماه 
۱۳۵۸ است. او دارای تحصيالت دکتری 
تحقيقات  و  علوم  دانشگاه  از  مدیریت 
تهران است. همچنين دوره های بازیگری 
)پردیس هنرهای زیبا( و مربيگری نمایش 
خالق )جهاد دانشگاهی( را گذرانده است. 
گناه، گذشته در  بی  ناگهان«،  »کبوتری 
مهمونی  من،  سرزمين  نخل های  آینه، 
آثاِر  از  برخی  و...  شكارچی  پرماجرا، 
از  بيش  در  همچنين  اوست.  کارگردانی 
عروسكی  تئاتر  توليد  مرکز  اجرای   ۱0۵
تهران بازیگر و عروسک گردان بوده است. او 
در رویدادهای مختلف تئاتر ایران حضوری 
نمایشنامه  منتخب  است.  داشته  پررنگ 
نویسی )جشنواره کودک همدان( رتبه اول 
ساخت صحنه )سراسری معلولين( جایزه 
طراحی و ساخت عروسک )تئاتر شهر( و... 

برخی از جوایز این هنرمند است.  

می رسد، ليال بيگوند راه  از  شکارچی 
باز می کند و قالب  را  صندليش 
ماهيگيريش را در آب می اندازد، 

ماهِی پدر گرفتار می شود و...

Writer And Director: Laila Baigvand/ Costume Designer, Making Puppet, Idea And Plan: Laila Baigvand/ Actors 
And Actresses: Anoosha Alinezhad, Ghazaleh Sabaghi, Sara Hasanpur, Mohammad Reza Kurdi, Mobina Akbari, Laila 
Baigvand, Somayeh Baigvand/ Music: Ebrahim Hamidi/ Technique: Musical street puppet/ Topic: Environment And 
Protecting Animals/ Duration: 20 Minutes/ City: Tehran/ Province: Tehran

نويســنده و کارگردان: ليال بيگوند/  طرح و ايده، ساخت عروسک و طراحی لباس: ليال بيگوند / بازيگران: آنوشــا علی نژاد، غزاله صباغی، سارا حسن پور، 
محمدرضا کردی، موبينا اکبری، ليال بيگوند، سميه بيگوند  / موسيقی: ابراهيم حميدی/ تکنيک: عروسكی موزیكال خيابانی/ موضوع: محيط زیست و حمایت از 

حيوانات/مخاطب: تمام سنين/ زمان: 20 دقيقه/ شهر: تهران / استان: تهران

Writer, actress, puppet Maker, 
creative theater teacher and 
director was born on 6th 
December 1979. She has 
PH.D in management from 
the science and research of 
Tehran.she has passed the 
acting course (nice arts of 
Pardis) and training of creative 
thaeter (college Jihad). She 
has directed many plays like 
sudden pigeon, innocent, past 
in mirror, my land s̀ palms, 
the adventurous party, hunter 
and ... she has been as actress 
and puppeteer in more than 
105 performing of production 
in puppet theaters. she has 
attended in many theater events 
in Iran. She won many awards 
like the selective playwrting 
(children of Hamedan) the 
first of making puppet (global 
disable festival) designing and 
making of puppet (theater of 
city) and ...
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Giant sized

غولسایز 

The little boỳ s puppet forces the 
giant in magical light for gaining 
his impossible wishes and…

نویسنده، بازیگر و کارگردان، متولد ۱۳۶2و 
تهيه  ارشد  کارشناسی  تحصيالت  دارای 
کنندگی رادیو است. حضوری گسترده در 
جشنواره های بين المللی تئاتر ایران داشته 
و جوایز متعددی را کسب کرده است. بيش 
از ۶ جایزه برتر بازیگری از جشنواره مریوان 
و 9 عنوان جایزه نویسندگی، کارگردانی 
کارنامه  در  فجر  جشنواره  از  بازیگری  و 
به چشم می خورد. همچنين  او  حرفه ای 
اصلی جشنواره های شهروند  بارها جوایز 
الهيجان، ماه، بسيج، فتح خرمشهر، ایثار، 
تيرنگ، شهروند سقز و... را به دست آورده 
است. او در نمایش های هملت اتمی، رمئو و 
ژوليت هر دو عرب اند، آریو برزن پاتو زمين 
و  نویسنده  بازی کرد. همچنين  و...  نذار 
یک  وسعت  به  نمایش های  کارگردان 
سرزمين، برخورد نزدیک از نوع دیگر، رمئو 

و ژوليِت شكسپا و... بوده است.

مصطفی کوليوندی چراغ  غول  بچه،  پسر  عروسک 
تا  می کند  مجبور  را  جادو 
آرزوهای محالش را برآورده کند 

و...

Writer And Director: Mostafa Kolivandi/ Director Assistant: Shahram Jahanbazi/ Puppeteers: Saideh Abdolahi, 
Zahra Gheraghi, Mostafa Kolivandi/ Actor: Mostafa Kolivandi/ Space And Scene Designer: Mostafa Kolivandi, 
Saideh Abdolahi/ Puppet Designing And Making: Saideh Abdolahi/ Music: Kasra Ghanbari/ Camera man And 
Photographer: Amir Rashidifar/ Make-up: Sepideh Sohrabi/ Brochure: Majid Abdolahi/ Performing by artistic group 
of Vira city Dehlooran/ Duration: 30 Minutes/ City: Dehlooran/ City: Ilam

نويسنده  و کارگردان: مصطفی کوليوندی/ مشاورکارگردان: شهرام جهانبازی/ عروسک گردانان: سعيده عبداللهی، زهرا چراغی، مصطفی کوليوندی/ بازيگر: 
مصطفی کوليوندی/ طراح صحنه و فضا: مصطفی کوليوندی، ســعيده عبداللهی/ طراحی و ســاخت عروسک: ســعيده عبداللهی/ موسيقی: کسری قنبری/ 
 تصوير بردار و عکاس: امير رشيدی فر/ گريم: سپيده سهرابی/ بروشور: مجيد عبداللهی/ کاری از گروه هنری ویرا شهرستان دهلران/مخاطب: کودک و نوجوان/ 

زمان: ۳0 دقيقه / شهر: دهلران/ استان: ایالم

He is writer, actor and 
director, was born in 1983, he 
has BA of radio producing. 
he has had remarkable role 
in many international festival 
and has won many prizes. he 
has won many prizes like 5 
prizes for acting in festival 
of mariwan  and 8 prizes 
for writing and acting and 
directing in international 
festival of fajr. he has acted 
in many plays like  atomic 
hamlet, romeo and Juliet, 
both of them are arab men, 
veladimer and straganof, a 
plat of dates for funerary, 
ario barzan doǹ t step on the 
ground, and… and he also has 
acted and directed in many 
plays like in width of a land, 
the close crash of the other 
kind, shakespearean romeo 
and Juliet .
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Concert of puppet of immortal memories

کنسرت عروسکی یادهای جاویدان 

Mastooreh Ardalan- the famous 
Kurdish poet, is the narrator of the 
mythical  musiciaǹ s lives and their 
ups and downs and…

کارگردان، تهيه کننده، طراح، سازنده و 
بازی دهنده عروسک، متولد ۱۳۵7 سنندج 
است. او در رویدادهای ملی و بين المللی 
تئاتر ایران حضوری گسترده داشته است. 
همچنين، برنده جوایز متعددی از جمله؛ 
جایزه اول و تندیس بهترین طراحی صحنه 
و عروسک برای نمایش بره ناقال )جشنواره 
بين المللی عروسكی دانشجویی- ۱۳99( 
ساخت  و  طراحی  کارگردانی،  اول  رتبه 
بين  )جشنواره  سماء  چریكه  عروسک، 
مبارک  تهران،  عروسكی  تئاتر  المللی 
صحنه،  طراحی  اول  جایزه   )۱۳۸۱-
مریوان-۱۳۸2(  )جشنواره  خاله سوسكه 
تلویزیونی  و  رادیویی  توليدات  برگزیده 
)اهواز- ۱۳9۶( و... بوده است. »نخودی«، 
در  آثارش  دیگر  از  و...  جاویدان  یادهای 
هنرمند  این  است.  تئاتر  کارگردان  مقام 
فعاليت های فراوانی نيز در تلویزیون داشته 
و بارها به عنوان تهيه کننده برتر شناخته 

شده است. 

نامدار سارا بهرامی  شاعر  اردالن  مستوره 
سرنوشت  و  زندگی  راوی  ُکرد، 
موسيقيدانان  فرود  و  فراز  پر 

اسطوره ای ديارش می شود و...

Designer And Director: Sara Bahrami/ Writer: ali Yonesi/ Director Assistant: Arash Kamangar/ Director Assistant 
And Group̀ s Supervisor: Afshin Khedri/ Puppet Making: Mohsen Imjankhahi, Akram Asghari/ Costume And Scene 
Designer: Sara Bahrami/ Puppeteers: Roonak Jà afari, Golaleh Ghavami, Ashkan Kamangar, Artin Amjadi, Faraz 
Kazemi, Poya Gard, Karo Ezati, Fereshteh Masoomi, Farnaz Tishehgaran, Midia Mohammadi, Hamid Agheh Vaisi, 
Hamid Moradi/ Voice Actor And Actresses: Ladan Kalvandi (Mastooreh Ardalan) Ali Rahmani (Sayed Ali Asghar 
Kurdestani) Ali Yonesi (Hasan Zirak) Maziyar Ghobadi (Mojtaba Mirzadeh) Faraidoon Hamedi (Mazhar Khaleghi)/ 
Recorder: Mehran Harami/ Duration: 34 Minutes/ City: Sanandaj/ Province: Kurdestan

طراح و کارگردان:  ســارا بهرامی / نويسنده: علی یونسی / دستيار کارگردان: آرش کمانگر/ مشــاور کارگردان و سرپرست گروه: افشين خدری/ ساخت 
عروسک: محســن ایمانخوانی، اکرم اصغری/ طراح صحنه و لباس: سارا بهرامی / بازی دهندگان عروسک: روناک جعفری، گالله قوامی، اشكان کمانگر، آرتين 
امجدی، فراز کاظمی، پویا گرد، کارو عزتی، فرشته معصومی، فرناز تيشه گران، ميدیا محمدی، حميد آغه ویسی، حميد مرادی/ صداپيشه ها: الدن کلوندی )مستوره 
اردالن( علی رحمانی )ســيد علی اصغر کردستانی( علی یونسی )حســن زیرک( مازیار قبادی )مجتبی ميرزاده(  فریدون حامدی )مظهر خالقی( / صدابردار: مهران 

حرمی / مخاطب: بزرگسال/زمان: ۳۴ دقيقه/ شهر: سنندج / استان: کردستان

Director, producer, designer, 
puppet maker and puppeteer, 
was born in 1978 in Sanandaj. 
She has attended in many 
national and international theater 
events. She has won many and 
different awards as like as, the 
first award and the best scene 
and puppet designing for play 
of playful lamb (international 
student puppet-2021) the first 
directing, designing and puppet 
making, tale of sky (chrikeyeh 
Sama) (international puppet-
Tehran-Mobarak 2003) the 
first scene designing, aunt 
bug, (Mariwan-2004) selective 
productions of TV and radio 
(Ahvaz-2019) and… the other 
of her works are pea, immortal 
memories and… this artist has 
worked different and various 
activities in the field of TV and 
has been as the best and noble 
producer in international and 
national theater puppet festivals. 
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Sivash`s landing

فرود سیاوش 

Kaikhosro is the Siavash s̀ stepson 
and Forod s̀ stepbrother and 
conducts a military expedition for 
revenge of his murder̀ s father and…

 نویسنده، بازیگر وکارگردان، متولد۱۳۵0 
کرمانشاه و از دبيران آموزش و پرورش این 
استان است. کارگردانی بيش از ۴0 نمایش 
جامه،  سوگ  کيه؟«،  »مجرم  جمله؛  از 
غروب تاغروب، آب، سيندرال، رابين هود، 
من قاتل نيستم، انتظار عطر یوسف و... در 
کارنامه حرفه ای اش ثبت شده است. او 
سرپرست گروه باران کرمانشاه است و در 
تدریس  به  پرورش  و  آموزش  کانون های 
تئاتر می پردازد. همچنين در جشنواره های 
سراسری و بين اللملی ایران همچون؛ فجر، 
آئينی سنتی، عروسكی، خيابانی مریوان، 
آئين های  خمسه،  معراج  خرمشهر،  فتح 
داشته  گسترده  حضوری  و...  عاشورایی 
از رویدادهای  است. کسب جوایز متعدد 
جشنواره ها،  داوری  المللی،  بين  و  ملی 
دیگر  از  و...  کارگاه  و  ورک شاپ  برپایی 

فعاليت های این هنرمند است. 

سعيد ذبيحی برادر  و  سياوش  پسر  کيخسرو 
ناتنی فرود است او به قصد کين 
کشی  لشکر  پدر  خون  خواهی 

می کند و...

Writer: Ali Pakdast/ Director: Saeed Zabihi/ Performing by theater group of Baran Kermanshah/ Puppeteers: Hashem 
Purmohammadi And Nastaran Zabihi/ Director Advisor: Hashem Purmohammadi/ Director Assistant: Fatemeh 
Mehdi abadi/ Continuity: Saideh Zabihi/ Accessory: Abas Darakeh/ Poster And Brochure Office: Mehdi Asadi Tabar/ 
Especial Thanks for : Mohammad Reza Darand/ Duration: 25 Minutes/ City: Kermanshah/ Province: Kermanshah

نويســنده: علی پاکدست / کارگردان سعيد ذبيحی / کاری از گروه نمايش باران کرمانشاه/ بازی دهنده عروسک: هاشم پور محمدی ونسترن ذبيحی/ مشاور 
کارگردان: هاشــم پورمحمدی/ دستيار کارگردان: فاطمه مهدی آبادی/ منشی صحنه: سعيده ذبيحی/ اکسسوار: عباس درکه/ طراح: سعيد ذبيحی/ آفيش 

بروشور و پوستر: مهدی اسدی تبار/ با تشکر از: محمد رضا درند/ مخاطب: بزرگسال/زمان: 2۵ دقيقه / شهر: کرمانشاه/ استان: کرمانشاه 

Writer, actor and director, was 
born in 1971 in Kermanshah 
and he is one of the teacher of 
Education in this province. he 
has more that 40 plays in his 
professional resume as like as 
(Who is Guilty?) Mourn of 
Clothes, Evening to Evening, 
Water, Cindrella, Ronbin 
Hood,I am not Murderer, 
Waiting for Yosuf s̀ perfume 
and ... he is the supervisor of 
group of Baran in Kermanshah 
and teaches theater in the 
club of education. He has 
attended remarkably in many 
international festivals as 
like as Fajr, Cermonial and 
Traditional, puppet, street of 
Marian, Fatheh Khoramshahr, 
Meraj Khamseh, Cermony of 
Ashooraee and ... the other his 
activities are awards of national 
and international events, 
festival s̀ jury, performing 
workshops and ... 
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Bamboo of fog

نی مه 

The sailors in south, sings the 
peoplè s lives with tone of sea 
and…

بازیگر و کارگردان، متولد ۱۳70 جزیره 
از  را  خود  هنری  فعاليت  است.  خارک 
با نمایش »هنوز زنده است«  اسفند ۸9 
کرد.  آغاز  مهيمنی  حامد  کارگردانی  به 
بازیگر، طراح و  طی این سالها به عنوان 
کارگردان در رویدادهای ملی و بين المللی 
موفق  و  داشته  مداوم  ایران حضور  تئاتر 
است.  از 2۵ جایزه شده  بيش  به کسب 
او جایزه اول بازیگری را به خاطر ایفای 
نقش در نمایش  »خاکستری« در بيست و 
سومين جشنواره بين المللی تئاتر کودک و 
نوجوان، به خود اختصاص داد. همچنين در 
جشنواره سراسری ماه )تهران( و تئاتر طنز 
سرخ و سياه جایزه اول بازیگری را گرفته 
است. جنگ بازی، به خاطر مينا، نی مه و... 
از آثار این هنرمند در ِکسوت کارگردان 

تئاتر است.

دريانوردان جنوب، زندگی مردم علی سناميری
را با لحن دريا، آواز می خوانند و... 

Writer And Director: Ali Sanamiri/ Director Assistant: Abtin Barati/ Actors And Actresses: Abtin Barati, Abas 
Manzari, Sajad Manzari, Ahmad Reza Galeh, Shaida Razmi, Doorsa Ahmadi/ Puppet Making: Faramarz Gholamian, 
Hiam Ahmadi/ Effect And Music: Soroush Momeni/ Scene Manager: Reza Samsami/ Duration: 14 Minutes/ City: 
Kharg Island/ Province: Booshehr

نويسنده و کارگردان: علی سناميری/ دستيار کارگردان: آبتين براتی/ بازيگران: آبتين براتی، عباس منظری، سجاد منظری، احمدرضا گله، شيدا رزمی، درسا 
احمدی/ ساخت عروسک: فرامرز غالميان، هيام احمدی/ موسيقی و افکتور: سروش مومنی/ مدير صحنه: رضا صمصامی / مخاطب: بزرگسال/زمان: ۱۴ دقيقه/ 

شهر: جزیره خارگ/ استان: بوشهر

Actor and director, was born 
in 1991 in Khark Island. He 
began his artistic activity 
by acting in play of still 
alive directing by Hamed 
Mohimani on Feb 2010. He 
has attended in many national 
and international festivals as 
acting, scene and costume 
designing and won more 
than 25 awards. He won the 
fist actor award for acting in 
the play of Gray in the 23rd 
international theater festival 
of children and youth. He has 
also won the first actor award 
in global festival of Mà ah 
(moon) in (Tehran) and red 
and black theater. This artist 
has also attended in the 25th 
international theater festival 
of children and youth in 
Hamedan with play of war of 
game.
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Mobarak and magical book

مبارک و کتاب جادویی 

Mobarak is impatient and wants 
to have some fun. Trainer manage 
him to the best hobbies and…

متولد ۱۳۶۴  تهران، دارای  کارشناسی 
سخت افزار از دانشگاه تهران جنوب  است. 
پایه گذار گروه نمایش مفيد است. نویسنده 
درسرزمين  مانی  نمایش های  وکارگردان 
من،  پوست  زیر  کامپيوتری،  بازیهای 
هزار  مرد  معرکه  کارگردان  و  نویسنده 

داستان و...است. 

کارشناسی  دارای  تهران،  متولد۱۳۶9در 
خود  خانواده  طریق  از  و  است  بازرگانی 
وارد دنيای تئاتر شد. وی در سال ۱۳9۱ 
ابتدا وارد دنيای سينما می شود؛ اما بعدها 
با گروه تئاتر مفيد آشنا شد و فعاليت خود 
را به طور حرفه ای در دنيای تئاتر کودک و 

نوجوان آغاز می کند.

آرش صادقيان حقيقی

احسان سامانی منش

به  و  شده  حوصله  بی  مبارک 
دنبال تفريح می گردد. مرشد او 
را با انواع تفريحات سالم هدايت 

می کند و...  

Writer And Director: Ehsan Samani Manesh And Arash Sadeghian / Puppeteers And Voice Actors: Shirin Kashefi, 
Ava Naseri Mehr, Arash Sadeghian Haghighi / Narrator And Trainer`s Actor: Ehsan Samani Manesh / Kamancheh 
Instrumentalist: Behnoosh Kazemizadeh / Tombak Instrumentalist: Ehsan Samani Manesh / Planer And Director 
Assistant: Mehrnoosh Daliri / Puppet Makers: Nazila Noori Shad, Mehdi Nemati Moghadam / Book Designer: 
Mohammad Hosain Tavakoli / Duration: 30 Minutes / City: Tehran / Province: Tehran 

نويســنده و کارگردان: احسان ســامانی منش و آرش صادقيان حقيقی/ عروسک گردان ها و صدا پيشه ها : شيرین کاشــفی، آوا ناصری مهر، آرش صادقيان 
حقيقی/ بازيگر مرشــد و قصه گو: احســان ســامانی منش/ نوازندگان: نوازنده کمانچه : بهنوش کاظمی زاده / نوازنده تمبک: احسان سامانی منش/ دستيار 
کارگردان و برنامه ريز: مهرنوش دليری / عروسک سازها : نازیال نوری شاد، مهدی نعمتی مقدم / طراح کتاب: محمد حسين توکلی / مخاطب: کودک و نوجوان/

زمان: ۳0 دقيقه / شهر: تهران/ استان: تهران

Was born in 1986, has BA. 
In hardware from Tehran 
Jonob university. He is the 
found of group of creative 
(Mofid) theater. He has been 
as director and writer of the 
plays as like as, Mani in thye 
world of computer games, 
under my skin, thousand-
handed man and….

Was born in 1991, in Tehran, 
has BA. In commercial and 
began his theater activity 
by his family. He began his 
artistic activity with Cinema, 
but after that he was familiar 
with theater group of Mofid 
and began his professional 
activity in field of children 
and youth.

 Arash
 Sadeghian
Haghigh i

 Ehsan Samani
Manesh
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Consonance

هم آوایی

The ritual narration of the form and 
movement the Iranian clans in 11 
episodes and…

کارگردان، مدرس، طراح، سازنده و بازی 
و  تهران   ۱۳۵9 متولد  عروسک  دهندۀ 
دارای تحصيالت کارشناسی ارشد نمایش 
در  او  است.  تهران(  )دانشگاه  عروسكی 
رویدادهای بين المللی داخلی و خارجی 
مختلفی  جوایز  برنده  و  داشته  حضور 
مشترک  )کارگردانی  زندگی  است.  بوده 
با داود بختياری ( جشنواره المپياد هند- 
کارگاهی  نمایش  »اسبها«  اوریسا20۱0، 
جاودانه  کمان  )هلند-20۱0(  مشترک 
تهران(  عروسكی  المللی  بين  )جشنواره 
بختياری )جشنواره  داود  به همراه  شب، 
بين المللی آیينی و سنتی( و... نمونه ای از 
این فعاليت هاست. حضور در آثار عروسكی 
تندیسهای  اجرای  و  طراحی  تلویزیون، 
جشنواره عروسكی پارس جنوبی، ماکت 
تهران قدیم در فضای ۱۵00 متری، برپایی 
کارگاه های متعدد، طراحی عروسک آثار 
سينمایی و... برگ دیگری از کارنامه حرفه 

ای این هنرمند است.

حرکت سميه گلباز  و  فرم  از  آيينی  روايتی 
اقوام ايرانی در 11 اپيزود و...

با مشارکت هنرمندان 
دارای معلوليت 

بندر ترکمن، رشت، 
لرستان، کهکيلويه 

و بوير احمد، اردبيل، 
مازندران، سيستان 

بلوچستان، خراسان 
جنوبی، سمنان، ايالم، 

خراسان جنوبی

Director: Somayeh Golbaz/ Planer And Advisor: Davood Bakhtiari/ With cooperation : Recovery centers, Kooshan 
Bandar Toorkman Golestan, Creation Aligoodarz Loorestan, summer sprouts Rasht Gilan, sky children Landeh 
Kohkilooyeh Boyerahmad, Artavil Ardebil, Neshat Galoogah Mazandaran, Omid (Hope) Sistan Baloochestan, Kosar 
Birjand Khorasan Jonobi, Shayestegan, Shahrood, Semnan, Shayesteh, Ilam, Mehrafzoon, Minoodasht, Gplestan

کارگردان: سميه گلباز/ طراح و مشاور: داود بختياری/ با مشارکت: مراکز توانبخشی، کوشان بندر ترکمن گلستان، آفرینش اليگودرز لرستان، جوانه های بهاری رشت گيالن، بچه های آسمان لنده کهكيلویه 
و بویراحمد، آرتاویل اردبيل، نشاط گلوگاه مازندران، اميد سراوان سيستان بلوچستان، کوثر بيرجند خراسان جنوبی، شایستگان، شاهرود، سمنان، شایسته، ایالم، مهرافزون، مينودشت، گلستان / سرپرست 
هنری مراکز توانبخشی و ساخت عروسک: آی لر بسطام، خليفه گجمی، منيژه خدیور)بندر ترکمن گلستان( مریم بارانی، شهره رحيمی، عاطفه نوری، سكينه نوری، زینب مير عزیزی، ساریه رحيمی، فاطمه 
ممشلی، مریم شرافتی )مينودشت گلستان( معصومه جنتی فرد )گيالن( مينا امان الهی، پروانه جليلی، فرحناز اسدیزاده )لرستان( یاسر خالقی،سميه خرمی )کهكيلویه و بویر احمد( ليال مهربد، یلدا محفوظی، 
سویل قاصدزاده )اردبيل( عارفه گلچوبی )مازندران( عشرت درزاده، فاطمه نورایی،سعيده سپاهی)سيستان بلوچستان( اعظم علی آبادی)خراسان جنوبی( زینب نظری، طوبا نظری)سمنان( علی نرگسی،خانم 
غالمپور،حمزه جاللی، فریبا جدیدی )ایالم(/ موسيقی: یاسين نجاتی پور )لنده(/ عروسک گردانها : متين خادملو، ابوالفضل رحيمی، متين ملک محمودی، عارفه گلچوبی )مازندران( احسان پورقاضی، فرشيد 
آرخی، عبدالرشيد کوماج )بندر ترکمن گلستان( نيما مصطفی لو، محمد امين یار احمد زهی، امير محمد سنچولی )مينودشت گلستان( محمد رحيمی، اميرعلی نوری، معراج بهرامی )گيالن( مهرداد ربيعی، 
سبحان موذنی، ليال نبی پور،آمنه دیناری )لرستان( فضل اهلل باقری، عبدالحميد ویسی )کهكيلویه و بویراحمد(اميرمحمد مطلبی، عليرضا شيردل، اشكان عليپور، اميرحسين جوهرچی )اردبيل( زهرا زنجيری 
تنها، باهره بهدانی، زهرا رضایی، اعظم علی آبادی)خراسان جنوبی(اميد خوشی، سعيد مقصودی)سمنان(حمزه جاللی، غالمرضا غالمی، خانم غالمپور )ایالم( درزاده )سيستان بلوچستان(/مخاطب: تمام سنين 

Director, master, designer, 
puppet maker, and puppeteer, 
was born in 1981 in Tehran and 
has graduated MA. In dramatic 
puppet (Tehran university). 
She has attended in many 
international and national theater 
festivals and won many and 
different awards. Life directing 
by (common work with Davood 
Bakhtiari) Olympia India-Orisa 
2010, horses play in workshop 
common (Netherland-2010) 
immortal arrow (international 
puppet Tehran) night, with 
Davood Bakhtiari (international 
ritual and traditional) and… the 
other of her professional and 
artistic activities in the field of 
theater are as like as, attending in 
puppet works in TV, designing 
and performing statues of 
puppet festivals in South Pars, 
the old model of Tehran in 1500 
meters, performing the various 
workshops, designing the cim\
nema works and…

 S o m a y e h
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World of Songcraddles

دنیای الالیی ها

The puppets say songcraddle about 
happiness, sadness, complaint, 
kindness and mournings and...

مدرس  پژوهشگر،  کارگردان،  نویسنده، 
تحصيالت  دارای  ۱۳۴9و  متولد  تئاتر، 
سال  است.  نمایشی  ادبيات  کارشناسی 
کرد.  آغاز  را  خود  هنری  فعاليت   ۱۳70
حرفه  کارنامه  در  اثر   ۴0 از  بيش  توليد 
همچنين  است.  رسيده  ثبت  به  او  ای 
المللی،  بين  و  ملی  فستيوال های  در 
شرکت داشته و جوایز متعددی را کسب 
کرده است. »تا آنجا که او به یادداشت«، 
عروسكها بخيل نيستند، قصه ات را خودت 
تمام کن، گمشده، حاکمی که دیگر حاکم 
پچ،  پچ  پچه های  پچ  کنسرت  نيست، 
مقابله به مثل خام و آقای تویيت، پَر و... 
تدریس  اوست.  کارگردانی  آثاِر  جمله  از 
نمایش  کارگردانی،  بازیگری،  حوزه  در 
و  کتاب  نگارش  صحنه،  طراحی  خالق، 
مقاالت تخصصی  حوزه کودک و... از دیگر 

فعاليت های این هنرمند است. 

شادی، اکرم ابوالمعالی از  الاليی  با  عروسک ها 
مويه ها  و  مهر  گاليه،  غم، 

می گويند و...

Performing by theater group of Anoo / Designer And Director: Akram Abolmà ali / Song by Sarigl Boanlou / Puppet 
Designing And Making: Mina Panah Nejat / Puppeteers: Maryam Panah Nejat, Mina Panah Nejat / Composer: Hosain 
Ahmadjoo / Photo And Film: Dariush Toorabi / Composer: Hosain Ahmadjoo / Edition: Mina Panah Nejat / Viewer: 
Free / Duration: 5 Minutes / City: Tehran / Province: Tehran 

کاری از گروه گروه تاتر آنو/ طراح و کارگردان: اکرم ابوالمعالی/ آواز با صدای ســاریگل بوانلو/ طراح و ساخت عروسک: مينا پناه نجات / طراح صحنه: احمد 
پناه نجات / عروسک گردان: مریم پنا نجات، مينا پناه نجات / آهنگساز: حسين احمدجو/ فيلم و عکس: داریوش ترابی / آهنگساز: حسين احمد جو / تدوين: 

مينا پناه نجات / مخاطب: عموم / مخاطب: تمام سنين/ زمان: ۵ دقيقه / شهر: تهران / استان: تهران

Writer, director, researcher, 
theater master was born in 
1970 and has BA in Deamatic 
literature. She began her 
artistic activity in 1991. She has 
recorded more than 40 works 
in her professional and artistic 
resume. She has also attended 
in many and international 
theater festivals and won many 
great awards. She has directed 
many and several plays as like 
as, as he could remember, dolls 
are not stingy, finish your story 
yourself, missing, governor 
that isǹ t governor, the concert 
of whisper and children 
of whisper, unexperinced 
checking and MR. Twit, 
feather and... the other of 
her artistic activities are 
teaching in the field of acting, 
directing, creative theater, 
scene designing, training the 
different generation for cinema 
and theater.

 A k r a m
A b o l m a ` l i



91
ک

بار
- م

ان
هر

ی/ ت
سک

رو
ش ع

مای
ره ن

نوا
جش

ن 
می

ده
هج

Show it, hand!

دست نشان ِده 

A hand is touched with Corona 
Virus and a soap wants to assist it 
and...

نویسنده و کارگردان، متولد ۱۳۵۸شوشتر 
ارشد  کارشناسی  تحصيالت  دارای  و 
او  است.  تهران  دانشگاه  از  کارگردانی 
رادیو،  تئاتر،  حوزۀ  در  طراح  همچنين؛ 
هنری  فعاليت  سينماست.  و  تلویزیون 
و  نویسندگی  با   ۱۳۸0 سال  از  را  خود 
کارگردانی نمایش های»تعزیه گيلگمش«، 
کرد.  آغاز  و...  هبوت  و  تاریكخانه 
نمایشنامه های»پشت بوم«، یک لحظه او 
)انتشارات نمایش( و... به قلم این هنرمند به 
نگارش درآمده است. وی برنده جوایز اول 
المللي  بين  نویسي )جشنواره  نمایشنامه 
رضوي، صاحبدالن( و جوایز اول فيلمنامه 
رضوی(  )جشنواره  انيميشن  نویسی 
)توليدات  عروسكی  نویسی  فيلمنامه 
نمایشنامه  است.  بوده  و...  سيما(  و  صدا 
نویسی برای رادیو فرهنگ و رادیو نمایش، 
سریال های  کارگردانی  و  نویسندگی 
نگهبانان  الوند،  داستان های  عروسكی؛ 

نوروز و... از دیگر فعاليت هایش بوده است.

وحيد کيارسي برخورد  کرونا  ويروس  با  دستی 
کمک   صابون  از  و  می کند 

می گيرد و...

Writer And Director: Vahid Kiarasi / Director Assistant: Paria Hasani / Light And Vision: Paria Hasani / Edition: 
Tahereh Kiarasi / Puppeteer: Vahis Kiarasi / Scene Assistant: Zainab Rahmati / Making-up And Publishing: Tahereh 
Kiarasi / Duration: 3 Minutes And 14 Seconds / City: Tehran / Province: Tehran 

نويســنده و کارگردان: وحيد کيارسی / دستيارکارگردان: پریا حسنی/ نور و تصوير: پریا حسنی/ تدوين: طاهره کيارسی/ عروسک گردان: وحيد کيارسی/ 
دستيارصحنه: زینب رحمتی/ چاپ و گريم: طاهره کيارسی/مخاطب: تمام سنين/ زمان: ۳ دقيقه و چهارده ثانيه / شهر: تهران/ استان: تهران

Writer and director, was born 
in 1979 in Shooshtar and has 
graduated MA. In directing 
from university of Tehran. He 
has also the designer in field of 
theater, TV, Radio and Cinema. 
He began his artistic activities 
from 2002 wityh writting and 
directing in many plays as like 
as, Mourning of Gilgamesh, 
dark house and falling down 
and... he witten many plays 
like, roof, his one moment 
(publishing of Namayesh) 
and... he has been the first 
playwritting (international 
Razavi-Sahebdelan) the first 
animating senario writting  
(Razavi) puppet senario 
writting (production of sound 
and voice office) and... the other 
of his artistic and professional 
activities are, playwritting for 
Namayesh Radio, writting and 
directing puppet series, stories 
of Alvand, keeper of Norooz 
and...  

 Va h i d
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The garbage life

زندگی زباله ای

MR. Kiwi is droped to the bag of 
garbage. It thinks that there isǹ t 
any Kiwi there and...

نویسنده، بازیگر و کارگردان، متولد ۱۳7۳ 
مبارکه ی اصفهان است. فعاليت هنری اش 
را با بازی در نمایش »کالس دانشمندان« 
رسول  )سيد  پدرش  کارگردانی  به 
ی  برنده  او  کرد.  آغاز  موسوی-۱۳79( 
جایزه  قلم فيروزه ای صدا و سيمای مرکز 
کووید-  »موج  نمایشنامه  برای  اصفهان 
ردیف ۱9« در سال ۱۳99 است. همچنين 
خانه  جشنواره های؛  متعدد  جوایز  برنده 
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس کشور، 
بسيج  هنری،  حوزه  تئاترمان  همایش 
افتخار  دیپلم  رویش،  کشور،  دانشجویی 
و کسب رتبۀ نخست از جشنواره نقده و... 
بوده است. نمایش هایی از جمله؛ »حوصله 
ی پكيده« آقای شليل، لطفا هویج نباشيد، 
آقا، صندلی  علی  پای  و  اسماعيل  چشم 
در  هنرمند  این  آثار  از  برخی  و...  انتظار 

ِکسوت کارگردان تئاتر است. 

کيسه  سيد محسن موسوی  داخل  به  آقای»کيوی« 
در  او  می شود.  پرتاب  زباله  ی 
می يابد که خبری از هم نوعانش 

نيست و ...

Writer And Director: Sayed Mohsen Mosavi / Voice Actors And Actresses: Mehdi Najian, Sayed Mohsen Mosavi, 
Sayed Masood Mosavi, Mohammad Mohammadi / Puppeteers: Fatemeh Mostahsan, Yasaman Karami, Fatemeh 
Salmani / Puppet And Scene Designer: Sayed Masood Mosavi, Aslan Haidari / Galligraphy: Master Gholamreza 
Sadeghi / Photographer: Abdolah Jà afari / Camera man And Edition: Sayed Massod Mosavi / City: Mobarakeh / 
Province: Esfahan 

نويســنده و کارگردان: سيد محسن موسوی / صدا پيشگان: مهدی ناجيان، سيدمحسن موســوی، سيد مسعود موسوی، محمد محمدی/ عروسک گردانان: 
فاطمه مستحســن، یاسمن کرمی، فاطمه سلمانی/ طراحی صحنه و عروسک: سيد مسعود موســوی، اصالن حيدری / خطاط: استاد غالمرضا صادقی/ عکاس: 

عبداله جعفری / فيلمبرداری و تدوين: سيد مسعود موسوی / مخاطب: تمام سنين//شهر: مبارکه / استان: اصفهان

Wroter, actor and director was 
born in 1995 in Mobarakeh 
Esfahan. He began his 
artistic with play of scientist`s 
class by directing his father 
(Sayed Rassol Mosavi-2001) 
. he has won the award of 
bright blue pen in center of 
voice and sound in Esfahan 
for the play of the (Wave 
Covid- row 19) in 2021. He 
has won many awards as 
like as, house association of 
theater of revolution and holy 
defence of Iran, conforence of 
theater of Maan in the artistic 
field, student mobilzation 
of Iran, Rooyesh, gain the 
diploma and the first award 
for Naghadeh festival. He 
directed plays like, unpatient 
mood MR. Shill, please doǹ t 
be carrot, Esmail`s eye and 
Ali`s foot, the waiting chair 
and...

 Sayed Mohsen
Mosavi
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Soil

خاک

The rain of dust falls from the 
sky. However in this rain, a nurse 
doesn›t pass by other people 
indifferently and ...

نویسنده، طراح و کارگردان، متولد ۱۳۶۶ و 
دارای تحصيالت کارشناسی تئاتر با گرایش 
تبریز-  اکرم  نبی  )دانشگاه  کارگردانی 
استانی،  رویدادهای  در  او  است.   )۱۳90
سراسری و بين المللی تئاتر ایران، حضور 
داشته و برنده جوایز مختلفی بوده است. 
از  از ۱0 نمایش، برگی  کارگردانی بيش 
کارنامۀ حرفه ای اش است. نمایشنامه هایی 
همچون؛ »من، شمع خاموش در لحظه ای 
بی زمان«، مرور آبی طالیی، پنهان، مالقات 
با یک درجه دویی و... به قلم این هنرمند 
به نگارش درآمده است. همچنين؛ »مرور 
آبی طالیی«، سوفيای من، مطبخ خانه، به 
روایت من و جوليان و... برخی از آثارش در 
مقام کارگردان تئاتر است. مشاور هنری 
داوری  بهبهان،  نمایشی  هنرهای  دفتر 
جشنواره ها و... از دیگر فعاليت هایش است. 

فهيمه مدحتی باران خاک از آسمان فرو می بارد. 
بی  باران،  اين  در  پرستار  يک 
تفاوت از مردمان ديگر نمی گذرد 

و...

Performing by theater group of Tirdad / Designer And Director: Fahimeh Madhati / Writer: Marjan Parvanehpur 
/ Producer: Sadrolah Abasi / Puppeteers: Marziyeh Saeb, Kosar Padash, Samaneh Modaresian, Fahimeh Madhati / 
Director Assistant: Marziyeh Saeb / Puppet Making: Fatemeh Ghaisari / Costume Sewing:  Marziyeh Saeb, Rezvan 
Abasi / Light: Moslem Rostami / Thanks for: culture and Islamic guidance office in Behbahan/association of dramtic 
arts in Behbahan / Duration: 5 Minutes / City: Behbahan / Province: Khoozastan 

کاری از گروه تئاتر تيرداد/ طراح و کارگردان: فهيمه مدحتی/ نويسنده: مرجان پروانه پور / تهيه کننده: صدراهلل عباسی/ عروسک گردانان: مرضيه صائب، 
کوثر پاداش، سمانه مدرسيان، فهيمه مدحتی/ دستيار کارگردان: مرضيه صائب/ ساخت عروسک: فاطمه قيصری/ دوخت لباس: مرضيه صائب، رضوان عباسی/ 
نور: مسلم رستمی/ با سپاس از: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بهبهان/ انجمن هنرهای نمایشی شهرستان بهبهان /مخاطب: بزرگسال/ زمان: ۵ دقيقه/ شهر: بهبهان 

/ استان خوزستان

Actress, designer and 
director, was born in 1988, 
and graduated BA. degree In 
theater tendency of directing 
(university of Nabi Akram 
Tabriz 2012). She has attended 
in many global, national and 
international festival and won 
many and different awards. 
She has directed more than 
10 professional plays in her 
resume. She has written plays 
as like as, me, the silent candle 
in the timeless moment, 
golden blue review, hidden, 
meeting the second-rated one 
and... she has directed many 
plays as like as, golden blue 
review, my Sofia, kitchen, 
in my narration and Julian 
and...  the other of her her 
professional and artistic 
activities are as like as, 
artistic adviser in dramatic 
arts office in Behbahan, Jury 
of festivals and...

 F a h i m e h
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2020 Lady Macbeth

لیدی مکبث 2020 

Lady Macbeth has slept for many 
years. But but she has born an 
infant after Corona 2020 and...

نویسنده و کارگردان، متولد ۱۳70 تهران، 
عضو انجمن تئاتر عروسكی فرانسه است. 
ارشد  کارشناسی  تحصيالت  دارای  او 
استراسبورگ  دانشكده  از  کارگردانی 
تئاتر  دکتری  دوره  دانشجوی  و  فرانسه 
تحصيالت  دوران  وی  است.  پاریس  در 
تئاتر  سينما-  دانشكده  در  کارشناسی 
تهران، آثاری همچون؛ آنتيگون، تریلوژی 
را  و...  بوسنی  در جنگ  زن  پيكر  لورکا، 
تئاتر  به  سال ۱۳97  او  کرد.  کارگردانی 
عروسكی روی آورد. اولين تجربه اش در این 
حوزه، نمایش عروسكی »افسانه زال« است 
که بر اساس شيوه های نمایش عروسكی 
ایرانی در شهر »برومت« فرانسه اجرا شد. 
یكی از آخرین کارهای این هنرمند »ليدی 
نخستين  در  که  است   »2020 مكبث 
حضور  ایران  عروسكی  مجازی  جشنواره 
یافت و برندۀ رتبه نخست و دیپلم افتخار 

این جشنواره شد.

خواب پری سيما چگينی  در  سالها  مکبث  ليدی 
از  پس  اما  است.  بوده  ابدی 
کرونای 2020 فرزندی را به دنيا 

می آورد و... 

Writer And Director: Pari Sima Changi / (the different adaptation of Shakespearè s characters in our time and facing 
world with Corona) / Puppet, Decor Making, Designer: Pari Sima Changi / Charachters: Pari Sima Changi (Lady 
Macbeth) Zainab Kalanki (Lady Macbeth`s seravnt) / Duration: 7 Minutes / City: Tehran / Province: Tehran 

نويســنده و کارگردان: پری سيما چگينی/ )برداشتی متفاوت از شخصيت های شكســپيری در روزگار ما و جهان رو در ور شده با کرونا( / طراح، سازندۀ دکور و 
عروسک: پری سيما چگينی/ نقش ها: پری ســيما چگينی )ليدی مكبث( زینب کالنكی )ندیمه ليدی مكبث( /مخاطب: بزرگسال/ زمان: 7 دقيقه / شهر: تهران/ 

استان: تهران

Writer and director, was born 
1991, is the member of the 
puppet theater association 
in France. She has MA. of 
directing from Strasborg in 
France and student college of 
DR. In theater in Paris. In her 
BA. Degree when she was in 
college of theater-cinema in 
Tehran, she directed many 
plays as like as, Antigone, 
Trilogy of Lorka, Womaǹ s 
corpse in war of Bosnia 
and... she began the puppet 
theater in 2019. The first 
play was legend of Zaal that 
performing according to 
methods of Iranian puppet 
theater in Bromt in France. 
One of the recent of this artist 
is Lady Macbeth 2020 that 
attende in first cyber puppet 
in Iran and won first award 
and diploma in this festival.

 P a r i  S i m a
C h a n g i



مسابقات، 

کارگاه های آموزشی و 

نشست های تخصصی 

 Competitions,

 workshops and

specialized meetings
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1- نمایشنامه افسانه دختر بالدار نوشته نسرین خنجری از تهران
2- نمایشنامه سيندرال نوشته الهام نظری از تهران

3- نمایشنامه مضحكۀ خشكسالی نوشته عبدالرضا یعقوبی از کرج
4- نمایشنامه داش آکل نوشته باقرسروش از تهران
5- نمایشنامه َمَتتی نوشته رضاگشتاسب از یاسوح

6- نمایشنامه دِژ هفتواد نوشته ميالد حسينی از تهران
7- نمایشنامه ميرزا پارلمان خان نهاوندی نوشته کيان مرادی از نهاوند

 محمد اوحدی، عنوان مقاله: راه روح رقصنده: بازنگری پدیدارشناسانه  بر بی قراری عروسک در 
انسان معاصر 

 پرتو پورقرابی، ترجمه مقاله: عروسک به مثابه بدن زن ده معاصر، نویسنده: نوئِمی لوِرنتس
 ميرمحمدرضا حيدری و سلما محسنی اردهالی، عنوان مقاله: گذری به سير تاریخی بازی اسب 

چوبی در ایران و ریشه های اسطوره ای آن به عنوان یكی از  گونه های عروسک نمایشی در ایران
 فائزه السادات شاه حسينی، عنوان مقاله: آواتارهای پالسيسيتۀ تخيل

 نگين کشفی- عنوان مقاله: نمایش های فشن به مثابه اجرای عروسكی؛ با نگاهی به نمایش های 
 "Viktor & Rolf" فشن

 مجيد کيانيان، ترجمه مقاله: بدن متحول، عبارت نو ظهور: اکتساب مهارت در یک تئاتر عروسكی، 
نویسنده: هاروکا اوکویی

 امين محمدی، عنوان مقاله: عروسک به مثابه ی یک ابزار آموزشي: خوانش ادبي، نویسندگان: 
تارجا کریگرا،  آن ماریا نوپوننب

1-play of legend of the winged girl by Nasrin Khanjari from Tehran

2-play of Cindrella By Elham Nazari Tehran Tehran

3-play of ridiciolus of drought by Abdolreza Yaghoobi fron Jaraj

4-Dash Akol by Bagher Soroush from Tehran

5-play of Matati by Reza Goshtasb from Yasooj

6-play of castle of seven stages by Milad Hosaini from Tehran

7-play of Mirza Parliment in Nahavandi by Kian Moradi from Nahavand

 Mohammad Ohadi, topic of Article: way of dancing soul: rewitting study of 

phonomenon in performing of puppet in contemporary man

 Parto Purgharabi, translation of article: puppets as the alive body in 

contemporary, writer: Naomi Lorents

 Mirmohammad Reza Haidari And Salma Mohseni Ardahali, topic of 

article: studing to historical game of wooden horse in Iran and mythical 

roots as one of the kind of performing puppets in Iran

 Faezeh Alsadat Shah Hosainin, topic article: Avatars imagination of Plasisiteh

 Negin Kashfi-topic article: Fashion plays as performing puppets, according 

to fashion plays Viktor and Rolf

 Majid Kianian, translation of article: changing body, new phrases: gaining 

talent in a puppet theater, writer: Haroka Okiovi,

 Amin Mohammad, topic article: puppets as educational tool, literal 

reading, writers: Tarja Krikra, Ann Maria Noponenb  

نامزدهای مسابقه نمایش نامه نویسی
 )بدون اولویت(

نامزدهای مسابقه پژوهش )ترجمه و تالیف(
)بدون اولویت(

Candidates of competition of playwritting
(without order)

Candidates of Research competition (Translation and edition)
(without order)
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مهدی آشنا )برای عكس از نمایش های اگزویا و منو نمی بره(
سيدضيا صفويان )برای عكس از نمایش های بغلم کن تا دمپایی نيومده، ترانه خورشيد و ماه(

مريم قهرمانی زاده )برای عكس از نمایش های اپرای عروسكی عشق، یک تئاتر کوچک از انتهای 
دنيا(

کيارش مسيبی )برای عكس از نمایش های به دنبال فلک، منو نميبره، اسب آبنوس(
مريم ملک مختار )برای عكس از نمایش های چارلی و کارخانه شكالت سازی ، ماه پيشونی، مخ 

پریشون های شلم(
پوريا نوری ) برای عكس از نمایش خيمه شب باز(

مجيد نيک نفس )برای عكس از نمایش اپرای عروسكی عشق(

Mehdi Ashna (For photo of plays of Egzoya and doǹ t bring me)
Sayed Zia Safavian (For photo of plays of hug me until the sandals haveǹ t 
come, song of sun and moon)
Maryam Ghahremanizadeh (For photo of plays of puppet opera of love, 
the little theater from the end of the world)
Kiarash Mosayebi (For photo of plays of following world, it doǹ t bring me, 
horse of Abnous (kind of tree)
Maryam Malek Mokhtar (For photo of plays of Charlie and chocolate 
factory, moon-faced, the ignorant men of Shelem)
Pourya Noori (For photo of play of puppeteer)
Majid Niknafs (For photo of plays of puppet opera of love) 

تعداد عکسعکاسانردیف

۶ عكسعلی اصغر اظهاری خوش کار از تهران۱

۴ عكسنيلوفر جوانشيراز تهران2

۶ عكسپيام احمدی کاشانی از تهران۳

۶ عكسسمانه جویا از تهران۴

۶ عكسمحمدصادق عباسی از فومن۵

۶ عكسگلبن رسولی چيذری از تهران۶

۶ عكسفاطمه جهانشيری از رشت7

۶ عكسفوژان خزاِئلی پارسا از تهران۸

۶ عكسعبدالرحمن رافتی از همدان 9

۴ عكسجعفر واله از مشهد۱0

۵ عكسسيد الهه قاسمی از مشهد۱۱

تعداد عکسعکاسانردیف

۶ عكسمرجانه پورحسين از تهران۱2

۱ عكسعلی اصغر فيض الهی از کردستان بيجار۱۳

۳ عكسمنصوره قليچی ازشاهرود۱۴

۶ عكسميالد بهشتی از تهران۱۵

۶ عكسبيتا طيبی۱۶

۶ عكسپدرام بابازاده۱7

۵ عكسپریناز آل آقا از تهران۱۸

۴ عكسبهار نيكپور از تهران۱9

۶ عكسشيوا مشفق از تهران20

۶ عكسغزل عابدی از تهران2۱

۶ عكسنفيسه قاسم پور22

هنرمندان عکاس راه یافته به نمایشگاه عکس 
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران – مبارک

نامزدهای مسابقه عکس )به ترتیب الفبا(

Candidates of competition of photo
and artists photographer exhibition
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پررنگ  امسال  جشنواره،  در  کودکان  حضور 
بود، کودکان و نوجوانان تا ۱2 سال  با همكاری 
اعضای خانواده، عروسک »مبارک« را با استفاده 
از امكانات ساده و وسایل در دسترس ساخته و 
یک قطعه کوتاه نمایشی را با این عروسک اجرا و 
فيلم آن را برای حضور در این بخش ارسال کردند. 
شرکت  مبارک(  و  )کودک  مسابقه  در  آثار  این 
داشتند.  بخش ویژه »کودک و مبارک« با هدف 
عروسكی  نمایش های  با  کودکان  بيشتر  آشنایی 
ایرانی، کمک به تقویت خالقيت هنری کودکان و 
نوجوانان، و... برگزار شد. در این مسابقه، کودکان با 
همراهی اعضای خانواده با عروسک مبارک ساخته 
شده، قطعه کوتاه نمایشی را آماده و اجرا کرده و به 

جشنواره ارسال کردند. 

Attending of children in festival, is more remarkable this year, 
children and youth to 12 years with cooperation of familỳ s 
member Mobarak by using the facilities and prepared tools 
and the short performing with puppet and sends its film to 
this festival. This performing in competition (children and 
Mobarak) are taking part. The special part (Children and 
Mobarak) with goal of making familiar most of children with 
performing Iranian puppets, helping to artistic creativity of 
children and youth and... In this competition, the children 
introduce themselves perfectly before the begining of the 
performing puppets. There are the performing plays at least 
in one minute and maximum 5 minutes.

مسابقه کودک و مبارک
هیأت داوران:

میترا کریم خانی، زهرا مریدی، مژده زکریاپور

Competition of Children
 and Mobarak
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نشست های تخصصی  هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک

Professional meetings in
18th puppet theater Tehran-Mobarak

آنتروپولوژی به فرهنگ و تاریخ تكامل اجتماعی انسان می پردازد. در این مجال، ما به ابعاد 
دیرینه شناسی عروسک به مثابه ی تمثيلی انسانی خواهيم پرداخت. عروسک را نخستين 
همزاد انسان زگهواره تا گور می دانستند. چراکه انسان در گهواره با عروسک آشنا و دمساز 
می شود و در گورهای باستانی عيالم در مناطق شوش و هفت تپه به همراه مردگان عروسک ها 
و پيكرک هایی از منظر آیينی دفن شده است. در واقع اولين ارتباط کودک با جهان پيرامون به 
واسطه عروسک آغاز می شود. در ادوار گذشته ی باستانی به جای واژه و اصطالح »عروسک« از 
عبارت »پيكرک« استفاده شده است. همچنانكه در خيمه شب بازی نيز، ما از اصطالح »پيكر« 
استفاده می کنيم. همچنين باستان شناسان اصطالح »»تندسيک« را استفاده می نمایند. در 
بيست منطقه باستانی ایران، طی یافته های باستان شناختی پيكرک هایی یافت شده که گواه 
اهميت و منزلت این شيئ آیينی است. پيكرک ها به ابعاد گوناگون »پيكرک انسان ریخت، 
مادینه و نرینه، پيكرک های جانور ریخت، اشياء پيكرگون، بازیچه ها و عروسک های مفصل 
دار، تقسيم می شوند. در فرهنگ ایران باستان، عروسک نقش و حضوری انكارناپذیر داشته و 
بيشترین پيكرک های باستانی، مربوط به عيالم باستان )شوش( چراغلی تپه )مارليک گيالن( 
و کرمانشاه اختصاص داشته است. بيشتر عروسک های به جا مانده از گذشته های باستان اغلب 

از جنس سفال های پخته و خام و مفرغ )برنز( هستند. 
*دکتر اردشير صالح پور- مدرس دانشگاه

آنتروپولوژی، انسان شناسی مردم شناسی 
عروسک های آيينی در ايران باستان

 )اردشير صالح پور(

فرم و معنا در تئاتر عروسکی
 )فاِرس باقری(

تامالتی در باب اسطوره و تبار شناسی 
عروسک  )بهزاد آقاجمالی( 

بازی دهی عروسک در فضای مجازی
 )آِمال واسينوويچ(

آنتروپولوژی، انسان شناسی مردم شناسی
 عروسک های آيينی در ايران باستان

Anthropology, anthropology 
of ritual puppets in Ancient 

Iran (Ardeshir Salehpur)

Form and meaning
in puppet theater
(Fares Bagheri)

Thinking in myth and 
Genealogy of puppet

(Behzad Agha Jamali)

puppet performing
in cyber space

(Amela Vucenovic) 

Anthropology deals with the human culture and evolutional social history. 
In this chance, we deal with the dimensions of puppet as human sampling. 
The puppet called the first mate of human since the cradle to grave. Because 
human make familiar with puppet in the cradle and in the ancient grave of 
Ilam in Shoosh and Haft Tapeh with corpse of puppets and statues undertook 
as ritual. In fact the first child`s communication with the place because of 
the puppets. In recent years instead of word puppet the word of statue is 
used. It is used in puppet theater, statue instead of it. The archaeologists 
use the word little statue. In twenty ancient places in Iran, according to 
the researchers the statues are found that is the symbol of this ritual object. 
Little statues are divided into different forms like, male and female, human 
statues, play tools, animal statues, detailed puppet. In ancient culture, 
puppet has remarkable role and most of ancient statues, related to Ilam era 
(Shoosh) Gheraghali Tapeh (Marlik Gilan) And Kermanshah. The most of 
these puppets are made of bricked pot and row and bronze. 

*DR. Ardeshir Salehpur-master of university

 A n t h ro p o l o g y,  a n t h ro p o l o g y  o f  
r i t u a l  p u p p e t s  i n  A n c i e n t  I r a n
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نشست های تخصصی  
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک

Professional meetings in
18th puppet theater Tehran-Mobarak

هدف از گفتار، این است که به درک و فهمی از مسأله- problem  برسيم. در واقع، سعی می کنم به این سوال پاسخ 
بدهم که مساله تئاتر عروسكی چيست؟ معنایش چيست؟ و ناظر به چه چيزی است؟ و چه چيزهایی مساله تئاتر 
عروسكی نيست؟ در واقع رویكرد من درکی از مساله و شناختی از مساله شناسی است. این ترم/ مساله شناسی، 

نزد جامعه شناسان و فيلسوفان اهميت زیادی دارد. 
فرضيه های این گفتار:

- چرا در ایران، تئاتر عروسكی با ادبيات تعليمی پيوندی پيدا کرده است؟
-نگرش به تئاتر عروسكی به مثابۀ آسيب شناسی/ رسانه.

-تئاتر عروسكی به مثابۀ موضوعات:
-تئاتر عروسكی، به مثابۀ پژوهش و پرسش:

تالش این گفتارف پاسخ به این امر است که مساله تئاتر عروسكی، مشكالت و آسيب ها و موضعات و پرسش ها و 
پژوهش ها نيست. چرا روش ها و پرسش ها و مشكالت و موضوعات؛ مساله نيست. 

بلكه نشان دادن آن لحظۀ تاریخی است که ایدۀ تئاتر و ایدۀ تئاتر عروسكی در فرهنگی شكل می گيرد و این که 
چگونه قابل فهم شده است؟ 

*دکتر فارس باقری- مدرس دانشگاه

مفهوم عروسک برخالف خصائص ابژکتيو امروزه اش که با مقوله کودکی پيوند خورده، امری 
متاثر از ]و در پيوند با[ اسطوره است. در این گفتار رابطه ماهوی ميان اسطوره و عروسک و 
تاثيرات متقابل آن ها در سه محور مورد بحث قرار می گيرد. ابتدا تمنای حرکت و آزادی از بطن 
خشک و محدود تندیس )نمود بيرونی مناسک و ابزار اسطوره ای( طرح می شود. دوم، بروز 
مادی و تجسد دو مفهوم استعاره و مجاز ]به مثابه دو قطب اصلی در اسطوره قربانی[ در قالب 
عروسک تبيين می شود. و سپس بحثی در تقارن و هم ارزی ميان دوگانه آشتی ناپذیر آیين و 

بازی با دوگانه مفروض بدن و عروسک ارائه می شود.  
*دکتر بهزاد آقاجمالی- مدرس دانشگاه. 

نشست تخصصی با عنوان "بازیدهی عروسک در فضای مجازی" به چالش های بوجود آمده در 
بخش آموزش در دوران کرونا می پردازد. با تعطيلی آموزش حضوری در دانشگاه ها از همان 
روزهای اول به فكر یافتن راه حل افتادیم. در فضاهای مجازی گروه های دانشجویان را تشكيل 
دادیم و تالش کردیم تا با استفاده از امكانات این فضا آموزش را با جدیت پيگيری کنيم. در این 
روش دانشجویان ساعت های زیادی را صرف ضبط ویدئو تمریناتشان می کنند و استاد نيز با هر 
یک از آنها بطور جداگانه درباره کارهایشان گفتگو می کند. البته هنوز مشكالت فراوانی وجود 
دارد که برای برخی از آنها راه حل نداریم برای مثال اینكه چگونه در فضای مجازی چند بازی 
دهنده برای جان بخشيدن به یک عروسک هماهنگ شوند همچنان بی پاسخ است. با این حال 

مطمئنم با فكر و خالقيت می توانيم همه را حل کنيم. 
*آِمال واسينوويچ- استاد دانشگاه سنت پترزبورگ

فرم و معنا  در تئاتر عروسکی

تامالتی در باب اسطوره
 و تبارشناسی عروسک

بازی دهی عروسک در فضای مجازی

The goal of this speech, is that know the concept of problem. In fact, we try 
to answer that what is the meaning of puppet theater? Its meaning? What will 
observe? And what is not related to problem of puppet theater? In fact my 
approach is cognitive grom problem. This term, problem knowing, has remarkable 
importance for socialist and philosophers.
Hypothesis of this speech:
-why in Iran, the puppet theater has relationship with educational literature?
-observing to puppet theater as problem knowing/media
-puppet theater, as research and questions:
This essay tries to answer this question that problem of puppet theater is not 
problem and hurts and answers and research. Why ways and answers and 
problems aren›t important. Because showing that historical moment which 
idea of theater and idea of puppet theater are forming in culture and how it has  
understood?

*DR. Fares Bagheri- Master of university

Meaning of puppet unlike objective traits nowadays that related to children, is 
affected by myth. In this speech relation of myth and puppet and its effects on three 
directions are discussed. At the first it designed the movement and freedom from 
the solid and limited statue (myth symbol of celebrations and tools). In second 
part, imagination of two meanings of metaphor as like as two main poles in myth 
in form of puppet are designed. And then, the discussion of parallel in two forms of 
unfriendly and two sided game imaginal body and puppet are presented.

*DR Behzad Agha Jamali-master of university

professional meeting as puppet performing deals with problems in part 
of education in Corona virus era. With closing university sine the first 
days, we think about the solution. We made the group for college student 
in cyber space and tried with using facilities in this educational space 
we educate the children. In this method, the students spent much time 
to the recording of their tasks and master speaks with them separately 
about their homework. But also there are many problems that we 
couldǹ t solve most of them, for example some puppeteers be in balance 
way for in cyber space for giving life to the puppets is answerless. So we 
are sure that we can solve with creativity and thinking. 

Amela Vucenovic-master of St. Petersburg university

Form and meaning in puppet theater

Think ing  in  myth
and  Genea logy  o f  puppet

puppet  per forming  in  cyber space
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Master: Amir Soltan Ahmadi
Title: this workshop helps to director and puppeteer so than they know how to use 
the other medium`s rules in process of producing of puppet perform. Because the 
performing of puppets and make them alive in frame of picture is more different 
than to what happened on the theater stage and it needs education.
Duration: 120 Minutes

Master: Azad Ganje
Title: this workshop deals with the essence of extensive theater. And it also says 
how to locate the puppet as real performer near the viewers and checking this 
fantasy atmosphere to the reality. Finally the best samples of similar ways in the 
world for checking their ideas were shown.
Duration:120 Minutes

Master: Ahmad Akoshteh
Title: in the workshop of puppeteer in frame it shows the differences between scene 
of theater puppeteer and TV. The adherents in this workshop, work with Monitor. In 
this workshop, ordering Eshel of puppet, selecting the suitable positions during the 
recording the scene, controlling the creativity of puppet and some tricks were taught. 
Duration: 120 Minutes

Master: Ahmad Otraghchi
Title: in this workshop the using of camera for presenting new Mezzanine and 
variety and creativity in work are taught. Besides, the finding location of camera 
and importance of differences of Mezzanine and creation of innovation and 
creativity. 
Duration: 120 Minutes

Visual describing of puppet in frame

The extensive theater and its
function on puppet theater

Puppeteer in frame

 Function of Mezzanine where between
puppet theater and limited picture in frame

بيان تصويری عروسک در قاب

تئاتر فراگير و کاربرد آن 
در تئاتر عروسکی

بازی دهندگی عروسک در قاب

کاربرد ميزانسن، جايی ميان تئاتر عروسکی
 و تصوير محصور شده در قاب 

مدرس: امير سلطان احمدی
موضوع: این کارگاه به کارگردان یا بازی دهنده عروسک کمک می کند تا بدانند چگونه قواعد دیگر 
مدیوم ها را در روند توليد آثار نمایش عروسكی به کار گيرند. چراکه اجرای نمایش عروسكی و جان 
بخشی به عروسک در قاب تصویر با آنچه روی صحنه تئاتر رخ می دهد، تفاوت دارد و نيازمند آموزش 

است.
مدت زمان: ۱20دقيقه  

مدرس: آزاد گنجه
موضوع: این کارگاه به ماهيت »تئاتر فراگير« پرداخت. همچنين بحث این که چگونه می توان 
عروسک را به  عنوان اجراگر واقعی در کنار تماشاگر قرار داد و این فضای فانتزی را به واقعيت نزدیک 
کرد، بررسی شد.  در نهایت نمونه های موفق از شيوه  های مشابه در دنيا به منظور بررسی ایده های 

آن ها نشان داده شد.
مدت زمان: ۱20دقيقه  

مدرس: احمد آکشته
موضوع: در کارگاه »بازی دهندگی عروسک برای قاب« به تفاوت های بين عروسک گردانی صحنه 
تئاتر و تلویزیون پرداخته شد. عالقه مندان در این کارگاه، کار با مانيتور را تجربه کردند. در این کارگاه، 
رعایت اِِشل  عروسک، انتخاب پوزیشن های مناسب در طول ضبط پالن و یا سكانس، کنترل ایستایی 

عروسک و چند ترفند دیگر آموزش داده شد.
زمان: ۱20دقيقه 

مدرس: احمد اطراقچی
موضوع: در این کارگاه چگونگی استفاده از دوربين جهت ارائه ميزانسن جدید و تنوع و نوآوری در کار 
مطرح شد. ضمن آنكه مكان یابی جهت قرارگيری دوربين و اهميت در تغيرات ميزانسن و خلق ابداع 

و نوآوری بررسی شد.
 زمان: ۱20دقيقه 

کارگاههای آموزشی

Educational Workshops
(according to order of performing since 18th Bahman)
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Master: Sina Yaylagh Baigi
Title: in this workshop reading of the text as the first work of scene designing 
in facing with a play, is described. And it also describes the key point that scene 
designer should focus on element of puppet in puppet performing. Using the 
extensive idea and extensive element in special way in atmosphere is the other 
important topic in this workshop. According to workshop̀ s master, in performing 
puppet of scene designing the dimensions of puppet are very important and focus 
on atmosphere for that introducing the location of event of performing.
Duration: 120 Minutes

 Knowing the atmosphere in scene
designing of puppet performing

شناخت فضا در طراحی صحنه
 نمايش عروسکی 

مدرس: سينا یيالق بيگی
موضوع: در این کارگاه خوانش متن به عنوان نخستين کار یک طراح صحنه در مواجهه با یک نمایش، 
مطرح شد. همچنين؛ این مسئله کليدی که طراح صحنه در نمایش عروسكی باید عنصر عروسک 
را در نظر بگيرد. استفاده از ایده فراگير و یا اله مان تكثيرشونده به شيوه ویژه در فضاسازی از دیگر 
مباحث مطرح شده در این ورک شاپ بود. به گفته مدرس کارگاه، در طراحی صحنه نمایش عروسكی 
ابعاد عروسک حائز اهميت است و فضاسازی برای آن است که مكان رویداد نمایشی را معرفی کنيم.      

زمان: ۱20دقيقه 

کارگاههای آموزشی
Educational Workshops

(according to order of performing since 18th Bahman)

Master: Vahid Chehl Amirani
Title: this workshop has two parts, dramatic music and music of puppet theater. 
In the first part dramatic music, describe the kinds of dramatic music, its traits 
and bases of dramatic music, tone, motif and the theme in dramatic music. In 
the second part music of puppet theater, describes the topic of fantasy in music, 
instruments and bases of puppet music and melody and characters in music in 
puppet theater. 
Duration: 120 Minutes

Master: Hamid Reza Ardalan
Title: theme of this workshop made from seven words like, point, letter, noun, 
circle, repetition, silence and death. These words have remarkable role in forming 
and founding the human culture. So, these seven words are interpreted by puppets 
and face of puppets and in this workshop the theory and practical functions of 
these seven words are discussed and described. 
Duration: 120 Minutes

Master: Luiz Andre Cherubini (master of university, Journalist, researcher and noble 
Brazilian director and group supervisor Soberevento for   years)
Title: this workshop with goal of Mezzanine in puppet performing is taken part. Master 
with approach of passing from the text, focus on the beginning a puppet performing 
to the tone of music. It means that we think it isǹ t any idea, puppets and objects can 
create a performing with inspiration of rhythm and atmosphere of music. Luiz Andre 
Cherubini, in the ending of this workshop with how to creating a glorious theater in 
house explained that with this way and method we can prepare the great plays like 
Hamlet and Macbeth for the performing in ten minutes or more than them easily. 

Fantasy Music,
music of nations in puppet theater

 Puppets and modern therans ritual

Workshop of creation of puppet performing, 
dramaturgy, directing  and performing

موسيقی فانتزی،
 موسيقی ملل در تئاتر عروسکی 

عروسک ها و هفت آيين ترنس مدرن

کارگاه آفرينش نمايش عروسکی؛
 دراماتورژی، کارگردانی و اجرا

مدرس: وحيد چهل اميرانی
موضوع: این کارگاه شامل دو بخش »موسيقی دراماتيک« و »موسيقی تئاتر عروسكی« بود. در 
بخش نخست موسيقی دراماتيک، به انواع موسيقی درام، ویژگی ها و ساختار موسيقی درام، تُن، 
موتيف و تِم در موسيقی درام پرداخته شد. هم چنين در بخش دوم موسيقی تئاتر عروسكی، از مباحثی 
هم چون فانتزی در موسيقی، سازبندی و ساختار موسيقی عروسكی و ملودی و شخصيت پردازی 

موسيقی در تئاتر عروسكی توضيح داده شد.
زمان: ۱20دقيقه 

مدرس: حميد رضا اردالن  
موضوع: محتوای این کارگاه از هفت واژه »نقطه«، »حرف«، »اسم«، »دایره«، »تكرار«، »سكوت« 
و »مرگ« تشكيل شده است. این واژگان در شكل دادن فرهنگ بشری نقطه عطف بوده اند. بنابراین 
هفت واژه به واسطه عروسک ها و صورت عروسک ها تاویل می شوند و کارکردهای عملی و نظری این 

هفت واژه در کارگاه مورد بحث و تاویل قرار می گيرد .
زمان: ۱20دقيقه 

مدرس: لوئيز آندره چروبينی Luiz Andre Cherubini )مدرس دانشگاه، ژورناليست، پژوهشگر و 
کارگردان برجسته برزیلی و مدیر گروه Soberevento به مدت ۳۵ سال(

موضوع: این کارگاه با توجه و تمرکز بر ميزانسن در نمایش عروسكی برگزار شد؛ مدرس، با رویكرد 
عبور از متن، شروع یک اجرای عروسكی را به یک قطعه موسيقی متوجه کرد! یعنی درست جایی که 
ممكن است فكر کنيم ایده وجود ندارد، عروسكها و اشياء می توانند با الهام از ریتم و فضای موسيقی، 
یک اجرا را خلق کنند. لوئيز آندره چروبينی، در پایان کارگاه با نمایش چگونگی ساخت یک تئاتر 
باشكوه در خانه توضيح داد که با این شيوه به راحتی می توانيم نمایشهای بزرگی مثل هملت و مكبث 

را برای یک اجرای ده دقيقه ای یا کمی بيشتر آماده کنيم.
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عكس:  ایران تئاتر/    مریم جعفری/   ميالد ميرزاعلی
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مترجم نویسنده عنوان ردیف

سلما محسنی اردهالی مروین ميالر راهنمای عملی بازی دهندگی عروسک ۱

پوپک عظيم پور پنی فرانسيس تئاتر عروسكی در نظریه و عمل 2

زهره بهروزی نيا هنریک یورکوفسكی مجموعه مقاالت یورکوفسكی ۳

*Practical guide of puppeteer, Writer: Mervin Milar. Translator: Salma Mohseni Ardahali
*Puppet Theater in theory and practical, Writer: Penny Fransis. Translator: Poopak Azimpur
*Collection of Youkofski s̀ Essays, Writer: Henry Yourkofski. Translator: Zohreh Behroozinia

کتاب های جشنواره
Published Books in Festival



بزرگداشت 

commemoration
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خالقيت، ابتكار، نوآوری و ابداع، ویژگی های هميشگی استاد ایرج 
محمدی است. او از بازماندگان نسل طالیی دانشگاه هنرهای 
دراماتيک است که با عشق و عالقه ای بسيار، عروسک این یار 
دیرین را انتخاب کرده و ساليان متمادیست که در این عرصه 
خدمت کرده است. درست هم زمانی که در آموزش و پرورش 
تدریس می کرد و کارگاه زنده و پویایی را در آنجا برپا می داشت، 
در دانشكده های مختلف هنری نيز عاشقانه به تدریس و آموزش 
دانشجویان مشغول بود و هنرمندان زیادی را در این عرصه تربيت 

نموده است. 
او دانش، مهارت و خالقيتش را از دانشجویان دریغ نمی کند و ایثارگرانه آن را در اختيار 
آنان قرار می دهد. چشمه ی جوشانی که مدام روشنی بخش است و از سنگ و چوب و 
موم و اسفنج، عروسک هایی می سازد که با داستان های توانمندش جان می گيرند و از 

جان و ضمير خویش به آنان، ودیعتی می نهد تا جاودانگی یابند. 
ایرج خستگی نمی شناسد، کالس هایش ساعت ها به طول می انجامد، تا نتيجه نگيرد، 
دست از کار نمی کشد. تخيلی خالق دارد و »فانتزی« و »خيال انگيزی« را در عالم 
عروسكی می شناسد و به درستی آن را به کار می گيرد. مواد را می شناسد. در ترکيب و 
ایجاز، اعجاز می کند. گویی از دل مواد، پيكر هنری را بيرون می کشد و جان می بخشد. 
کمتر کارگردانی را دیده ام که از همكاری با او بهره ای نبرده باشد. خود به تنهایی 
معجزه می کند. معجزه ای که در دستان اوست. با حضورش کار صحنه ای لنگ 
نمی ماند. با کمترین امكانات بيشترین خالقيت را می سازد؛ جان بخشی آميخته به 
تخيل و خالقيت! او عروسک هایش را با عشق می سازد و هيچ مأموریتی جز دست و 
دل و دیده اش ندارد. دست های انسان می توانند آزادگی را بيافرینند و این تنها نشانی 

است که از آدمی می ماند.
خوش نازکانه می چمی ای شاخ نوبهار 

کآشفتگی ات مباد زآسيب روزگار

Creativity, innovation and invention, are 
Master Iraj Mohammadi s̀ characteristics. He 
is the member of golden generation dramatic art 
university that with love and exciting selected 
puupets of this homeland and many years worked 
purly in this art. This is happened at the same 
time that he was working in education ministry 
and performed and take part the creative and 
innovative workshop, in the many art universities 
taught with love and friendly and trained many 
artists in this field.
He taught his information, knowledge, and creativities without 
stoping and give their characteristic to them warmly and 
lovely. The bright river that was moving and was pure made 
many puppets from the stone, sticks and wax and sponge that 
created the great stories about them and give them the life from 
his soul and spirit.
Iraj did not know the tiredness, he taught for some hours, and 
if he didǹ t pass the course, he would not stop his endeavor. He 
has creative imagination and know the fantasy in the world 
of puppet and use them correctly. He knows the material. He 
make miracle with his talent. He affects on all of the directors. 
He has the miracle in his hands. The play can not be well if he 
doǹ t attend on the stage. He makes creativity with the least 
facilities. He makes his puppets with love and excitement and 
he does not have any mission but his heart and hands. Humaǹ s 
hands creates freedom and this characteristic will be remain 
for humanity.
This bolosom passes nicely 
Doǹ t hurt you the problem of world

برای بزرگداشت استاد ایرج محمدی 
مردی که با دست هایش فکر می کند

Commemoration of Master Iraj Mohammadi

A man who thinks with his hands

DR. Aedeshir Salehpur دکتر اردشير صالح پور 
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تجـلیــل

Celebration
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محمد حسن ابویی معلم مهریزی است که رسالت تربيتی و آموزشی را با بهره گيری 
از دنيای عروسک و نمایش عروسكی دنبال می کند .

او که دارای تحصيالت کارشناسی ارشد پژوهش هنر است، تالش خود را در عرصه 
تئاتر عروسكی به ویژه خيمه شب بازی از اوایل دهه ۸0 در شهر مهریز آغاز کرد 
و همزمان با انجمن نمایش استان یزد و کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان 

شهرستان مهریز همكاری داشته است .
ایشان نگاه ویژه به معرفی شخصيت عروسكی مبارک داشته است و ساخت این 
کاراکتر- عروسک از فعاليتهای هميشگی اش  با دانش آموزان بوده است. همچنين 
ایشان از معدود هنرمندان تئاتر استان یزد است که جهت فراگيری،  آموزش و توليد 

خيمه شب بازی در یزد تالش جدی کرد. 
از سوی دیگر وی در جشنواره های گوناگون تاتر معلولين، تالش کرده داشته دنيای 
عروسكی را با عروسک گردان های معلول نزدیک کند و در چندین مورد حایز رتبه 
نيز شده است.خضوع و عدم رویكرد رسانه ای  باعث گردیده تالش های جدی ایشان 

کمتر منعكس گردد.

Mohammad Hasan Ayoubi is a teacher in Mehriz that follows 
educational duty with using of world of puppets and puppet 
performing. He has graduated MA in art research, began his 
puppet theater since the 90s decade in Mehriz and cooperate 
with association of theater in province of Yazd and institue of 
intellectual and developing of children and youth in Mehriz. 
He has the best and noble idea about puppet characters and 
making this charadter-puppet are the permenent activities 
with students. He is the also one of the theater artistis that for 
teaching, education and producing puppet in Yazd has tried 
more and more.
On the other hand he has tried in many different and variuos  
festivals disable people theater and he relate the worls of puppet 
with disable puppeteers and in some festivals he won many 
awards. He is so humble and because of this characteristic his 
much endeavors has not been reflected. 

محمد حسن ابویی؛ 
 مرِد تالش های ستودنی  

Mohammad Hasan Ayoubi;

Man of praiseworthy endeavors
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یــادبــود 

Memorial
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گلزار محمدی؛ ماندگار در یادها
Golzar Mohammadi; permamnet in memories

به روایت لحظه ها و خاطره ها

  بهروز غريب پور
گلزار به معنای واقعی گلزار بود؛ سرشار از صفا، مهربانی، لطافت و هر 

آنچه یک انسان واقعی باید داشته باشد.  
ایشان این توانایی را داشــت تا با هر طيف و گروهی در تهران و سایر 
استان ها ارتباط داشته باشد و مطمئنا گروه هایی که قصد حضور در 

جشنواره را نداشتند به احترام نام او دعوتش را می پذیرفتند. 
جایــش در ميان جامعه عروســكی خالی اســت. این پر کشــيدن 

دردناکش برای جامعه تئاتر عروسكی افسوسی عميق بود. 

  قادر آشنا
بـه گواه دوسـتان، همواره با مهربانی و پشـتكار برای نمایش عروسـكی 
و نمایشـگران عروسـكی، بـه صدق کوشـيده انـد. و این نعمـت بزرگی 
اسـت کـه از انسـان»نام نيک« بماند بـه یادگار. نـام و یادتان بـه نيكی. 

جایگاهتـان در نزد پـروردگار نورانی. 

یک انسان واقعی نام نیک
  شهرام کرمی

گلــزار محمدی علی رغم ابتــال به بيماری ای جان کاه، چنان سرشــار 
از شــور زندگی بود که نمی توانيــم باور کنيم برگزاری جشــنواره ای 
کــه دبيری اش را بر عهده داشــت، ندید و رفت. گلــزار محمدی پيش 
از برگزاری جشــنواره ای درگذشــت که متن فراخوانش را اميدوارانه 
تنظيــم و مدیران بخش هــای نه گانه اش را شــورمندانه انتخاب کرد. 
کارگردانــی و عروسک ســازی نمایش های متعدد و ریاســت انجمن 
نمایشگران عروسكی خانه تئاتر از ســال 9۶، عبارت های دیگری ست 
که با اندیشــيدن به این هنرمند به ذهن می آید. عبارت هایی که با ميل 
شــورانگيز او به ادامه حيات و به تعویق افكندن کــوچ ناگزیر به جهان 

دیگر تا حد امكان، پيوند می خورد.

  سعيد اسدی
 متانـت، خـوی نيكو و صبـوری را که بـه هنرمندی عـالوه کنيم یكی از 
مصادیقـش می شـود بانـو گلـزار محمـدی.در ایـن روزهای پـر التهاب 
گـوش بـه زنـگ خبرهـای خوبيـم، نـه اینكـه بشـنویم یكـی دیگـر از 
مـا نيـز رفـت. بـرای روان گرامـی اش همـان آرامشـی را آرزو می کنيم 
کـه در حضـور پـر اثـرش بـه مـردم و همكارانـش مـی داد و صميمانـه 
خواهـان شـكيبایی خاطریـم بـرای همـه ی کسـانی که منـش و روش 

او را دوسـت می داشـتند.

سرشار از شور زندگی

خلق نیکو و صبوری
  شهرام گيل آبادی

دشـت های شـقایق، کوه هـای ایسـتاده و سـربه فلـک کشـيده، دلهـای 
مهربـان مردمـان کـورد، ميزبـان پيكـر سراسـر مهـر بانویـی بود کـه عمر 
شـریفش را صـرف توسـعه فكـری کشـور کـرد؛ گلـزاری کـه گلـزار هنـر 
بـود. صبحـی سراسـر غـم بـود؛ صبحـی کـه دردهـای تـن زمينـی گلـزار 
محمـدی تمـام شـد. و صبحی کـه در ميـالد بـا سـعادت اميرالمؤنين علی 
)ع( گلزار محمدی مهمان کوههای سـر به فلک کشـيده اسـتوار سـرزمين 
زیبایی هـای اخالقـی شـد. غم برای دوسـتانش  که گلـزار از بيـن آنها رفت، 
شـعف بـرای اميدی کـه از الگـوی خـودش در بين همـگان سـاخت. گلزار 
اگـر عروسـک های نمایشـی را راهبـری می کـرد این بـود که بـرای کودک، 

کـودک باشـد و بـرای بزرگسـاالن در عيـن تواضـع نمود بزرگـی ...  

  جواد اعرابی
در سكوت پرواز کرد. همان طور که در سكوت کار بی منت می کرد. زمانی که در 
خانه تئاتر مسئوليت داشتم به ضرورت کار صنفی با او آشنا شدم؛ مؤدب، دقيق 
و کار بلد بود. انتخاب او به سمت دبيری جشنواره بين المللی عروسكی )یونيما( 
پس از نام های آشنایی که این سمت را داشت، حاکی از نگاه تيزبينی بود که او را 
در آرامش خود رصد کرده بود. عجبا بعضی ها چقدر پژواک نامشان هستند. گلزار 
محمدی بهترین نام این هنرمند به معنای خاص کلمه بود. در مقابل کسانی که 
»هياهوی بسيار برای هيچ« اند گلزار محمدی معنای مجسم »سكوت سرشار از 
ناگفته هاست« در هياهوی قرنطينه کرونا این بالی جهانی در سكوت با مهمان 
ناخوانده ای که بالی جانش شد، بار سفر به ابدیت را بست ولی ما هيچ گاه متوجه 
نشــدیم چه مهمان شــروری درجانش جا خوش کرده است. حاال همه  ما که 
اســير قرنطينه هستيم دل هایمان او را در این سفر مشایعت می کند ولی از دل 

ما بيرون نخواهد رفت.

گلزار هنر سکوت سرشار از ناگفته هاست

  مهدی حاجيان
»مبـارک« روزهاسـت در پی شماسـت و دلتنـگ مهربانی 
تان.تـالش و جدیـت همـراه بـا عشـق و اميدشـما بـرای 
بـرای  شـرایط  بهتریـن  ایجـاد  و  جشـنواره  برگـزاری 
نمایشـگران عروسـكی ایـران را فرامـوش نخواهيـم کـرد.

جایگاهتان عالی ان شااهلل.

  بهرام بهبهانی
بـا یاد گلزار محمدی عزیز و دوسـت داشـتنی، و دوسـتدار 
عروسـكها، و بـه اميد ورود نمایش عروسـكی بـه خانه های 
تـک تـک ایرانيان، نمایشـی برای همه در هر سـن و سـال 

و نمایشـی بـرای زیباتر شـدن زندگی.

  ميترا کريمخانی
یـاد نـدارم چه زمانی دوسـتيم با گلزار شـروع شـد امـا دليل 
و بهانه چندین سـاله دوسـتی و رفاقت ما، نمایش عروسـكی 
بـود........ دوسـت داشـت و سـعی کـرد در هـر زمـان و بـه هر 
بهانـه ای نمایشـگران عروسـكی را حمایت کند و کـرد.... باور 
داشـت می شـود کارهـای بزرگـی بـرای نمایـش عروسـكی 

انجـام داد وتـا ذره آخـر جـان پای ایـن باور ایسـتاد... 
و به پای باور او ایستاده ایم.

  وحيد رهجو
جمله من برای کاتالوگ:

زندگی طوالنی ست ... تی.اس. اليوت

  فهميه ميرزا حسينی
فرصت نشد از گلزار بخواهم:

چو از این کویر وحشت به سالمتی گذشتی
به شكوفه ها، به باران

برسان سالم ما را

  حامد ذبيحی
گلـزار عزیـز، جمـع شـدن و جمـع بـودن بـرای تـو هدف 
مهمی بـود و جشـنواره یكـی از بهتریـن فرصت هـا بـرای 
دیـدار دوسـتانه نمایشـگران عروسـكی اسـت. برگـزاری 
جشـنواره را عاشـقانه تـا آخریـن لحظـات بودنـت پـی 

گرفتـی و مـا بـه عشـق تـو آن را ادامـه دادیـم.

  زهرامريدی
گلزار جان

پـس از عـرض سـالم و سـالمتی، اگـر جویـای حـال مـا و 
جشـنواره عروسـكی هسـتی، حـال همـه مـا خوب اسـت 
و ماللـی نيسـت جـز دوری تـو کـه آنهـم با مـرور یـاد تو و 
گرمی حضـورت در خاطره هایمـان آن را تـاب می آوریـم.

اميـد کـه روح تـو در آرامـش باشـد و لبخنـد ميهمـان 
خندانـت. هميشـه  چشـمان 
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شورای سیاستگذاری جشنواره
The strategic Council of Festival

بهروز غريب پور مرضيه برومند
Behrooz Gharibpur

سيد محمد مجتبی حسينی
 معاون امور هنری وزیر فرهنگ
 و ارشاد اسالمی

قادر آشنا
 مدیر کل هنرهای نمایشی

Sayed Mohammad Mojtaba Hosaini
Art Affairs Deputy Minister of 
Culture and Islamic Guidance

Ghader Ashna
Dramatic art Chief

 Manager

Marziyeh Boromand

هما جديکار

اردشير صالح پور

حميدرضا اردالن
Hooma Jedikaar

Ardeshir Salehpur

Hamid Reza Ardalan
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ستاد برگزاری هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی  تهران - مبارک 1399
Performing Staff of 18th international puppet theater festival  Tehran-Mobarak 2021

مشاور جشنواره: جالل تجنگی
همکاران دبیرخانه جشنواره: محمد حسن مسعودی،فاطمه عزتی نژاد، مهدی خدابنده لو،

 یعقوب تبریزی
دبیرخانه دائمی جشنواره ها: فرزانه صابری، پری جدی، مریم مقدم

روابط عمومی: مهدی یوسفی کیا، افسانه گودرزی ، مهناز عبدبهزاد، مریم آموسا، مهدی نبی زاده
دفتر مدیریت هنرهای نمایشی: رسول مهدوی، گلناز آغاز، محمد حمیدزاده، علی خالقی،

 حسین پاداش 
انجمن هنرهای نمایشی ایران: سیدنوید حسینی، سمیه عسکربیوکی، فاطمه عسکربیوکی، افشین 
ابتکار، راحله سادات میرحسینی، نوشین برزیگر، رزا زید یحیایی، محبوبه خوب نژادیان، امین آقایی راد

 همکاران بخش نمایش های صحنه ای: فریبا دلیری، سرگل اسالمیان
همکاران بخش بین الملل: مریم ایرانمنش، حمیدرضا قربانی

همکاران بخش عکس: پانته آ واعظ نیا، آیدا آب پرور، مصطفی یوسفی
همکار بخش نمایش های فضای باز و محیطی: میالد مولوی

 همکاران شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش: فرزان دلفانی، صدیقه حسن زاده، مسعود ملکوتی نیا، 
 سعید نجفیان، حجت سیدعلیخانی، علی اکبر طرخان، نسیم کشن فالح، حسین زینالی، 
محمدرضا خسرویان، علی هیهاوند، حسین احمدخانی، فاطمه میر رحیمی، مریم نجاتی

مدیر محترم انتشارات نمایش: دکتر سعید اسدی
همکاران انتشارات نمایش: علیرضا لطفعلی، ناصر خالدی، روح اهلل ایرجی، شیرین رضائیان، شیما تجلی

 دبیرخانه اداره کل هنرهای نمایشی: لیال پاشاپورخامنه، زهرا یاقوتی، حمید اسماعیلی، 
محمود مغاره ای، بهنام شقاقی، فرمان جعفری

تیزر جشنواره: سلمان باهنر
تصویربرداری آثار شهر تهران: گروه لیان

با تشکر از همراهی: 
شهرام کرمی، اتابک نادری، دکتر محمد مهدی بهداروند، مژگان وکیلی آذر، شیوا مسعودی، داور نمینی، 

جواد مستخدمی، نازیال نوری شاد، محمد لقمانیان، محمد علی حجازی، مهناز انصاری، محمد حسن 
مسعودی سعید هاشم پور، علی نورپیشه، حامد نمازی، ثمین پزشکی، علی عابدی، مسعود نوروزی، 

سعید وثیق نیا  و  زنده یاد محمد رضا الوند
و سپاس از مدیریت و همکاران محترم:

معاونت امور هنری ، اداره کل هنرهای نمایشی ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حراست معاونت هنری، 
مجموعه تئاتر شهر، بنیاد رودکی، تماشاخانه ایرانشهر، خانه هنرمندان ایران، تلویزیون تئاتر ایران، سایت تیوال، 

نمایش نت، سایت هاشور،  سایت ایران تئاتر، چاپ دیجیتال مدرن، پالت فرم گردشگری و هنری روستاوند

Festival`s Advisor: Jalal Tajangi
Secretariat assistant of festival: Mohammad Hasan Masoodi, Fatemeh Ezati Nezhad, 
Mehdi Khoda Nandehlu, Yaghoob Tabrizi
Permanent sectretariat of festival: Farzaneh Saberi, Pari Jedi, Maryam Moghadam
Public relations: Mehdi Yosefi Kia, Afsaneh Goudarzi, Mahnaz Abd Behzad, Maryam 
Amoosa, Mehdi Nabizadeh
Dramatic art managment office: Rasool Mahdavi, Golnaz Aghaz, Mohammad 
Hamidzadeh, Ali Ghaleghi, Hosain Padash
Association of dramatic arts: Sayed Navid Hosaini, Somayeh Askar Bioki, Fatemeh Askar 
Bioki, Afshin Ebtekar, Raheleh Sadat Mir Hosaini, Nooshin Barzigar, Roza Zaid Yahyai, 
Mahbobeh Khob Nezhadian, Amin Aghai Raad
News affair̀ s assistants: Fatemeh Sadat Ebadi, Narges Kiani, Zahra Shayanfar
Stage performing assistants: Fariba Daliri, Sargol Eslamian
International part`s assistants: Maryam Iranmanesh, Hamid Reza Ghorbani
Photo part`s assistants: Pantea Vaez, Aida Abparvar, Mostafa Yosefi
Outdoor performing assistants: Milad Molodi
Evaluation and supervision council`s assistants: Farzan Dalfani, Sedigheh Hasan Zadeh, 
Masood Malekootinia, Saeed Najafian, Hojat Sayed Alikhani, Ali Akbar Tarkhan, Nasim 
Koshan Falah, Hosain Zainali, Mohammad Reza Khosravian, Ali Haihavand, Hosain 
Ahmad Khani, Fatemeh Mir Rahimi, Maryam Nejati
Plulishing of Namayesh`s noble manager: DR. Saeed Asadi
Publishing of Namayesh`s assistant: Alireza Lotfali, Naser Khaledi, Rooholah Iraji, Shirin 
Rezaian, Shima Tajali
Secretariat of the chief association of dramatic arts: Laila Pahsa Purkhameneh, Zahra 
Yaghooti, Hamid Esmaili, Mahmoud Maghazeie, Behnam Sheghaghi, Farman Jà afari
Teaser of festival: Salman Bahonar
Photographing city of Tehran: Group of Lian
Thanks for accompany of: 
Shahram Karami, Atabak Naderi, DR. Mohammad Mehdi Behdarvand, Mozhgan Vakili 
Azar, Shiva Masoodi, Davar Namini, Javad Mostakhdemi, Nazila Noori Shad, Mohammad 
Loghmanian, Mohammad Ali Hejazi, Mahnaz Ansari, Mohammad Hasan Masoodi Saeed 
Hashempur, Ali Noorpisheh, Hamed Namazi, Samin Pezeshki, Ali Abedi,Massoud Norouzi, 
Saeed Wasiq Nia and Deceased Mohammad Reza Alvand
And thanks for managing and noble collegues: 
Deputy of artistic affairs, the chief office of dramtic arts, institute of intellectual and 
developing of children and youth, artistic deputy guarding, collection theater of city, 
Roudaki`s foundation, theater of Iranshahr, House of Irania artists, theater TV of Iran, site of 
Iran theater, modern digital printing

دبیر جشنواره: زنده یاد گلزار محمدی 
Director of festival: Deceased Golzar Mohammadi

دبیراجرایی:
 مهدی حاجیان

Executive Director: 
Mehdi Hajian

Secretariat Manager: 
Mitra Karim Khani

International relations and 
competition of playwright, research 

manager: Fahimeh Mirza Hosaini

مدیر بخش ایده های نو و نمایش 
عروسکی در فضای مجازی: بهرام بهبهانی

Cyber space puppet performing 
and new plan`s Manager:

 Bahram Behbahani

دستیار دبیر اجرایی: 
وحید رهجو

Executive Manager`s assistant:
 Vahid Rahjoo

Gaurding committee`s manager: Javad Nobandegani
مدیر کمیته حراست : جواد نوبندگانی

Executive manager association of dramatic arts: Reza Basirat
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران: رضا بصیرت 

مدیر ستاد خبری: 
ندا آل طیب

News staff`s Manager: 
Neda À al Tayeb

مدیر هماهنگی کارگاه های آموزشی و 
پیگیری امور دبیرخانه: زهرا مریدی

Secretariat affairs and educational 
workshop`s coordination responsible: 

Zahra Moridi

مدیر کمیته مالی و پشتیبانی: 
رضا بروزمند

Financial and supporting 
Manager: Reza Borozmand

مدیر تبلیغات: 
وحید لک

Advertising Manager:
 Vahid Lak

مدیر سایت: 
حامد ذبیحی

Site`s manager: 
Hamed Zabihi

مدیر هماهنگی سامانه های پخش 
آثار: حسن جودکی 

Site of performing 
coordination: Hasan Joodaki

مدیر هویت بصری : 
بهرام شادان فر 

Visual identity`s Director:
 Bahram Shadanfar

امور اداری دبیرخانه: 
مولود نعمتی 

Secretariat affairs of formality: 
Molod Nemati

مدیر بخش مسابقه و نمایشگاه عکس: 
امیر عابدی

Photo of festival and competition`s 
Manager: Amir Abedi

مدیر بخش نمایش های عروسکی سنتی: 
سیاوش ستاری

Traditional puppet theater`s Manager: 
Siavash Satari

مدیر بخش نمایش های فضای باز و محیطی: 
سامان خلیلیان

Outdoor performing`s Manager:
Saman Khalilian

مدیر هماهنگی امور اداری:
 لیال مینائی 

Formality and coordination affairs: 
Laila Minai

مدیر دبیرخانه:
 میترا کریم خانی

مدیر بخش پژوهش، مسابقه 
نمایشنامه نویسی و ارتباطات 
بین الملل: فهیمه میرزاحسینی

مدیربخش نمایش  های 
صحنه ای: زهره بهروزی نیا

Stage theater`s Manager: 
Zohreh Behroozinia

مدیر روابط عمومی:
 محسن حسن زاده

Public relatioǹ s Manager: 
Mohsen Hasan Zadeh

مدیر کمیته ارزشیابی و نظارت 
بر آثار:  سید وحید فخر موسوی

Committee os evaluation ans 
supervision`s Manager:

Sayed Vahid Fakhr Mosavi



نمايــش  جشـــنواره  هجدهميـــن 
دليـل  بـه  تهران-مبـارک   عروسـکی 
تبعـات همـه گيـری ويـروس کرونـا و به 
منظـور صيانـت از سـالمت هنرمنـدان 
بهـره  بـا  نمايـش  هنـر  مخاطبيـن  و 
امکانـات فضـای  از  گيـری حداکثـری 
مجـازی برگزار و آثـار نمايشـی از طريق 
سـامانه های »تلويزيـون تئاتـر ايـران« 
»تيوال«،»نمايـش نـت« و »هاشـور« بـه 
مخاطبيـن و عالقه مندان ارائه می شـود.








