
بسم ا   هلل الرحمن الرحیم



ساختن تئاتری که مطابق با موازین 
انسانی و اسالمی باشد، زحمت دارد.
حضرت امام خمینی )ره(

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 

تئاتر در جمهوری اسالمی ایران، اصالت 
واالی خود را در بیان دردها و بازگویی قصه 
مظلومیت بشریت در بند، می یابد.
حضرت آیت  ا    هلل خامنه ای
مقام معظم رهبری

هنرمند، جهان را بازآفرینی می کند و کار 
او در مسیر ارزش های الهی است.
دکتر حسن روحانی

رئیس جمهوری اسالمی ایران 



4

9

17

41

57

75

85

101

107

117

131

137

143

148

162

نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی
19 الی 26 مرداد 1398

اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مدیر مسئول: داوود فتحعلی بیگی

سردبیر: سعید هاشمی پور
مدیر هنری: مسعود نوروزی

عکاس: سیدضیاالدین صفویان
)با تشکر از ابراهیم حسینی، محمدرضا کشتکار، اختر تاجیک 

و عکاسان گروه های شرکت کننده( 
تحریریه: پریسا بهپوری، عاطفه نورپیشه

صفحه آرا: الناز قنبری
)PLAY+PAUSE STUDIO( طرح جلد: برگرفته از پوستر جشنواره اثر مهدی دوایی

 با سپاس از: حمیدرضا اردالن، مژگان وکیلی آذر،  پیمان شریعتی،
مهدی حاجیان، فرزانه صابری، پری جدی، هادی کیانی

فهرست
پیام ها

هیأت های انتخاب

نمایش های تخت حوضی

مرور

مهمان

مجالس شبیه خوانی

معرکه ها، آیین ها و بازی های نمایشی

نمایش های عروسکی سنتی

نقالی و روایات ملی

جوانه های نمایش ایرانی

بزرگداشت

یادمان

سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی

جایزه جالل ستاری 

ستاد برگزاری جشنواره



پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
آیین ها و ســنت ها در پیوند عمیق با تاریخ و ســاحت های مختلف زندگی ســاکنان دیار ایران زمین، به عنوان بخش مهمی از 
فرهنگ ســرزمین ما، پایدار و ماندگار شــده اند. آیین ها و سنت هایی متنوع که در متن بخش های گوناگون زندگی اقشار مختلف 
جریان یافته اســت و مشــخصه های نمایشی، موسیقایی و کارکرد ســرگرمی، آگاهی بخشــی، نقد و همدلی دارند. امروز که 
تحوالت، زیســت انسان را دگرگون ساخته و نمایش های آیینی و سنتی در لحظه های پرشتاب زندگی، کمرنگ شده اند، دغدغه 
و همت هنرمندان و پژوهشگران در بسترهایی از جمله جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، ثبت، بازخوانی و یادآوری آیین های 
نمایشــی اســت که راهی را می گشــاید تا دغدغه و توجه مضاعف را به تولید و اجرا و یا پژوهش و آموزش های آیینی معطوف 

گرداند.
جشــنواره نمایش های آیینی و ســنتی، از مهم ترین و اصلی تریــن رویدادهای هنری و با محوریت نمایــش ایرانی، بومی و 
بازخوانی سنت ها و آیین هاست و رویدادی است که گروه های متنوع و متکثر قومی، سنتی، جغرافیایی و اجتماعی در آن نقش 

و اجرا دارند و مخاطبان و دوست داران متنوع و گسترده ای مشتاقانه با آنها همراه می شوند.
توجه به پژوهش در این جشنواره یک ضرورت است تا با پشتوانه پژوهشی و مطالعاتی، زمینه ثبت و اجرای نمایش های آیینی 
و ســنتی و انتقال آن به اکنون و آینده ممکن شــود و خوشبختانه سال هاســت پژوهش در این رویداد نقش مؤثر و آگاهی بخش 

دارد.
  از دبیر جشــنواره نمایش های آیینی و ســنتی و هنرمندان عزیزی که برای تداوم نمایش هایی آیینی و ســنتی در هر نقطه ای 
از کشــورمان تالش می کنند، سپاســگزارم و از همکاران معاونت امور هنری و هنرمندان و دســت اندرکاران این دوره جشنواره 

قدردانی می کنم، امیدوارم که جشنواره ای پرشور و مؤثر را شاهد باشیم.
   سیدعباس صالحی
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پیام معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
آیین ها، چراِغ چگونه زیســتِن گذشــتگان و نمایه  نمایانی برای امروزیان اســت که ســزاوارتر زندگی کننــد و نظم و نظام 
اجتماعی خود را مبتنی بر آموزه های روزگار کهن و ُملهم از مواریث ماندگاری بنا نهند که در خیرخواهی و خالقیت ورزی آن ها 
خللی وارد نیست. مردمان روزگار ما قد برافراخته اند که در چیستی و هستی خویش مستغرق باشند و از مواهب گنجینه های 
علمی و عملی پیشینیان برخوردار گردند. هنر با معنابخشی به آیین ها و آداب و باورها، تبلور این اراده و پیوند دهنده  انسان 

دیروز و امروز و از میان هنرها، »تئاتر«، به جستجوی خلق کارکردی روزآمد از آیین ها در برابر ابتالئات روزگار است. 
مأموریــت تئاتــر نه فقــط بازآفرینی خط به خط آیین ها که نوآفرینی جســتارهایی اســت که می تواند بــه جویایی و پویایی 
مخاطبان و مانایی آیین ها و پاســخگویی به پرسش های انسان معاصر ختم گردد. هر چند گونه های متمایز نمایشی همچون 
پرده خوانی، خیمه شــب بازی، نقالی و تخت حوضی، می توانند زادگاه این نوزایی و نوَنواری در شــمار آیند اما عبور از کارکرد 
کلیشــه ای و قالب هــای اجرایی این گونه های نمایشــی جز به هم افزایی علمــی و کارآمدتر کردن مؤلفه ها بر اســاس الگوهای 
آکادمیک و آموزه های پژوهشــی میسر نخواهد بود. آرمانی که مشــفقانه باید از دو سوی این صحنه پیش چشم قرار گیرد و 
به یگانگی، تبلور اصالت و هویت ایرانیان محســوب گــردد و در آمیختگی جان عالمان و عامالن، جهاِن هنر، آوردگاه آگاهی و 

رستگاری باشد. 
به اعتقاد مجریان، جشنواره  بین المللي تئاتر آییني و سنتي نه یک رویکرد تکلیفی که رویدادی زایاست که ضرورت های این 
عصر را با توشه  آیین ها و سنن ایرانی متذکر می شود و چهره به چهره با عوارض و آالم عصر »نو«، نوشدارو از آالء »سنت« 
می طلبد. برای تعمیق تئاتر در چهار ضلع زمانه  خویش، ثبت و ضبط آیین ها و آداب و روزآمدی آن، فریضه ای اســت که این 

تدارک عظیم بدان آرمان و آرزوست.  
به فروتنی و با سپاس از همه   همکارانم که در برگزاری این دوره از جشنواره، اندک دریغی نداشتند، نیایش خوان این اقبال 

و این نعمت خواهم بود که هر چه هست از آن اوست و بس. 
سیدمحمدمجتبی حسینی
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پیام مدیرکل هنرهای نمایشی
آیین و ســنت میراث گرانبهای فرهنگ و هنر این ســرزمین مهر است. تاریخ کهن و فرهنگ شایسته ما در پس تاریخ پرفراز و 
فرود، تبلور رفتار و ایمان و اخالق و باور مردمان این دیار اســت که با هنر آیینی و ســنتی عیان خواهد شد. افتخار ما به قدمت 
فرهنگ و تاریخی اســت که یادگار مضمون و مفاهیم غنی بشــر خاکی برای نیل به زندگی آرمانی و انسانی خواهد بود. حکایت 
این هنر همچون قصه بااصالت و پندآموزی اســت که زندگی این جهان و ایمان به آخرت را با رفتار و شــخصیت های امیدبخش 
و آرمانی و لحظات روح بخش و صفات جمیل زندگی یادآوری می کند. ایران اســالمی با ســنت و هنرهای آیینی و ســنتی چون 

مروارید گرانبهایی در اطلس سرزمین های جهان می درخشد. 
جشــنواره نمایش های آیینی و ســنتی فرصتی گرانبها اســت تــا هر یک در هر جایگاه و مقام، ســهم خــود را برای حفظ و 
پاسداشــت این ســرمایه فاخر ادا کرده و لزوم پاسداشــت از حیات این میراث را یادآوری کنیم. مجموعه متنوع و پر معنا که از 
بخش های ایران اســالمی می شناســیم و یا آنچه بوده و هســت و ما بدان توجه نداشــته و حاال این فرصت را داریم تا با جشن 
تئاتر از آن تجلیل کنیم. آنچه بارها در نوشته ها و سخنان اصحاب دلسوز فرهنگ و هنر شنیده و در کردار ارجمندشان دیده ایم.
باشــد که به یاری تمام دغدغه مندان فرهنگ و به یمن این رویداد شــریف صحنه های نمایش ایران عزیز روشــن و روشن تر 

جلوه گر شود.
همت و تالش ارزشــمند تمام هنرمندان و دست اندرکاران »نوزدهمین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی« را صمیمانه ارج 

مینهم و از پروردگار بزرگ پیروزی و سربلندی شان را خواستار هستم. 
شهرام کرمی
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پیام دبیر جشنواره
َعَلم گردش، آیینی است دیرپا که در برخی از مناطق سرزمین مادری ایرانیان برگزار می شده است. در آیین مذکور، پیش 
از آمدن ماه محرم، عاشــقان حسینی، علمی را گذر به گذر می گردانند، چاووشی می کنند و صلوات نامه می خوانند تا هرکه 
دل در گرو یارش هست ، از سر شیدایی و به دلخواه، به اندازه وسعش از نقد یا جنس، سهمی در برگزاری مراسم ماه محرم 

داشته باشد.
این علم همه ساله، دست به دست می گردید و از نسلی به نسلی سپرده می شد تا نشان و اعالنی باشد از برگزاری آیینی 

به منظور استقبال از برپائی آیین فراتر به وسعت دل آیین ورزان ایران زمین.
در ســال 1367 به بهانه برگزاری نخســتین جشنوارۀ نمایش های آیینی و ســنتی ، فراخوانی منتشر شد و همچو چاووشی 

صال دردادیم:
هرکه دارد به دلش شور و نوا بسم ا    هلل        هرکه دارد سر همراهی ما بسم ا    هلل

گوئی که آن فراخوان ، به مثابه علمی شــد تا زنان و مردان غیرتمند و عاشــق و هنردوســت از گوشه به گوشه خاک وطن، 
هریک به وسع و میزان تجربه خویش با نثار نقد جان و بذل مال، در بر پایی آیینی مشارکت کنند. این جشنواره رفته رفته خود 

به آیینی بدل شد که سنت ها و آیین های بومی اقلیم و ملیت های مختلف ایرانی را در قالب یک آیین ملی در آغوش گرفت.
در آغاز چند گروه انگشت شمار از نمایشگران به این دعوت لبیک گفتند و رفته رفته، شبیه خوانان و نقاالن و خیمه شب بازان 
و برپا کنندگان معرکه  و آیین ورزان و ... به جمع گردانندگان علم جشــنواره پیوســته، تا اینکه در جشــنواره نوزدهم شاهد 

حضور کودک سه ساله تا پیرمرد هشتاد و چند ساله هستیم.
اگرچه این اقبال عمومی بســیار میمون و مبارک و دلگرم کننده اســت ، لیکن باید مراقب بود که ادب و آداب آیین و سنت، 
سنت نمایش بومی، به دست فراموشی سپرده نشود. به همین جهت یادگیری و کوشش در حفظ دست آوردهای پیشینیان 
و پرهیز از ســهل انگاری و خام دســتی امری اســت الزم و حتمی. امید آنکه َعَلم این آیین ملی و باشــکوه، همچون کشور 
عزیزمان ایران، دیر پا و استوار به دست هنرمندان آگاه و کوشا، سالیان سال به اهتزاز و گردش درآید. آمین یا رب العالمین. 
داوود فتحعلی بیگی 
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اردشیر صالح پور

شورای سیاستگذاری جشنواره 

سید محمدمجتبی حسینی
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

علی نصیریان

شهرام کرمی
مدیرکل هنرهای نمایشی

داود فتحعلی بیگی
دبیرجشنواره

محمدحسین ناصربختحمیدرضا اردالن
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هیأت های انتخاب



هیأت انتخاب نمایش های تخت حوضی

بهزاد فراهانی
نویسنده، مترجم، بازیگر، گوینده و کارگردان

متولد 1323 – فراهان. دانش آموخته کارشناسی 
نمایش از دانشکده هنرهای دراماتیک 

و کارشناسی ارشد نمایش از تئاتر ملی 
فرانسه)استراسبورگ(. دارنده مدرک درجه 
یک هنری)معادل دکترا( از شورای ارزشیابی 
هنرمندان کشور. 55 سال گوینده، نویسنده 

و کارگردان نمایش های رادیویی. دارنده 
جایزه بازیگر اول جهان از جامعه منتقدین 

تئاتر جهان. نویسنده، کارگردان و بازیگر 
نمایش های: »مفتش«، »مریم و مردآویج«، 

»پتک«، »گل و قداره«، »معدن«، »کوچ«، 
»عروس« و ... . بازیگر نمایش های: »دیوان 

بلخ«، »قصه حریر و ماهیگیر«، »آنکه گفت آری، 
آنکه گفت نه«، »در حضور باد« و ... . بازیگر 

فیلم های سینمایی: »ابراهیم خلیل اهلل«، 
»زن بدلی«، »مصائب دوشیزه«، »پشت دیوار 

سکوت«، »سگ کشی«، »هفت پرده«، »شیدا« 
و ... . بازیگر سریال های:»امام علی)ع(«، 

»کت جادویی«، »خانه پدری«، »رعنا«، 
»گرگ ها«، »قائم مقام فراهانی« و ... .

حسین کیانی 
نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر

متولد 1353 – مالیر. دانش آموخته 
کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه 

تربیت مدرس. نویسنده و کارگردان 
نمایش های: »مضحکه شبیه قتل«،  «در 
شوره زار«)دریافت جایزه برتر نویسندگی 

مسابقه بین الملل سی و دومین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر(،   «مشروطه بانو«، 
»همه فرزندان خانم آغا«، »اهل قبور«، 
»بیداری خانه نسوان«، »همسایه آقا«، 

»تکیه ملت«، »تئاتر اجباری«،  »رژیستورها 
نمی میرند«)کسب رتبه دوم نویسندگی و 

کارگردانی از نوزدهمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر(، »پنهان خانه پنج در«)کسب رتبه 

برتر نویسندگی از هجدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر(، »واقع در مجلس 

سودابه خوانی«، »روز عقیم«، »خیشخانه« 
و ... . 
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هیأت انتخاب نمایش های تخت حوضی
و هیات انتخاب مرور

ابراهیم گله دارزاده 
نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر

متولد 1358- دزفول. پژوهشگر حوزه 
اسطوره شناسی. مدیر مجموعه تئاتر 

محراب. دانش آموخته کارشناسی 
کارگردانی تئاتر از دانشگاه هنر و کارشناسی 

ارشد کارگردانی تئاتر از دانشکده هنر 
و معماری دانشگاه آزاد تهران. معاون 

هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان البرز. نویسنده و کارگردان 

نمایش های: »دش من« و »دیدومک«. 
نویسنده نمایشنامه های: »ارداویراف پاک« 

و »چهارمین شنبه«. مؤلف کتاب »پژوهشی 
در اسطوره شناسی سیاه«.

خیر ا    هلل تقیانی  پور
نویسنده و کارگردان تئاتر

متولد 1362- کرج. دانش آموخته کارشناسی 
مکانیک از دانشگاه آزاد اسالمی کرج. 

نویسنده و کارگردان نمایش های: »کلنل«، 
»بوقلمون«)برنده جایزه اول نویسندگی 
و جایزه اول کارگردانی از سی و سومین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر(، »تعبیر یک 
رؤیا«، »پری« و ... . دارای 7 لوح تقدیر 
نویسندگی وکارگردانی از ادوار مختلف 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر.

علی شمس
نمایشنامه نویس، روزنامه نگار، مترجم و 

کارگردان تئاتر

متولد 1364 – اراک. دانش آموخته  کارشناسی 
سینما و کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه 

ساپینزا رم. نویسنده نمایشنامه های: 
»دبرنا«، »رقاصه معابد من«، »امینه«، 

»ابولهول«، »شب دشنه های بلند«، »هشت 
خانه«، »داستان های میان رودان«، »پنج 
اپیزود مرگ آور«، »حیات  النفوس« و ... 

. نویسنده و کارگردان نمایش های: »قلعه 
انسانات«، »مخاطب خاص«، »اگر شبی 

از شب های تهران مسافری«، »عاروس 
خواوون«، »رشکی و ماسی« و... . مترجم 
کتاب های: »بیوه زیرک«، »دروغگو«، »رسم 

زن داری، بیمار قالبی«، »تئاتر کمدی، 
عروس ایرانی« و ... .
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هیأت انتخاب متون تخت حوضی

پوپک عظیم پور تبریزی
پژوهشگر، کارگردان و مدرس دانشگاه

متولد 1350- تهران. دانش آموخته کارشناسی 
کارگردانی نمایش عروسکی از دانشکده 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران، کارشناسی 
ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنر و 

معماری دانشگاه آزاد اسالمی و کارشناسی 
ارشد کارگردانی نمایش از دانشگاه تربیت 

مدرس. عضو هیأت علمی دانشکده نمایش 
و موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 

تهران. عضو اصلی هیأت مدیره و مدیر 
امور بین الملل یونیمای ایران. نویسنده 

کتاب های: »تکه«، »بوکه بارانه«، »فرهنگ 
عروسک ها و نمایش های عروسکی آیینی و 

سنتی ایران«)دریافت اولین جایزه فرهنگی – 
ترویجی موزه عروسک های ملل به مناسبت 

روز جهانی عروسک، سال 1394( و »تکه و 
تکه چی قاصدان بهار، آیین بهاری تکه گردانی 

در آذربایجان«. کارگردان نمایش های: »آن 
چشمان«، »گنبد به دوش« و »یادآوری یازده 

عمل ساده بر اساس طراحی های پیتر 
شومان«.

شهناز روستایی 
نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر

متولد 1350- کرج. دانش آموخته کارشناسی 
ادبیات نمایشی دانشگاه سوره تهران 

و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران. مؤلف 

کتاب های: »بازی نامه 3«، »بیژن و منیژه« 
و »اصول و مبانی نمایشنامه نویسی 

روایی«. نویسنده نمایشنامه های: »هفت 
خواب«، »دفاعیه«)تندیس و دیپلم افتخار 

نمایشنامه نویسی چهارمین جشنواره تک(، 
»شهرآشوب«، »وداع سبز«، »جادوی 

شهرزاد« و ... . نویسنده و کارگردان: 
»ورثه آمیزجعفر«، »زال و رودابه«، »هزار و 

یک مکر«، »خونه قمرخانوم« و ... .

محمدحسین ناصربخت
طراح صحنه، نویسنده، کارگردان، پژوهشگر 

و مدرس دانشگاه

متولد 1343 ـ کرج. دانش آموخته کارشناسی 
طراحی صحنه از دانشکده سینما و تئاتر 
دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد پژوهش 

هنر از دانشگاه هنر و دکترای پژوهش هنر از 
دانشگاه تربیت مدرس. دبیر چهاردهمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر و سیزدهمین 
جشنواره بین المللی نمایش های آئینی 
و سنتی. کارگردان نمایش های: »ارباب 
پاکروان و نوکرش ماهک خوش سیما«، 

»حکایت مرده بی صاحب« و ... . نویسندۀ 
نمایشنامه های: »مرگ در مطبخ«، 

»ضایعات جنگی«، »خانه برفی« و ... . 
نویسنده مقاله های: »نمادها و نشانه ها در 
شبیه خوانی«، »خشونت در تئاتر ایران« 

و ... . طراح صحنه و لباس نمایش های: 
»جاده ای به سوی کعبه«، »این غرفه از 

بهشت«، »پهلوان و نوبهار« و ... . 

تی
سن

 و 
نی

آیی
ی 

ش ها
مای

ه ن
وار

شن
 ج

ین
هم

زد
 نو

12



هیأت انتخاب آیین ها و بازی های نمایشی

اردشیر صالح پور
نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس 

تئاتر

متولد سال 1336- ایذه. دانش آموخته دکتری 
تخصصی پژوهش هنر از دانشگاه هنر. 

دبیر سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره 
بین المللی نمایش  عروسکی تهران و 

دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر. نویسنده کتاب های: »گرامافون 

و نمایش«، »بنفشه های سوگوار«، 
»پیَکرک ها«، »عروسک ها و صورتک های 

ایران باستان«، »فرهنگ زبانزدهای مشترک 
قوم لر«، »ترانه نمایش های پیش پرده خوانی 

در تئاتر ایران«، »پیش خوانی در تعزیه« و 
... . نویسنده نمایش های: »ماه تی تی«، 

»قوز باالی قوز«، »گنجشک و عروس«، 
»زشت و زیبا«، »دختر انار«، »سوسکه 

پری«، »اندر حکایت بلدیه اصفهان«، 
»تندیس مرد مفرغی الیمایی« و ... . 

کارگردان نمایش های: »خشم شدید فلیپ 
هوتس«، »قلعه« ، »بافه های پرخون«، 

»جدال آخر«، »غسالخانه« و ... . 

حسین جمالی
نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر

متولد 1360 - تهران. دانش آموخته 
کارشناسی بازیگری از دانشگاه آزاد اسالمی 

اراک. نویسنده و کارگردان نمایش های: 
»چل گیس«، »مجلس نقالی رومئو و 

ژولیت«، »مجلس شبیه لیر بیچاره«)دریافت 
جایزه اول کارگردانی از نهمین جشنواره 

تئاتر دانشگاهی ایران، منطقه مرکز و 
شمال غرب( و »مجلس انتقام جویی 

هملت«. نویسنده نمایشنامه »آری یا نه«. 
آهنگساز نمایش های: »مکبث نخست وزیر 
می شود«)دریافت جایزه اول موسیقی از 

هفتمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران(، 
»مریخی ها«)دریافت جایزه اول موسیقی از 

جشنواره منطقه ای تئاتر آذربایجان شرقی(، 
»باغ آلبالو«)دریافت جایزه اول موسیقی از 
هشتمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران( 

و ... .

علی محمد رادمنش 
نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر

متولد ۱۳5۸- جیرفت. دانش آموخته 
کارشناسی تئاتر از دانشگاه تهران. برنده 

شش تندیس و شش دیپلم افتخار بازیگری، 
نویسندگی و کارگردانی از جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر. بازیگر و کارگردان 
نمایش های: »بازی کشتار«، »عقل سرخ«، 

»هملت«، »سالم و خداحافظ«، »گربه 
روی شیروانی داغ«، »جایی میان خوکها«، 

»آنتیگونه« و.  ..  . بازیگر و کارگردان 
نمایش های خیابانی: »به سوی دمشق«، 
»جان و جن«، »شدن«، »مهاجران سینه 
سرخ«، »دختران جنگ«، »پرنده ماهی« 

و... . مؤلف کتاب های: »بیدخون«، 
»اسب های سرکش« و »دویدن با کفش های 

زیتونی«. بازیگر فیلم های سینمایي: 
»گلنسا«، »معمای آرتا«، »شباهت 
انکارناپذیر آینه«، »یا علی« و ... .
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هیأت انتخاب جوانه های نمایش ایرانی

افسانه زمانی 
بازیگر و کارگردان تئاتر

متولد 1350- تهران. دانش آموخته کارشناسی 
نمایش عروسکی از دانشگاه تهران و 

کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه 
پیام نور تهران. عضو هیأت مدیره یونیمای 

ایران از سال 1389. کارگردان نمایش های: 
»چاله«، »مضرات دخانیات«، »حسن 

کچل«، »سه بچه خوک«، »وقتی نخودی 
غول می شود«، »تنهایی«، »دختران 

باغ های قالی«)دریافت جایزه ویژه استیج 
ایران در هجدهمین جشنواره کودک و 
نوجوان همدان و جایزه بهترین میراث 

در بیست و یکمین فستیوال عروسکی 
یونیما در چین(، »ملی«، »ناسور« و ... 

. نویسنده و کارگردان نمایش: »ترنج« 
و »حسن کچل«)دریافت جایزه بهترین 

نمایش از دید مخاطبین از نهمین جشنواره 
عروسکی تهران مبارک(.

مهدی صفاری نژاد 
نویسنده، بازیگر و پژوهشگر تئاتر

تاریخ و محل تولد: 1363- تهران. 
دانش آموخته کارشناسی ادبیات نمایشی 
دانشگاه سوره تهران و کارشناسی ارشد 
ادبیات نمایشی دانشکده هنر و معماری 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران. نویسنده و 
کارگردان نمایش های: »ویلون بی آرشه«، 
»خورشید مهربانی«، »مجلس سیاه بازی 

امیرارسالن نامدار«، »سایه تو سایه« و 
... . نویسنده نمایشنامه های: »کچل 
و فرشته«، »سحر نزدیکه«، »زنده باد 

واراگاس«، »صندوق بازی غول گندم«، 
»پرتقال خونی«،»دروغ«)برگزیده مسابقه 

نمایشنامه نویسی افراز، 1388(، »قاب عکس 
فرهاد«، »من تو او«، »شریک«، »مینا و 
پلنگ«، »تابان« و ... . مؤلف کتاب های: 

»سرباز هشتاد و یکم«)کسب رتبه اول 
جشنواره عکس و خاطرات سربازی، 1389(، 

»کاش چشم نمی دید«، »باد اومد با خود 
برد دینیای خیالی را« و ... .

هادی عامل
بازیگر، کارگردان، طراح صحنه و آهنگساز

متولد 1353 - سبزوار. دانش آموخته 
کارشناسی  فلسفه از دانشگاه آزاد اسالمی 

سبزوار و کارشناسی ارشد کارگردانی 
نمایش از دانشکده هنر و معماری دانشگاه 

آزاد اسالمی. طراح صحنه و کارگردان 
نمایش های: »حساب پرداخت نمیشه«، 

»پابرهنه در پارک«، »مضحکه دزدها«، 
»افسانه ببر«، »اخککندو« و ... . طراح 

صحنه، کارگردان، بازیگر و آهنگساز 
نمایش های: »آخ اگه بارون بزنه!«)دریافت 

تندیس کارگردانی از سیزدهمین جشنواره 
بین المللی نمایش های آیینی و سنتی تهران( 

و »بدل«. کارگردان و آهنگساز نمایش 
»بیوه های غمگین ساالر جنگ«)دریافت 

لوح تقدیر بهترین کارگردان فنی در بخش 
تصاویر صحنه از بیست و ششمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر(. 
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هیأت انتخاب مجالس شبیه خوانی

سّیدعظیم موسوی
نویسنده، کارگردان و پژوهشگر تئاتر ایرانی

متولد 1338– فیروزکوه. دانش آموخته 
بازیگری و کارگردانی از مرکز آموزش هنر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی. آغاز فعالیت 
تئاتری از سال 1354. کارگردان نمایش های: 
»دیر مکافات«، »سوگ بزرگ«، »سیاست 

خواجه«، »خواستگاری«، »اندر حکایت بلدیه 
اصفهان«، »کابوس های مرد مشکوک«، 

»رسم عاشقی« و ... . اجرای بیش از 90 
آیین ایرانی و 200 مجلس تعزیه در ایران و 

سایر کشورها. مسئول پرونده ثبت جهانی 
تعزیه در سازمان بین المللی یونسکو. 

نویسنده نمایشنامه های: »خواستگاری«، 
»دو برادر«، »اکبرآقا آکتور تیاتر«، »یحیی« 

و ... .

سّیدمحسن هاشمی
خواننده، نوازنده و کارشناس موسیقی

متولد 1352 – تهران. دانش آموخته 
کارشناسی موسیقی از دانشگاه جامع 

علمی کاربردی. عضو هیأت مدیره 
انجمن تعزیه ایرانیان برای چهار دوره 

متوالی. بیش از 35 سال فعالیت در 
عرصه شبیه خوانی. شبیه گردان مجالس: 

»شهادت امام حسین)ع(«، »شهادت 
حضرت ابوالفضل)ع(«، »شهادت حضرت 

علی اکبر)ع(«، »شهادت حضرت زهرا)س(«، 
»شهادت حضرت علی)ع(«، »شهادت 

حضرت قاسم بن حسن)ع(«، »شهادت 
موسی بن جعفر)ع(« و ... . مسلط بر 

ردیف های آوازی و سازی. ایجاد و آموزش 
روش های جدید و منحصر به فرد در امر 

آموزش به گروه های سنی مختلف در زمینه 
شبیه خوانی و برگزاری کالس های آموزشی 

برای رده های سنی مختلف. داور چندین 
دوره سوگواره شبیه خوانی کشور.

مهدی لطفی
نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، گوینده و 

پژوهشگر

متولد 1345 ـ مشهد. دانش آموخته 
کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد 
پژوهش هنر از دانشگاه آزاد اسالمی تهران. 
گوینده، تهیه کننده و سردبیر رادیو به مدت 
35 سال. مدیر گروه تئاتر و سینمای دانشگاه 

سوره از سال 1372 تا 1375. معاون مرکز 
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

از سال 1382 تا 1384. کارگردان نمایش های: 
»زبان، خانه وجود است«، »پروانه گچی«، 

»آوازه خوان طبقه بیستم« و ... . بازیگر 
نمایش های: »گدا یا سگ مرده«، »جن گیر«، 

»ذبح اسماعیل«، »سوگ یحیی« و ... 
. کارگردان و تهیه کننده مجموعه های 

تلویزیونی: »هنر و اندیشه«، »تئاتر، درام، 
نمایش«، »نقالی با حضور استاد ترابی« و 

. ...
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آ︋﹍﹢︫️ ز﹨︣﹝︀ری / ١٨
︋︀︋︀﹋︣م / ١٩
︋︀زرس / ٢٠

︋︀زی ﹡︀﹝﹥ ﹡﹢روز / ٢١
︋︀︨﹙﹢ق آ︋︀د / ٢٢
︋﹠﹍︀ه ︑︀︑︣ال / ٢٣

 ٣٩ / ️︋ د﹡︊︀ل ﹤︋
︎︀︑﹫﹏ و ﹞︤ه ﹇﹙﹩ / ٢۵

﹙︙︣اغ / ٢۴
︗﹠﹍﹠︀﹝﹥ ︾﹑﹝︀ن / ٢۶

︠︀﹡﹢اده آ﹇︀ی ﹡︣﹞︀ن/ ٢٧

︠﹢ر︫﹫︡ ﹐﹜﹥ زار / ٢٨
ر︠︐︪﹢ر ︫︀ه / ٢٩
︨﹫︀ه/ ٣٠
٣١ / ﹤︊︫ ﹩︋ ﹤﹫︊︫
٣٢ / ︣﹫﹞  ﹤︫
︾﹞﹠﹢﹝﹥ ﹁︣︡ون / ٣٣
﹋︀︋﹢س ﹨︀ی ﹝︣د ﹝︪﹊﹢ک / ٣۴
﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ︋﹠︡ار︋﹫︩︡︠ / ٣۵
﹋︣﹛ ﹜﹢ژی / ٣۶
٣٧ / ︀﹠︎ ﹩﹚︾﹢﹞
﹡︀ز﹎﹏ / ٣٨

﹩︲﹢ ️ ︑ ︀ی﹨ ︩ ︀﹝﹡
︋︩ و︥ه  ا︨︐︀د ︻﹙﹩ ﹡︭﹫︣︀ن



﹎︣وه ﹋︀︾︢ ︨﹀﹫︡

آ︋﹍﹢︫️ 
ز﹨︣﹝︀ری

︧﹫﹟ ا︨︡ی
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ردا﹡﹩ ︋︣ق ︮﹠︺︐﹩ از دا﹡︪﹍︀ه آزاد  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶۶ – ︠︀رک. دا﹡
ا︨﹑﹝﹩ ︠︀رک. ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹠︣﹨︀ی ﹡﹞︤︗ ﹩︪︀︤ه ︠︀رک. ﹋︀ر﹎︣دان 

︩ ﹨︀ی: «رو︀ی ﹉ ﹡﹀︣ در ا ﹟﹢ا﹜﹩ ﹎﹞︪︡ه ا︨️»، «﹎﹞︪︡ه  ︀﹝﹡
 ︣﹞ در ﹨︤ار︑﹢ی ز﹝︀ن»(ر︑︊﹥ ︨﹢م ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ از ︨﹫︤د﹨﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره

︦ ﹜︣زه ﹨︀ی ﹡︍︐︀»، «︋︙﹥ ﹨︀ی ︑﹥ ︗︀ده آ︨﹀︀﹜️»(ر︑︊﹥  ﹋︀︫︀ن، ١٣٩۶)، «︎
 ،︫︣﹢︋ د﹁︀ع ﹝﹆︡س ا︨︐︀ن ︣︑︀︑ ︀ر﹝﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ﹩﹡اول ﹋︀ر﹎︣دا
١٣٩۴)، «︠﹢﹡︀ب»، «︋︙﹥ ﹨︀ی ︠︀﹋︧︐︣ی»(ر︑︊﹥ اول ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ︗︪﹠﹢اره 

︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ ︣﹍١٣٩٣) و ... . ︋︀ز ،︫︣﹢︋ دک و ﹡﹢︗﹢ان ا︨︐︀ن﹢﹋ ︣︑︀︑
︩  ﹨︀» و ... . «︑︺︤﹥ د﹍︣»، «︨﹠﹌ ︑﹫︽︀ر»، «︋︣زخ»، «ر﹇︬ ﹎︀و﹝﹫

﹡﹢︧﹠︡ه: آرش آ︋︧︀﹐ن
﹋︀ر﹎︣دان، ︵︣اح ︮﹠﹥ و ﹜︊︀س: ︧﹫﹟ ا︨︡ی

︺﹫︡ی،  ﹠︀ری، ا﹜︀م ﹠︀﹡﹩، ︻﹙﹩ ﹡︊﹩ ︎﹢ر، ﹝﹫﹑د︨   ︋﹟﹫︧﹛︣ان: ︻︊︡ا﹍︋︀ز
﹩︨︀﹝︫ ︡﹝﹞︣﹫﹞︀ر، ا﹁ ︉﹠ز ،﹩︐︻︀﹝︗ ﹏﹫﹆︻

﹩︀︲︣اح ﹡﹢ر: ا︨﹞︀︻﹫﹏ ر︵
﹩︺﹞︀︗ ﹟︧ ،︡زاده︀﹇ ﹩﹚︻ ،︀د ︻︣ب زاده﹝︻ :﹩﹆﹫︨﹢﹞

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧۵ د﹇﹫﹆﹥
︫︣: ︠︀رک

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
︠︀ن ︋﹢︫︣ ﹝︡︑﹩ ا︨️ ﹜︉ ︋﹥ ︾︢ا ﹡﹞﹩ ز﹡︡ و ا﹨︀﹜﹩ 

آ︫︍︤︠︀﹡﹥ ︑︡︡ ︫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ︾︢ای ︋︀ب ﹝﹫﹏ ︠︀ن را 
آ﹝︀ده ﹡﹊﹠﹠︡ ا︠︣ اج ︠﹢ا﹨﹠︡ ︫︡ ا﹝︀ ... .
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﹎︣وه ︋︀︋︀﹋︣م

︋︀︋︀﹋︣م

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹎︣و﹨﹩ از ︑﹆﹙﹫︡﹩ ﹨︀ی ︋﹠﹍︀ه ︫︀د﹝︀﹡﹩ در︮︡د ︋﹥ ﹡﹞︀︩ درآوردن ﹇︭﹥ 

︉ ﹨︀ی  ز﹡︡﹎﹩ ︋︀︋︀﹋︣م ︫︭﹫️  ﹝︺︣وف ︑︣ا﹡﹥ ︋︀︋︀﹋︣م ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹇︀﹜
﹡﹞︀︩ ا︣ا﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ ﹡︀﹎︀ن ︎︦ از روا️ ا﹟ دا︨︐︀ن ﹝︐﹢︗﹥ 

﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ︀︫︡ ﹝︧﹫︣ را ا︫︐︊︀ه ر﹁︐﹠︡ و ﹇︭﹥ ﹫︤ د﹍︣ ︋﹢ده و ... .

﹡﹢︧﹠︡ه: ﹁︣﹨︀د ﹡﹆︡︻﹙﹩
﹩﹠﹫﹨︀︫ ︡﹫و :﹤﹠︮ ︡ه و ︵︣اح﹠︧﹢﹡ ︀ر﹎︣دان، ﹝︪︀ور﹋

︋︀ز﹍︣ان: ﹋︣ا﹝️ رود︨︀ز، ︨﹫ ﹟︧︧︡﹫﹠﹫︀ن، ﹝︖﹫︡ ︻﹙﹛ ︋﹫﹍﹩، 
ا﹝﹫︧︣﹫﹟ ا﹡︭︀﹁﹩، ﹁︀︵﹫﹞︀ در︨︐﹊︀ر، ﹝︡ی ا︨︡ی، ا﹝﹫︣ ︨﹙﹞︀﹡﹩، 

 ︡﹫و ،﹩︷﹁︀ ︡ی﹞ ،︣ا﹡﹀︣، ︨︀﹡︀ز ﹝︖﹫︡ی﹞ ︤ال︾ ،﹩﹡︀︗ ﹟︧﹞
﹩﹠﹫﹨︀︫

︵︣اح  :️﹋︣︀﹝︡ ﹡︭︣آ︋︀دی
﹩﹛را﹝﹫﹟ ︻︊︡ا :﹩﹆﹫︨﹢﹞

د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ︾︤ال ﹝︣ا﹡﹀︣
﹩﹀︨﹢ ︣و︨﹉ ﹎︣دان: ︫︣اره︻

️ زاده، ار︨﹑ن ︠﹢ا︗﹥ ﹝﹫︣ی ﹡﹢از﹡︡﹎︀ن: را﹝﹫﹟ ︻︊︡ا﹜﹙︣︎ ،﹩︧︀ دو﹜
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٩٠ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان

﹩﹠﹫﹨︀︫ ︡﹫و
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︀ز﹍︣ی و ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٣ – ︑︣ان. دا﹡
 ︣﹍از دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩. ﹋︀ر﹎︣دان و  ︋︀ز

︩ ﹨︀ی: «︎︧︣ ﹋︀رون»، «﹝﹞﹠﹢ع»، «︑️ و ︠﹠︖︣»، «ا﹁︀ده ﹨︀  ︀﹝﹡
︵︊﹅ ︵︊﹅»، «﹇︭﹥ ﹎︣گ ﹎︨︣﹠﹥»، «﹇﹢زی»، «︫︀﹨﹫﹟ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡»، 

 ️﹁︀︣و︨﹩ ︠︀ن ﹝︷﹀︣»، «﹝﹫︣زا ﹋︪﹢ن» و «︨﹫︀ه و ︨﹫﹠︡ر﹐». در︻»
︩ ﹨︀ی آ﹫﹠﹩ و ︨﹠︐﹩ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︨︀ل ﹨︀  ︀﹝﹡ اره﹢﹠︪︗ ﹟﹫﹝﹨︡︖﹨ ︦︡﹠︑

︋︀زی در︪︠︀ن در ﹡﹆︩ ︨﹫︀ه.
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 ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ﹤︋ ﹩﹨︀﹍﹡ ︀︋)
 «︋︀زرس» ا︔︣ ﹡﹫﹊﹑ی ﹎﹢﹎﹢ل)

﹎︣وه ﹝﹠﹍﹢﹜﹥

︋︀زرس

︫︣ام ﹝︧︺﹢دی
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︣ق ﹇︡رت از دا﹡︪﹍︀ه  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٣ – ︑︣ان. دا﹡

︫﹫︡ ︻︊︀س ︎﹢ر. ︫︣وع ﹁︺︀﹜﹫️ ︣﹁﹥ ای از ︨︀ل ١٣٧٢. ﹋︀ر﹎︣دان، 
︩ ﹨︀ی: «︨︊︤، ︨﹀﹫︡، ︨︣خ»(ر︑︊﹥ اول  ︀﹝﹡ ︣﹍︡ه و ︋︀ز﹠︧﹢﹡

﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ︗︪﹠﹢اره ︪﹞ ،︫︣︡ ١٣٩٨)، «︋︣ ︎﹠﹥ در︀» و «﹝︧︀﹁︣ ﹡﹥  
 .«﹉ وه﹑︻ ﹤︋ ︡﹠»  ︩ ︀﹝﹡ ︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان﹠︧﹢﹡ .«﹢﹛﹢﹢﹋ ︡ان﹠

︩ ﹨︀ی: «︎︪️ د﹢ار ﹋﹑﹡︐︣ی» و «﹜︺︊︡ه ︨︀ل».  ︀﹝﹡ ︣﹍︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹋
︩ ﹨︀ی: «ا︠﹊﹍﹠︡و»، «ر︋ ︊︮» ،«﹤﹡︀﹫︣»، «﹝︷﹙﹢م  ︀﹝﹡ ︣﹍︋︀ز

 ،«﹤﹠︴﹚︨ ︀︋ ︎﹠︖﹛»، «﹙﹥ زری»، «︋︀﹡﹢﹎︪︧︉»، «︫﹫︣﹨︀ی ︠︀ن ︋︀
️ ﹡︀﹝﹥ ︠︀﹡﹢م ︨︀را»، «︫︀ل و ا﹡﹍︪︐︣»،  «ا﹡︧︀﹡﹛ آرزو︨️»، «و︮﹫

︩ آ︋︀د»، «︠︀︑﹢ن ︎︣ده ﹡︪﹫﹟»(ر︑︊﹥ اول ︋︀ز﹍︣ی از دو﹝﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره  ﹫﹁»
︑︀︑︣ ︨﹢ره ﹝︀ه) و ... .

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
 ︤︣︊︑ ︹︋از ︑﹢ا ﹩﹊﹢﹋ ︫︣ ن در﹝︀﹡︡ه و ︋﹩ ︎﹢ل در﹢︐︣ان ﹝﹫︣زا و ز﹞︀﹋

 ﹩︐﹞﹢﹊ ﹟﹫︨آن دو را ︋︀ ︋︀زر ︫︣ ﹟﹫︊︭﹠﹞ ︉ ︀︮ ﹤﹋ ︡﹡ز﹝﹫﹟ ﹎﹫︣ ︫︡ه ا
ا︫︐︊︀ه ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و ... .

﹡﹢︧﹠︡ه، ﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ︫ :﹤﹠︮︣ام ﹝︧︺﹢دی
﹝︪︀ور ﹋︀ر﹎︣دان: ا﹁︪﹫﹟ ﹨︀︫﹞﹩

︋︀ز﹍︣ان: ا﹁︪﹫﹟ ﹨︀︫﹞﹩، ا︑︀︋﹉ ﹡︀دری، آ﹡︀﹨﹫︐︀ ﹨﹞︐﹩، ر︲︀ ︎︀︎﹩، 
︨︣وش ︵︀﹨︣ی، ﹝︣︗︀ن ﹇﹞︣ی، ا﹝﹫︧︣﹫﹟ ا﹡︭︀﹁﹩، ﹝︖﹫︡ ﹋﹢︫︀﹡︥اد، 

︫︣ام ﹝︧︺﹢دی
د︨︐﹫︀ران ﹋︀ر﹎︣دان: ﹝︡︔﹥ ︨﹫﹍︀ر﹫︀ن، ﹞︡﹝﹞﹑﹞ ﹟﹫︧︡ی

﹝﹠︪﹩ ︮﹠﹥: ار︾﹢ان ︵︀﹨︣﹁︣د
﹩﹡︀︾︀︋ ︤︀﹁ :︣اح ﹜︊︀س︵

﹝﹢︨﹫﹆﹩: ا﹝﹫︧︣﹫﹟ ا﹡︭︀﹁﹩، ا﹁︪﹫﹟ ︮﹀﹩ زاد، ﹁︣ا﹝︣ز ﹎﹙︤ار﹁︣د
︵︣اح ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر: ﹝︀ز︀ر ﹇﹠︊︣ی

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٩٠ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان
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︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
دا︨︐︀ن د︠︐︣ ︗﹢ا﹡﹩ ︋﹥ ﹡︀م ﹁﹫﹞﹥ ﹋﹥ ︋︣ای ا﹝︣ار ﹝︺︀ش ﹝︖︊﹢ر ﹝﹩ ︫﹢د 

︠﹢دش را ︋﹥ ︗︀ی ︎︧︣ی ︗﹢ان ︗︀︋︤﹡︡ و ︋﹥ ﹝︪︀︾﹏ ﹝︐﹙﹀﹩ از ︗﹞﹙﹥ 
︨﹫︀ه ︋︀زی روی ﹝﹩ آورد ا﹝︀ ... .

﹩︺﹡ ︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان: ﹋﹫﹢ان﹠︧﹢﹡
︋︀ز﹍︣: ﹝﹠︀ز ︾﹞﹢ار

﹝︪︀ور ︵︣اح  :﹤﹠︮﹞﹫︡ ︎﹢رآذری
︵︣اح ﹡﹢ر: ︋︀︋﹉ ︫︀ه ︻﹙﹫︤اد﹎︀ن

︻﹊︀س: ﹋﹢روش ︋︣زی
﹩﹠﹫︧ ︀︲د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ر

﹝﹢︨﹫﹆﹩: ︣︎︀ ز﹡︡ی
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۵۵ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان

﹩︺﹡ ان﹢﹫﹋
از  ﹡﹞︀ــ︩  ﹋︀ر﹎︣دا﹡ــ﹩  ︩ آ﹝﹢︠︐ــ﹥  دا﹡ ︑ــ︣ان.   –  ١٣۴۶ ﹝︐﹢﹜ــ︡ 
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩. ︫ــ︣وع ﹁︺︀﹜﹫ــ️ از ︨ــ︀ل ١٣٧٠. ﹡﹢︧ــ﹠︡ه 
︑ــ﹢س»،  «︾︣ــ︉  «﹨︍ــ︣وت»،  ︩ ﹨ــ︀ی:  ︀﹝﹡ ﹋︀ر﹎ــ︣دان  و 
«︎︧ــ﹞︀﹡︡﹎︀ن» و ... . ﹡﹢︧ــ﹠︡ه ﹡﹞︀︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی: «︎︀رازــ️»، 
﹫ــ︀ده رو ︑﹞ــ﹢م ﹝﹫︪ــ﹥» و ... . ﹡﹢︧ــ﹠︡ه  «︨︫︣ــ︀خ»، «︗︀ــ﹩ ﹋ــ﹥︎ 

︩ ﹨ــ︀ی ﹝︐︺ــ︡د راد﹢ــ﹩. ︋︣﹎︤ار﹋﹠﹠ــ︡ه ﹋︀ر﹎︀ه «از اــ︡ه ︑ــ︀ ا︗ــ︣ا  ︀﹝﹡
ــ﹥  ــ﹠︡ه ﹁﹫﹙﹞﹠︀﹝ ︧﹢﹡ .ــ︣وان ا ︣ــ ــ﹩» در ︫ ︴﹫﹞ ــ︀ی ﹨ ︩ ︀﹝﹡ در
ــ︣︋﹩» و ... .  ــ﹞︀ن ︨ ــ︀ه «آ︨ ــ﹛ ﹋﹢︑ ــ︀ز﹡︡ه ﹁﹫﹙ ــ︀د». ︨ ــ︀ی ︋ ﹨ ﹤﹞︀﹡»
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︨﹫︀وش ︑﹢ده  ﹁﹑ح
از  ا︨ــ﹑﹝﹩  ﹨﹠ــ︣  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  ︩ آ﹝﹢︠︐ــ﹥  دا﹡ ﹋ــ︣ج.   –  ١٣۶٨ ﹝︐﹢﹜ــ︡ 
︩ ﹨ــ︀ی: «دا︨ــ︐︀ن  ︀﹝﹡ ﹋︀ر﹎ــ︣دان  ︑︣︊ــ︤.  ا︨ــ﹑﹝﹩  ﹨﹠ــ︣  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
روز﹎︀ری»،  ﹎ــ︢ری  و﹙ــ﹢ن»، «آز﹝ــ﹢ن»، «روزی  ــ﹉  و  ︎﹫︣ا﹨ــ﹟  ــ﹉ 
ــ︣»  ــ﹩»، «﹎﹢﹨ ــ︡دو﹜﹥ ︑﹀﹠﹍︙ ــ︦ ا︨ ــ﹩»، «﹝︖﹙ ــ﹩»، «︋﹩ ﹝︣﹎ ﹡︀︊﹫﹛﹢︾»

ــ︀». ــ﹉ رو  ︣ــ و «︑︺︊﹫

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹝﹀︐︣ا﹜︧ــ︴︀ن از ︫ــ︀ه زاد﹎︀ن ﹇︖ــ︣ی و وا﹜ــ﹩ ﹊ــ﹩ از ︋﹙︡﹥ ﹨ــ︀ی 
﹝﹞︀﹜ــ﹉ ﹇︖ــ︣ی ا︨ــ️ و ﹝﹩ ︠﹢ا﹨ــ︡ ︋ــ︣ای ﹝︖﹙︧ــ﹩ ﹋ــ﹥ 
ر︗ــ︀ل ︨﹫︀︨ــ﹩ در آن ︱ــ﹢ر دار﹡ــ︡ ﹡﹞︀︪ــ﹩ ︑︣︑﹫ــ︉ 

ــ﹥ ﹇ــ︡رت ︋︨︣ــ︡ ا﹝ــ︀ ... . ــ︡ ︋ ــ︀ ︋︐﹢ا﹡ د﹨ــ︡ ︑

﹡﹢︧﹠︡ه، ﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ︮﹠﹥: ︨﹫︀وش ︑﹢ده ﹁﹑ح
﹝︪︀ور ﹋︀ر﹎︣دان: ︠﹫︣ا    ً ︑﹆﹫︀﹡﹩

︋︀ز﹍︣ان: ︗﹢اد ر﹡︖︊︣زاده، ︨﹫︀﹝﹉ ︑﹢ده ﹁﹑ح، ﹝︧︺﹢د 
︋︣ا﹨﹫﹞﹩، د﹐رام ︑︣﹋﹩، ︎﹫﹞︀ن ︮﹀︣زاده،  ﹏﹫︨︀دس، 

︻﹙﹩ ا︨︀﹇﹩، ﹝﹞︡ ﹝﹫︣زا︎﹢ر، ︨︀︨︀ن ︫︊︀زی، 
 ﹟︧﹞ ،︀︐︨ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ﹋︀و﹡︡ی، ا﹝﹫︣ ︠︀ن ︎﹢ر، ︗﹢اد ﹡﹢رو

﹝︣ی دروی
د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ﹝︣ان ﹡﹢رو︨︐︀

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︀﹫ ﹜︣﹞ :︤﹩ ﹁︣د
﹝﹠︪﹩ ︮﹠﹥: ﹁︀︵﹞﹥ ﹁︣︗︀م

﹝︡︣ان ︮﹠﹥: ﹝﹫﹑د ﹜︴﹫﹀﹩، ﹨︀﹡﹩ ︠︀ن ︋︀︋︀
︵︣اح ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر: ︨﹫︀﹝﹉ ︑﹢ده ﹁﹑ح
︻﹊︀︨︀ن: ﹞﹫︡ر︲︀ ا︠﹑﹇﹩، ﹁︣︡ه ا︠﹑﹇﹩
︑﹫︤ر و ︑︊﹙﹫︽︀ت: ا︨︐﹢د﹢ ﹎︣ا﹁﹫﹉ ﹋﹞︀﹋︀ن

︋ ،﹩﹀︑︀﹨ ﹤﹠﹫﹝︑ :﹩﹆﹫︨﹢﹞﹠﹢ش ﹋︀︸﹞﹩ زاده، ︋﹠﹫︀﹝﹫﹟ ﹇︣﹝︀ن، 
﹩﹀︑︀﹨ ﹤﹠﹫﹝︑ ،︡ری، ︨︺﹫︡ ر﹡︖︊︣زاده﹫ ︊︀س︻

آ﹨﹠﹌ ︨︀ز: ا﹝﹫︣ ︨﹙﹫﹞︀﹡﹩ ﹝﹆︡م
آواز: ︨﹫︀﹝﹉ ︑﹢ده ﹁﹑ح
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧٠ د﹇﹫﹆﹥

︫︣: ﹡︷︣آ︋︀د

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
اااااااااا ا ا ا اا ا ا ااا اا اازززززززززززززززز ززز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ︫︫︫ـ︫ـ︫ـ︫︫︫ـ︫︫︫︫ـ︫︫︫ـ︫︫ـ︫ـ︫︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـ︫ـــ︀︀ــ︀ـ︀︀ـ︀ـ︀ـ︀ــ︀ـ︀ـ︀ـ︀ـ︀ـ︀ ﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜﹜ا﹜ا﹜﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜ا﹜︧ـ︧ـ︧︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧︧︧︧ـ︧︧ـ︧︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧ـ︧ــ︴ـ︴︴︴ـ︴︴︴︴ــ︴︴︴︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴︴︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴ـ︴︀ن︀︀︀︀︀ن︀ن︀︀︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن ︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︐﹀︐﹀︐﹀︐﹀︐﹀︐﹀︐﹀︐﹀︐﹀︐﹀︐﹀︐﹀︐︐﹀︐﹀︐﹀︐︐﹀︐﹀︐﹀︐︐﹀﹀﹀︐﹀﹀︐﹀︐︐﹀﹀︐﹀﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞
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︻﹙﹩ ︗︀ور
︩ آ﹝﹢︠︐﹥  ﹋︀ردا﹡﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ از دا﹡︪﹍︀ه آزاد  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٩ – ︤د. دا﹡

ا︨﹑﹝﹩ ︤د و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ﹡﹞︀︩ از دا﹡︪﹍︀ه ا﹡︀ر ﹋︣﹝︀ن. 
﹋︀ر︫﹠︀س ︑ ︣︑︀﹢زه ﹨﹠︣ی. ﹡︀︉ ر﹫︦ ا﹡︖﹞﹟ ﹡﹞︀︩ ا︨︐︀ن ︤د. 

︩ ﹨︀ی: «آذر»، «آ︾︀ز ︫﹫﹀︐﹍﹩»، «د﹢ان ︑︀︑︣ال»، «︻︴︿  ︀﹝﹡ ︀ر﹎︣دان﹋
 ﹟︣︠(ر︑︊﹥ اول ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ︗︪﹠﹢اره ٧٢ راوی، ︋﹫︣︗﹠︡)، «آ«︤︊︨ ﹤︋

﹡﹆︴﹥ از ︠︀ک ︠︡ا»، «آ﹋﹢ار﹢م»، «﹋﹠︧︣ت ︀︗﹩ ﹁﹫︣وز»، «︎﹙﹩ از ︗﹠︦ 
︫﹫︪﹥»(ر︑︊﹥ اول ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩  ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ا︨︐︀ن ︤د، ١٣٩١)، «﹋︊﹢︑︣ان 
︀﹨﹩»(ر︑︊﹥ اول ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︑︀︑︣ ︨﹢ره ﹝︀ه، ١٣٩٣) و 
︩ ﹨︀ی: «︀︨﹥ ﹨︀ی ︠︀﹋︧︐︣ی»، «اون ﹜︊︀س ︨﹀﹫︡»،  ︀﹝﹡ ︣﹍︋︀ز . ...

«﹐﹐﹩ در ﹨﹢ر» و ... .

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹡﹆﹏ آن ﹋﹟ د︀ری ﹋﹥ ﹝︣د﹝︀﹡︩ ︻︪﹅ و ز﹡︡﹎︀﹡﹩ را ارزا﹡﹩ ﹜﹢د﹎﹩ ﹋︣ده 

و ﹝﹢رد ا﹁︧﹢ن ا﹁︧﹢﹡﹍︣ ︫︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ و ﹑︨ ﹤﹩ ﹡﹫︣و﹝﹠︡︑︣ 
از ︑︺﹆﹏ و ﹥ ︑︺﹆﹙﹩ ﹡﹫﹊﹢︑︣ از ︠﹠︡ه و ︫︀د﹝︀﹡﹩. ︎︦ ︋︊﹫﹠﹫︡ ﹡︊︣دی از 

︨﹫︀ه ︫︣، ا﹨﹏ ︵︣ب و ︎﹙﹢ان ﹋︙﹏ ︋︀ ا﹨︀﹜﹩ ﹋︀خ وروره ︗︀دو و ... .

﹡﹢︧﹠︡ه: ︻﹙﹩ ﹡︭﹫︣︀ن
﹋︀ر﹎︣دان: ︻﹙﹩ ︗︀ور

 ︡﹫﹝ ،﹩﹞آرا ︡﹞︀ ،︩﹠﹞︡ی ﹝︀﹜﹊﹩، ﹝﹫︓﹛ ︎﹢ر﹞ :︣ان﹍︋︀ز
ا︨︐︀د︀ن، ا﹝﹫︡﹇ ﹟﹫︧︣︣ی، ︨︖︀د ︗﹠︐﹩، ﹨︀دی ﹝︪︐﹩ زاده، 

آز︐︀ د﹨﹆︀﹡﹩، ﹝﹙﹫﹥ ︗︡ی، ﹝︭︴﹀﹩ ﹝︣ا︋﹩، ز﹝︀ن ار﹋﹞︀ن، ︧︀م 
ا﹁︣وز، ︨﹙﹞︀ن ﹫︡ر︀ن، ا︨﹞︀︻﹫﹏ ﹝﹑﹡﹢ری، ﹝﹞︡ر︲︀ ﹎﹙︪﹟

د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ﹡﹢ر: ︧︀م ا﹁︣وز
﹩︋︀︫ ︣اح و ﹝︖︣ی د﹋﹢ر: ﹝︧︺﹢د︵

آ﹨﹠﹍︧︀ز: ︡﹝﹞︧﹫﹟ ا﹁︣وز
﹎︣وه ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ︡﹝﹞︧﹫﹟ ا﹁︣وز، ︨︺﹫︡ ﹢︨﹀﹩، ﹝﹞︡ا﹝﹫﹟ ︠︀دم

﹩︐︡ر︲︀ ﹨︡ا﹝﹞ :﹜︣﹎ ︣اح︵
︨︣︎︨︣️ ا︗︣ا︣﹎ ﹩﹛: ﹁︀︵﹞﹥ د﹨﹆︀ن ︎﹢ر﹁︣ا︫︀ه

︵︣اح ︎﹢︨︐︣: ﹝︧﹟ ا﹞︡ی
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ١٠٠ د﹇﹫﹆﹥

 :︫︣︤د

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
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﹩﹚﹩﹚﹩﹚﹩﹚﹩﹚﹩﹚﹚﹚﹩﹚﹩﹚﹚﹚﹚﹩﹚﹩ ︻ ︻ ︻ ︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻ :هه:هه:ه:ه:ه:ه: ︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠﹠﹠﹠﹠︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧ ﹢﹡﹢﹡﹢﹡﹢﹡﹢﹢﹡﹢﹡﹢﹢﹡﹢﹡﹢﹡﹢﹡﹢
﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹚︻﹚︻﹚︻﹚︻︻﹚︻﹚︻﹚︻﹚︻﹚︻﹚︻︻︻︻ ننانانانانانانانانانان::::::::: ﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀ررر﹎رر﹎ر﹎ر﹎ر﹎﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎︣︣د︣د︣د︣د︣د︣د︣دد︣د︣د︣د︣د
︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞ ننانناناناناناناناناناننانانان::::::::: ︣﹍︣﹍︣﹍︣﹍︣﹍︣﹍︣﹍︣﹍︣﹍﹍︣﹍︣﹍︣﹍︣﹍︣﹍︣﹍﹍︣ زززززززززززز︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀زز
︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣﹫﹞﹫﹞﹫﹞﹫﹞﹫﹞﹫﹞﹫﹞﹫﹞﹫﹞﹫﹞﹫﹞﹞﹫﹫ ااااااا ااااا ا ددد︀دد︀د︀د︀د︀︀د︀د︀د︀د︀د︀د︀د︀د︀︀︀︀︀︀︀︀︀︀︀︀︀ننن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن، ااااااااا︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐︨︐
﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹫﹫ ﹞﹞ ﹞﹞ ﹞ ﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞ ،﹩،﹩،﹩،﹩،﹩،﹩﹩﹩،﹩،﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹡︀﹡︀﹡︀﹡︀﹡︀﹡︀﹡﹡︀﹡︀﹡︀﹡﹡︀﹡︀﹡﹡﹡﹡﹡ دددددد دددد د د﹨﹨﹨﹨﹆﹨﹆﹨﹆﹆﹆﹨﹆﹨﹆﹨﹆﹨﹆﹆﹨﹆﹨﹆﹨﹆﹨﹆﹨﹆ ︀︐︀︐︀︐︀︐︀︐︀︐︀︐︀︐︀︐︀︐︀︐︀︐︐︐︀︐زززززززززززآآآآآآآآآآآآز
ررررررررررررر︡ر﹫︡﹫︡﹫︡﹫︡﹫︡﹫︡﹫︡﹫︡﹫︡﹫︡﹫ ︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨﹙﹞﹙﹞﹙﹙﹞﹙﹞﹞﹙﹞﹙﹞﹙﹞﹙﹞﹙﹞﹙﹞﹙﹞﹙﹞﹙﹞︀︀︀ن︀︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن و︣︣و︣و︣و︣و︣و︣و︣و︣و︣و︣و︣و︣و︣و︣وزززززز،ز،ز،زز،ز،ز،ز،ز،ز، ﹁ا﹁﹁ا﹁ا﹁ا﹁ا﹁ا﹁ا﹁ا﹁ا﹁ا﹁ا﹁ا﹁
ووووو و وو و و ︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵ ︣﹎﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣داداددادادادادادادااداداننننننننننننننن ر︀︀︀︀رر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر ﹋ ﹋ ﹋﹋ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀ر︀رر︀ر︀ر︀ر︀ر ﹫︐﹫︐﹫︐﹫﹫︐﹫︐﹫︐﹫︐﹫︐﹫︐﹫︐﹫︐﹫﹫︐﹫﹫︐﹫︐﹫﹫ ︨دد︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨د︨
﹢﹋﹢﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹢﹋﹢﹋﹢﹋﹢﹋﹢﹋﹢﹋﹋﹢﹋﹢﹋﹢﹋﹢﹋﹢﹋﹢﹋﹢﹋﹢رررررررر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر: دددد د دددد د د ︖﹝︖﹝︖﹝︖﹝︖﹝︖﹝︖﹝︖﹝︖﹝︖﹝︖﹝︖﹝︖︣یی︣ی︣ی︣ی︣ی︣ی︣ی︣ی︣ی︣ی︣ی وووووووووووو ︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︣︣︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣اححححححححححححححح
︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︡﹝︡﹝︡﹝︡︡﹝︡﹝︡﹝︡﹝︡﹝﹝﹝﹝﹝﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞ آآآآآآآآآآآآآ﹨﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹨﹠﹍︧︧﹍︧﹍︧﹍︧﹍﹍︧﹍﹍︧﹍︧﹍︧﹍︧﹍︧﹍︧﹍︧﹍︧زز︀ززززز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز:::::::::
﹝﹝﹝﹝﹝﹝﹝﹝﹞ ﹞﹞ ﹞﹞ ﹞﹞﹞﹞﹞ :﹩:﹩:﹩:﹩:﹩:﹩:﹩﹩:﹩﹩﹩﹩﹩﹆﹫﹆﹫﹆﹫﹆﹫﹆﹫﹆﹫﹆﹫﹆﹫﹆﹫﹆﹆﹆﹫﹆﹫﹫﹫︨﹢︨﹢︨﹢︨﹢︨﹢︨﹢︨﹢︨﹢︨︨﹢︨﹢︨﹢︨﹢﹢﹞ ﹞ ﹞ ﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞ ︣﹎﹎﹎︣︣﹎﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣وووهوهوهووهوهوهوهوهوهوهوه
﹝﹝﹝﹝﹝﹝﹝﹝﹝﹝﹝﹞﹞︡﹞﹞﹞﹞﹞︡﹞﹞︡﹞︡﹞︡﹞﹞﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡ررررر︲ر︲ر︲ر︲ر︲ر︲ر︲ ::::::::﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣﹎︣︣﹎︣﹎﹎︣﹎﹎︣﹎﹎︣﹎︣︣︣ ︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︣︣︣︣ا︣ا︣اا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣احححححححححححححححححححح
︣︣︣︣︣︣︣︣﹎ ﹎ ﹎ ﹎ ﹎ ﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ ﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩ ا︗︗ا︗ا︗︗︗ا︗اا︗ا︗ا︗ا︗ا︗ا︗︗︣اا︣ا︣︣ا︣ا︣اا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا ️️️️️️️️️️️️️️︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︎︣︎︣︎︣︎︣︎︣︎︣︎︣︎︎︣︎︣︣︣︎ ︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨

﹎︣وه ﹨﹠︣ی ﹋︣︀س
︋﹠﹍︀ه ︑︀︑︣ال
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︡﹝﹞د ا︨︐︀د﹢﹝﹞ :︡ه﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دان: ︨﹫︡ر︲︀ ︻﹙﹢ی

︋︀ز﹍︣ان: ︻﹙﹩ ﹁︐︺﹙﹩، ﹝﹞﹢د ︋︭﹫︣ی، ﹞﹫︡ر︲︀ ﹝︣ادی، ﹡﹍︀ر 
﹝﹆︨︡﹩، ﹋﹢روش ر︪︠﹠︡ه ︎﹩، ︨﹫︡ر︲︀ ︻﹙﹢ی، ︻﹙﹩ ر︲︀ ﹇︣︋︀ن ﹡︥اد، 

︻﹙﹩ ر︲︀ ر﹝︱︀﹡﹩، ︧﹫﹟ ا﹡︡ام
د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ﹋︧︣ا ر︀﹩ و﹁︀

﹝﹠︪﹩ ︮﹠﹥: در︀ ز﹝︀﹡﹩
﹡﹢از﹡︡﹎︀ن: ︀︨︣ ︋﹫︀ت، ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ︮︀د﹇﹫︀ن ︎﹢ر

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧۵ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان

︨﹫︡ر︲︀ ︻﹙﹢ی
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ اد︋﹫︀ت ﹡﹞︀︪﹩ از دا﹡︪﹍︀ه  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶٠ – ︑︣︊︤. دا﹡

︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ ︣ان. ︫︣وع ﹁︺︀﹜﹫️ از ︨︀ل ١٣٨٠. ﹋︀ر﹎︣دان︑ ﹩﹞﹑︨آزاد ا
︩ ﹨︀ی: «د﹢ان ︑︀︑︣ال»، «︵﹙︧﹛  ︀﹝﹡ ︣﹍و  «﹇﹢ز». ︋︀ز «﹤﹞︀﹠︪︨︣︎»

﹎﹞︪︡ه»، «وار︐﹥ ︻︣و︨﹉ ﹨︀»، «﹇﹢زی»، «︎﹫﹠﹥ دوز ︫︣»، «︠﹫︀ل 
روی ︠︴﹢ط ﹝﹢ازی»، «د﹢ار ︫» ،«﹟﹫︧﹢ار و ︫︀﹨︤اده»، «︋︀غ 

︫﹊︣︎︀ره»، «︫︀خ ﹡︊︀ت»، «﹝︀ ﹋︖︀ و ا﹠︖︀ ﹋︖︀» و «ر︙︀رد ︨﹢م ا︗︣ا 
﹡﹞﹩ ︫﹢د».

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
︑ ︣︑︀﹙︙︣اغ از ︨︀﹜﹟ ﹨︀ی ︑︡﹇ ︣︑︀﹞﹩ ﹐﹜﹥ زار ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹙️ ﹝︪﹊﹑ت 

︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه در ︀ل ︑︺︴﹫﹙﹩ ا︨️، ا﹝︀ ... .
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﹡︀در ︫︧﹢اری
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ اد︋﹫︀ت ﹡﹞︀︪﹩ از  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣٢٩ – ︫﹫︣از. دا﹡

دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه آزاد ︫﹫︣از و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ 
اد︋﹫︀ت ﹡﹞︀︪﹩ از دا﹡︪﹍︀ه ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩  ﹨﹠︣ ︫﹫︣از. ﹝︡رس دا﹡︪﹍︀ه. 

 ﹤﹚ ︀ر﹡︀﹝﹥»، «︎︧︐﹢︠︀﹡﹥»، «︋︣ف در︐﹞» :︀ی﹨ ︩ ︀﹝﹡ ︀ر﹎︣دان﹋
︑︀︋︧︐︀ن»، «﹡﹫︣﹡﹌ ﹨︀ی ا︨﹊︀︎﹟»، « ﹜﹋︀﹉ ︫︊﹥»، «︻︣و︨﹩ 

﹡﹠﹥ ﹇﹙﹩»، «ر﹇︬ ︎﹑ک»، «︾︡︣» و ... . ﹡﹢︧﹠︡ه ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی: 
︩ ﹨︀ی: «﹝﹟  ︀﹝﹡ ︣﹍︀ن و ﹎﹏ ا﹡︡ام»، «︠﹢ن ︋︦» و ... . ︋︀ز﹝﹫﹚︨»
 ﹩﹠﹫︀ی آ﹨ ︩ ︀﹝﹡  ︣ی ︎﹠︖﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره﹍ر︑︊﹥ اول ︋︀ز)«﹜﹠﹊︫ ﹩﹝﹡
و ︨﹠︐﹩)، «آ︣︠﹟ ﹝︀︫﹫﹟ د﹡﹫︀»، «︻︪﹅ آ︋︀د»، «﹋﹙﹥ ︎﹢﹋︀» و ... . 

︩ ﹨︀ی: «اژد﹨︀ی ︨︺︀دت»، «﹡﹞﹊﹩ در  ︀﹝﹡ ︣﹍︡ه، ﹋︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹠︧﹢﹡
در︋︀ر» و ... . ﹋︀ر﹎︣دان ﹁﹫﹙﹛ «︋﹢ی ﹡﹛ ︋︀روت». 

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
︩ ︮﹀︣ ︀︮︉ ﹝︴︣ب ︠︀﹡﹥ ︫︣، ︠︣و︨﹩ دارد ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︧﹩ دروغ  ﹞

︋﹍﹢︡ و ︀ ︸﹙﹞﹩ ا﹡︖︀م د﹨︡، آواز ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡. ︨﹙︴︀ن از ︮︡ای ︠︣وس 
︋﹥ ︨︐﹢ه آ﹝︡ه و د︨︐﹢ر ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︠︣وس را ︋﹊︪﹠︡ و ︀︮︉ ︠︣وس را 

︑︊︺﹫︡ ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ ... .

﹡﹢︧﹠︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان: ﹡︀در ︫︧﹢اری
 ﹜﹫د، ر﹢︊︋ ︀︲︡ر﹝﹞ ،درزی﹢﹎ ﹟﹫︧ ︣ان: ︾﹑م﹍︋︀ز
︋﹫︣ا︋ ︉﹫︊ ،﹩︐﹫︀ری، ﹝﹞︡︗﹢اد ﹫︡ر︎﹢ر، ︫︊﹠﹛ 

 ︡﹢﹡ ،﹩﹞︀﹞︡ر︲︀ ا﹝︀م ︔﹞︣ده، ا﹠︋ ،︠︀دم ︮︀دق
﹫︡ر︎﹢ر، ﹝︡ی ︫﹀﹫︺﹩، ﹁︣زاد ︣︎︡ار، ﹁︣د﹟ ︋︢را﹁︪︀ن، 

 ﹟︧ ،︡ی ︋﹫﹍﹩، ﹝︺︭﹢﹝﹥ ا﹋︊︣ی، ﹨︀﹡︀ ︻︊︀︨﹀︣د﹞︡﹝﹞
داد︎﹢ر، ز﹨︣ا ︨︐︀ری،   ︨︣﹢︨﹀﹩ ﹡︥اد، ﹁︫︣︐﹥ ︨︣وش، 

 ﹟﹫﹚د ︻﹙﹞︡ار، آ﹢﹝﹞ ،︡ر︎﹢ر﹫ ︀﹝﹫﹡ ،︉︧﹡ ︣ی︀︪︻ ﹤﹚را
︋︊﹢د

﹩﹞︣﹋ ﹜︣﹋ :د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان
︦ ا﹐﹁︀ق ︫﹀﹫︺﹩ ︵︣اح و دوز﹡︡ه ﹜︊︀س: ︫﹞

﹝﹠︪﹩ ︮﹠﹥: ﹋﹫﹞﹫︀ ︠﹢ا︗﹥
﹩﹨︀﹠︎ ︉﹫︊ :﹤﹠︮ د︨︐﹫︀ر ﹜︊︀س و

 ﹟︣د﹁ ،﹩﹞︣﹋ ﹜︣﹋ ،︡ار﹝﹚︻ ︡﹝﹞ :﹤﹠︮ ﹏︀︨︨︀ز﹡︡﹎︀ن د﹋﹢ر و و
︋︢را﹁︪︀ن

︵︣اح و ﹝︣︋﹩ ﹊︀ت ﹝﹢زون: ﹝︣﹛ ﹝﹞︡ی
﹝︮ ︣︡﹠﹥: ︨︺﹫︡ ﹡︷︣ی

﹝︧﹢ل ︑︊﹙﹫︽︀ت: ﹡﹢︡ ︗︺﹀︣ی
﹩﹠﹫︧ ﹟︧﹞︡﹫︨ :︀س﹊︻
︑︭﹢︣︋︣دار: ﹞﹫︡ واردی

﹎︣وه ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ︻︊︀س ︨︣ا﹁︣از، ︻︤︤ ︻︊︀︨︍﹢ر، ﹝﹫︓﹛ ارد﹐﹡﹩، ﹁︀︵﹞﹥ 
ا﹞︀﹡︡و︨️

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٨٠ د﹇﹫﹆﹥
︫︣: ︫﹫︣از

︩ ︀ ﹡ ﹑︠

﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹫﹫﹫﹫﹫﹫﹫﹫﹫﹫﹫﹫﹫﹫رررررررررررررررررر ﹢﹢﹢﹢﹢﹢﹢﹢﹢دد،دد،د،د،د،د،د،،د،د،د،
﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹠︊﹠︊﹠︊﹠︊﹠︊﹠︊﹠︊﹠︊﹠︊﹠︊︊︊︊﹠﹠︊︫ ︫ ︫ ︫ ︫︫︫ ︫︫ ︫︫︫︫︫ رر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،

︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡
︪︪﹁︪︪﹁︪﹁︪﹁︪﹁︪﹁︪﹁︪﹁︪︪﹁︪﹁︪نن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀ن︀︀ن︀نن︀ن︀ن︀ن︀ن،،،،،،،، ︋︋︢︢︋︢︋︢︋︢︋︢︋︢︋︢︋︢︋︢︋︢︋︢ررارارارارارارارارارارارا
﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧ ﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀︣︣د︣د︣د︣︣د︣د︣د︣د︣د︣د︣د،،،،،،،،،،،،
︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣ووشششوششوششوششوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوش،،،،،،،،،،
﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹚﹫﹚﹫﹚﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹫﹚﹚﹫﹚آآآآآآآآآآآآآآ ﹞︡﹞﹞﹞︡﹞﹞﹞﹞︡﹞︡︡︡﹞﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡ارارارارارارارارارارارارار،،،،،،،

﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟دددددددددد︣ددد﹁︣﹁︣︣﹁︣﹁︣﹁︣﹁︣﹁︣﹁﹁︣﹁︣﹁︣︣﹁︣﹁︣﹁︣﹁︣︣ ،،،،،،،،،،،﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹩﹩﹩﹩﹩ ︣﹋︣﹋︣﹋︣﹋︣﹋︣﹋﹋︣﹋︣﹋︣﹋︣﹋︣﹋︣﹋︣﹋﹋ ﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣﹋ ﹋ ﹋ ﹋ ﹋ ﹋ ﹋﹋﹋﹋ ﹋﹋﹋﹋﹋

︫︣ ︣︑︀︑ ︣وه﹎

︎︀︑﹫﹏ و 
﹞︤ه ﹇﹙﹩
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﹎︣وه ︑︀︑︣ - ︎︣﹁﹢ر﹝﹠︦ 
ا︨︐﹢و︡ا︑﹢

 ﹤﹞︀﹠﹍﹠︗
︾﹑﹝︀ن

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹡﹞︀︩ ︗﹠﹍﹠︀﹝﹥ ︾﹑﹝︀ن ﹝︀︗︣ای ﹋︪﹞﹊︩ و ﹎﹀︐﹍﹢ی ︋﹩ ا﹝︀ن ︨﹥ 

︨﹫︀ه ︑ ️﹢︲﹩ ا︨️ ﹋﹥ در وا﹇︹ ﹊﹩ از ︨﹫︀﹨︀ن ︋﹥ ﹡︀م ا﹜﹞︀س، 
︩ ﹨︀ی ︨﹫︀ه ︋︀زی ا︨️ و دو ︨﹫︀ه د﹍︣ ︋﹥ ﹡︀م ﹨︀ی  ︀﹝﹡ ﹩︺﹇︀ه وا﹫︨

﹝︊︀رک و ︀﹇﹢ت ︋︣ای ﹁︣ار از ﹝︀︭︉ و در﹎﹫︣ی ﹨︀ی ز﹝︀﹡﹥ و ﹝︀︗︣ا﹨︀ی 
︻︀︫﹆︀﹡﹥ ا︫︀ن، ︠﹢د را ︋﹥ ︫﹊﹏  ︨﹫︀ه درآورده ا﹡︡ ︑︀... .

﹩︀︱﹫︋ ︣ام︋ :︡ه﹠︧﹢﹡
﹩﹠﹫︧ ﹟︧﹞ :︀ر﹎︣دان﹋

﹝﹆﹙︡﹨︀: ا﹜﹥ ﹝﹢﹡︧﹩، ﹁︀︵﹞﹥ ︮︀ر﹝﹩، ﹝︣︗︀ن ︮︀د﹇﹩، ﹜﹩ ﹜﹩ 
︗﹠﹫︡ی، ︫﹆︨︨︣ ﹅︀︐﹩، ︫﹫﹞︀ ا    ً ︋﹫﹍﹩
﹝︡︣ ︑﹢﹜﹫︡ و ﹝︡︣ ا︗︣ا﹩: و︡﹞ ︡﹫︤اده

﹝︪︀ور در ا﹝︣ ︵︣ا︮ ﹩﹠﹥ و ︨︀︠️ ︨︀زه ﹨︀: ︨﹫﹠︀ ﹫﹑ق ︋﹫﹍﹩
﹩﹠﹫︧ ﹟︧﹞ ،︤اده︡﹞ ︡﹫و :︀︡﹞ ﹩︐﹛﹢﹞

﹩︣اح ﹡﹢ر: ر︲︀ ︠︱︣ا︵
︵︣اح ﹜︊︀س: ︨︣و﹡︀ز ا﹝﹫︡ی

︵︣اح ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر: ا︧︀ن ﹡﹆︀︋️
︻﹊︀︨︀ن: ︀︪︠︀ر ︧︀﹝﹩، ا︠︐︣ ︑︀︗﹫﹉، ا︧︀ن ﹡﹆︀︋️

︩ او﹐دی درو ﹤﹁﹢﹊︫ :﹤﹠︮ ﹩︪﹠﹞
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٨٠ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان

﹩﹠﹫︧ ﹟︧﹞
﹝︐﹢﹜︡ ١٣٣۶ – ︑︣ان. ﹡﹢︧﹠︡ه، ︵︣اح، ︋︀ز﹍︣، ﹋︀ر﹎︣دان، ︎︣﹁﹢ر﹝︣، 

 ،︣︑︀︑ و درا﹝︀︑﹢رژ از ︨︀ل ١٣٨٧ در ︋﹫︩ از ٨٠ ︎︣وژه ️﹋︣ ︣اح︵
︩ آ﹝﹢︠︐﹥  ︦ ﹨︀﹩ در ﹎︀﹜︣ی ﹨︀ی ︑︣ان. دا﹡ ︨﹫﹠﹞︀، ︑﹙﹢︤﹢ن و ︎︣﹁︣﹝﹠

﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ︑︀︑︣، درام، ار︑︊︀︵︀ت و ﹨﹠︣ ︎︣﹁︣﹝﹠︦ از دا﹡︪﹍︀ه 
﹎﹢︑﹠︊︣گ(﹝︀﹠︦) و ﹢︨︐﹢س ﹜﹫︊﹫﹉(﹎﹫︧﹟) در آ﹜﹞︀ن(١٩٨۵ ︑︀ ١٩٩٣). 

 ︫︣ ︣︑︀︑ ن در﹢︧﹚︫︀ه ﹜﹫︣»(︋﹥ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ را︋︣ت و» ︩︀﹝﹡ ︣﹍︋︀ز
﹁︣ا﹡﹊﹀﹢رت، ١٩٩١). دو ﹨﹞﹊︀ری ︎﹫︀︎﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ درا﹝︀︑﹢رژی و ︑﹢﹜﹫︡ ︋︀ 
و﹙﹫︀م ﹁﹢ر︀︨️ در ︫︣ ﹁︣ا﹡﹊﹀﹢رت(١٩٩۴ ︑︀ ١٩٩۶). ﹡﹢︧﹠︡ه ﹝﹆︀﹐ت 

︻﹙﹞﹩ در ﹝︖﹑ت ︮﹠﹥، ﹡﹞︀︩، ︨﹫﹠﹞︀ و اد︋﹫︀ت و ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹨﹠︣ و 
︩ ﹨︀ی: «د﹢ان  ︀﹝﹡ ︣ان و ... . ﹋︀ر﹎︣دانروز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︫︣ق، ا︻︐﹞︀د، ا

︾︣︋﹩ ︫︣﹇﹩» و «﹁︣وغ ︨︀را ︎﹫﹠︀». ﹩︐
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︣﹠﹨ ﹤﹠﹫︣وه آ﹎

︠︀﹡﹢اده آ﹇︀ی 
﹡︣﹞︀ن

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
ــ﹢د، از ازدواج زال و  ــ️ ﹝﹩ ︫ ــ︀﹨﹠︀﹝﹥ روا ــ﹥ از دل ︫ ــ﹩ ﹋ ︀﹨ ﹤︭﹇
رودا︋ــ﹥ آ︾ــ︀ز ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ︑ــ︀ ر︨ــ︐﹛ و ︨ــ︣اب ادا﹝ــ﹥ دارد، ︋︺ــ︡ 
ــ﹥  ــ﹟ ﹡ــ﹢ش  دارو ︋ ︐﹁︀ ــ︣ای ــ︣د ر︨ــ︐﹛ و ︨ــ︣اب، ر︨ــ︐﹛ ︋ از ﹡︊

ــ︀ ... . ــ︡ ا﹝ ــ︣ ﹝﹩ آ︲︀ ︭︣ــ︻

﹡﹢︧﹠︡ه، ﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ﹡﹢ر: ا︧︀ن ر﹫﹛ دل
﹩︐﹝ر ︡﹫﹞ا :︡﹫﹛﹢︑ ︣︡﹞
﹝︖︣ی ︵︣ح: ︋︤اد ﹁︣ا﹨︀﹡﹩

︋︀ز﹍︣ان: ا︧︀ن ر﹫﹛ دل، ر︲︀ ﹡﹢رزاده، ﹝︧︺﹢د ا﹞︡ی، ﹝﹫︓﹛ 
ر﹝︱︀﹡﹩، ﹝﹞︡ ︨︐﹢ده، ﹝﹞︡ ﹝﹠︭﹢ری، و﹫︡ ﹎﹢درزی، ︨︐︀ر 

︎﹫﹞︀ن، د﹡﹫︀ ا﹢ر، ︵︀﹨︀ ر﹫﹛ دل، آ﹝﹠﹥ وا︡ی
︡آ﹨﹠﹍︧︀ز و ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹠︡ه: ︻︣﹁︀ن ︗︀و

﹎︣وه ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ﹝︺﹫︀د ︀︗﹩ ﹝﹫︣زا﹩، ﹡﹫﹞︀ ﹐ر︑﹩، ر︲︀ ︨﹫︣ی، ︨︺﹫︡ 
︡︀ن ︗︀و﹁︣︻ ،﹩︐﹚︭﹞ ﹩﹚︻ ،﹩︑ر﹐ ︡﹢﹡ ،﹉﹫︗︀︑

︵︣اح ﹜︊︀س: ﹡︡ا ﹡︊﹩ زاده
︵︣اح ﹎︣﹛: ﹡﹫﹙﹢﹁︣ ︵﹢﹁︀ن ︎﹢ر

﹩﹡︀﹨︀﹋ ﹜︣﹞ :و د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان ︤ر ﹤﹞︀﹡︣︋
﹝﹠︪﹩ ︀﹆︫ :﹤﹠︮﹅ آزادی
﹝︖︣ی ﹎︣﹛: ﹝ ﹤︡﹞﹫︡ی

﹩﹠﹫︧ ﹩︗︀ ︣﹫﹞آ︋︀دی، ا ﹟﹝︋ ﹤﹝︵︀﹁ :︀ن د﹋﹢ر︣︖﹞
︻﹢ا﹝﹏ ︮﹠﹥: ﹝﹞︡ر︲︀ ︋︀﹇︣ی، ر︲︀ ﹎﹢درزی

︵︣اح ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر: ︮︀دق رو︫﹟ ﹁﹊︣
﹩﹍﹡︣﹊ ﹤﹝︵︀﹁ :﹤﹠︮ ︣︡﹞
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩: ا﹝﹫﹟ ﹋︣د︋︙﹥
د︨︐﹫︀ر ﹜︊︀س: ﹁︀︵﹞﹥ ︋︣ا﹝﹫﹥

د︨︐﹫︀ر ︑﹢﹜﹫︡: و ︡﹫︀︗﹩ ︎︣وا﹡﹥
د︨︐﹫︀ر ﹎︣﹛: ﹝﹙﹫﹊︀ ﹁︣و︑﹟ ﹝︀﹨﹫﹠﹩

︻﹊︀س: ﹝︖﹫︡ ﹝︊﹢︋﹩ راد
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧٠ د﹇﹫﹆﹥

️︫︡﹋︀︎ :︫︣

ا︧︀ن ر﹫﹛ دل
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ردا﹡﹩ ︋︀ز﹍︣ی از دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹞﹩ –  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶۴ – ︑︣ان. دا﹡
︩ ﹨︀ی: «ا︨﹞︀︻﹫﹏ ا︨﹞︀︻﹫﹏»،  ︀﹝﹡ ︣﹍︣ان. ﹋︀ر﹎︣دان و ︋︀ز︑ ︀ر︋︣دی﹋

︩ ﹨︀ی: «ا︋︣  ︀﹝﹡ ︣﹍︀ن ︑﹫︣ه روز». ︋︀ز﹞ا︨︉» و «︨︺︀دت ﹜︣زان ﹝︣د»
 ،«﹩︙︊︣︑ ﹉ در ﹁﹠︖︀ن ︠︀﹜﹩»، «روی ︨︐︀ره ﹨︀ ﹝﹩ ر﹇︭︡»، «راز﹨︀ی

«︨﹑م ︋︀ ︵︺﹛ ا︫﹉»، «︀︗﹩ ﹁﹫︣وز ٢٠٠٧»، «﹝﹫﹟ ٢٠١٢»، «ار︑﹀︀ع»، 
«آوای ︋︀د»، «︮﹠︡وق ︮︡﹇︀ت»، «︠︳ ︠﹢ن»، «﹡﹍﹫﹟ ︋︀م» و «﹝︓﹏ 

︨﹌». ﹡﹢︧﹠︡ه، ﹋︀ر﹎︣دان و ︋︀ز ︀﹠︑ ︦﹡︀︫» ︩︀﹝﹡ ︣﹍﹉ ︋︀ر در ︠︀﹡﹥ 
︩  «﹠︡ ︠︀ن ر︨︐﹛».  ︀﹝﹡ ︣﹍︡ه و ︋︀ز﹠︧﹢﹡ .«︡︋ا﹢︠ ﹩﹞ ﹩︧﹋ ︣﹨

﹡﹢︧﹠︡ه ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥ «آ︐﹛ ﹡﹞︀︪﹩ ر︨︐﹛ ﹡︀﹝﹥».
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﹩﹡︀︠ ﹩﹚︻ ﹩︗︀ ﹏︱﹀﹛︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان: ا︋﹢ا﹠︧﹢﹡
︨︣︎︨︣️ ﹎︣وه، ︵︣اح ︮﹠﹥ و ﹜︊︀س: ︫︀﹨︡ ︎﹫﹢﹡︡
﹩﹀︨﹢ ︧︀ء﹡ ،﹩﹡︀︠ ﹩﹚︻ ﹩︗︀ ﹏︱﹀﹛︣ان: ا︋﹢ا﹍︋︀ز

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ و د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ︨︀را ︨︺︀دت ﹡﹫︀
﹝﹢︨﹫﹆﹩: ︻﹙﹩ ︗︊︀ری

﹝︡︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩: ﹝﹫︓﹛ ﹁︣ا﹨︀﹡﹩
﹝︡︣ ︑︡ار﹋︀ت: ︋﹞﹟ ا﹋︊︣ی
﹝︮ ︣︡﹠﹥: ﹁︫︣︐﹥ ا﹋︊︣ی

︻﹊︀س: ︨︍﹫︡ه ︗︡ی
︨︀︠️ د﹋﹢ر: ︻﹙﹩ ︻︊︀︨﹫︀ن
﹤﹠﹫︪﹆﹡ ︀﹠﹫︑ :﹤﹠︮ ﹩︪﹠﹞

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۶۵ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان

﹎︣وه د﹢ار ︀رم

︠﹢ر︫﹫︡ 
﹐﹜﹥ زار

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
ر﹞︀ن و ر﹫﹞﹥، زن و ︫﹢﹨︣ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ٣٠ ︨︀ل ︠︀﹜︭︀﹡﹥ و ︮︀د﹇︀﹡﹥ 

 ﹅︪︻ ﹤︋ ﹤﹝﹫︀ن و ر﹝در ︑﹫︀︑︣ ﹋︀ر ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ︋︀ز﹡︪︧︐﹥ ︫︡﹡︡. ر
︋︀ز﹍︣ی ︋﹥ ︑﹫︀︑︣ ﹝﹩ آ﹠︡ ا﹝︀ در آ︠︣ ر﹞︀ن آ︨﹫︧︐︀ن و ر﹫﹞﹥ ︨﹢﹁﹙﹢ر 

 .︡﹡﹢︫ ﹩﹞

﹩﹡︀︠ ﹩﹚︻ ﹩︗︀ ﹏︱﹀﹛ا︋﹢ا
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︀ز﹍︣ی از دا﹡︪﹍︀ه  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٧ – اراک. دا﹡
آزاد ا︨﹑﹝﹩ اراک و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ از دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ و 

﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ︑︣ان. ﹡﹢︧﹠︡ه ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی: «︋︣ف 
︨︣خ»(ر︑︊﹥ دوم ﹡﹞﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀︧﹩ ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ا︨︐︀ن اراک، ١٣٩٧)، 

 ،(١٣٩٣ ،︫︣ ︣︑︀︑ اره﹢﹠︪︗ ﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ر︑︊﹥ اول)«ف﹢︧︠»
 ﹩﹠﹫︀ی آ﹨ ︩ ︀﹝﹡ اره﹢﹠︪︗ ﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ︀ه و ︾︤ال»(ر︑︊﹥ دوم﹫︨»

︩ ﹨︀ی: «︠﹢ب، ︋︡، ز︫️»(ر︑︊﹥  ︀﹝﹡ ︣﹍و ︨﹠︐﹩، ١٣٩٢) و ... . ︋︀ز
دوم ︋︀ز﹍︣ی ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ︠﹞︧﹥، ١٣٩۵)، «ام ︻﹙﹢ان»(ر︑︊﹥ ︨﹢م 

︋︀ز﹍︣ی ︀دواره ︨︣ا︨︣ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ︵﹙﹢ع ︠︣داد، ورا﹝﹫﹟، ١٣٩۴) و 
. ... ﹩︐
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 ﹩﹚﹛︡ا ﹩﹚︻
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹎︣ا﹁﹫﹉ از دا﹡︪﹍︀ه ︗︀د دا﹡︪﹍︀﹨﹩  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵١ – ︑︣ان. دا﹡

︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ و ﹎︣ا﹁﹫︧️. ﹋︀ر﹎︣دان ﹤﹠ ︑︣ان. ︻︣و︨﹉ ﹎︣دان، ︵︣اح︮ 
﹫︣ا﹨﹟، ﹉ و﹢﹜﹢ن»،   ︎﹉» ،«﹟﹫︀﹞ ﹤︐︣﹀︻» ،«﹑︵ پ﹢︑ ،﹑ «﹋﹑غ︋ 

︣﹎︪︐﹥»، «راز ︻︣و︨﹉» و «د︠︐︣ ﹢︎︀ن»(ر︑︊﹥ اول ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩   ︨﹏︊﹚︋»
︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ ︣﹍︀ز  ︋.(﹩︐﹠ ︩ ﹨︀ی آ﹫﹠﹩ و︨  ︀﹝﹡ ︀زد﹨﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره

 ،«︣﹍﹛ ﹎﹞︪︡ه»، «︑﹢﹜︡ی د︧﹚︵» ،«﹢﹛﹢﹢﹋ ︥ن و ﹝﹠﹫︥ه»، «︫︀زده﹫︋»
 ﹤﹫︊ ﹞︭︀م ﹝﹫︣زا»، «﹝︖﹙︫︦   ︮﹉︱﹞ ︣غ»، «︾︣وب﹝﹫ «زال و︨ 

 ،«︀﹫﹛و ز ︿︨﹢» ،«︀ن»، «دار و د﹜︡ار﹋︀﹞ ︡﹢﹡ ا︨︐︀د ︉︀︭﹞ ︣﹋در ذ
︀ز﹍︣ی  ﹠︖︣»، «﹋﹏ ︻﹠︀️»(ر︑︊﹥ اول︋  «د︠︐︣ان ﹁︱﹏ ﹁︣وش»، «︑️ و︠ 

︩ ﹨︀ی ︨﹫︀ه ︋︀زی)  و ... .  ︀﹝﹡ اره ︨︣ا︨︣ی﹢﹠︪︗

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹉ روز ﹇︊﹏ از ︑︀ج ﹎︢اری ا﹞︫︡︀ه، ا﹡︧﹩ ﹝︺︤ا﹜︡و﹜﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋︀ 

︡ ︫︀ه ازدواج ﹋﹠︡ ا﹝︀ ︫︀ه از او ﹁︣ار ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در ر︠︐︪﹢ر︠︀﹡﹥ ﹋︀خ  ﹝ا
 . ... ﹤﹊﹠د ︑︀ ا﹢︫ ﹩﹞ ﹩﹀﹞

﹡﹢︧﹠︡ه: ︋︀︋﹉ ﹜︴﹀﹩  ︠﹢ا︗﹥  ︎︀︫︀
︋︀ز﹡﹢︧﹩ ﹝︐﹟: ﹁︣﹨︀د ﹡﹆︡︻﹙﹩

﹩﹛︡ا ﹩﹚︻ :﹤﹠︮ ︀ر﹎︣دان و ︵︣اح﹋
 ﹅︀﹆︫ ،︀﹁ری و﹢﹡ ︀︐︀ر﹜﹢، آز︋ ︣ان: ︗﹢اد ا﹡︭︀﹁﹩، ﹝︧︺﹢د﹍︋︀ز

﹝︧︀﹁︣، داوود ︫﹞︦، ︨﹞﹫﹥ آ︋︀ده، ﹡︧︣﹟ ذ﹋︋ ﹅︀﹆︫ ،﹩︀︣ا﹝﹩، 
︨﹞︀﹡﹥ ا︋﹟ ︻﹙﹩

︵︣اح ﹜︊︀س و ﹢﹡ :️﹋︣︡ ﹁︣ح ﹝︣زی
آ﹨﹠﹍︧︀ز: ر︲︀ ﹋﹑﹡︐︣ی

﹩︀﹋ذ ﹟︧︣﹡ :د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان
﹩﹞︣﹋ ﹤﹝﹫﹁ :﹤﹠︮ ﹩︪﹠﹞
﹝︮ ︣︡﹠﹥: ︎︣﹨︀م ﹝︊﹫︀ن

﹡﹢از﹡︡﹎︀ن: ﹁︀︵﹞﹥ ﹋︣﹞﹩، ر︲︀ ﹋﹑﹡︐︣ی، ︣︎︀ ز﹡︡ی
︻﹊︀س: ﹋﹢روش ︋︣زی

︨︀ز﹡︡ه د﹋﹢ر: ︗﹢اد ﹝︣آ︑﹩
﹡﹆︀ش ︤︻ ︣︮︀﹡ :﹤﹠︮︤ی
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ١٢٠ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان

﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹨︀﹨︀﹨︀﹨︀﹨︀﹨︀﹨︀﹨﹨︀﹨﹨︀﹨︀﹨﹨﹨﹨﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
︩︩︩︩︩︩︩︩︩︩︩︩︩﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨ ﹨﹨ ﹨﹨ ﹨ ﹨ییی︀ی︀ی︀ی︀ی︀ی︀ی︀ی︀ی︀ی︀ی︀ی︀ی︀ی:::::::::
»»»»»»ن»ن»ن»ن»ن»ن»»ن»ن»»ن»،،،،،،،،
ا

︣︣︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩﹝﹩،،،،،،،،،

﹎︣وه ﹡﹍︀ه

ر︠︐︪﹢ر ︫︀ه
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︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
در ︫︣ا︳ ﹡︀︋︧︀﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︫︀د﹝︀﹡﹩ ︋﹥ آ︑︩ ﹋︪﹫︡ه 
 ﹩︲﹢ ️︑ ︩︀﹝﹡ ︣ب ︋︣ای ا︗︣ای︴﹞ ︡ه ای︻ ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞

︋﹥ ﹉ ﹝︖﹙︦ ︻︣و︨﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ... .

﹡﹢︧﹠︡ه: ︻﹙﹩ ﹡︭﹫︣︀ن
﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ﹜︊︀س: ﹡︧﹫﹛ ︑︀︗﹩

︋︀ز﹍︣ان: ﹨︀دی ︫﹫︣﹝﹞︡ی، ﹝﹫﹠﹢ ﹝﹙﹊﹩، ر︲︀ ﹡︺﹞︐﹫︀ن، 
﹝︣داد ︋︀﹇︣ی، ﹝︧︀ ا﹝﹫︣ی، ﹝︖︐︊﹩ ﹇︣︋︀﹡﹩، ︀﹝︡ ︨﹢ری، 

آر﹝﹫﹟ ا﹝﹫︣زاده
︵︣اح ︮﹠﹥ و ﹡﹢ر: ﹝ ﹜︣﹫︡ری

 ︵︣اح ﹜︊︀س: ﹝︣﹡﹢ش ︋﹙﹞﹥
د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ﹝︣︑︱﹩ ﹀︀ر

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۶٠ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان

﹩︗︀︑ ﹜﹫︧﹡
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︀ز﹍︣ی و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶۴ – ︑︣ان. دا﹡

ار︫︡ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ﹡﹞︀︩ از دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه آزاد 
︩ ﹨︀ی: «︨﹀︣ ︫︀دی»، «ا︎︣ت ﹡﹫︣﹡﹌ و اور﹡﹌»،  ︀﹝﹡ ︣﹍︋︀ز .﹩﹞﹑︨ا

 ﹟﹫︀را»، «آ︑ ︫︣ ور︔﹥ ﹝﹫︣زا︗︺﹀︣»، «︫︀︠﹥ ﹡︊︀ت»، «ا﹜﹞︀س و»
﹁︀︵﹫﹞︀»، «︫︉ ﹇︀︨﹛»، «روز وداع ︀ران»، «﹋﹫︀رش»، «︮︡ راه ︮︡را»، 

︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ و «︎﹠︖︣﹨﹀﹢﹐د». ﹋︀ر﹎︣دان «︊︮ اذان» ،«︣︷﹠﹞ ︀ه﹞»
.«﹩﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹤︷﹛ ︡﹠ ︳﹆﹁ ﹤﹫﹁︀﹋» ل» و﹢﹛ا︋﹢ا»
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ا︮︽︣ ﹎︣و︨﹩
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹎︣ا﹁﹫﹉ از دا﹡︪﹍︀ه ︤د  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶٠ – ﹋︣ج. دا﹡

و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ اد︋﹫︀ت ﹡﹞︀︪﹩ از دا﹡︪﹍︀ه ︨﹢ره ︑︣ان. ﹝︡رس 
 ︣﹍︡ه، ﹋︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹠︧﹢﹡ .﹩﹡︀︐︨و داور ︗︪﹠﹢اره ﹨︀ی ﹝︐︺︡د ا

︩ ﹨︀ی: «︫﹫︡ا﹩»(ر︑︊﹥ اول ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ و ﹡﹞﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀︧﹩ و  ︀﹝﹡
︨﹢م ︋︀ز﹍︣ی از ︨﹢﹝﹫﹟ ︨﹢﹎﹢اره ︠﹞︧﹥، ١٣٩۵) و ... . ﹡﹢︧﹠︡ه 
 ﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ا︋︣ ︋︀را﹡﹩ ا︨️»(ر︑︊﹥ اول ﹟︀ی: «ا﹨ ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡

︨﹢﹝﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ﹡﹞﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀︧﹩ آ︀ت، ١٣٩٧)، «﹝︤ون»(ر︑︊﹥ ︨﹢م 
﹡﹞﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀︧﹩ ︗︪﹠﹢اره ﹝﹙﹩ ︑︀︑︣ ا︓︀ر، ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  ١٣٩٧) و ... .

︩ ﹨︀ی ︠﹫︀︋︀﹡﹩: «︋︀ر آ﹝︡»، «﹝︖﹙︦ ︫︊﹫﹥ ︠﹢ا﹡﹩  ︀﹝﹡ ︀ر﹎︣دان﹋
 ﹩﹡︀︋︀﹫︠ ︩︋ ﹩﹡س ︨︤ار»، «︨︀﹜﹢ا︑﹢ره»(ر︑︊﹥ دوم ﹋︀ر﹎︣دا﹢﹫﹛﹢︗

︋﹫︧️ و ﹡﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︀︑︣ ﹁︖︣) و ... .
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﹎ ︽ ﹎ا

﹎︣وه ﹨︣﹝︦

 ﹤﹫︊︫
﹤︊︫ ﹩︋

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
︗﹢﹜﹫﹢س ︨︤ار ︎︦ از ︋︀ز﹎︪️ ︋﹥ رم ︨︺﹩ در ا﹡﹑ل ︨﹠︀ دارد. 
ا﹝︀ ︋﹥ د︨️ ︨﹠︀︑﹢ر﹨︀ ︑︣ور ﹝﹩ ︫﹢د. او ا﹟ ﹝︣گ را ﹡﹞﹩ ︢︎︣د 

. ... ﹟︀︋︣ا﹠︋

﹡﹢︧﹠︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان: ا︮︽︣ ﹎︣و︨﹩
﹢﹚﹠﹫︧ ︡ر︲︀ ﹝︺︡﹡﹊﹟، ا﹝﹫︣ آزادرو︨︐︀، ﹨︀دی﹫﹝ :︣ان﹍︋︀ز

︵︣اح ︮﹠﹥ و ﹜︊︀س: ﹝︣︲﹫﹥ ︫︀﹨︡ی
﹝﹢︨﹫﹆﹩: ﹝﹞︡ر︲︀ د﹨﹆︀ن

﹩﹠﹫︧ ﹟︧︡﹫︨ :د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان
﹩﹠﹫︧ ﹟︧﹞︡﹫︨ :﹤﹠︮ ︣︡﹞

︵︣اح و ﹝︖︣ی ﹡﹢ر: ︻﹙﹩ ر︲︀ دا﹡﹠︡ه ﹁︣د
︻﹊︀س و ﹁﹫﹙﹛ ︋︣دار: ︡﹝﹞︧﹟ ﹝﹞﹢دی

︵︣اح ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر: ا︮︽︣ ﹎︣و︨﹩
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۵٠ د﹇﹫﹆﹥

︫︣: ︫﹫︣از
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﹋﹢روش ︨﹙﹞︀﹡﹩ د﹨︊︀رز
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︻﹙﹢م ار︑︊︀︵︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٧ – رودان. دا﹡

و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨﹩ از دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ︋﹠︡ر︻︊︀س. 
﹡﹢︧﹠︡ه، ﹋︀ر﹎︣دان و ︋︀ز︑ ︣﹍︀︑︣. ︫︣وع ﹁︺︀﹜﹫️ از ︨︀ل ١٣٧٢. ﹋︀ر﹎︣دان 

︩ ﹨︀ی: «آ︀ ا﹎︣ ﹝﹟ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︋﹞﹫︣م»، «︎﹫︐︤ا ﹎﹢︫️»، «︋﹥ ︠﹠︡ه  ︀﹝﹡
︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ ︣﹍خ ︨︀ل» و ... . ︋︀ز﹢︧﹠﹞» ،«️﹀﹚﹋ ️ ﹎﹠︡م»، «︎﹢︨

«﹉ روز ر﹡﹍﹩»، «ز︣ ︋﹫︣ق ︋︀د ︨︀ل»، «︋﹩ ︋︣ی ︨︀ل»، «︾︤ل ︎︣ی  
 ️︊︓﹞» ،«︀ر﹢︐﹊︀ی: «︋︀ر﹝︀»، «و﹨ ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ︡ه﹠︧﹢﹡ . ... و «﹩︀در

١٨» و ... . 

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
د﹨﹙ــ﹩  د︨ــ︐﹥  ﹨﹞ــ︣اه  ︋ــ﹥  ︋︢﹜﹥ ﹎ــ﹢،  و  ︵﹠︤︎ــ︣داز  ︫ــ﹥ ﹝﹫︣ 

﹜﹢︵﹩ ︣︋ــ﹛ ︋ــ﹥ ︻︣و︨ــ﹩ ︎︧ــ︣ ︋ــ︤رگ ︠ــ︀ن آ﹝︡ه ا﹡ــ︡.  او ︋ــ﹥ ︠ــ﹢اب 
ــ︣  ــ︡ و ︠︊ ــ﹥ ︠ــ﹢اب او ﹝﹩ آ ــ﹩ ︋ ︀ــ︣ی در ــ︣و ﹝ــ﹩ رود و ︎ ــ﹩ ﹁ ﹆﹫﹝︻

﹝﹩ د﹨ــ︡ ﹋ــ﹥ آ﹡ــ︀ ︵﹙︧ــ﹛ ︫ــ︡ه ا﹡︡ و ︀︋ــ︡ ... .

﹡﹢︧﹠︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان: ﹋﹢روش ︨﹙﹞︀﹡﹩ د﹨︊︀رز
﹝︪︀ور ﹡﹢︧﹠︡ه: ︨︺﹫︡ ﹝﹢︡ی

︋︀ز﹍︣ان: ر︲︀ آزاددر︣﹁ ،﹩︀︡ه ︨﹙﹞︀﹡﹩، ︨﹞﹫﹥ زار︻﹩، ︨﹙﹞﹥ 
ر︲︀﹩، ا﹝﹫︡ ر﹁﹥، ︡︮﹆﹥ راور، ﹝︖︐︊﹩ ﹞﹫︡ی، ﹝︐﹫﹟ ︨﹙﹞︀﹡﹩، 

﹙﹫﹞﹥ ا﹁︣ا︫︐﹥
︉ زاده ا﹝﹫﹟ ︋︀︨︣ه، ︾﹑﹝︧﹫﹟ ﹡︷︣ی،  ﹫︊ ︣وز︋ :﹩﹆﹫︨﹢﹞ ︣وه﹎

آر﹝﹫﹟ ︠﹢د︨︐︀ن، ﹝﹞︡ر︲︀ ﹋﹢﹨︤اد،  ︡﹝﹞﹞︤وی، ︻﹙﹩ ر︲︀ 
 ﹤︪﹫︎︣﹠﹨

﹎︣وه ﹡﹢ر: ﹞﹫︡ ا﹜﹫︀ری، ︾﹑م ر︲︀ ر﹫﹞﹫︀ن
︵︣ا︀ن ︮﹠﹥: ﹋﹢روش ︨﹙﹞︀﹡﹩ د﹨︊︀رز، ﹝﹢︨﹩ ︻︀﹝︣ی
︵︣ا︀ن ﹜︊︀س: ﹋﹢روش ︨﹙﹞︀﹡﹩ د﹨︊︀رز، ﹨︀﹡﹫﹥ ﹡︖﹫︣﹎︀ن

︵︣ا︀ن ﹎︣﹛: آرش ر﹞︀﹡﹫︀ن، ︵﹫︊﹥ ز﹡︡ش
︉ زاده ا﹝﹫﹟ ︋︀︨︣ه، ︨﹞﹟  ﹝﹢︡ی ﹫︊ ︣وز︋ :︣︋︣داران﹢︭︑︀︨︀ن و﹊︻

﹩︀﹀︮ ︣اح ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر: ﹝﹫﹑د︵
 ﹟﹫︧ ،︡ی﹢﹞ ︡ار﹋︀ت ا︗︣ا: ︑﹢﹁﹫﹅ ﹋﹠﹍﹩، ︨﹫︀ووش ﹡︷︣ی، ︾︤ل︑

﹩﹝︣﹋
﹝﹠︪﹩ و د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ﹙﹫﹞﹥ ا﹁︣ا︫︐﹥

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧٠ د﹇﹫﹆﹥
︫︣: ︋﹠︡ر︻︊︀س

ــــــــــــ﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩﹩
ــــــــــــــــــــــ﹢﹢ا﹢﹢﹢ا﹢ا﹢﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ا﹢ابببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ـــــــــــــــــــ︣︣︣︣︣︣ ︣︣︣︣︣︣ ︣︣ ︣ ︣ ︣︣︣ ︣ ︣  ︊︠︊︠︊︠︊︠︊︠︊︠︊︠︊︠︊︠︊︠︊︠︊︠︠︊︠︊︠︊︠︠︊︠︠︊︠︠︠ ووووووووووووووووووو

﹎︣وه ︑︀︑︣ ︑︀گ
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﹝︡ی ︾﹑﹝﹩
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ردا﹡﹩ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ﹡﹞︀︩ از دا﹡︪﹍︀ه  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶١ - ︫︀ز﹡︡. دا﹡

ا﹜﹫﹍﹢درز و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ اد︋﹫︀ت ﹡﹞︀︪﹩ از دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ اراک. 
 ︬﹫︪︑ ︹﹝︖﹞ ﹉︥︑︀ت ا︨︐︣ا﹆﹫﹆︑ ︤﹋︣﹞ ︪︀ور ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی﹞
﹝︭﹙️ ﹡︷︀م. ﹝︪︀ور ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا︤اب ا︣ان و ... 
 ︣︊︮» ،«︡︣وار﹞» ،«︣﹍د ﹩︐︀ی: «روا﹨ ︩ ︀﹝﹡ ︣﹍︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹋ .

زرد»، «︻︀︫﹅ ︑︣﹟ روز﹎︀ر»، «︨﹙︴︀ن ﹉ روزه»، «ا︑﹢︋﹢س ︫︣ی»، 
«د﹁︀︻﹫﹥ ﹋︣ا︨﹢س»، «ا﹁︺﹩ ︵﹑﹩»، «روزی از روز﹨︀ی ا︨︉» و ... . 

.«︣︡﹆︑» ﹜﹚﹫﹁  ﹤﹚︑ ︣﹍︀ل «︨﹫︣ و ︨︣﹋﹥». ︋︀ز︨︣ ︣﹍︋︀ز

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹎︣وه ︨﹢﹎﹢اران و ︾﹛ ﹡﹢ازان ︋﹥ ︨︣﹋︣د﹎﹩ آ﹝﹫︤﹇︪﹞︪﹛ 

وارد آ︋︀دی ︎︣︠﹠︡ه و ︫︀دی ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ﹜︊﹠︡ را از ﹝︣دم ده 
. ... ﹤﹊﹠ا ︀︑ ︡﹠زدا ﹩﹞

﹩﹝︡﹇ ︡ه: ︎﹫﹞︀ن﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ︮﹠﹥ و ﹜︊︀س: ﹝︡ی ︾﹑﹝﹩

️ ا﹜﹞ ،﹩︡ی ︾﹑﹝﹩، ﹝﹙﹫﹊︀  ︋︀ز﹍︣ان: ︎︀ر︨︀ ر﹡︖︊︣، ︻︀﹜﹫﹥ ﹡︺﹞
︋︖️، ر︲︀ ︧﹫﹠﹩، ︻﹙﹩ ︨︊︤واری، ﹝﹞︡ر︲︀ ﹡﹢ری، ﹋︀﹝︣ان 

 ﹤﹝︵︀﹁ ،︀﹫﹋ ﹩﹡︀﹝ا ﹜︣﹞ ،زاده ﹩︗︀ ︀︲︡ر﹫﹝ ،︣︊﹋ا ﹩﹚︻ ﹩︗︀
 ،﹩︧︊︀زی، آ﹡﹫︐︀ او︫ ︀م آ︋︀دی، ز﹨︣ا︷﹡ ﹤﹫︲︣﹞ ،﹩﹝﹫﹚︨

︻﹙﹫︣︲︀ درو︩، ︨﹞﹫︣ا ﹁︣﹇︀﹡﹩، ︾︤ا﹜﹥ ︡ادی، ز﹨︣ا 
︗︀﹡﹍﹫︣ی، ︣﹡ ︡﹝﹞﹞︀﹡﹩، رز︐︀ ︾﹀︀ری

آ﹨﹠﹍︧︀ز: ︧﹫﹟ ︻﹙﹫︤اده
︵︣اح ﹎︋ ︀︧﹞ :﹜︣︊﹢دی
﹩︀︲︣اح ︎﹢︨︐︣: ︨︀را ر︵

️︖︋ ︀﹊﹫﹚﹞ :د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان
د︨︐﹫︀ر آ﹨﹠﹍︧︀ز: ︮︊︀ ︻﹙﹫︤اده

﹟﹫︧  ﹫︫ ︀ن﹁︣︻ :﹤﹠︮ ﹩︪﹠﹞
︑ :︫︣︣ان

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧٠ د﹇﹫﹆﹥

﹝︡ی ︾﹑﹝﹩

︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡︡﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠﹠ززززززززززززززززددداادادادااداداداددادادادادا﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹩﹞﹩﹞﹩﹞﹩﹩﹩﹩

︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡﹠︡هههه:ه:ه:ه:ه:ه:ه:هه:ه: ︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧︧﹢﹡﹢﹡﹢﹡﹢﹡﹡﹢﹡﹢﹡﹢﹡﹢﹡﹡﹢﹡﹢﹡﹢﹡﹡﹢
و و و وو و و ﹎ررررر﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎ر﹎︣︣د︣د︣د︣د︣د︣د︣د︣د︣د︣داناناااناناناانانانانانان ︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋︀﹋
ززز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز︀ز﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍︣︣︣︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣اننننن:ن:ن:ن:ن:ن:ن:ن:ن:ن: ︋︋︋︋︋︋︋︋︋
️️️️️️️️️️️️️️️️️️︖︖︖︖︖︖︖︖︖︖︖︖︖︖︖︖ ︋︋︋︋︋︋︋︋︋︋︋︋︋
︗︀︗︀︗︀︗︀︗︀︗︀︗︀︗︀︗︀︗︀︗︀︗︀︗︗︀︗︀︗︀︀
︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻
︗︗︗︗︗︗︗︗
آآآآآآآآآ
︵︵︵︵︵︵︵︵︵
︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵
ددددددددددددددد︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨
دددددددددددد︨︨︨︨︨︨︨︨︐︐︨︨︐︨︨︐︨︐︨︐
﹩︪﹩︪﹩︪﹩︪﹩︪︪﹩︪﹩︪﹩︪﹩︪﹩︪﹩︪﹩︪︪︪︪﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹞﹠﹞﹠﹞﹞
︣︣︣︣︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ :︣:︣:︣:︣:︣︣:︣:︣︣︣:︣:︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︣︣︣
︀﹝︀﹝︀﹝︀﹝︀﹝︀﹝︀﹝︀﹝︀﹝﹝︀︀﹝︀﹝︀﹝︀﹝︀﹝﹝﹝﹝︀﹝﹝﹡ ﹡ ﹡ ﹡﹡ ﹡﹡﹡ ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ت︡تت︡تت︡ت︡ت︡ت︡ت︡ت︡ت︡ت︡ت︡ت︡ت︡ت︡ت ﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞

️﹊︋ ﹩︪︀﹝﹡ ︣وه﹎
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﹎︣وه ا︣ان د︠️

﹋︀︋﹢س ﹨︀ی 
﹝︣د ﹝︪﹊﹢ک

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹨﹠﹍︀م ︫﹢رش ز﹡︀ن ︀ل ﹝﹫︡ان در ︻︭︣ ﹇︀︗︀ر، ﹝︣دی ︋﹥ ﹡︀م 

️ ︨︀ز ︠﹢اب ﹝﹩ ︋﹫﹠︡ ﹋﹥ ﹡︀﹝﹥ ای ︋︣ای او ﹁︨︣︐︀ده ا﹡︡  ︣︊﹋ ﹏﹫︻︀﹝︨ا
و او را ︋︀ ︎﹙﹢ان ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︀ل ﹝﹫︡ا﹡﹩ ا︫︐︊︀ه ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ و ... .

️︋︣︮︀﹡ ﹟﹫︧︡﹝﹞ :︡ه﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ﹜︊︀س: ﹝﹙﹫﹊︀ ر︲﹩

︋︀ز﹍︣ان: ا﹝﹫﹟ ا﹋︊︣ی ﹡︧︉، ︋︣ام ︨︣وری ﹡︥اد، ︎﹫﹞︀ن ︀﹇﹢︑﹩، ا︻︷﹛ 
︻︣﹁︀﹡﹩، ا﹝﹫︣ر︲︀ ︗﹑﹜﹩، ﹋﹢روش ر︪︠﹠︡ه ︎﹩، ﹁︫︣﹫︡ ﹨︡ی، ︻﹙﹩ 

﹩﹀︪﹋ ﹏﹫︨ ،﹩﹚﹋﹢︑ ︀﹫︫︣ی، ار﹇︀︋
 ﹤﹛ر︲︀ ا︋﹢︵︀﹜︊﹩، ا ﹩﹚︻ ،﹩︀﹇︣ان ﹎︣وه ︑﹆﹙﹫︡ ز﹡︀﹡﹥: ︨︀﹡﹫︀ آ﹍︋︀ز

︻︊︀︨﹩، ز﹨︣ا ر﹞︐﹩، ︻︧﹏ ﹋︀وه ای، ︡ ،﹩︪︋ ﹟﹝︨︀︒ ︠︊︀ز، 
﹩﹊︫ ︀﹠﹫︊﹞

︋︀ز﹍︣ان ︨﹫︀ه ︎﹢ش: ﹞︡﹝﹞︡ی ︧︠︣وی، ︮︣ا ﹝﹫︣زا﹩، ︎︀ر︨︀ 
﹉﹫︗︀︑ ﹟﹫︧︡﹝﹞  ،ر﹢︎ ﹩﹚﹇

﹡﹢از﹡︡﹎︀ن: ︻﹙﹩ ر︲︀ ا︋﹢︵︀﹜︊﹩، ﹝︐﹫﹠﹥ روا﹡︖﹩، ︾︤ل ︠﹙﹫﹙﹩
﹩︑﹢﹇︀ ︀ن﹝﹫︎ :﹤﹠︮ ︣اح︵

د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ا﹜︀م ︑︧﹙﹫﹞﹩
︑︭﹢︣︋︣دار: ﹨︀﹜﹥ ﹇︀︨﹛ زاده

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٩٠ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان

﹝﹙﹫﹊︀ ر︲﹩
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︧︀︋︡اری از دا﹡︪﹊︡ه  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶٠ – ︑︣ان. دا﹡
 .﹟﹝︋ ︣ی﹍︡ر︨﹥ ︋︀ز﹞ ︣ان. دار﹡︡ه ﹝︡رک ﹨﹠︣ی از︑ ای ﹤﹁︣ و ﹩﹠﹁

 ،«﹩﹚﹆︧﹁» ،«﹢﹛﹢﹢﹋ ︀ی: «﹝︴︣ب»، «ا︑﹙﹙﹢»، «︫︀زده﹨ ︩ ︀﹝﹡ ︣﹍︋︀ز
«︑︣︋️»، «آ﹡﹊︦ ﹋﹥ ﹡﹫︀﹝︡ه»، «︑﹢ ︀ر︨﹢ ︠︊︣ی ﹡﹫︧️»، «﹝︣︔﹫﹥ ای 

︋︣ای ﹉ ︋︀﹡﹢»، «︋︀غ زا﹜︤ا﹜﹉»، «︨﹫︀ه و ︾︤ال» و ... . ﹋︀ر﹎︣دان 
︩ ﹨︀ی: «آ﹡﹊︦ ﹋﹥ ﹡﹫︀﹝︡ه»، «ا︎︣ت ﹡﹫︣﹡﹌ و اور﹡﹌»، «︎︨︣﹢﹡︀»،  ︀﹝﹡

︉ ︋﹫︣ ﹝︀در»(﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ﹝︪︐︣ک ︋︀  «﹋﹙﹥ ︎﹢ک ﹨︀»، «﹋﹢ر﹡﹢﹝︐︣»، «︫
︎﹫﹞︀ن ︀﹇﹢︑﹩) و ... . 
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﹉︣وه آ︨﹢ر﹎

﹋︀ر﹡︀﹝﹥ 
︋﹠︡ار︋﹫︩︡︠

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
دا﹡︪﹞﹠︡ ا︣ا﹡﹩ ︋﹥ ﹡︀م ︋﹠︡ار ︋﹫︩︡︠، ︗︀﹝﹩ ︗︀ن ﹡﹞︀ را ︨︀︠︐﹥ 

️  ا﹝︀ ︗﹛ ︫︀ه در ︑﹆︀︋﹏ ︋︀ ﹨﹢ر﹝︤د، از  و آن را ︋﹥ ︗﹛ ︫︀ه داده ا︨
︵︣﹅ ︗︀م، ︑﹞︀م ︗︀ن و ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣د﹝︀ن را ز︣ ﹡︷︣ ﹝﹩ ︋︣د و 

. ...

﹩︀︱﹫︋ ︣ام︋ :︡ه﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دا﹡︀ن: ︗﹢اد ︮︡ا﹇️، ا﹜︀م ا︋﹠﹩
︋︀ز﹍︣ان: ︗﹢اد ︮︡ا﹇️، ا﹜︀م ا︋﹠﹩

︵︣اح ︮﹠﹥: ︗﹢اد ︮︡ا﹇️
︵︣اح ﹜︊︀س: ا﹜︀م ا︋﹠﹩
︵︣اح ﹡﹢ر: ا︧︀ن ا︋﹠﹩

﹝﹢︨﹫﹆﹩: ﹝﹞︡︗︺﹀︣ (ا﹝﹫︡ ︨︺﹫︡ی)
﹝︖︣︀ن د﹋﹢ر: ا﹝﹫﹟ ︻︣ب زاده، ﹝︣︑︱﹩ وز︣︀ن، ا﹞︡ ﹁﹆﹫﹥، آ﹠︀ز 

︗﹙﹫﹙﹩، ﹁︀︵﹞﹥ ﹋︪︀ورز
﹩︋︀︀ر﹁ ﹟﹫︧︡﹝﹞ :︣اح ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر︵

﹝︡︣ ︋︣﹡︀﹝﹥: آ﹁︣﹟ ا︋﹠﹩
️ ا﹜﹥ ︾︱﹠﹀︣ ﹝︪ :️︨︣︎︨︣

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۵۵ د﹇﹫﹆﹥
︫︣﹢︋ :︫︣

︗﹢اد ︮︡ا﹇️
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ اد︋﹫︀ت ﹡﹞︀︪﹩ از دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩  ﹝︐﹢﹜︡ – ١٣۵٧ ︋﹢︫︣. دا﹡
︋﹢︫︣. ﹝︡رس و ︻︱﹢ ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ ﹎︣وه ︨﹫﹠﹞︀ و ︑︀︑︣ دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ︋﹢﹢﹡ .︫︧︣﹠︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان 

︩ ﹨︀ی: «﹋︀﹋︀ت ﹋︪﹩»، «ا﹇︐︊︀س ︠﹢ن»، «﹇︀︑﹏ ﹋︣ه ا︨︉»، «﹎﹢دو﹋︦»، «︑﹢﹨﹛»، «︫︀ه ﹋︪﹩»، «︑︣︗﹞﹥  ︀﹝﹡
 ️︪︣ه ︫︡ه»، «ده آ﹡︐︣و︎﹩ و︀︨ ︡ار︫﹠︀︨﹩ ︗﹠﹌»، «﹝︣﹎︤ار ︨﹫︀ه ︨︣خ ︫﹫︀ر﹨︀ی ︑﹫﹀﹢︨﹩»، «︗︀﹡︀︑︀ ﹋﹑غ︡︎

︎﹢﹐رک»، «﹎﹢زن، ژا﹡️، زرد، ر︨︀﹜﹥ ﹉ ﹎︀و︣ان»، «︋︀در» و ... .

ا﹜︀م اِ︋﹠﹩
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹝﹠︨︡﹩ آی ︑﹩ از دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ︋﹢︫︣ و دا﹡︪︖﹢ی  ﹝︐﹢﹜︡ – ١٣۶۵ ︑︣ان. دا﹡

︩ ﹨︀ی: «﹝︖﹙︦ ︨﹢ر  ︀﹝﹡ و ︵︣اح ﹜︊︀س ︣﹍︋︀ز .︤﹋︣﹞ ︣ان︑ از دا﹡︪﹍︀ه آزاد ﹩︪︀﹝﹡ ︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ اد︋﹫︀ت﹋
︨﹢گ»، «﹡︀︮︣ا﹜︡﹟، ﹝﹙﹫︖﹉ و ﹎︣︋﹥ ﹇︖︣ی»(در︀︗ ️﹁︀︤ه دوم ︋︀ز﹍︣ی و ︗︀︤ه اول ︵︣ا﹩ ﹜︊︀س از د﹨﹞﹫﹟ 

︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ا︨︐︀﹡﹩ ︋﹢︫︣، ︨︀ل ١٣٩٢)، «︨﹫﹥ ︨﹢ل»، «﹝︣غ در︀﹩»، «د︨︐︀ری ﹋﹥ ︋︣ ︎﹫﹊︣ ا︨︉ ︎﹫﹉ در راه 
︩ ﹨︀ی: «﹇︀︑﹏ ﹋︣ه ا︨︉»، «﹎﹢دو﹋︦»، «︑﹢﹨﹛» و «ا﹎︣ ︫︊﹩ از  ︀﹝﹡ ︡ه، ﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ﹜︊︀س﹠︧﹢﹡ . ... و «...

︩ ﹨︀ی: «︋︀در»، «﹎︤ار︫﹩ ﹝︣﹎︊︀ر» و ... . ︀﹝﹡ ︣﹍︣ی». ﹋︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹁︀︧﹞ ︣ان︑ ︀ی﹨ ︉ ︫﹩︐
﹠
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︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣﹛ ︫﹫︣ه ای ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹇︊︣ ︠﹢د ﹝﹩ ﹎︣دد.

﹡﹢︧﹠︡ه: ﹝︣ان ر﹡︖︊︣
(︋︣ا︨︀س ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥ «︨﹥ روز ︻︤ای ︻﹞﹢﹝﹩» ﹡﹢︫︐﹥ ﹋︊︡ ︑︀راج)

﹩︐﹝ر ︡﹫︖﹞ :﹟︐﹞ ﹩︧﹢﹡︋︀ز
︵︣اح و ﹋︀ر﹎︣دان: ر︲︀ ︋︣ا﹝﹩

﹩︐﹝ر ︡﹫︖﹞ :︣﹍︋︀ز
︵︣اح ﹜︊︀س: ︎﹍︀ه ︑︣﹋﹩
﹩︣اح ﹡﹢ر: ر︲︀ ︠︱︣ا︵
︀﹫︗︀ ︀︀ر﹞ :﹜︣﹎ ︣اح︵

﹝︮ ︣︡﹠﹥: ﹝﹫﹑د ︋︣ا﹝﹩
﹩﹊﹚﹞ ︀﹝﹫︫ :﹤﹠︮ ﹩︪﹠﹞

﹩﹠︡﹛را﹢﹡ ﹜︣﹞ :د︨︐﹫︀ر ﹜︊︀س
︻﹊︀س: ر︲︀ ︗︀و︡ی
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۵٠ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان

ر︲︀ ︋︣ا﹝﹩
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ︨﹫﹠﹞︀ از  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٩ – ︑︣ان. دا﹡

︩ ﹨︀ی: «︎﹫︣﹝︣د و ︋︊︣»،  ︀﹝﹡ ︣ان. ﹋︀ر﹎︣دان︑ ︣﹠﹨ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹌ و
«ز﹡︡﹎﹩ ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩»، «︋﹫︧️ ﹝︐︣ی ︗﹢اد﹥»، «︻﹊︦ ︠︀﹡﹢اد﹎﹩»، 
«﹨﹞﹫﹟ ﹢ا﹜﹩»، «﹝︊︀رک و ﹡︧﹏ ︗︡︡»، «﹡﹍︀ه ︠︳ ︠︴﹩»، «﹐ ﹝﹊︀ن 

 ︣︑︀︑ ﹩﹚﹚﹝﹛︡ه ︨﹩ و ﹨﹀︐﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ︋﹫﹟ ا︣ح و ا︵  ︣ ﹐ز﹝︀ن»(ر︑︊﹥ ︋︣︑
 ﹉ ︀︑» ،«﹢﹡︀︋ ﹤︵︀ی: «︑︣ن»، «﹝︪︣و﹨ ︩ ︀﹝﹡ ︣﹍و ... . ︋︀ز (︣︖﹁

︋︪﹞︀ر»، «︑﹞﹞ ﹩︀︫︀﹊﹢م ︋﹥ ا︻︡ام»، «در ﹝﹥ ︋﹢ان»، «︾﹑﹝︣︲︀ 
﹜︊﹠︡ی»، «﹝﹟ ﹥ ︗﹢ری ﹝﹞﹊﹠﹥ ﹥ ︎︣﹡︡ه ︋︀︫﹛»، «︋︍︀ از ا︑﹢︋﹢س ︗︀ 

﹡﹞︀﹡﹩» و ... . 

﹑︠
ززززززززززززززززززززززززززززززز﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
)))))))))))))))))))))
︀︋︀︋︋︀︋︋︀︋︀︋︀︋︀︋︋︋︀︋︋︋︋︋︋︀︋︀︋︋︋︋︋
︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵
زززززززززززززززززز︋︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀︋︀ززز
︣︣︣︣︵︵︣︵︣︵︵︣︵︵︣︵︣︵︣︵︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣ااااحاااااحااحاحاحاحاحاحاحاحاح
︣︣︵︵︣︵︣︵︣︵︣︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣︵︣اااااحااااااححاحاااحاحاحاحاحاح
︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︣︣︣︣ا︣ا︣︣ا︣ا︣ا︣︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣ا︣اححححححححح
︡﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡﹞︡﹞﹞︡﹞︡﹞︡︡﹞﹞︡﹞︡﹞︡﹞﹞﹞︡﹞︡﹞︡﹞﹞
︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪︪﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹠﹠﹞﹠﹞﹠﹞﹞﹠﹠﹞﹠﹞﹠
ددددددددددددددددد︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨︨

﹎︣وه ︑︀︑︣ ﹝﹟ و ︑﹢

﹋︣﹛ ﹜﹢ژی
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︻﹙﹫︣︲︀ داوری
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ︑︀︑︣ از  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶٠ – رودان. دا﹡

︩ ﹨︀ی: «آواز ﹝︐︨︣﹉  ︀﹝﹡ ︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان﹠︧﹢﹡ .︣ان︑ ︣﹠﹨ دا﹡︪﹍︀ه
 ،«﹩︀ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ︪︠﹉ ا﹡︐︷︀ر»، «ر﹡︕ ︑︣ا﹡﹥ ﹨︀ی ︨﹫﹞︀»، «︾︤ل ︎︣ی در

﹠﹍︀ر»(ر︑︊﹥ ︋︣︑︣ ﹝︧︀︋﹆﹥ ﹡﹞﹢﹡ ﹤﹞︀﹠︪︀︧﹩ از ︨﹩  و  ِ︨ «︋﹩ ︋︣ی»، «
 ﹊﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︀︑︣ ﹁︖︣) و «︀﹨ ﹤︀︨﹩ در ︋︀د». ﹋︀ر﹎︣دان 
︩ ﹨︀ی:«﹋﹙﹥ ︨﹀﹫︡»، «︨︣خ ︨﹢زان»، «﹇︭﹥ ﹨︀ی در﹎﹢︫﹩» و ...  ︀﹝﹡

. ﹡﹢︧﹠︡ه ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی: «︫﹙﹫﹉ ﹎﹙﹢﹜﹥ ﹜︢ت»، «دا﹝︀﹨﹩»، «︾︣وب 
ا︋︡ی»، «︮︡ای ︋﹩ ︮︡ا» و ... .

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹝﹢ُ︾﹙﹩ ︎﹠︀(﹡︀م ﹉ ﹇︀︋﹙﹥ ︗﹠﹢︋﹩ در آداب و ر︨﹢م زا﹞︀ن ﹡︤د ︻﹢ام 

ا︨️ و ﹝︐︣ادف ︋︀ ︫︭﹫️ ︠︀﹜﹥ رورو در ﹁︣﹨﹠﹌ ︻︀﹝﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡) 
﹨﹞︣اه ︋︀ ︀ر د︠︐︣ش، ﹝︀در︋︤رگ و ︠︡﹝︐﹊︀ر ︠︀﹡﹥ در ﹉ ︻﹞︀رت 
︋︀ ︫︣ا︳ ز﹡︡ان ﹎﹢﹡﹥ ای  ﹊﹛ ﹝﹪ را﹡︡. ︨﹟ د︠︐︣﹨︀ ︋︀﹐ ر﹁︐﹥ و ز﹝︀ن 

ازدوا︗︪︀ن ﹁︣ار︨﹫︡ه ا︨️ ا﹝︀ ... .

﹡﹢︧﹠︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان: ︻﹙﹫︣︲︀ داوری
︋︀ز﹍︣ان: ︨︀را ︑﹢﹋﹙﹩، ︨﹫﹞︀ ︎﹢ر︨︀﹐ری، ﹁﹫﹞﹥ ﹁︣﹨︀﹡﹩، ︨︺﹫︡ه 

 ﹤﹫︐﹁ ،ری ﹡︧︉، ︻︀︵﹀﹥ ﹝︧︖︡ی﹐︀︨ ﹜︣﹞ ،﹩︑زار︻﹩، ﹝︺︭﹢﹝﹥ ﹇︡ر
﹩︀﹆︋

﹝︪︀ور ﹋︀ر﹎︣دان و ﹝︡︣ ا︗︣ا﹩: ﹝︖﹫︡ ︗﹞︪﹫︡ی 
﹝﹠︪﹩ ︮﹠﹥: ﹡︀ز﹑ داوود

︵︣اح ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ︨︣ا︋﹩
ا︗︣ای ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ﹝︣داد ذا﹋︣ی، ︻﹙﹩ ︎﹫﹑رام، ︻﹙﹩ ا︨︡ی، ﹝︧﹙﹛ 

︫﹫︣︻﹙﹩، ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ︨︣ا︋﹩
︵︣اح ︮﹠﹥، ︎﹢︨︐︣ و ﹎︣ا﹁﹫﹉: ︻﹙﹫︣︲︀ داوری
︵︣ا︀ن ﹡﹢ر: ︨︖︀د ︵﹞︀︨︊﹩، ر︲︀ ر﹝︱︀ن ︎﹢ر

︵︣اح ﹜︊︀س: ︨﹞﹫﹥ د﹨﹆︀﹡﹩
︵︣اح ﹎﹞ :﹜︣︣ان ︠﹙︕

︵︣اح ﹜﹢﹎﹢︑ :︌︀﹢﹡︦ د﹨﹆︀﹡﹩ 
دوز﹡︡﹎︀ن ﹜︊︀س: ﹊﹫﹞﹥ در︾︀ل، ︫︊﹠﹛ در︨﹢ان، ز﹋﹫﹥ د︨︐﹢اره، 

﹁︣زا﹡﹥ ︎﹢رداد ︠︡ا﹩ ﹁﹢﹐دی، ︫﹑ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩، ﹝︺︭﹢﹝﹥ ︋︀را﹡﹩، 
﹁︀︵﹞﹥ ︠︊︣، ︎︣وا﹡﹥ ︋﹫﹠︣﹞ ،﹩︀﹛ ︎︣﹝︣، ︋︐﹢ل ﹝﹫︣زاده، آ︨﹫﹥ زار︻﹩، 

﹝︺︭﹢﹝﹥ ﹇︡ر︑﹩
️︋︀︖﹡ ︡﹝﹞ :︣ی د﹋﹢ر︖﹞

﹝︖︣ی ﹎︣﹛: ︨﹞﹫︣ا ارد︨︐︀﹡﹩
︻﹊︀︨︀ن: ﹝︖﹫︡ ︗﹞︪﹫︡ی، ﹡︀ز﹡﹫﹟ ︎﹢ر﹨︀دی، ﹝﹢﹡︀ ︫︣﹁﹩

︫︣: ︋﹠︡ر︻︊︀س
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۶۵ د﹇﹫﹆﹥

︠
﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞﹞
ا︨ا︨ا︨ا︨ا︨ا︨ا︨ا︨ا︨ا︨
︣﹝︣﹝︣﹝︣﹝︣﹝︣﹝︣﹝︣﹝﹝﹝︣﹝﹝﹝︣ ﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨﹨
︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︫︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣︣اااااااااا ︀︀︀︀︀︀︀︀︀︀︀︀︋︋︋︋︋︋︋︋︋︋︋︋︋
︗ا︗︗︗︗ا︗ا︗ا︗ا︗ا︗ا︗ا︗ا︗︪︪︪︪︪︪︪︪︪ ووددودودددودودودودودودودودو زززازازاززازازازازازازازاز

﹎︣وه ︑︀︑︣ آ﹫﹠﹥ ︗﹠﹢ب

(︋︣ا︨︀س ﹡﹞︀︩ ︠︀﹜﹥ رورو و 
 ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ︋︣دا︫︐﹩ آزاد از

︠︀﹡﹥ ︋︣﹡︀ردا آ﹜︊︀ ا︔︣ ﹜﹢ر﹋︀)
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﹩﹀︨﹢ ﹜︓﹫﹞
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ︨﹫﹠﹞︀ از  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶٠ – ︫︣ری. دا﹡

دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ از ﹝︡ر︨﹥ ︋︀ز﹍︣ی ﹡﹆︩ ﹜﹢﹋﹢ک 
 ︣﹍ن. ﹋︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹢︤﹢﹚︑ و ︀﹝﹠﹫︨ ،︣︑︀︑ ︣﹍︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹋ .︦︎︀ر

 ︫︣ ا﹜﹞︀س و» ،«﹤︤︺︑ ︣﹍ن»، «︋︀ز﹢﹫﹠︀ی: «︋﹥ ︨﹢ی آو﹨ ︩ ︀﹝﹡
︩ ﹨︀ی: «︫︀خ ﹡︊︀ت»، «︻︣و︨﹩  ︀﹝﹡ ︣﹍︀را»، «او﹜﹫﹟ ︋︀زی» و ... . ︋︀ز︑ 
︠︀ن  ﹝︷﹀︣»، «﹝︺︣﹋﹥ ا﹨﹏ ︵︣ب»، «﹝︊︀رک ﹡︀﹝﹥»، «﹝﹟ و ︑﹢ و ر︨︐﹛ و 
︫︀﹨﹠︀﹝﹥»، «روز ︧﹫﹟»، «﹝﹢︫﹥ رو ﹋﹩ ︠﹢رده؟»، «ا﹡︐﹫﹍﹢﹡﹥»، «︨﹥ 

 ﹉و راه ︋︀ر ﹢و د ﹟︧» ،«︀﹨﹢و ﹨﹫︘ ار︋︀ب»، «﹇︭﹥ آدم ﹨︀ و د ︣﹋﹢﹡
︎︪️ ﹋﹢ه» و ... .

﹎︣وه ﹨﹠︣ی ︮﹀﹫︣

﹡︀ز﹎﹏

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹎︣وه ﹡﹞︀︩ ز﹡︀﹡﹥ در ︻﹞︀رت  ︨︀﹐را﹜︡و﹜﹥، ﹁︣ز﹡︡ دوم 

﹝︷﹀︣ا﹜︡﹟ ︫︀ه، در ︀ل ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ︫︀د ︠︀﹜﹥ رورو ﹨︧︐﹠︡ 
﹋﹥ ︫︀زده ﹋︀﹝︣ان ﹝﹫︣زا، ︀در︀﹇︙﹢ر ︋﹥ ︨︣ ︋﹥ ﹝﹫︀ن ز﹡︀ن 

︻﹞︀رت ﹝﹩ آ︡ و ︠︀︵︣︠﹢اه ﹡︀ز﹎﹏ د︠︐︣ ︗﹢ان ﹎︣وه 
﹡﹞︀︩ ز﹡︀﹡﹥ ﹝﹩ ︫﹢د و ... .

﹡﹢︧﹠︡ه: ︻﹙﹩ ﹝﹢︨﹢︀ن
﹩﹀︨﹢ ﹜︓﹫﹞ :︀ر﹎︣دان﹋

 ،︡︡ی و︔﹢﹇﹩، آ︑﹫﹥ ︗︀و﹞ ،︕﹞︀︡ه در︣﹁ :︣ان﹍︋︀ز
︻﹙﹩ ر︗ ﹜︓﹫﹞ ،﹩︀﹢︨﹀﹩، ﹝︖﹫︡ ﹇︣︋︀﹡﹩، ︋︀ران ︨︐﹢ده، 
︨︣﹡︀ز ︻︊︀س زاده، ز︊︀ ﹋︀︸﹞﹩، ﹝﹫﹠︀ ︻︊︀س زاده ﹝﹠︐︷︣ی، 

ا﹜︀م ︣︎︪︀﹡﹩، ︨﹞﹫﹥ روز﹎︀ری، ︫﹫︣﹟ ا︤ی، ︫︊﹠﹛ ︋︣︗﹩، 
آرام ﹝︭︴﹀﹢ی، ︡︓﹥ زارع

︵︣ا︀ن  ︀﹠﹫︨،﹩﹀︨﹢ ﹜︓﹫﹞ :﹤﹠︮﹫﹑ق ︋﹫﹍﹩
︵︣اح ﹜︊︀س: آ﹡︀﹨﹫︐︀ ﹋︀︫︿
﹩︣اح ﹡﹢ر: ر︲︀ ︠︱︣ا︵

﹩﹡︀︪︣︎ ︀م﹛ا :︤د︨︐﹫︀ر اول و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر
﹝︡︣ان ︮﹠﹥: ﹝︭︴﹀﹩ ︋︧︀︵﹩، ا﹝﹫︧︣﹫﹟ ︗︺﹀︣︎﹢ر 

︨︣︎︨︣️ ﹎︣وه ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ز﹨︣ه ︻︪﹆﹩ ︠︀ص
﹎︣وه ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ︻﹙﹩ ︗︊︀ری، ﹝︣داد ﹡﹫﹉ ︠﹢، ﹡﹫﹢︫︀ ︨︣د︫︐﹩

︻﹊︀س: ا︠︐︣ ︑︀︗﹫﹉
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٩٠ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان
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️︋ د﹡︊︀ل ﹤︋

ا﹞︡ د﹨﹆︀ن
 ︩︀﹝﹡ ﹩﹡︀ن. دا﹡︪︖﹢ی ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹋︀ر﹎︣دا﹀︮١٣۶٨ – ا ︡﹛﹢︐﹞
دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ︑︣ان. ︫︣وع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨﹠︣ی از ︨︀ل ١٣٨۴. 

﹡﹢︧﹠︡ه ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی: «﹎﹢﹠︡ه» و «︻﹫﹠﹉ دودی». ﹋︀ر﹎︣دان، 
 .«﹚︮ و ﹌﹠︗» ︩︀﹝﹡ ︀ر﹎︣دان﹋ .«︀﹫︋﹢﹛» ︩︀﹝﹡ ︣﹍︡ه و ︋︀ز﹠︧﹢﹡

︉ ﹡︀﹝﹥»، «رام ﹋︣دن زن ︨︣﹋︩»، «︾﹢ل ︋︤رگ  ︩ ﹨︀ی: «︫ ︀﹝﹡ ︣﹍︋︀ز
.«﹩﹠﹫دار ﹤﹢﹚﹋» و «︡﹠﹞︣﹠﹨ ﹉ ﹩﹎︡﹡︣︋︀ن»، «ا﹨﹛»، «ز﹞

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹇︭﹥ ︋️، روا️ ا﹡︧︀ن ︨︀ده ﹜﹢﹩ ︋﹥ ﹡︀م ﹇﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝︡ت ز﹝︀ن 

﹋﹢︑︀﹨﹩ ار︔﹫﹥ ︎︡رى ︠﹢د را ︋﹥ ︋︀د ﹝﹩ د﹨︡ و ﹡︀︀ر  ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ︋﹥ د﹡︊︀ل 
︡  ا﹝︀ ︨︣ا﹡︖︀م ... . ︋️ ︠﹢د، از ﹝︣ا︨ ﹏︐﹩ ︻︊﹢ر ﹋﹠

﹩﹍﹫︋ ﹩﹚︺︐﹁ ︡ه: داوود﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دان: ا﹞︡ د﹨﹆︀ن

︋︀ز﹡﹢︧﹩ ﹝︐﹟: ر︻﹠︀ زر﹎︣زاده
︋︀ز﹍︣ان: رزا ﹝︀﹡︡﹡﹩، ر︻﹠︀ زر﹎︣زاده، رو︀ ﹝﹠︐︷︣ی، ︵﹠︀ز 

﹋﹑﹡︐︣ی، ﹨︀﹡﹫﹥ ا﹝﹫︣ی، ﹝﹫﹠︀ ︎﹫︨︣﹑ن، ﹝﹙﹫﹊︀ ا︑︀د، ز﹨︣ا 
زر﹎︣زاده

﹩︀︐︨︀ز رو﹠︫ :︪︀ور ﹋︀ر﹎︣دان﹞
︉ ﹁︣ا﹝︣زی ︵︣اح ︮﹠﹥: ﹝﹞︡ را︾

︵︣اح ﹜︊︀س: رزا ﹝︀﹡︡﹡﹩
︵︣اح ︣﹋️ و ﹁︣م: ︋︀ره ﹇︀︨﹞﹩
︀︪﹎ ﹏﹍︪﹞ ︀﹝﹫︫ :﹜︣﹎ ︣اح︵

︵︣اح ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر: ﹝︡ی ︾﹑﹝﹩
د︨︐﹫︀ر اول ﹋︀ر﹎︣دان: ﹝︣︗︀ن ︫﹊︀ری

د︨︐﹫︀ر دوم ﹋︀ر﹎︣دان: ︻﹙﹩ ر︲︀ ︫﹫︣﹋﹢ل
﹝﹠︪﹩ ︮﹠﹥: ا︣ا﹡︡︠️ ﹐﹨﹢︑﹩

﹝︡︣ان ︮﹠﹥: ا﹝﹫︀﹠︻ ﹟﹫︧︣️، ﹨︀دی ﹡﹢روش
﹝︖︣ی ﹎︣﹛: ﹝︣︗︀ن ︫﹊︀ری

﹩﹝﹫︡ی ر﹞ ،دی﹢﹞ ﹩︱︑︣﹞ :﹩︣ان ا︗︣ا︡﹞
﹎︣وه ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ﹝︀ز︀ر ︨﹊﹢︑﹩، ﹨︀دی ︋︀ر﹜﹢، ﹨︀دی ﹡﹢روش

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧٠ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان

﹩︐
﹠

﹩ و︨ 
﹠﹫
ی آ
︀﹨ ︩

︀﹝
ره ﹡
﹠﹢ا
︪
︗ ﹟
﹫﹝
د﹨
﹡﹢ز

 |  ﹩
︲
﹢

 ️
ی ︑
︀﹨ ︩

︀﹝
﹡

٣٩





﹝︣ور (آ︔︀ر ٩۶ ︑︀ ٩٨)
︺︡ی ا﹁︪︀ر ︀دواره ز﹡︡ه ︀د︨ 

۴٢ / ︀﹫﹛و ز ︿︨﹢ ️︀﹊ ا﹡︡ر
︋︣︠﹢ا﹡﹩ ︫﹊︫︣﹊﹟ از 
︑﹙ ﹋︀﹝﹩ ﹨︀ی آ﹋﹏ / ۴٣

︋︀غ زا﹜︤ا﹜﹉ / ۵٢
۵٣ /﹩﹢آ ﹢﹡︀︋ 

︨﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ︋︀︨︐︀ن / ۴۴
︊︫︀ی آو﹠﹫﹢ن / ۴۵

︵ ﹤﹆︣﹊﹢﹝️ ﹎︖︣︠︀ن / ۴۶

﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ︋﹠︡ار ︋﹫︩︡︠/ ۵۵ 
︻︣و︨﹩ ﹡﹠﹥ ︾﹑م / ۴٧
﹝︊︀رک و ︠︀︑﹢ن ︎︣ده ﹡︪﹫﹟ / ۴٨
۴٩ / ﹩︪﹋︣﹝︫ ︦﹚︖﹞
﹝︖﹙︦ ﹇︣︋︀﹡﹩ ︨﹠﹞︀ر / ۵٠
﹝︖﹙︦ ﹡﹆﹏ ﹝︡ه آ/ ۵۴
﹨︐﹏ ا︣ان / ۵١



 ️︀﹊ ا﹡︡ر
︀﹫﹛و ز ︿︨﹢

﹎︣وه ︎︀رس

﹝﹠﹫︥ه داوری
﹝︐﹢﹜︡ ︑︣ان. دا﹡︪︖﹢ی ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹆﹢ق ︔︊︐﹩ از دا﹡︪﹍︀ه ﹋︀﹡﹢ن 
 ︣﹍︣ی از ︨︀ل ١٣٧۶. ︋︀ز﹍︀ران. ︫︣وع ﹁︺︀﹜﹫️ ︋︀ز︣︐﹁︨︣د﹁︐︣ان و د
 ﹤︤︺︑» ،«︀ی: «︵︀ووس»، «︵﹙︧﹛ ﹎﹞︪︡ه»، «دار و د﹜︡ار﹨ ︩ ︀﹝﹡

 ﹉︱﹞ ا︋﹢﹁︀︲﹏»، «آدم ﹋︩»، «︾︣وب ︉︀︭﹞» ،«︣زن ︻︴︀ر﹫︎
︮﹞︭︀م ﹝﹫︣زا»، «︋﹫︥ن و ﹝﹠﹫︥ه»، «︻﹞﹢ ﹨︀︫﹛»، «آی ﹋︙﹑»، 

«︫︣ آ︫﹢ب»، «︋︀﹡﹢ ﹎︪︧︉»، «د﹢ار ﹫﹟»، «ا﹡︧︀﹡﹛ آرزو︨️»، 
«︀︨ ﹢︑ ﹤︀︨﹥» و ... .

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
دا︨︐︀ن ︻︪﹅ ز﹜﹫ ﹤︋ ︀﹢︨︿ ﹋﹥ ︋︀ ︨﹥ ︋︀ز﹍︣ و ︋﹥ ︮﹢رت ﹡﹆︀﹜﹪، 

︎︣ده ︠﹢ا﹡﹪، ︨﹫︀ه ︋︀زي و ︑︺︤﹥ ا︗︣ا ﹝﹪ ︫﹢د.

﹪﹍﹫︋ ﹪﹚︺︐﹁ ︡ه: داوود﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دان: ﹝﹠﹫︥ه داوري

︋︀ز﹍︣ان: ﹝﹠﹫︥ه داوري، ر︲︀ ︋︣ا﹝﹪، ﹋﹢روش ر︪︠﹠︡ه ︎﹪
﹝﹠︪﹪ ︮﹠﹥: ︻︀︵﹀﹥ داوري

د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ﹋︧︣ي ر︀﹪ و﹁︀
﹝﹢︨﹫﹆﹪: ︻﹙﹪ ︗︊︀ري، ﹨﹫﹢ا ﹝﹞﹢دزاده  در︋﹠︡ي

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٥٨ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان
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︋︣︠﹢ا﹡﹩ 
︫﹊︫︣﹊﹟ از 
︑﹙ ﹋︀﹝﹩ ﹨︀ی 

آ﹋﹏

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
داش آ﹋﹏ ︋﹥ د︨️ ﹋︀﹋︀ر︨︐﹛ ﹋︪︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ︵﹢︵﹩ آ﹋﹏ 

︋︣ای ﹝︣︗︀ن از راز داش آ﹋﹏ ︎︣ده ︋︣﹝﹩ دارد.

﹝︡ی ﹁︣﹨︀دی ︎﹢ر
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︀ز﹍︣ی از دا﹡︪﹍︀ه  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٩ – ده ﹁﹫︩. دا﹡

آزاد ا︨﹑﹝﹩ اراک و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ اد︋﹫︀ت ﹡﹞︀︪﹩ از دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ 
 .﹩﹎︡﹠︧﹢﹡ ︣ی و﹍︣ان. ﹝︡رس ︋︀ز︑ ﹩﹞﹑︨و ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا

︩ ﹨︀ی: «وا﹜︦  ︀﹝﹡ ︀ر﹎︣دان﹋ .︣︑︀︑ ﹤﹡︀︠ ن ﹋︀ر﹎︣دا﹡︀ن﹢﹡︀﹋ ﹢︱︻
﹝︣ده ︫﹢ران»، «︋︀﹡﹢ی ︎︣﹐︫︤»، «ژا﹡︡ارک در آ︑︩»، «﹝︣گ ﹋︀﹋﹙﹩» و 

. ...

﹡﹢︧﹠︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان: ﹝︡ی ﹁︣﹨︀دی ︎﹢ر
︋︀ز﹍︣ان: ︨︀﹡︀ز رو︫﹠﹩، ﹁︀︵﹞﹥ ︫﹊﹢ر﹜﹢

︵︣اح ﹜︊︀س: ﹝︐﹫﹟ ﹋﹫﹞﹠︩
﹎︣ا﹁﹫︧️: داوود ﹋︀﹋︀و﹡︡

︻﹊︀س: ﹝﹢﹡︀ ︮︡ر
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۵۵ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان
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﹡﹢︧﹠︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان: ﹨︀دی ﹢ری
︋︀ز﹍︣ان: ﹁︣ا﹝︣ز ﹇﹙﹫︘ ︠︀﹡﹩، ﹨︀دی ﹢ری

︵︣اح ︮﹠﹥، ﹜︊︀س و ﹝︡︣ ﹎︣وه ﹡﹞︀︩ آد﹝﹉: ﹨﹙﹫︀ ﹝﹫︣﹨︀دی
﹩﹝﹫﹝︮ ﹟︧﹞ :﹤﹠︮ ︀ن﹞︤﹝﹨ ︣︋︣داری﹢︭︑
︲︣ب و آواز ︎﹙﹢ا﹡﹩: ﹝︫︣︡ ﹝﹞︡︗﹢اد ︠︣م

د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ﹝﹑ ﹇︡و︨﹩
د︨︐﹫︀ر ︮﹠﹥ و ﹜︊︀س: ﹞︡﹝﹞︡ی ﹋﹫︀ن

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۶٠ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان

 ﹤﹞︀﹡ ﹤﹫︨
︋︀︨︐︀ن
﹎︣وه ﹡﹞︀︩ آد﹝﹉

﹨︀دی ﹢ری
︩ آ﹝﹢︠︐ــ﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ﹨﹠︣﹨ــ︀ی ︑︖︧ــ﹞﹩  ﹝︐﹢﹜ــ︡ ١٣۴۵ – در﹎ــ︤. دا﹡
︩ ﹨ــ︀ی:  ︀﹝﹡ ﹡﹢︧ــ﹠︡ه  و  ﹋︀ر﹎ــ︣دان   .︪︡ــ﹞ ﹁︣دو︨ــ﹩  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
«﹝︀︫ــ﹫﹠︣ی»، «﹁︀﹡﹢س ﹨ــ︀ی ︑︀رــ﹉»، «﹡﹆ــ︡ ــ︀ل»، «︠ــ︣س ﹎︨︣ــ﹠﹥ و 
︋ــ︀ر»، «︨ــ﹫︀﹨﹥ ای ︋ــ︣ای ︨ــ﹫︀ه»، «زور﹋ــ﹩ ز︀د︑ــ︣ه» و ... . ﹡﹢︧ــ﹠︡ه 
﹡﹞︀︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی: «ا﹎ــ︣ ︨ــ︍﹫︡ه از اــ﹟ ︎﹠︖ــ︣ه ︨ــ︣زد»، «﹋﹫ــ︀رش»، 
«ــ﹥ ︠﹢﹡ــ﹥ ﹇ــ︡ ﹇︣︋﹫ــ﹏»، «﹋ــ﹢چ ︨ــ︐︀ره»، «﹎ــ﹢ر»، «داــ︣ه»، «︋ــ︀ران»، 
«︠ــ︳ رــ︤ ا︣ا﹡ــ﹩»، «︎︣ده ︠﹢ا﹡ــ﹩ ا﹁ــ﹑ک»، «﹝﹙﹊ــ﹥ ︗﹠﹫ــ︀ن»، «ا﹙﹊ــ﹢چ 
︨ــ︐︀ره»، «ا﹜﹫ــ﹊︀»، «دزد در︀ــ﹩»، «︋ــ︀ده ︠ــ︀ص»، «︨ــ﹫︀وش ︠﹢ا﹡﹩»، 

ــ﹥» و ... . ــ﹏ ︎︣و﹝︐ ﹆﹡»

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹝﹫︀ن ر︨︐﹛ و ︨︣اب ︋︣ ︨︣ ا ﹤﹊﹠﹥ ﹋︧﹩ ﹝︧︊︉ وا﹇︺﹩ ﹝︣گ 

︨︣اب ︋﹢ده ﹝︖︀د﹜﹥ ا︨️. آ﹡︀ ︋︀ ︵︣ح ﹠﹫﹟ ︨﹢ا﹜﹩ ︋﹥ ﹝︣ور و ︋︣ر︨﹩ 
﹝︖︡د دا︨︐︀ن ︨﹀︣ ︨︣اب ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡.
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︊︫︀ی 
آو﹠﹫﹢ن
﹉ ︩︀﹝﹡ ︣وه﹎

︧﹫﹟ ﹡︭﹫︣ی
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی آ﹝﹢ز︫﹩  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٩ – ﹎︣﹝︧︀ر. دا﹡
دا﹡︪﹍︀ه آزاد ﹎︣﹝︧︀ر. ﹝︧﹢ل ا﹡︖﹞﹟ ﹡﹞︀︩ ﹎︣﹝︧︀ر از ︨︀ل ١٣٨۴. 

︻︱﹢ ﹨﹫︃ت ر﹫︧﹥ ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹠︣﹨︀ی ﹡﹞︀︪﹩ ا︨︐︀ن ︨﹞﹠︀ن. ﹝︡رس و 
︩ ﹨︀ی: «︊︫︀ی  ︀﹝﹡ ا︨︐︀﹡﹩. ﹋︀ر﹎︣دان ︿﹚︐﹞ داور ︗︪﹠﹢اره ﹨︀ی

آو﹠﹫﹢ن»(ر︑︊﹥ ︨﹢م ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ از ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ا︨︐︀ن ︨﹞﹠︀ن، ١٣٩٧)، 
«﹎﹠︕»(ر︑︊﹥ دوم ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ از ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ︋︧﹫︕ ا︨︐︀ن ︨﹞﹠︀ن، 

١٣٩۵)، «︗﹫︣︗﹫︣ک ﹨︀ ︠︀﹝﹢ش ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡»(ر︑︊﹥ ︨﹢م ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ از 
 ﹉» :︀ی﹨ ︩ ︀﹝﹡ ︣﹍ا︨︐︀ن ︨﹞﹠︀ن، ١٣٩۴) و ... . ︋︀ز ︣︑︀︑ اره﹢﹠︪︗
 ،︣﹝ل ا﹑﹨ ︣︑︀︑ ای ﹤﹆︴﹠﹞ ︣ی از ︗︪﹠﹢اره﹍ر︑︊﹥ دوم ︋︀ز)«﹤︐﹛ ️︨︀﹋

١٣٨٢)، «﹎﹢ش ﹋﹠﹫︡ ﹝﹩ ︫﹠﹢︡» و ... .

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠ 
︉ ︋︀زی  در ︗︪﹠﹢اره آو﹠﹫﹢ن ﹁︣ا﹡︧﹥ ︫︣﹋️  ﹉ ﹎︣وه ︠﹫﹞﹥ ︫
 ﹟﹫︋︀﹞ ﹩︓︋ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹟︣﹝︑ ﹟︣︠︀ل آ ︣ده ا﹡︡ و ﹎︣وه در﹋

︑﹠︊﹊﹩ و ﹋﹞︀﹡︙﹥ ﹋︩ در ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ... .

﹩﹡︀﹝︣﹡ ︡ه: ﹋﹢روش﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ︋︣و︫﹢ر: ︧﹫﹟ ﹡︭﹫︣ی

︋︀ز﹍︣ان: ︋︀︋﹉ ︮︊﹢ری، ︧﹫﹟ ﹡︭﹫︣ی، ﹝︧﹟ ﹝﹣﹝﹠﹩، ر︲︀ 
﹝﹆︀﹝﹩، ︨︀د﹡︀ ︮︊﹢ری، ﹋﹫︀﹡﹢ش(﹝﹞︡) ︫︀ه ︧﹫﹠﹩، ا﹝﹫﹟ 

﹢رد︠︀﹡﹩، ︻﹙﹩ ﹝︺︐﹞︡ی
د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ﹝﹞︡ را﹋︉

︵︣اح ﹜︊︀س: ا﹜﹥ ︗︺﹀︣ی
︵︣اح ︮﹠﹥: ︋︀︋﹉ ︮︊﹢ری

﹎︣﹛: ﹝﹞︡ ︠︡ام
﹤︣︸︀﹡ ︡﹝﹞ :︣اح ﹡﹢ر و ﹡﹢ر︎︣داز︵
﹩︀︲ر ﹤﹞﹢︭︺﹞ :﹤﹠︮ ﹩︪﹠﹞
﹩﹠﹫︧ ︣و︨﹉ ﹎︣دان: ︨﹠︀︑﹢ر︻
﹝︮ ︣︡﹠﹥: ﹝﹞︡ا﹝﹫﹟ ﹡︀م آوری

﹩﹠﹞﹣﹞ ﹟︧﹞ :﹩﹆﹫︨﹢﹞
︵︣اح ︎﹢︨︐︣: ﹝﹞︡ ﹝﹞︡ی

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٨٠ د﹇﹫﹆﹥
︫︣: ﹎︣﹝︧︀ر
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﹩ا﹝︣ا ︡﹫︖﹞
 ﹩︪︀﹝﹡ ︀ر︫﹠︀︨﹩ اد︋﹫︀ت﹋ ﹤︐︠﹢﹞آ ︩ ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۴٨ – ﹋﹢﹨︫︡️. دا﹡
از دا﹡︪﹍︀ه آزاد اراک، ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ از دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ و 

﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩ ︑︣ان و د﹋︐︣ای درا﹝︀︑︣ا︎﹩ از ا﹡︧︐﹫︐﹢ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹨﹠︣ در﹝︀﹡﹩ ﹁︣ا﹡︧﹥. ﹝︡رس، ︎︥و﹨︪﹍︣ و درا﹝︀︑︣ا︎﹫︧️. 

︩ ﹨︀ی: «︫︊﹫﹥ ز﹡︡﹎﹩»، «︨﹫︀ه ︋︀زی ز﹝︣د»، «︋︀ران»،  ︀﹝﹡ ︀ر﹎︣دان﹋
︩ ﹨︀ی: «﹎﹙︀ی  ︀﹝﹡ ︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان﹠︧﹢﹡ . ... و «﹩﹛︀︧﹊︪︠»

﹋︊﹢د»(ر︑︊﹥ دوم ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ و ︨﹢م ﹡﹢︧﹠︡﹎﹩ از ︎﹠︖﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره 
 ︩︀﹝﹡ ︀︋ ︀ب ﹨︀ی: «ده ﹇︡م︐﹋ ︿﹛﹣﹞ . ... ا︨︐︀ن ﹜︨︣︐︀ن) و ︣︑︀︑

 ︣﹍در﹝︀﹡﹩ را﹨﹩ ︋︣ای آزاد︨︀زی ذ﹨﹟» و ... . ︋︀ز ︩︀﹝﹡» ،«﹩﹡︀﹞در
﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی ︑﹙﹢︤﹢﹡﹩: «د﹋︐︣ ﹇﹞» ،«︉︣︐︀ر﹡︀﹝﹥» و ... .

 ️﹞﹢﹊ ﹤﹆︣︵
﹎︖︣︠︀ن
﹎︣وه ﹎﹫﹙﹍﹞︩

﹩︡ه: ﹝︖﹫︡ ا﹝︣ا﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دا﹡︀ن: ﹝︖﹫︡ ا﹝︣ا﹩، ا︧︀ن ﹝﹙﹊﹩

︋︀ز﹍︣ان: زری ا﹝︀د، ﹁︣ا﹝︣ز ﹇﹙﹫︘ ︠︀﹡﹩، ﹝﹫︓﹛ ︫ ،﹩﹀︨﹢︣ام 
﹩﹛︥اد، ︨︺﹫︡ ︻︊︡ا﹡ ﹩﹑︻دی، ︫︀﹨﹫﹟ ا﹢︺︧﹞

د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ﹡﹫﹙﹢﹁︣ ︫﹊︣ی
﹝﹠︪﹩ ︧︣﹡ :﹤﹠︮﹟ د﹨﹆︀﹡﹩

︵︣اح ﹜︊︀س: ﹋﹢روش ﹝︣اد︵︣ا﹡﹩
﹝︖︣ی ︵︣ح: زری ا﹝︀د

︵︣اح ︮﹠﹥: ا︧︀ن ﹝﹙﹊﹩
﹝﹢︨﹫﹆﹩: ︻﹙﹩ ︨﹫﹠︀ ر︲︀﹡﹫︀

﹩﹊﹚﹞ ﹟﹫︧︣﹫﹞ا :﹤﹠︮ ︣︡﹞
د︨︐﹫︀ر ︮﹠﹥ و ﹝︖︣ی د﹋﹢ر: ﹝︭︴﹀﹩ ︋︧︀︵﹩

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︫ ﹩﹚︻ :︤︀ب
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۶٠ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹎︖︣︠︀ن ︋﹥ ﹊﹢﹝️ ر︨﹫︡ه ا︨️ و د﹢ا﹡﹫︀ن در ︀ل ︍︀ول و 

﹝︣دم ﹨﹛ ... .

ا︧︀ن ﹝﹙﹊﹩
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︀ز﹍︣ی و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶٠ – ﹋﹢﹨︫︡️. دا﹡

ار︫︡ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ﹡﹞︀︩ از دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه آزاد 
 ︣︡﹆︑ ح﹢﹛ ️﹁︀︀ی: «﹨︤ار ︫﹑ق»(در﹨ ︩ ︀﹝﹡ ︀ر﹎︣دان﹋ .﹩﹞﹑︨ا

﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ از ︨﹩ و ︨﹢﹝﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︀︑︣ ﹁︖︣)، «︋︀غ 
 ﹤﹞︀﹡ ︦ آ︑︩»، «آ﹇︀ی ﹝︖﹠﹢ن، ︠︀﹡﹢م ﹜﹫﹙﹩»، «︋﹙﹢ط ︋︫︣︐﹥»، «﹝︖﹙

︵﹢︋﹩»، «ا︑﹢︋︀ن ︨﹊﹢ت»، «︋» ،«︣︣ان در ︎﹫︀ده رو»، «﹫︡ا» و ... . ﹩︐
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︻︣و︨﹩ 
﹡﹠﹥ ︾﹑م
﹤︀︨ ︣︑︀︑ ︣وه﹎

﹩﹍﹫︋ ﹩﹚︺︐﹁ ︡ه: داوود﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دان: ﹋﹫︀﹡﹢ش ︋︣وز︎﹢ر

︋︀ز﹍︣ان: ﹋﹫︀﹡﹢ش ︋︣وز︎﹢ز، ﹝︭︴﹀﹩ ︋﹫﹍﹩، ﹝﹠﹫︥ه ا﹞︡ی، ا﹝﹫︣ 
﹋﹢﹡︡ی، ا﹝﹫︣ ︋︐﹫︀ری، ︨﹫﹞︀ ︨﹙︴︀﹡﹩، ر︲︀ ا﹁︪︀ری

﹩﹀︮ ﹟﹫︧ :درا﹝︀︑﹢رژ و ﹝︪︀ور ﹋︀ر﹎︣دان
د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان و ﹝︖︣ی ﹡﹢ر و ︮︡ا: ︋ ︡﹝﹞︣وز︎﹢ر

︨︀︠️ د﹋﹢ر: ر︲︀ روان
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧٠ د﹇﹫﹆﹥

︫︣: ﹨﹞︡ان
 

﹋﹫︀﹡﹢ش ︋︣وز︎﹢ر
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ د︍﹙﹛ ︋︀ز﹍︣ی از ﹢زه ﹨﹠︣ی  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۴٣ – ﹨﹞︡ان. دا﹡

︑︣ان و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹝︺︀رف از دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹞︡ان. ﹝︡رس ︋︀ز﹍︣ی و داور 
︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ ︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان﹠︧﹢﹡ .﹩﹡︀︐︨ا ︿﹚︐﹞ اره ﹨︀ی﹢﹠︪︗
︩ ﹨︀ی: « دا︨︐︀ن  ︀﹝﹡ و «﹡﹆﹏ ﹡﹆﹏». ﹋︀ر﹎︣دان «︣﹍ای د ﹤﹋︣︺﹞»

 ﹤﹠︮ و ... . ﹋︀ر﹎︣دان، ︵︣اح «﹩﹡︀﹝﹞ ︋︣ای ﹩︨︀︊﹛» ،«︡﹠︧︎ ﹤﹞︀︻
︩ ﹨︀ی: «روز﹨︀ی روز»(ر︑︊﹥ دوم ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ و ︋︀ز﹍︣ی از  ︀﹝﹡ ︣﹍و ︋︀ز

︋﹫︧︐﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ا︨︐︀ن ﹨﹞︡ان، ١٣٨٧)، «﹇︀﹁﹙﹥ ︨︀﹐ر»(ر︑︊﹥ اول 
 ︣︑︀︑ ︋︤رگ ︩︀﹝﹨ ︣ی از﹍و ر︑︊﹥ دوم ︋︀ز ﹤﹠︮ ﹩︀ر﹎︣دا﹡﹩ و ︵︣ا﹋

︻︀︫﹢را﹫︀ن، ﹨﹞︡ان، ١٣٨۶) و ... .

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
آ﹝﹫︣زا، ﹝︣دی ︧︠﹫︦ و ︵﹞︹ ﹋︀ر، ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹢﹋︣ ︠︀﹡﹥ زادش ︫︊︣﹡﹌ 

و د︠︐︣ش ﹁︣﹡﹍﹫︦ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ او در︮︡د ا︨️ ︑︀ ︋︀ ز﹡﹩ ︋﹥ ﹡︀م 
﹡﹠﹥ ︾﹑م ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ﹨﹞︧︣ش ﹁﹢ت ﹋︣ده و در ﹨﹞︀︧﹍﹩ آ﹡︀ ز﹡︡﹎﹩ 

﹝﹩ ﹋﹠︡ ازدواج ﹋﹠︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ا﹝﹢ال ︫﹢﹨︣ ﹝︣﹢﹝︩ را ︑︀︭︉ ﹋﹠︡ ا﹝︀ 
. ...
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﹝︊︀رک و ︠︀︑﹢ن 
︎︣ده ﹡︪﹫﹟
﹎︣وه ﹝︀ه ﹝︣︋﹢ن

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
دا︨︐︀ن ز﹡﹩ ﹋﹥ ﹨﹞︧︣ش او را ︋﹥ د︨️ ︋︣ادرش 

﹝﹩ ︨︍︀رد و ︋﹥ ﹝﹊﹥ ﹝﹩ رود ا﹝︀ ... .

﹩﹍﹫︋ ﹩﹚︺︐﹁ ︡ه: داوود﹠︧﹢﹡
﹩︋︣︵ ﹩﹚︻ :﹤﹠︮  ︀ر﹎︣دان و ︵︣اح﹋

︋︀ز﹍︣ان: ︻﹙﹩ ︵︣︋﹩، ﹝︖﹫︡ ﹇︣︋︀﹡﹩، ︻﹙﹩ ︋︀﹨︣ی، ﹝︧﹟ ﹇︭︣ی، 
﹝﹞︡ر︲︀ ﹜﹢ا﹡﹩، ︡︒ ︻﹙﹫︤اده، ﹝﹞︡ر︲︀ ︮﹀︣ی، ﹝︥﹎︀ن ا﹞︡ی، 

﹩︻︀︖︫ ﹩﹚︻
﹩︋︣︵ ﹜︣﹞ :︣اح ﹜︊︀س︵

د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: ︻﹙﹩ ︋︀﹨︣ی
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی: ﹝﹞︡ر︲︀ ︮﹀︣ی

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ١٢٠ د﹇﹫﹆﹥
︫ :︫︣︣ری

﹩︋︣︵ ﹩﹚︻
︩ ﹨︀ی: «رام ﹋︣دن زن  ︀﹝﹡ ︣﹍︣ری. ﹋︀ر﹎︣دان و ︋︀ز︫ – ١٣۶٨ ︡﹛﹢︐﹞

︨︣﹋︩»، «﹇︭﹥ ︨﹫︊﹩ ﹋﹥ ﹡︭︿ ﹡︪︡»، «ازدواج ︋︡ون ﹝︺︴﹙﹩»، 
«﹝︊︀رک و ︠︀︑﹢ن ︎︣ده ﹡︪﹫﹟»(ر︑︊﹥ ︨﹢م ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ از دوازد﹨﹞﹫﹟ 

︩ ﹨︀ی: «زن  ︀﹝﹡ ︣﹍١٣٩٨) و ... . ︋︀ز ،️︫︡﹋︀︎ ︫︣ ︡﹠︊﹛ اره﹢﹠︪︗
︎︀ر︨︀»(ر︑︊﹥ ︨﹢م ︋︀ز﹍︣ی از ﹨﹀︐﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ﹝︀ه)، «﹝︊︀رک و 
﹇︭﹥ ︫︣ ︻︣و︨﹉ ﹨︀»، «︠︀︑﹢ن»، «﹡︺﹫﹛ ا﹜﹞﹙﹢ک»، «ا﹟ ﹡﹫︤ ︋﹍︢رد»

و ... .
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 ︦﹚︖﹞
﹩︪﹋︣﹝︫
﹎︣وه ﹨﹠︣ ﹝︺︀︮︣

﹩︊﹫︊ ان﹢﹫﹋
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٢ – ﹇︤و﹟. دا﹡
﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ︋︀ز﹍︣ی ︑︀︑︣ از دا﹡︪﹍︀ه ︑︣︋﹫️ ﹝︡رس. ر﹫︦ ا﹡︖﹞﹟ 

﹨﹠︣﹨︀ی ﹡﹞︀︪﹩ ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟. ﹝︡رس ︋︀ز﹍︣ی. آ︾︀ز ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨﹠︣ی 
 ︦﹢﹡ ︣ک ︡﹠» ،«︀ی: «﹝︧︀﹁︣ان﹨ ︩ ︀﹝﹡ از ︨︀ل ١٣۶٨. ﹋︀ر﹎︣دان

︩ ﹨︀ی: «︑︣د︡»(ر︑︊﹥ دوم  ︀﹝﹡ ︣﹍︀ص» و ... . ︋︀ز︫︣و﹋﹫︡ه»، «ا
︋︀ز﹍︣ی از ︗︪﹠﹢اره راه رو︫﹟ ﹝︪︡، ١٣٨٩)، «︻︪﹅ آ︋︀د»(ر︑︊﹥ اول 

︋︀ز﹍︣ی از ︗︪﹠﹢اره ا︨︐︀﹡﹩ ︑︀︑︣ ﹝︀ه، ١٣٨۶)، «︀︎︀ن ﹡︀﹝﹥»(ر︑︊﹥ اول 
︋︀ز﹍︣ی از ︗︪﹠﹢اره ︑︀︑︣ ﹝﹫︓︀ق، ١٣٨٣) و ... . ︋︀ز﹍︣ ︑﹙﹥ ﹁﹫﹙﹛ ﹨︀ی: 

«﹝︣گ ﹉ ︫︀︻︣» و «︎︣واز از ﹇﹀︦» و ... .

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
︫﹞︣︠﹢ان ︑︺︤﹥ ای در آ︨︐︀﹡﹥  

︎﹫︣ی د﹍︣ ﹇︀در ﹡﹫︧️ ﹝︀﹡﹠︡ 
﹇︊﹏ ﹝﹫︡ان داری ﹋﹠︡، ︀ل در 

ا﹟ و︲︺﹫️ دا︨︐︀ن وا﹇︺﹥ 
﹋︣︋﹑ را ︋︀ز﹎﹢ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

﹡﹢︧﹠︡ه: ﹝﹞︡ ر﹞︀﹡﹫︀ن
﹩︊﹫︊ ان﹢﹫﹋ :︣﹍︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹋
د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان: آذر ﹝︐﹀﹊︣
﹝﹢︨﹫﹆﹩: ﹁︣ا﹝︣ز ﹡︭﹫︣ی
︵︣اح ﹡﹢ر: ﹝︣︑︱﹩ ﹡︀دی ﹁︣
﹡﹢از﹡︡ه: ﹝︡ی ﹎﹏ ﹋︣﹝﹩
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٣۵ د﹇﹫﹆﹥

﹟︤و﹇ :︫︣
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 ﹩﹡︀︋︣﹇ ︦﹚︖﹞
︨﹠﹞︀ر

﹚︮ ﹌﹡︣﹫︎ ︣وه﹎

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
 ﹩﹍︐︧︀︫ و ︋﹙﹠︡︎︣وازی ︋︡ون ️﹫﹠﹞ ﹏﹫︓﹝︑ ﹤﹋ ﹟﹫︪﹡ ﹤︋︀د ﹩﹡︀︴﹚︨

ا︨️، ﹝︺﹞︀ری ا︣ا﹡﹩ را ﹋﹥ ﹡﹞︀د ︫︣ا﹁️ و ﹨﹠︣ ا︨️ ︋﹥ ︨︀︠︐﹟ ﹋︀︠﹩ 
︋﹥ ︨︊﹉ ︎︀د︫︀﹨︀ن ا︣ان د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︎︦ از ا︑﹞︀م ﹋︀ر ︋︣ای ︋﹩ ﹝︀﹡﹠︡ 
﹝︀﹡︡ن ﹋︀خ و ﹡︍︣دا︠︐﹟ ﹝︤د، ﹝︺﹞︀ر را از ︋︀﹐ی آن ﹁︣و ﹝﹩ ا﹡︡ازد و ... .

﹩︀︱﹫︋ ︣ام︋ :︡ه﹠︧﹢﹡
︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡ه و ﹋︀ر﹎︣دان: ﹨﹠﹍︀﹝﹥ ︨﹠︖︣

︋︀ز﹍︣ان: ︨﹫﹠︀ ا︖︀دی، ﹝︡ی ﹝︣﹝﹩، ﹋﹫﹞﹫︀ آژ︣اک،  ︀︣︎︀را﹞︡ی، 
ا﹜︀م ︾﹑﹝﹩، ﹁︀︵﹞﹥ ︮﹀︣ی زاده، ﹨﹠﹍︀﹝﹥ ︨﹠︖︣
︀︐﹊ ﹤︡﹞ :و د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان ﹤﹠︮ ﹩︪﹠﹞

︵︣اح و ﹝︖︣ی ︮︡ا: ︨︀ب ﹝﹠︭﹢ری
︵︣اح ﹜︊︀س: ﹁︀︵﹞﹥ ︮﹀︣ی زاده

﹩﹝︨︀﹇ ︡﹝﹞ :﹩︫︀﹆﹡ ا︗︣ای د﹋﹢ر، ︠︳ و
﹎︣ا﹁﹫﹉ و ︵︣اح ︎﹢︨︐︣: ﹝︡ی ر︲﹢ی

﹟دو︠️ ﹜︊︀س: ﹝︣︲﹫﹥ ﹁︣ز
﹨﹞﹊︀ران ا︑︀ق ﹁︣﹝︀ن: ﹁︣︡ ﹇︀دری، ︨︀ب ﹝﹠︭﹢ری

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩: ﹁︫︣︐﹥ ﹝﹞︡ی
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧۵ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان

︣︖﹠︨ ﹤﹞︀﹍﹠﹨
 ﹩︨︡﹠﹞ ﹩︨︀﹠︫آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر ︩ ﹝︐﹢﹜︡ ١٣٣٣-آ︋︀دان. دا﹡

﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ از دا﹡︪﹍︀ه ︋ ︡﹫︫︪︐﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ︎︥و﹨︩ 
︩ ︠﹢ان  ﹨﹠︣ از دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر. ︮︡ا︎﹫︪﹥. ﹋︀ر﹎︣دان و ﹡﹆

︩  «︨﹫︤︿ و ﹝︣گ».  ︀﹝﹡ ︣﹍︀ر︮﹠︡وق». ︋︀ز»﹩﹡ا﹢︠ ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡
︫︣﹋️ در ﹎︣وه ﹨︀ی ﹋︣ «﹝﹞︡ ﹡﹢ری» و «﹁﹫︣وزان». ︑﹆﹫﹅، ﹎︣داوری و 

 ﹏︣ان از اوا︠︣ ﹇︀︗︀ر ︑︀ اوا︀رش ﹋︐︀ب «︻﹊︀︨﹩ ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ و ﹁︣﹨﹠﹌ ا﹍﹡
︎﹙﹢ی دوم». ا︗︣ا در ﹋︐︀ب ﹨︀ی ︮﹢︑﹩: «︫︊﹫﹥ ︻︴︣ی در ﹡︧﹫﹛»، 

«︋︀﹡﹢ و ︨﹌ ﹝﹙﹢س»، «آ﹁︐︀ب  ︎︨︣️»، «وا﹡﹊︀»، «︫﹢︠﹩» و ... .
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﹨︐﹏ ا︣ان
﹎︣وه ﹙︡ای ︫﹫︣وان

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
 ،︣︑︀︑ ︣ان﹍در ﹐﹜﹥ زار، ︋︀ز ﹩﹝︡﹇ ﹤﹡︀︠︀︫︀﹝︑ ﹉ ︀ن ︠︣ا︋﹥ ﹨︀ی﹫﹞

 ︩︀﹝﹡ ای را ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹥ ا︗︣ای ﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡ ︎︀ره ﹨︀ی ﹤﹊︑
﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡.  ﹁︱︀ی دا︨︐︀ن ﹡﹞ ︩︀﹢ل  ﹩﹞ ﹏︐﹨  ﹉︣︠︡ و ... .

﹡﹢︧﹠︡ه: ا﹁︪﹫﹟ ﹨︀︫﹞﹩  ﹝︣︾︤ار
﹋︀ر﹎︣دان: ز﹨︣ا ︋︀دران  ︫﹫︣وان

 ︨︣ ،︤اری︾︣﹞ ﹤﹫︗ر، و﹢︎ ︩ ︋ ︣ان: ︻︀رف ﹇﹢ی ا﹡︡ام، ز﹨︣ا﹍︋︀ز
️  ︫﹫︣وان، ︮﹞︡ ا︨﹞︀︻﹫﹏ زاده  ﹝﹆︡م، ︗﹑ل ﹝﹞︡زاده ﹝︎︣ز

︨︣︎︨︣️ ﹎︣وه و ︵︣اح ﹎︨ :﹜︣︣ ︎︣ز﹞️  ︫﹫︣وان
﹝﹠︪﹩ ﹞ :﹤﹠︧︮︀ ︎︣﹨﹫︤﹎︀ر
︵︣اح ︮﹠﹥: ︨︣وش ﹫︡ری

︵︣ا︀ن ﹜︊︀س: ﹝︣﹛ ﹡﹢روزی، ز﹨︣ا ︡اد︀ن
﹝︖︣︀ن ﹎︨ :﹜︣︣ ︎︣ز﹞️  ︫﹫︣وان، ز﹨︣ا ︡اد︀ن

﹝︮ ︣︡﹠﹥ و دو︠️ ﹜︊︀س: ﹝︣﹛ ﹡﹢روزی
︵︣ا︀ن ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر: ︨︣وش ﹫︡ری، ﹝︣﹡﹢ش ﹇︀دری
︨︀ز﹡︡﹎︀ن و ︵︣ا︀ن ︑﹫︤ر: ﹝﹞︡ ︻﹙﹩ آ︋︀دی، ا﹝﹫︣ ︧﹟ ︎﹢ر

︻﹊︀س: ︨﹫﹑ ر︲︀زاده
﹝︪︀ور ﹎︣وه ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ﹨︀دی ︨﹠︖︣ی

﹎︣وه ﹝﹢︨﹫﹆﹩: ا﹞︀ن ︧﹫﹟ زاده، ﹨︀دی ر﹞︀﹡﹩، ﹁︣﹨︀د 
 ﹤︋﹢︊﹞ ،﹩﹝︸︀﹋ ︡﹝﹞ ،ر﹢︎ ︩ ︋ ︀︲ر ﹩﹚︻ ،(ا﹢﹫﹨ ︬﹚︐﹞)﹩﹞﹑︨ا

ر︲︀زاده، ︨︣وش ﹫︡ری
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۵۵ د﹇﹫﹆﹥

︫︣: ︫﹫︣وان

ز﹨︣ا ︋︀دران ︫﹫︣وان
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︑︀︑︣ ﹋︀ر︋︣دی  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٩ – ︫﹫︣وان. دا﹡

از دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹞﹩ – ﹋︀ر︋︣دی ﹁︣﹨﹠﹌ و ﹨﹠︣ ︪﹞ ﹉︡. ﹋︀ر﹎︣دان 
︩ ﹨︀ی: «ز﹡︡﹎﹩ ︋︧﹫︀ر ﹋﹢︑︀ه ا︨️»(ر︑︊﹥ اول ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ︗︪﹠﹢اره  ︀﹝﹡
︑︀︑︣ ﹋﹢دک و ﹡﹢︗﹢ان ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩، ١٣٩٣)، «﹎﹙︡و﹡﹥»، «﹉ د︠︐︣، 
 ﹟ ︣︑ ﹩︋غ»، «آ﹑﹋ ﹤﹡﹐ ︀ ﹉﹫﹡ ︨︣︋︀ز»، «︗﹞︺﹥ ︋︀ ︎︡ر︋︤رگ»، «﹡︀م ﹉
 ︣︑︀︑ آ︨﹞﹢ن»، «︋︙﹥ ﹨︀ی ︠﹢ر︫﹫︡»(ر︑︊﹥ اول ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ از ︗︪﹠﹢اره

︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ ︣﹍︣وان)، «آواز ﹎﹏ ﹨︀» و ... . ︋︀ز﹫︫ ︣﹞ دک و ﹡﹢︗﹢ان﹢﹋
«︎︀﹜︐﹢ی ︠﹫︦»، «︎︪️ در ︎﹠︀ن ا︨️»، «﹁﹊︣ ︨︊︤ ︠︀﹜﹥ ﹎﹙﹠︀ر»، 

«﹨︪︐﹞﹫﹟ ︨﹀︣ ︨﹠︡︋︀د»، «︗﹠﹌ ︑︣وا» و ... .
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︋︀غ زا﹜︤ا﹜﹉

﹩︀︲ا ر﹢﹫︫
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︀ز﹍︣ی ﹡﹞︀︩ و  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٨ - ا︮﹀︀ن. دا﹡

︩  دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری  ︀﹝﹡ ﹩﹡دا﹡︪︖﹢ی ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹋︀ر﹎︣دا
︩ ﹨︀ی: «︋﹥ د﹡︊︀ل ︠﹢ر︫﹫︡»،  ︀﹝﹡ ︣﹍︋︀ز .﹩﹞﹑︨دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا

 ︣﹫︋ ︉ «︋﹠﹀︪﹥ و ︎︣﹡︡ه»، «زارون»، «رو︋︀ه دم ︣︋︡ه»، «﹡﹠﹥ ﹇﹙﹩»، «︫
﹋﹢﹢﹜﹢»، «﹇︭﹥ ︋︀غ زا﹜︤ا﹜﹉»، «وا﹎﹢﹥ در ز﹝︀ن ︻︧︣ت» و «︫︀﹨︤اده 

 ︣﹍ا﹡﹥». ﹋︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹢︣د ﹁︣زا﹡﹥، ︋︊︣ د﹞» ︩︀﹝﹡ ︀ر﹎︣دان﹋ .«︊︴﹞
 ️︀﹊» ،«️﹝︪» ،«︡﹠﹡ا﹢︠ ﹩﹞ ︀ی: «︻︣و︨﹉ ﹨︀ آواز﹨ ︩ ︀﹝﹡

﹎﹢ژ︎︪️» و «راز ︻︣و︨﹉».

 ︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
︋︀غ زا﹜︤ا﹜﹉ ﹁﹫︣وز، ︋﹥ د︨️ ︨﹙︴︀ن ﹝︭︀دره ﹝﹩ ︫﹢د. او ︑︭﹞﹫﹛ 

﹝﹩ ﹎﹫︣د ︋︣ای ︨︀︠︐﹟ ︑︀ج، وارد در︋︀ر ︫﹢د و ... .

﹩﹍﹫︋ ﹩﹚︺︐﹁ ︡ه: داوود﹠︧﹢﹡
﹩︀︲︀ر﹎︣دان: ︫﹫﹢ا ر﹋

﹝︪︀ور ﹋︀ر﹎︣دان: ︻﹙﹩ ر︲︀ ︫﹊﹫︊︀
️ ﹡︥اد، ﹝ ﹟︧﹫︡ری، ︫﹫﹢ا ر︲︀﹩، ﹁︫︣︀د  ﹆﹫﹆ ﹩﹚︻ :︣ان﹍︋︀ز
ر︨﹢﹜﹩، ا﹁︪﹫﹟ ر︫﹫︡ی، ︻﹙﹩ ر︲︀ ︫﹊﹫︊︀، ﹝︺︭﹢﹝﹥ ︫︀دی، ا﹝﹫︡ 

︻︊︡ا﹜﹞︀﹜﹊﹩، ر︲﹢ان ﹋︣︋︀︨﹩
﹩︣ا︮ ﹑﹫︨ :و ︻﹊︀س ﹤﹠︮ ︣اح︵

﹝﹢︨﹫﹆﹩: ︀︨︣ ︋﹫︀ت
︀︊﹫﹊︫ ﹤﹞﹢︭︺﹞ :﹤﹠︮ ﹩︪﹠﹞

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٩٠ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان

(﹩﹢︖︪﹡دا)
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﹩﹢آ ﹢﹡︀︋ 

﹁︀︵﹞﹥ ︋︐﹫︀ر
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶٨ – ا︮﹀︀ن. دا﹡

اد︋﹫︀ت ﹡﹞︀︪﹩ دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣ و ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹝﹩. ﹝︡رس 
︻﹙﹢م ︫︣﹇﹩(︑︀ی  ﹩﹢ان،  ،﹌﹠﹊﹫ ،︀﹎﹢﹊﹞️ و ﹁﹙︧﹀﹥ ︑︀﹢ و ... 
︩ ﹨︀ی: «︑﹢ ﹝︪︽﹢ل ﹝︣د﹡️ ︋﹢دی»، «︠﹢ا︋﹞︣د﹎﹩»،  ︀﹝﹡ ︣﹍︋︀ز .( .
︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ ︡ا» و ... . ﹋︀ر﹎︣دان︀ردا آ﹜︊︀»، «︑︣ا﹡﹥ ای ︋︣ای آ﹡︣︋ ﹤﹡︀︠»

 ﹩﹊︀ر︑» ︩︀﹝﹡ ︣﹍︀ر﹎︣دان و ︋︀ز﹋ .«﹤﹡︀︊︮ ︨︀ل ︋︀د» و «︎﹫︩ از»
ا︨️». 

﹩︑︀︑ ︣︑︀︑ ︣وه﹎

(﹩﹢︖︪﹡دا)

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹨﹫﹊︀رو ﹡﹫﹞﹥ ︫︉ ︋﹥ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀﹡﹩ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ﹨﹞︧︣ش آ﹢﹩ در آن 

︋︧︐︣ی ︫︡ه ا︨️. ︎︨︣︐︀ر از ﹋︀︋﹢س ﹨︀ی آ﹢﹎ ﹩﹞ ﹩﹢︡ و در آ︠︣ ا︫︀ره 
.︡آ ﹩﹞ ﹩﹢︡ن آ︣دی ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨︫︣︉ ︋﹥ د﹁ ﹤︋

︀﹝﹫︪﹫﹞ ﹢﹫﹋﹢ :︡ه﹠︧﹢﹡
﹋︀ر﹎︣دان و ︵︣اح ︋ ﹤﹝︵︀﹁ :﹤﹠︮︐﹫︀ر

︋︀ز﹍︣ان: ﹁︀︤ه ︋︐﹫︀ر، ﹝﹞︡ر︲︀ ︑︣ا︋﹩، را︋︺﹥ ︨﹙﹫﹞︀﹡﹩
﹝﹢︨﹫﹆﹩: ﹝︡ی ︋︊﹢دی

﹩︣اح ﹜︊︀س: ﹨︧︐﹩ ︠︀﹡︡ا︵
︻﹊︀︨︀ن: ا︵﹙︦ آ﹇︀︗︀﹡﹩، ︨︀را ر︫﹫︡ی

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ۴٠ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان
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 ﹏﹆﹡ ︦﹚︖﹞
﹝︡ه آ

(︋︣ا︨︀س ﹡﹞︀︪﹠︀﹝﹥ «﹝︡ه آ» 
(︡﹫︍اور ﹤︐︫﹢﹡

﹎︣وه ︑︀︑︣ ﹨﹠﹢ز

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
﹋︣﹢ن، ︎︀د︫︀ه ﹋﹙︪﹫︡ ا﹝︣ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ︗﹫︧﹢ن، ﹨﹞︧︣ ﹝︡ه آ ︋︀ 

د︠︐︣ش ﹎﹙﹢︨﹥ ازدواج ﹋﹠︡، ﹝︡ه آ ﹋﹥ ﹝︐﹢︗﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ︫﹢د 
.︡ن، ︗﹫︧﹢ن و ﹡﹢︻︣و︨︩ ︋︣﹝﹩ آ﹢︣﹋ در︮︡د ا﹡︐﹆︀م ﹎﹫︣ی از

﹩﹚﹫و ﹋︀ر﹎︣دان: ︫︣﹝﹫﹠﹥ ︗︊︣ا ﹟︐﹞ ﹜﹫︷﹠︑
﹝︪︀ور ﹋︀ر﹎︣دان: ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹎﹙﹥ دارزاده

︋︀ز﹍︣ان: ﹝︧︺﹢د ا    ً دادی، ﹨︡ی ︋︪﹢ده
︫︀︻︣: ︋﹞﹟ زدوار
﹩︋﹢﹆︺ ︀﹫﹝﹫﹋ :︀ل﹆﹡

﹩︀︊︵︀︊︵ ﹟︧﹞ :د︨︐﹫︀ر ﹋︀ر﹎︣دان
﹝︮ ︣︡﹠﹥: آ﹡﹫︐︀ ر︗︊﹩

﹡﹢از﹡︡﹎︀ن: آر﹝︀ن ︀را﹞︡ی، ︻﹙﹩ ر︲︀ ︑︩، ﹝﹫︓﹛ ︫﹊︣ی، ﹡﹍︀ر ﹡︖﹀﹩
︻﹊︀س و ﹁﹫﹙﹛ ︋︣دار: ﹞﹫︡ر︲︀ آ﹎︀﹨﹩

 ﹝﹠︪﹩ ︮﹠﹥: ز﹨︣ه ﹡︺﹞︐﹩
︵︣اح ︎﹢︨︐︣ و ︋︣و︫﹢ر: ︨︣وش ﹝﹫︡ا﹡﹊﹩

﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٣٠ د﹇﹫﹆﹥
︑ :︫︣︣ان

﹩﹚﹫︊︣ا︗ ﹤﹠﹫﹞︫︣
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ﹡﹞︀︩ از دا﹡︪﹊︡ه ﹨﹠︣  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣٧۵ – ︑︣ان. دا﹡

︩ ﹨︀ی: «آ﹝︡  ︀﹝﹡ ︣ان. ﹋︀ر﹎︣دان︑ ﹩﹞﹑︨و ﹝︺﹞︀ری دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا
︩ ﹨︀ی:  ︀﹝﹡ ﹜︣﹎ و «︨﹣︑﹀︀﹨﹛». ︵︣اح «︣︑︀︑︣و﹊﹫﹞ و ر﹁️ ︋﹥ روش
«﹝︣گ ﹝︣د ︋︀﹜︪﹩» و «︨﹊﹢ت». ︨︀ز﹡︡ه ︻︣و︨﹉ و ︻︣و︨﹉ ﹎︣دان 

︩ ﹨︀ی: «︫︀﹨﹊︀ر ︗﹞︀﹜︤اده» و «د﹢ان ︑︀︑︣ال». ︀﹝﹡

(﹩﹢︖︪﹡دا)
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﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ︋﹠︡ار 
︩︠︡﹫︋

﹎︣وه ︎︫︣﹠﹌

︩︀﹝﹡ ﹤︮﹑︠
︋﹠︡ار ︋﹫︩︡︠  وز︣ ︗﹛، ︗︀﹝﹩ ︗︀ن ﹡﹞︀ ︋︣ای ︗﹛ ﹝﹩ ︨︀زد. ︎︦ از 

﹝︡︑﹩ ︗﹛ ︋﹥ ︋﹠︡ار ﹝︪﹊﹢ک ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝︊︀دا دا﹡︩ ︠﹢د را در ا︠︐﹫︀ر 
 ﹤﹠﹫د︫﹞﹠︀ن ︗﹛ ︋﹍︢ارد، ︎︦ د︨︐﹢ر ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥  ︋﹠︡ار را ︋﹥ ز﹡︡ان رو

دژ ︋﹀︨︣︐﹠︡.

﹩︀︱﹫︋ ︣ام︋ :︡ه﹠︧﹢﹡
﹩﹠﹫︀﹡ ﹩﹇︀ر﹎︣دان: ﹝︣︗︀ن ︮︀د﹋

﹝︪︀وران ﹋︀ر﹎︣دان: داوود ﹁︐︣﹁ ،﹩﹍﹫︋ ﹩﹚︺︡ون ︗﹠﹫︡ی، ︾﹑م ر︲︀ 
︠﹙︺︐︊︣ی

︋︀ز﹍︣ان: آذ︐︀ ﹡﹢ری و﹁︀، ︨︀را ︻︊︀︨︍﹢ر
﹝﹠︪﹩ ︣﹞ :﹤﹠︮﹛ رزازی
︵︣اح ︎﹢︨︐︣: ﹞﹫︡ر︲︀ ︎︀︫︀

︻﹊︀س: ﹁︐︀ن د﹨﹆︀﹡﹩
﹝︡ت ﹡﹞︀︩: ٧۵ د﹇﹫﹆﹥

︑ :︫︣︣ان

﹩﹠﹫︀﹡ ﹩﹇︀ن ︮︀د︗︣﹞
︩ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ روا﹡︪﹠︀︨﹩ از دا﹡︪﹍︀ه  ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۵٢ – ︑︣ان. دا﹡

آزاد ا︨﹑﹝﹩ رود﹨﹟ و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ﹡﹞︀︩ از دا﹡︪﹍︀ه 
آزاد ا︨﹑﹝﹩ ︫︧﹢ار. آ︾︀ز ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨﹠︣ی از ︨︀ل ١٣٧١. ﹡﹆︀ل و 

︩ ﹨︀ی: «﹇︭﹥ ︋︀غ زا﹜︤ا﹜﹉»، «روز ︻︣و︨﹉»،  ︀﹝﹡ ︣﹍ان. ︋︀ز﹢︠ ﹤﹞︀﹠﹨︀︫
«دار و د﹜︡ار»، «﹝︖﹙︦ ︋︣ادر﹋︪﹩»، «︎︣و﹟ ا︻︐︭︀﹝﹩»، «زال و 

رودا︋﹥» و «﹝︤ر︻﹥ ﹝﹫﹟».

(﹩﹢︖︪﹡دا)
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اژدهاک
گروه تئاتر یووه

میرعلیرضا دریابیگی
متولد 1356 – تهران. دانش آموخته کارشناسی کارگردانی سینما 

از دانشگاه سوره، کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش از دانشکده 
هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی و دکترای مطالعات فیلم از 

کینگستون کالج لندن و دکتری مدیریت فرهنگی. رئیس انجمن 
صنفی هنرمندان تئاتر شهر تهران. مدیر گروه آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی نمایش دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی تهران. 
نویسنده کتاب های: »جستارهایی در باب هنر«، »نقد در نمایش«، 

»پدیدارشناسی تئاتر و درام« و ... . بازیگر نمایش های: »فالگوش«، 
»وویتسک« و ... . طراح صحنه و کارگردان نمایش »دکتر فاستوس«.

خالصه نمایش
اژدهاک از درد چند هزارساله  ماردوشی خود دربند بر فراز دماوند 

سخن می گوید. و این بار بیان نمایشی این درد مردانه  اسطوره ای، 
توسط پنج زن از او ربوده و برخوانی می شود.

نویسنده: بهرام بیضایی
کارگردان: میرعلیرضا دریابیگی

بازیگران: میرعلیرضا دریابیگی، سارا مقدم، آرامه سلطانیه، نامیرا 
حفیظی، آفرودیت ریوندی، میترا فخری، رکسانا جعفری، شهراد 

قدیری، مهدی ملکی
طراح صحنه، نور و لباس: میرعلیرضا دریابیگی

دستیار کارگردان و برنامه ریز: سارا مقدم
دستیار دوم کارگردان: سیدعلی بروهان

طراح گریم: ثمین سالک
ساخت آکسسوار: علی ساسانی نژاد

موسیقی: رائف تمهیدی
طراح پوستر و بروشور: امیرضا طالچیان

ساخت تیزر: امیررضا طالچیان
سرمایه گذار و تهیه کننده: یاسر شریفی

طراح حرکت: امیر باباشهابی
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: تهران
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خفتگان چشم باز
گروه هنری انصافی

خالصه نمایش
مبارک به ایرج خان، که آدم پول پرستی است خدمت می کند. تورج، 

برادر ایرج خان آرزوی خوانندگی در سر دارد اما موفق نشده است، 
این دو برادر متوجه می شوند که پسر عموی پولدار آنها در بستر 

مرگ است و ... .

نویسنده و کارگردان: جواد انصافی
بازیگران: جواد انصافی، امیر پارسی، امیرحسین انصافی، 

محمدرضا قربانی، احمد آهسته، حمید رئوف تبار، امیرمحمد 
انصافی

نوازندگان: رامین عبدالهی، احسان سامانی
طراح صحنه و لباس: فروغ یزدان

مدیر صحنه و دستیار کارگردان: رضا معراجی
ساخت دکور: ساسان فرهادپور

مدت نمایش: 80 دقیقه
شهر: تهران

جواد انصافی
متولد 1330 – تهران. دانش آموخته کاردانی راه و ساختمان از مدرسه 
عالی فنی تهران و دارنده دکترای درجه یک هنری)معادل دکترا( در 

رشته نمایش روحوضی و سنتی از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور. 
نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش های: »سیاه بازی«، »بمب«، »دام«، 
»وجدان بیدار«، »جوحی و قاضی« و ... . نویسنده، کارگردان و بازیگر 
مجموعه های تلویزیونی: »زیر ذره بین«، »کج خیال«، »حسام الدوله« و 
... . نویسنده کتاب های: »سیاه بازی از نگاه یک سیاه باز« و … . بازیگر 

مجموعه های تلویزیونی: »عبدلی و اوستا«، »اشتباه در اشتباه«، 
»شبکه خنده«، »میوه ممنوعه«، »اشکها و لبخندها« و ... . گوینده، 

نویسنده، کارگردان و ترانه سرای مجموعه رادیویی »رادیو تهران« و 
. ...
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تنها یک 
زمین داریم

تهیه  شده در 
بازار بزرگ ایران )ایران مال(

تهیه کننده: اکبر تشکری نیا
ایده پرداز و کارگردان: حمیدرضا اردالن

نویسندگان: حمیدرضا اردالن، فلور ماری فوئنتس
طراح و مدیر آموزش و ساخت و ساز عروسک: فلور ماری فوئنتس

طراح فنی در ساخت عروسک: ژروم مارترنچارد
مدیر هنری: فرناز بهزادی

مدیر کارگاه آموزش و ساخت و ساز: سهیال باجالن
طراح گرافیک: جمشید حقیقت شناس

موسیقی: مهدی بهبودی
طراحان فرم: فاطمه بختیار، فائزه بختیار

عکاس و تصویربردار: مجید سرحدی
دستیار کارگردان: سمیرا سپهرنیا، پرتو پورقرایی

مدیر تولید: مسعود همتیان
گروه ساخت عروسک: صنم اورلی، پدرام بهروزی، مینا پناه نجات، 

پرتو پورقرایی، فروزان توحیدی، راضیه خیری پور، علی زمانی، 
ترانه رمضانی، مینا رمضانی، آزاده روستا، سمیرا سپهرنیا، شایان 

شریعت، مانا شیخ، رزیتا صادق حسنی، الهام صادقی، صبا صافی، 
نرگس صفامنش، نیلوفر صمدی، یکتا طبیبی، ندا عزیزی، حسنا 

فلسفی، هلیا قره گزلو، مسیح کاظمی، میترا کریمخانی، درنا کمالو، 
هامون کوهی، الدن مهران زاده، ندا وفایی، فهیمه هاشمی، نسیم 

یاقوتی، سمیرا یزدان پژوه
عروسک گردانان: رزیتا صادق حسنی، راضیه خیری پور، حسنا 

فلسفی، ندا وفایی، پدرام بهروزی، نیلوفر صمدی، مینا رمضانی، 

خالصه نمایش
زمین در حیات آرمانی است، آب و خاك و گیاه و جانداران در زمان 
باقی اند. کسانی می آیند و طور آرمانی زمین را بر هم می زنند، 

تاریکی و پریشانی می آید و حیات آرمانی می رود. فرشته اى می آید و 
می پرسد: اى اهالی زمین، آیا جاى دیگرى براى زندگی دارید؟ زمین 

دوباره آباد می گردد.

الدن مهران زاده، نرگس صفامنش، میترا کریمخانی، شایان شریعت، 
هامون کوهی، پرتو پورقرایی، سمیرا یزدان پژوه، ترانه رمضانی

بازی دهندگان مار: الهام صادقی، درنا کمالو، فاطمه دلیری، محدثه 
زارعی، مینا پناه نجات، یکتا طبیبی 

بازی دهندگان ماسک: زهرا ایران پور، مانا شیخ، محمدرضا ترابی، 
امیرمحمد رجبی، امیرحسین بابایی، رابعه سلیمانی، سعید 

اصفهانی، ابوالفضل کاوندی، امید غالمی، هستی خاندایی
بازی دهندگان درخت: مونا کیانی فر، سهیال محققی، علی رستمی، 
صدف نظری، امید قلی پور، زهرا مغانی، علیرضا فتاحی، حمیدرضا 

جعفری، آال ناصرالدینی، مریم مرتاضی
بازی دهندگان حشرات و پرندگان: صبا صافی، علی زمانی، حسن 

مقدم بیگی، سعید رحمانی
گروه نقاشی: سمیرا یزدان پژوه)سرپرست(، پرتو پورقرایی، راضیه 
خیری پور، ندا عزیزی، مانا شیخ، هانیه موسوی، فاطمه یوسف زاده

گروه فنی: شایان شریعت)سرپرست(، هامون کوهی، پدرام بهروزی، 
علی زمانی

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

طراحی و اجرای نور: میالد بابایی)سرپرست(، علی رضا خلیلی، 
سمانه شفاعتی، الهام بخشی پور، بیتا پوالدی، سمیرا سیاوشی، رویا 

مقدس زاده، فاطمه علی بخشی
مدت نمایش: 30 دقیقه

شهر: تهران تی
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درباره نمایش
»تنها یک زمین داریم« محصول یک کارگاه آموزشی سه ماهه با همکاری 

کمپانی گراند پرسونز فرانسه در بازار بزرگ ایران است. تکنیک این 
نمایش، ادامه فعالیت های »یونیمای ایران« و »کمپانی عروسک های 

بزرگ پیکر شاخه  ایرانی« است که از سال 1389 در ایران بنیانگذاری شد. در 
کارگاه های متعدد از سراسر ایران، نمایشگران عروسکی آموزش دیدند. 

اکنون، نوع اول عروسک های غول پیکر در اغلب رویدادهای نمایشی و 
حتی برخی از گردهمایی های بزرگ کشور دیده می شوند. نسل دوم 
عروسک های غول پیکر که در نمایش »تنها یک زمین داریم« حضور 

دارند، از ساختمانی به مراتب پیچیده تر و پرکارتر از عروسک های نسل 
اول برخوردارند. همچنین، حمایت بی دریغ بازار بزرگ ایران سبب شد تا 
تداوم آموزش ها، گروهی در حدود یکصد نفر از دانشگاه های مختلف تئاتر 
و تئاتر عروسکی را دربرگیرد. این گروه، اکنون قادر به تولید عروسک های 

نسل دوم در تراز استاندارد بین المللی هستند. عروسک ها سبک تر و 
پرتحرک تر شده اند، زیبایی شناسی ویژه دارند، از سیستم روزآمد نور 
و روشنایی در ساختار خود برخوردارند. در طراحی عروسک های این 
نمایش، به میراث فرهنگی و ادبی ایرانی با مفاهیم آیینی توجه ویژه 

شده  است. همراه آن، موضوعات جدید مانند حفاظت و حراست از زمین 
و محیط زیست در نظر آمده  است. نمایش به طور منظم در روزهای 

تعطیل و مناسبت ها در بازار بزرگ ایران به اجرا درخواهد آمد، به موازات 
آن براساس تقاضاهای جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی و هنری، امکان 
اجرا و آموزش در سراسر کشور مهیا است. این رویداد، یکی از صدها 

فعالیت هنری و فرهنگی بازار بزرگ ایران به شمار می آید. سزاوار است از 
تیمدیران ارشد و کارکنان بازار بزرگ ایران سپاسگزار باشیم.
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داماد
گروه هنری البستر

حسین محمدحسینی
متولد 1358 – میناب. 25 سال سابقه فعالیت هنری. بازیگر و کارگردان 

نمایش های: »بیس«، »اوشار«، »کهربا در زنبیل«، »عطریه«، 
»آیین های گامبرون«، »مجلس خون«، »پرشین گلف«، »مراد«، »بله 

مه« و ... .

مرضیه آزادی خالص
متولد 1362- میناب. بازیگر نمایش های: »پری را بردند«، »اوشار«، 

»ِبیس«، »هیکل«، »کهربا در زنبیل« و ... .

خالصه نمایش
زندگی جاشویان ساحل نشین که برگرفته از آیین های بومی و محلی 

است و تا جایی پیش می رود که تمام فرهنگ ها و رسم و سنت مردم 
بندرنشین به تصویر کشیده  می شود.

نویسنده: احمد شنبه نیا
کارگردانان: مرضیه آزادی خالص، حسین محمدحسینی                                

بازیگران: احمد شنبه نیا، حسین محمدحسینی، متین 
محمدحسینی، مهوین محمدحسینی، مرضیه آزادی خالص، 

ملحیه آزادی خالص، حامد آزادی خالص، ساجده شنبه نیا، 
امیرحسین شنبه نیا، ساناز کمالی، محمدرضا شنبه نیا 

سرپرست موسیقی: روح انگیز نوایی
گروه موسیقی: خسرو نوایی، محمد نوازنده، کیوان نوازنده، امیر 

نوایی
طراح صحنه و لباس: حسین محمدحسینی

مدت نمایش: 27 دقیقه
شهر: بندرخمیر
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ِسنو
گروه تئاتر تیرداد

خالصه نمایش
ِسنو در گویش بهبهانی به معنای سنت و روش است. قصه نمایش 

متشکل از چهار باور است که بر بستر یک آیین روایت می شوند، 
باورهایی از قبیل توکل، ترس ُبران، امانتی، عروس قنات و دعای باران 
که همه توسط زنی به اسم بی بی نسا که در واقع نگهبان آب است، بیان 

می شود.

نویسندگان: یاسین پارسامنش، اشکان لدنی
کارگردان و طراح صحنه: یاسین پارسامنش

بازیگران: یاسین پارسامنش، اشکان لدنی، مارال هاشمی، محسن 
شریعتی، گلناز رحیمی، محمد چهابی بهبهانی، نیلوفر فتاحی نژاد، 

کبری عبدالهی، مالک قراغانی، حسین بنایی
خواننده: حسین تجلی

گروه موسیقی: محمد چوپانی نژاد، سیاوش کارآزما
هماهنگ کننده اتاق فرمان: محمد حاجی زاده

دستیار کارگردان و طراح لباس: مارال هاشمی
مجری دکور: سعید حداد

مدیر صحنه: مصطفی خندانی
سرپرست گروه: هادی شجاعی

مدت نمایش: 80 دقیقه
شهر: بهبهان

یاسین پارسامنش
متولد 1368 – بهبهان. نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش های: 

»بن بست رسمی دیوانگان«، »بیمارستان« و »یک نفر اینجا داد زد«. 
کارگردان، بازیگر و طراح صحنه نمایش های: »خشکسالی و دروغ«، 

»کسوف«)رتبه سوم طراحی صحنه جشنواره تئاتر استان خوزستان، 
1397(، »جان و جو«، »سنو«)رتبه اول کارگردانی، بازیگری و نویسندگی 

جشنواره آیینی و سنتی نرگس ارغون، 1397(، »لوتوس خواران« و ... 
. بازیگر نمایش های: »مثل سرب، مثل ستاره«، »روزی روزگاری گلی«، 

»شیطون بال«، »رینارد روباه«، »مالقات با یک درجه دویی« و ... . 
بازیگر و نویسنده نمایش های: »شب طوالنی« و ... .
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طربنامه 
شهر هرت

گروه آیینه 
خمینی شهر

خالصه نمایش
خاله خانوم که منتقد دربار است با رها کردن باز پادشاهی، سلطان 

جدید شهر هرت می شود، او سه سوال از وزیرش درباره خدا 
می پرسد و یک هفته برای پاسخ وزیر به او مهلت می دهد اما ... .

نویسندگان، کارگردانان و طراحان صحنه: حسینعلی عمادی، هادی 
کیانی

دراماتورژها: هادی کیانی، سجاد زهتاب
سرپرست گروه:حسینعلی عمادی 

طراح حرکات فرم: اصغر فریدی ماسوله
ضربی خوان: جواد انصافی

آهنگسازان: مجتبی صادقی، کامبیز جهانبخش، پویا فرهنگ پژوه
موسیقی صحنه: محمدباقر صاد، مرتضی خاکی، الهه صرامی

بازیگران: آتش تقی پور، مصطفی بهشتی، حسینعلی کریمی، سعید 
الهیاری، سیاوش رحمتی، آزاده روانبخش، هادی کیانی، حسینعلی 

عمادی   
سایر بازیگران و گروه فرم: محسن گل رضایی، میالد مجیری، رضا 

پرنده، حامد جامی، علی اصغر نعلبندیان، حسین کریمیان، عرفان 
شیرمحمدی، علی حاجی هاشمی، فرهاد یادگاری، مهدی علی بیگی، 

عرفان کمالی، سینا سلحشور، امید موهبت، محمدتقی یادگاری، 
عرفان عمادی، جواد تقی زاده، آرمان پیمانی، علی اکبر رحیمی، محمد 
محمدی، محسن عمادی، محمدحسین امینی، عباس رضایی، امین 

سلیمانی، امیرحسین ابراهیمی، علی رضا شاهین 
دستیاران کارگردانان: آزاده روانبخش، سیاوش رحمتی

منشی صحنه و نورپرداز و افکتور: حدیث کیانی
طراحان دکور و پوستر: امین سلیمانی، هادی کیانی

طراحان لباس: هادی کیانی، آزاده روانبخش
دوخت لباس: مرضیه حاجیان، شهال کیانی، زهرا عمادی، فاطمه 

عمادی
مدیران صحنه: علی حاجی هاشمی، فرهاد یادگاری  

تدارکات: محمد رضا خیرخواه، جواد شیرمحمدی، مسعود احسن فر 
مسئول گروه فرم: محسن گل رضایی، حامد جامی

هماهنگی گروه فرم: رضا پرنده، میالد مجیری
عکاسان: حسین امین جعفری، محمد طالبی، میالد نعلبندیان

روابط عمومی: امیرحسین کیانی، محمدمهدی کیانی
مدت نمایش: 150 دقیقه

شهر: خمینی شهر تی
سن

 و 
نی

آیی
ی 

ش ها
مای

ه ن
وار

شن
 ج

ین
هم

زد
 نو

ن  |
هما

م

66



حسینعلی عمادی
متولد 1347 – خمینی شهر. شروع فعالیت نمایشی از سال 1364. بازیگر 

و کارگردان نمایش های: »گل به گلستونه«، »افسانه شهربانو«، »این 
که همون شد«، »المپ اضافه خاموش«، »کی به کیه«، »ولیمه بازی«، 

»خندق نامه« و »دست شاهزاده خفره«، »ولیمه« و ... . بازیگر 
سریال های: »جالل الدین« و »رشید فراری«. بازیگر فیلم سینمایی 

»حرمت«. بازیگر مجموعه تلویزیونی »یک نکته از این معنی«.

هادی کیانی
متولد 1369 – خمینی شهر. دانش آموخته کارشناسی ادبیات نمایشی 
از دانشگاه سپهر اصفهان. نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش های: 

»آخرش که چی«، »پوتین«، »شاهنامه اینجوریش خوشه«، »این 
که همون شد«، »مضحکه لیلی و مجنون«، »مبارک، گلچهره«، 

»صندوقچه رؤیا«، »سکوت مثل ستارگان کویر«، »ولیمه«، 
»نوروزنامه«، »مرگ درمی زند«، »نقل نقال«، »مسافری از فلک«، 

»آنتن«، »علم بازی« و ... .
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خالصه نمایش
داستان سفر دریایی کشتی نوح)ع( و سرنشینانش.

نویسنده: کار گروهی
کارگردان: مریم معترف

بازیگران: میثم یوسفی، کامبیز طالیی، شهرام نجاتی، حسین 
مزینانی، منا شمس

دستیار کارگردان: روشنک حاجی زاده 
مدیر صحنه: میالد قدیری، کسری ریاحی وفا 

طراحی و ساخت عروسک: فائزه فیض 
موسیقی: شهرام نجاتی 

عکاس: اختر تاجیک 
روابط عمومی: روژین ستاری

مدت نمایش: 60 دقیقه
شهر: تهران

مریم معترف
متولد تهران. دانش آموخته کارشناسی بازیگری و کارگردانی از دانشکده 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد زیبایی شناسی تئاتر 
از دانشگاه پاریس 8. کارگردان و بازیگر نمایش  »آهوان و آدم ها«. 

کارگردان، بازیگر، طراح صحنه و لباس نمایش  »مال کنون«. کارگردان، 
طراح صحنه و لباس نمایش های: »فرود سیاوشان«، »قصه های من و 

تو و رستم و شاهنامه«، »شهسوار و شاهزاده«، »دیوار چین« و »مادر 
همه آن اسفندیاران«. کارگردان و طراح صحنه نمایش »تاریخ انقضا«. 

کارگردان نمایش »گوشه نشینان آلتونا«. 

قصه های 
پرماجرای 
کشتی نوح

گروه آوا
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سنمار
)براساس نمایشنامه مجلس 

قربانی سنمار اثر بهرام بیضایی(

گروه تئاتر دراماتیک 
دولتی لنکران

غریب منوچهری
متولد 1352 – پارس آباد مغان. دانش آموخته کارشناسی مدیریت دولتی 

از دانشگاه اردبیل و کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش از دانشگاه 
نبی اکرم تبریز. فارالتحصیل دوره فیلم سازی از انجمن سینمای جوان 

تبریز. کارگردان نمایش های: »شاه اسماعیل«، »ماه بر ترک اسب پیر«، 
»گرگ«، »عطسه«، »دل و دشنه«، »ما سه تن بودیم«، »ماه و مه«، 
»مجلس قربانی سنمار« و ... . نویسنده نمایشنامه های: »سرفه های 

اصغر«)رتبه سوم نویسندگی  جشنواره تئاتر بسیج سمنان، 1390(، 
»نعره خاموش اناالحق«)رتبه اول نویسندگی جشنواره تئاتر استان 

اردبیل، 1380( و ... . بازیگر نمایش های: »شب حادثه«، »قالیبافان« و 
. ...

خالصه نمایش
سنمار، معمار ایرانی – رومی به دعوت پادشاه نعمان، مامور می شود 

بنایی بسازد که شاه ایران آن را بپسندد و در مقابل این کار پاداشی به 
نعمان برسد. سنمار خورنقی می سازد با هفت گنبد که هر ساعت 

روز، به رنگی در می آیند. بعد از اتمام ساخت عمارت، نعمان دستور 
می دهد سنمار معمار را از باالی عمارت به پایین بیاندازند.

نویسنده: بهرام بیضایی
ترجمه به آذری: عباد ممی زاده

کارگردان و طراح صحنه و لباس: غریب منوچهری
مدیر تئاتر و سرپرست گروه: توفیق حیدراُف

بازیگران: قابیل قلی اف، سوج الدین میرزایف، صیاد علی اُف، آینور 
احمد اُوا، امین فرض اله یف

دستیار کارگردان: امیل عسکراُف
طراح نور: الهام بایرام اُف

دستیاران نور: رائوف زینال اوف، نظامی قربان اوف، عامیل زینال اوف
موسیقی زنده: یاشار هاشمی، محمدرضا عرفانی

موسیقی انتخابی: فراهم فرج اُف
مدیر صحنه: طرالن صادق اُف

مدت نمایش: 65 دقیقه
کشور: جمهوری آذربایجان، ایران
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 هما جدیکار
متولد 1333 – تهران. دانش آموخته کارشناسی نمایش عروسکی از 
دانشکده هنرهای دراماتیک. دارنده دکترای درجه یک هنری)معادل 

دکترا( در رشته نمایش عروسکی از شورای ارزشیابی هنرمندان 
کشور. مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران. عضو 

هیأت مدیره یونیما از سال 1376 تا 1389. عضو هیأت مدیره انجمن 
نمایشگران عروسکی از 1379. کارگردان نمایش های: »کچل کفترباز«، 

»هفت خوان رستم«، »پهلوان کچل و وروره جادو«، »الکترا«، »عروسی 
ملک جمشید«، »طفالن مسلم«، »حامیان کجایند«، »دختری که پدرش 

را باد می برد« و ... .

مضحکه 
بادسوار

خالصه نمایش
حاجی مختلص که از زندان فرار کرده، برای برداشتن اموال خود به 
خانه می آید اما دستگیر می شود. حاجی برای فرارکردن چاره ای می 

اندیشد و ... .

نویسنده و کارگردان: هما جدیکار
بازی سازان: امیرحسین انصافی، امیرمحمد انصافی، مریم ایرانمنش، 

حامی علیزاده
موسیقی: علی جباری، امیرحسین انصافی
نوازندگان: علی جباری، حسین فضل اللهی

طراح صحنه: سینا ییالق بیگی
طراح عروسک: ستاره خرم زاده

طراحی و دوخت لباس: سپیده داداش پور
طراح نور: مصطفا مرادیان

طراح پوستر و بروشور: رفعت هاشمی سی سخت، مرضیه سرمشقی
دستیار کارگردان: مینا مقامی زاده

مدیر صحنه: گالله شاهکار
مسئول کارگاه ساخت عروسک: زهرا شیخ الحکمایی

ساخت عروسک: ستاره خرم زاده، زهرا شیخ الحکمایی، بیتا پهلوانی، 
هدا چاهوشی، سمیه گلباز، سعیده دهقان نژاد

دستیار طراح صحنه: لیال طاهری
دستیار طراح نور: محمدرضا ایزدی

متصدیان نور: حمید نادری، گالله شاهکار
ساخت دکور: گروه طراحی صحنه ایگو

سازندگان آکسسوار: غزاله مهربان یکتا، آزاده حیدری
عکاسان: سمیرا انصافی، سلما پورامین

مشاور رسانه و تبلیغات مجازی: احمدرضا حجارزاده
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: تهران تی
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کارگردان: بابک عینی
بازیگران: سیاوش محمدی، محمد راوندی، مصطفی ابراهیم زاده، 

محمدحسین عینی
نوازندگان: بهرام عابدی، بهمن عابدی

طراح لباس: زینب مزرعه
دستیار کارگردان: حامد مقدسی

مدت نمایش: هر اجرا 15 دقیقه
شهر: شازند

بابک عینی
متولد 1368 – شازند. دانش آموخته کارشناسی ادبیات نمایشی از 

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی تهران. کارگردان فیلم 
مستند »ناقالدی«.

خالصه نمایش
ناقالدی، یکی از مراسم سنتی کشاورزان و دامداران روستاهای استان 

مرکزی است که هر ساله با گذشت چهل روز از زمستان و پنجاه روز 
مانده به عید نوروز مقارن با ۱۰ بهمن ماه برگزار می شود و ... .

ناقالدی
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درخت جادو
تئاتر سایه چنگیز 

اوزک

خالصه نمایش
هاسیوات از راه می رسد و قره گوز را صدا می زند. هر نمایش با دعوای 

این دو شروع می شود. در نهایت، هاسیوات به او می گوید که او با 
خدمتکار مسئولیت ناپذیر خود، به نام مرکان  مشکل دارد و از قره گوز 
می خواهد به او درس بدهد. قره گوز این کار را احمقانه می داند و بعد 
از اینکه مرکان می آید، قره گوز به او می گوید که او پیرتر از آن است که 

توسط مرد دیگری تادیب شود. مرکان می گوید که او راه زیادی را آمده 
است و تا یک بازی انجام ندهند از آنجا نخواهد رفت و ... .

عروسک گردان و ایده پرداز: چنگیز اوزک
موزیک: استفان کارلیوس

مدت زمان: 40 دقیقه
کشور: ترکیه

 
چنگیز اوزک

کارگردان، طراح صحنه، بازیگر، طراح لباس و گرافیست در تئاترهای 
مهمی مانند تئاتر ملی، تئاتر شهر استانبول، تئاتر شهرداری 

باکیرکوی، تئاتر دورمن و تئاتر کنتر. طراح صحنه بسیاری از نمایش های 
اجرا شده در تئاتر کنتر. کارگردان نمایش های سایه: »درخت جادویی«، 

»غول زباله« و »چراغ جادو«. برگزاری کارگاه های گوناگون، شرکت در 
کنفراس ها و نمایشگاه های مختلف و بیش از 1000 اجرا در خارج از ترکیه. 

دریافت جوایز متعدد از کشورهای مختلف مانند لهستان، مجارستان، 
ویتنام، اندونزی، رومانی، جمهوری چک و ترکیه. پایه گذار جشنواره 

بین المللی نمایش عروسکی  استانبول در سال 1998.

تئاتر سنتی سایه ترکیه
تئاتر سنتی سایه که قره گوز نیز نامیده می شود از دوران امپراتوری 

عثمانی در ترکیه رایج بوده است. بیشتر کارشناسان بر این باورند که 
این گونه هنری از قرن 17 میالدی وجود داشته است. قره گوز همچنین 

اسم شخصیت اصلی این نوع تئاتر است و بهترین دوست وی 
هاسیوات می باشد. این دو شخصیت در همه نمایش های این ژانر در 

کنار یکدیگر هستند. 
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علی شریعت زاده
متولد 1336 – کاشان. دانش آموخته کارشناسی هوشبری از دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان. دارای 40 سال سابقه فعالیت هنری در زمینه 
بازیگری و کارگردانی. داور 2 دوره جشنواره تئاتر مهر. کارگردان 

نمایش های: »معرکه در معرکه«، »عاشق کشون«، »عزیز مایی«، 
»تدبیر«، »عشق آباد«، »یه کاسه خون«، »راز عروسک«، »مادام 
کامیون«، »دغدغه های پرچین«، »رام کردن زن سزکش« و ... .

رام کردن 
مرد سرکش

گروه تئاتر گلبرگ 
کاشان

خالصه نمایش
داستان زن بیوه ای که قصد ازدواج مجدد دارد ولی با 

مخالفت پسرش روبرو می شود و ... .

نویسنده: داوود فتحعلی بیگی
کارگردان و طراح صحنه: علی شریعت زاده

بازیگران: وحیدرضا صادقپور، محمد حمیدی  شاد، مرتضی 
جهانی نژاد، رضا کریمی فینی، زهره استادی، منا  سیاه کار

موسیقی: سعید خسروی، محمدرضا شاطریان
تدارکات: مهدی کامل

مدت نمایش: 120 دقیقه
شهر: کاشان
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مجالسشبیهخوانی
یادوارهاستادهاشمفیاض

مجلسآزمونسیاوش/76
مجلسآزمونفریدون/77
مجلساسکندروفغفور/78

مجلسدادخواهی
مردمیمنازانوشیروان/79

مجلسرکیبابنابرهه/80
مجلسشاهشکار/81
مجلسطوفاننوح)ع(/82
مجلسمنصورحالج/83



مجلس
آزمونسیاوش

گروهشبیهخوانی
آزمونسیاوش

خالصهمجلس
سیاوشورستمبعدازسالهابهنزدکیکاوس

بازمیگردند.سودابهنامادریسیاوشدلبهسیاوش
میبازدوسعیدربهدستآوردندلاودارد،اما

سیاوشامتناعمیکند.

گردآوریمتن:داوودفتحعلیبیگی
شبیهگردان:سیدمحسنطباطبایی

شبیهخوانان:یحییفارسی،امیرحسینفارسی،
کیارشاحمدزاده،سروشمیدانکی،آرمانیاراحمدی،

محمدحسینکیا،کیمیانهرین،هدیبخشوده
گروهنوازندگان:علیرضاتحش،میثمشکری،آرمانیاراحمدی

عکاس:مناالهیفرد
طراحپوستر:سروشمیدانکی

مدتمجلس:75دقیقه
شهر:تهران

سیدمحسنطباطبایی
متولد1371–ورامین.دانشآموختهکارشناسینمایشازدانشکده

هنرومعماریدانشگاهآزاداسالمیتهران.دستیارکارگردان
نمایش»مرگمردبالشی«.مدیرصحنهنمایشهای:»ابو

زمستان«و»ابومرداد«.
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شبیهنامهنویسوشبیهگردان:علیعزیزی
شبیهخوانان:مرتضیصفاریان،علیعزیزی،حسنخصالی،

امیرحسینقاسمی،مهدیاعرابی،کامرانزرینکفش،مرتضی
درویشی،محمدسعیدکبودسنگی،رامینکرمالدین
نوازندگان:حمیدفرخی،رضازرنوشه،امیدتیمار

مشاورکارگردان:داوودفتحعلیبیگی
جامهداران:غالمرضاعزیزی،محمدمحمدی

مدتمجلس:100دقیقه
شهر:گرمسار

مجلس
آزمونفریدون

گروهمتوسلینبه
حضرتعلیاکبر)ع(

علیعزیزی
متولد1358–آبادان.دانشآموختهکارشناسینقاشیوکارشناسی

ارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاههنرتهران.شبیهگردان
مجلسهای:»رزمتبوک«،»حضرتیوسف)ع(«و»خروجمختار«.

شبیهنامهنویسوشبیهگردانمجلسهای:»ضحاکماردوش«،»کین
ایرج«و»حماسهآریوبرزن«.نویسندهمقالههای:»زیباییشناسی
هنرشبیهخوانی«،»پیشخوانی«،»رمزاندیشیدرشبیهخوانی«،
»بررسیسهشیوۀاجراییشبیهخوانیسیار«و»آسیبشناسی
موسیقیتعزیه«.کسبرتبهنخستموافقخوانیدرسوگواره

شبیهخوانیاستانسمنان،سال1395.

خالصهمجلس
اینمجلساقتباسیآزادازداستانآزمونفریدوندرشاهنامهحکیم
ابوالقاسمفردوسیاست.فریدونتصمیمداردحکومتجهانرابین
سهپسرشتقسیمنماید.ازاینروآنهارابرایماموریتیبهسمنگان

میفرستدو....
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امیرسلیمانیمقدم
متولد1366-تهران.دانشآموختهکارشناسیفناوریاطالعات.مدرس
شبیهخوانی.شبیهگردانوسرپرستمجلسهای:»امامرضا)ع(«،
»طفالنمسلم«،»حضرتعلیاکبر)ع(«،»حضرتعباس)ع(«و

....بازیگرنمایشهای:»یوسفوزلیخا«،»میرعماد«،»غریبههای
همیشگی«و»رامکردنزنسرکش«،»خسیس«،»آنکهگفتآری،آنکه
گفتنه«،»رویایشبنیمهتابستان«،»نینوا«و....بازیگرسریال

»شبدهم«.بازیگرویژهبرنامه»باکاروانخورشید«و....

مجلس
اسکندروفغفور

گروهبهارنوا

خالصهمجلس
اسکندربهقصدکشورگشایی،سالحرزمبرتنمینمایدوبالشگرخود
عازمبالدچینمیشودتاآنجارافتحنماید.فغفورکهدرآنزمانپادشاه
چینوهندبود،شخصیصلحطلبومخالفجنگوخونریزیاست.
ویبهفکرچارهایاستکهخونیریختهنشودوجنگیصورتنگیرد.

شبیهنامهنویس:میرمصیبت
شبیهگردان:امیرسلیمانیمقدم

شبیهخوانان:مرتضیصفاریان،علیسعیدی،مصطفیبلوکات،
عادلمیراسماعیلی،مهدیشمسآبادی،فرشادمعینیان،علیاکبر
زارعی،یاسربابایی،قاسمصادقی،حمیدصوفی،محمدیوسف

نیکبخت
نوازندگان:عباسحیدری،امیرسلیمانیمقدم

جامهدار:سیدمحمودمیری
عکاسوگرافیست:سباکریمیان

مدتمجلس:60دقیقه
شهر:تهران
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شبیهنامهنویسوشبیهگردان:عنایتالهقاسمی
مخالفخوانان:امیرسیدصالحی،امیرعباسیفر،حمیدحیدری،

اسدالهبدیعی
موافقخوانان:علیعزیزی،قاسمتسبیحی،رحمتمتولی،

حبیبماهری،علیرضاسیدصالحی،محسنجالدی،کریماکبری،
جهانبخشعبدالهی

عواملصحنه:رضاشیروانی،فتحالهطاهری،علیمنصوری،
عزیزعلیبختیاری

نوازندگان:علیصدیقی،جوادچراغعلی،عباسافشار
مدتمجلس:90دقیقه

شهر:تهران

عنایتالهقاسمی
متولد1341–نوده.سابقه42سالفعالیتدرزمینهشبیهگردانی.
کارگرداننمایشهای:»شیردلپهلوانایران«،»حجرابنعدو«،
»محمدحنیفهدرجنگباافریتهها«.جمعآوریبیشاز400مجلس

شبیهخوانی.

مجلس
دادخواهیمردم
یمنازانوشیروان
گروهتعزیهدارانحسینیه

فاطمهزهرا)س(

خالصهمجلس
طبقتاریخحدود1500سالپیش،حبشیانبهسرکردگیمسروقپسر
ابرهه،بهسرزمینیمنحملهورمیشوندوپسازظلموستمفراوان

بهمردمیمن،حکومتیمنرابدستمیگیرندو....
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احمدعزیزی
متولد1336–تهران.دارندهمدرکدرجهدوهنریازشورایارزشیابی
هنرمندانکشوردررشتهموسیقی.شبیهگردانمجلسهای:»عبداهلل
عفیف«،»سیدجاللالدیناشرف«،»جرجیسپیغمبر«،»پادشاهی
حضرتیوسف«،»یوسفوزلیخا«،»مالکاشتر«،»مجلسبهچاه
انداختنحضرتیوسف«)رتبهاولشبیهگردانیازدهمینجشنواره
نمایشهایآیینیوسنتیوسوگوارهجوانسازمانفرهنگیهنری

شهرداریتهران،1380(و....

مجلس
رکیبابنابرهه

گروهتعزیهحضرت
سیداشهدا)ع(

خالصهمجلس
هنگامیکهجنگصفینچندینماهبهدرازامیکشد،معاویهبا

مشورتعمروعاصحضرتعلی)ع(رابهجنگفرامیخواندو....

شبیهنامهنویس:میرزاابوالفضلمنبتکار
شبیهگردان:احمدعزیزی

موافقخوانان:احمدعزیزی،محمدمالعلیا،عقیلصدقی،
مسعودعزیزی

مخالفخوانان:حسینحیدری،حسنخصالی،مهدیآقایی،
رضااحمدبیگی،سیدمحمدمهیارمیرنقی

نوازندگان:علیصدیقیان،محسنباباعلیان،جوادچراغعلی،
میالدعزیزی

لباس:سیدمحمودمیرنقی،سیدمحمدمیرنقی
مدتمجلس:90دقیقه

شهر:تهران
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خالصهمجلس
حاکمکرمان،زمینمیرزارضاکرمانیرابهزورازاوغصبمینمایدو
میرزارضابرایدادخواهیازناصرالدینشاهراهیتهرانمیشودو....

شبیهنامهنویس:میرزارضا
شبیهگردان:مهدیدریایی

شبیهخوانان:مهدیدریایی،سیداعالالدینمیرسعیدی،محمد
صمدیان،امیرحدادی،مهدیاسماعیلی،مجتبیطهرانی،ناصر
کریمینیک،علیسرچالی،سجادساجدی،امینعسگری،رامین

موحدی
نوازندگان:فرامرززمانی،فرهادزمانی

ناظمالبکاء:بهروزنودهفراهانی
جامهدار:امیددریایی
مدتمجلس:90دقیقه

شهر:اراک

مهدیدریایی
متولد1358–اراک.دانشآموختهکارشناسیحقوق.دارندهمدرک

درجهدوهنریازشواریارزشیابیهنرمندانکشور.نویسنده
کتابهای:»قدمگاهانجمیک«و»قدمگاهانجمدو«.نویسنده
وکارگرداننمایشهای:»مجلسنامهامیرکبیر«،»مجلسنامه

کربالییکاظمساروقی«،»مجلسشهادتمیرزاابوالقاسمفراهانی«،
»گذريبرعاشقشدنانوشیروانبرآذرنوشبانو«و»پشت

خیمه«)کسبرتبهاولدربخشآیینهاینمایشیازجشنوارهملي
تیرنگ،سال1393(.

مجلسشاهشکار
گروهدریایوالیت
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علیاکبرقدوسیان
متولد1332–تهران.30سالسابقهفعالیتدرزمینهتئاتر.شبیهخوان،
شبیهگردانومدرسشبیهخوانی.بازیگرتلهفیلمهای:»صندوقکهنه«
و»طالق«.شبیهگردانمجلسهای:»مسلم«،»حضرتقاسم)ع(«،
»حضرتعباس)ع(«،»حر«،»عاشورا«و....کارگرداننمایشهای:
»ذبحاسماعیل«،»موسیودرویشبیابانی«،»پشیمانییزید«،

»بازارشام«،»وفاتحضرترقیه)ع(و....

مجلس
طوفاننوح)ع(

گروههنریعالمه
میرزامحمدتقینوری

خالصهمجلس
حضرتنوح)ع(ازپیامبراناولیالعزمودارایشریعتجهانیبود.

ویبهارشادمردمپرداختولیامتبتپرستبهاذیتوآزاراو
پرداختندودستازپرستشبتهابرنداشتند.بنابراین....

شبیهنامهنویس:غالمعلینادعلیزاده
ویرایش،تدوینمجلسوشبیهگردان:علیاکبرقدوسیان

نوحهومرثیه:میرزاباقر
ویرایشوتنظیمپیشخوانی:علیاکبرخلعتبری

شبیهخوانان:علیاکبرقدوسیان،مهدیخلعتبری،حسنحاجتمند،
محمدامینمرتضایی،مهدیفتحعلی،علیاکبرخلعتبری،علیاصغر

خلعتبری،علیاصغرشریفی،محسنصالحیان،احمدغالمی
سایرذاکرین:اسماعیلفرامرزی،ابوالفضلآریج،آرشفرامرزی،
علیاصفهانی،علیاصغرازلگینی،حسینساالرازلگینی،محمود

داوودیخواه،کمیلپهلوان
ترومپت:داوودشعاعی

نی:رضادیوساالر
سایدرام:علیرضاآقاکثیری
مدیرصحنه:مرتضیآئینه
افکت:محمدرضاجاللی

ساختدکور:محسنصالحیان،علیدرویش
مدتمجلس:75دقیقه

شهر:تهران
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مجلس
منصورحالج

عالالدینقاسمی
متولد1332–طالقان.دارایمدرکدرجهیکهنری)معادلدکترا(از
شورایارزشیابیهنرمندانکشور.شبیهگرداننقشهای:»حضرت
عبداهلل)ع(«،»بچهخائن«،»حضرتعلیاکبر«و....شهادتخوان

نقشهای:»مادرحضرتعباس)ع(«،»مادرحضرتمسلم)ع(«و...
.بازیگرسریالشبدهم.بازیگرفیلمهایسینمایی:»بزمآخر«،»ذبح

اسماعیل«،»یکتکهزمین«و....

خالصهمجلس
منصورحالجمشغولذکرگفتندرکوچهوبازاراستکهعدهایمتعصب
بهویحملهکردهونزدحاکممیبردند.حاکمدرپیذکراناالحقگفتن

منصور،حکمدارزدنویراصادرمینمایداما....

شبیهگردان:عالالدینقاسمی
شبیهخوانان:عالالدینقاسمی،مهدیصیادی،حسنعقیقی،
حسینعقیقی،مسعودعزیزی،حسنبرکتی،علیرضاسعیدی

مدتمجلس:90دقیقه
شهر:تهران
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گروه پوپک

اَرتوالما

خالصه نمایش
نمایش اَرتوالما به آداب و رسوم و فرهنگ آشتی کنان در بین مردم 

زنجان در گذشته، در قالبی طنز می پردازد. بدین گونه که اهالی طی 
مراسمی زنان و مردانی را که با یکدیگر قهر کرده اند، آشتی می دهند 

و سپس به شادی و پایکوبی می پردازند.  

نویسنده: علیرضا فریدراد
کارگردان: حمیدرضا قزلباش

بازیگران: محمدولی فروتن، جالل نوری، علیرضا فریدراد، رضا 
جنتی، زهره مسلمیون، نسرین احمدخانی، علی عباسی، علی 
رضایی راد، فرهاد ابوالفضلی، متین اجاق فقیهی، علی مهاجری، 

مبینا فیروزی
طراح لباس: مریم بهادری 

نوازندگان: کریم کاموسی، مریم بهادری
مدیر هماهنگی و منشی صحنه: سیده  لیال حسینی

مدت نمایش: 25 دقیقه
شهر: زنجان

حمیدرضا قزلباش
متولد 1356 – زنجان. دانش آموخته کاردانی پژوهشگری علوم 
اجتماعی از دانشگاه آزاد اسالمی زنجان. آغاز فعالیت هنری از 

سال 1372. کارگردان نمایش های: »کیک برنجی«، »سرزمین من 
فلسطین«، »گرگ گرگ است«، »تشنگان«، »راز سپهر«، »سوگنامه 
فرود«، »طالع نحس«، »آرش« و ... . تهیه کننده و کارگردان تله تئاتر 

»گر آرش نباشد کمانش بجاست«.
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گروه سیرانگ

برف چال 

خالصه نمایش
وقتی زمستان در حال گذر است، 

چوپانان دست  به  کار می شوند تا مردم 
را به بهانه های مختلف برای شروع 

سال جدید و جشن و پایکوبی و نهایتا 
رفتن گله به صحرا آماده نمایند.

طرح و پژوهش: مهدی صالحیار
کارگردان: نقی یحیایی

بازیگران: غالم رضا رزاقی، علی پاشازاده، 
علیرضا وهابی، حامد ترابی نهاد، فاطمه ایده لو، 
مهسا بایرام زاده، رؤیا علیزاده، ساناز کسب خواه

طراحی لباس: پوران باباپور
موسیقی: علی احمدی، جواد ندیمی، نصیب نقی زاده

طراحی بروشور: ناصر والیی
مدت نمایش: 2٥ دقیقه

شهر: مرند

نقی یحیایی
متولد 13٥٦- مرند. دارای مدرك دیپلم هنری. شروع 

فعالیت هنری از سال 1372. کارگردان نمایش های »سفر 
سوزنبان«، »یك شب توفانی«، »یحیی و ترالن« و 

»ساعت حرکت«.

گروه هنری سفیر

بایرام اویونی

مهیار هزارجریبی
متولد 1360- بهشهر. دانش آموخته کارشناسی 
عمران از دانشگاه آزاد اسالمی گرگان. بازیگر و 

کارگردان نمایش : »آخر بازی«. نویسنده، کارگردان و 
بازیگر نمایش های: »سرخو« و »الالیی های پدرانه«. 

نویسنده نمایش: »خشونت هرگز«. کارگردان 
نمایش: »کاسه نذر«.

خالصه نمایش 
در روز برگزاری مراسم آیینی برف چال یا زن شاهی، مردان روستا را 

ترک می کنند و روستا توسط زنان اداره می شود.

نویسنده وکارگردان: مهیار هزارجریبی
بازیگران: سارا یزدانی، نازنین هدایتی، سمیرا سلیمانی، عسل 

حدادی، مهرانه دباغیان، پانیذ چاوشی، رها دباغیان، نیروانا 
هزارجریبی، سوگند حسینی

موسیقی: علی رستمی گرجی، مریم گرجی
مدیر صحنه: محمدرضا طیبی فرد
روابط عمومی: فائز امیرسلیمانی

زمان نمایش: 30 دقیقه
شهر: بهشهر
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گروه تئاتر تکم و نیلوفران 
شهرستان مرند

اَرسین
خالصه نمایش

نمایش اَرسین روایت آیین آق قویون قره قویون با مضمون تقابل خیر و شر و 
پیروزی خیر بر شر است.

نویسنده وکارگردان: محمد یوسفی زاده
بازیگران: مصطفی آذری، امیرعلی کاظم پور، امیر صدوقی نیا، سینا 

حسینی، محمد حاج احمدلویی، بهراد همتی، ابوالفضل بیگ زاده، آیسان 
خلیل زاده، فاطمه قلی زاده، آیدا پیرنهاد، مهسا اصغریان، مهتاب امینی، 

سواد محمدی ثالت
مشاور کارگردان و طراح فضا: حمید حمیدی

دستیار کارگردان: مریم اسالمی
طراح لباس: شقایق خیاطی

مدیر صحنه: امین یوسفی زاده
موسیقی: علی رضا کریم پور، یعقوب جعفری، محمد علی پور

مدت نمایش: ۲۰ دقیقه
شهر: مرند

محمد یوسفی زاده
متولد ۱۳6۳- مرند. دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع 

غذایی از دانشگاه تبریز. دارای نشان درجه سه هنری. نویسنده و کارگردان 
نمایش های: »چوبان اوینی«، »آذربایجان تویالری« و »عروسک شادی«. 
بازیگر و کارگردان نمایش های: »ماشین زمان«، »وقتی صدای سوت میاد 

سرتو بدزد« و »تله وزیون«.
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گروه تئاتر تکم و 
نیلوفران

تکه

گروه زانیاران

خوون سل

خالصه نمایش
تکم خوانی آیینی است به قدمت نوروز و یادگاری از آداب و رسوم 

نوروز که همواره در سرزمین آذربایجان به عنوان آیینی ماندگار 
مورد توجه بوده است و با روش مخصوص تکم گردانی به اجرا 

گذاشته می شده است. 

نویسنده: محمد یوسفی زاده
کارگردان: پریوش فتاح زاده

بازیگران: اکبر ذابح، مرتضی اوسداغی، برهان تیموری
مشاور کارگردان و طراح فضا: حمید حمیدی

دستیار کارگردان: امین یوسفی زاده
موسیقی: وحید نادردل، علی رضا شکوهمند، علی اصغر 

مونس خواه
عکاس: حسین زینالی

مدت نمایش: ۲۰ دقیقه
شهر: منطقه آزاد ارس )شهرستان جلفا(

 پریوش فتاح زاده 
متولد 1366- مرند. دانش آموخته کارشناسی ارشد 

تاریخ هنر ایران باستان از دانشگاه آزاد شبستر. بازیگر 
نمایش های: »شب واقعه«، »توقف«، »نقاشی«، 
»بازگشت«، »این قصه سر دراز دارد«، »قانون«، 

»باد که می نویسد«، »جدامانده«، »ضربانی که قلبم 
را به تپش انداخت«، »بایرام گلدی« و ... . بازیگر و 

کارگردان نمایش: »چومچه خاتون«. 

خالصه نمایش
در قوم کرد رسم بر این است 

که هرگاه خونی از عزیزشان ریخته 
می شود برای آن مراسم چمری اجرا 

می کنند. در این نمایش مراسم چمر با چند 
آیین دیگر تلفیق شده تا گوشه هایی از رسوم قوم 

کرد، در بستری دراماتیک، به تصویر کشیده شود.

نویسنده و کارگردان: حسنا قبادی
بازیگران: حسنا قبادی، زهرا چراغی، جمال زرین، 

علیرضا بسطامی
موسیقی: سامان شیرزادیان، کوروش یداللهی

طراح لباس: رعنا قبادی
طراح فضا: حسنا قبادی
مدت نمایش: ۱5 دقیقه

شهر: ایالم

حسنا قبادی 
متولد 1370- ایالم. دارای 10 سال سابقه هنری نمایشی. 
کارگردان نمایش های: »پمپ دسفرال«، »عزت تی ان 

تی«، »امام غریب«، »منطقه صفر« و »خوابی برای 
زمین«. کارگردان، نویسنده و بازیگر نمایش »سقوط 

آزاد«. نویسنده و کارگردان نمایش های: »اخطار به مشترک 
پرمصرف«، »زخم داران« و ... .
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گروه رقص آیینی 
آذربایجانی آیالن

بازیها و 
حرکات آیینی 

محلی آذربایجان

توحید حاجی بابایی
متولد 1367- تبریز. دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی 

پلیمر از دانشگاه تهران. نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش های: 
»بئش داش«، »آرادان«، »سئوگی«، »لزگینکا«، »تووالمایاللی سی«، 

»خالخوز سلیمانی«، »جیحونی«، »نورتاجی«، »داغ هاواسی« و 
... . نویسنده و کارگردان نمایش های: »آتیشما«، »قوجا تپه«، 

»الله لر«، »غلبه قایتاغی« و ... .

خالصه نمایش
بازی ها و نمایش های انتخاب شده برای اجراهای گروه آیالن هرکدام دارای پیشینه آیینی غنی 
بوده و سنت های مربوط به مناطق شمال غرب کشور را در قالب حرکات آیینی موزون نشان 

می دهد. گروه آیالن در قالب حرکات ریتمیک بخشی از این آیین ها به نام های آذدا، بئش داش، 
یاللی، شنلیک، قایتاغی، شاالخو و ... را روی صحنه خواهد برد.

 نویسنده و کارگردان: توحید حاجی بابایی 
بازیگران: توحید حاجی بابایی، محمد نقی زاده، اشکان علی فام، هادی فتح الهی، هادی 

تیموری، نوید ولی زاده، صمد خجسته، فرشید سلیمانی، حسین بیگلو، علی قلی زاده، 
پیام اسعدی، پرویز لیمویی، جلیل کاردان، امیر اعلمی، عرفان اکبرزاده، هادی ابراهیمی، 

محمد شاهدی پور، سلمان سرخ مرد، ابراهیم فرامرزیان، شایان فرهودی، محمدرضا فتحی، 
مهران عظیمی، محمد رفعت پناه، محمد کاظمی، کوروش رجب زاده، یاسین فالح، حسین 

احمدیان، یاشار قاسمی
بازیگران خردسال: امیرحسین قنبرآبادی، امیرعلی قنبرآبادی، آریا فخری، بردیا عادلی، ایلیا 

اسدی، عارف محمدی، عارف نوبری، پرهام طارانی، آتیال امانی،  مانی میرزایی،  رادمان 
سیادتی، رادین ابراهیمی، شارمین توکل، طاها فالح، اعال فالح، آرتا قریبی، امیرعلی 

کاظمی، آیین نصرا    هلل.
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: تهران
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گروه شاهد

رشیدخان

الفندبازی

خالصه نمایش
نمایش کشتی گرفتن پهلوان)شخصی که روی بند راه می رود( با 

شیطانک)شخصی زیر بند با صورت سیاه و لباس خاص نمایش(. 
پهلوان همراه با دیالوگ های جذاب شیطان را به زمین می زند و روی 

طناب می رود تا نمایش هایی مانند پرش، بچه به شانه گرفتن، با 
دیگ روی طناب راه رفتن و شیرجه مرگبار را انجام دهد. شیطانک 

می کوشد دوباره در دل پهلوان دلهره ایجاد کند تا سقوط پهلوان را 
ببیند اما موفق نمی شود.

کارگردان: جمشید حسین زاده
بازیگران: جمشید حسین زاده، زینب گل پور، کوروش حسین زاده، 

محمد بابادوست
موسیقی: حسین دسترس، محمدحسین زمانی، کمیل یزدانی

مدت نمایش: 45 دقیقه
شهر: رشت

خالصه نمایش
 همچون همه سردارانی که در تاریخ ایران، از این مرز و خاک دفاع 

کرده اند، در برهه ای تاریخی، رشیدخان سردار سرزمین خراسان نیز 
با همکاری مردم کُرد، از سرزمین خود دفاع کرد.

نویسنده و کارگردان: محمد بهاگیر
بازیگران: رضا بیابانی، آال البرز، اعظم خبازیان، سعید البرز، زینت 

عظیمی، امید محاسبتی، حیدر البرز، وحید غالمی، حمید عطایی
طراح لباس: نصرین اسماعیلی

موسیقی زنده: محمد لطیف، رمضان جاروگر
مدت نمایش: 20 دقیقه

شهر: قوچان

جمشید حسین زاده 
متولد ۱۳55- رشت. دانش آموخته کارشناسی 

ادبیات فارسی از دانشگاه گیالن. کارگردان 
نمایش های: »خط۱۱«، »کبوتران پرشکسته«، 

»بندبازان سقوط می کنند«، »بروم یا نروم«، 
»آتش بازان«، »شیطانک« و »سفیدبخت«.

محمد بهاگیر
متولد 1362- قوچان. دانش آموخته کارشناسی 
ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسالمی تربت 
جام. بازیگر نمایش های: »گرایلی«، »پلنگ« و 

»هرگز کسی این گونه فجیع ...« و مجموعه های 
تلویزیونی: »غبار« و »زندانی«.
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گروه تئاتر مهربان 

دی زنگرو

 خالصه نمایش
حنا در جنوب ایران نشانه خوشبختی و خوش یمنی است. در جشن حنابندان، 

ظرف حنا دزدیده می شود و  این نشانه بدیمنی است. برادر عروس)شکالو( برای 
بازگرداندن ظرف حنا، در مراسم زار شرکت می کند و بابازار به او می گوید که جانوری 

به نام دی زنگرو ظرف حنا را برداشته است و ... .
 

نویسندگان: فرامرز غالمیان، هیام احمدی 
کارگردان: هیام احمدی 

بازیگران: مهربان غالمیان، هیام احمدی، زهراسادات مظفری، ابتسام احمدی، 
عماد عبادی، رضا ملکی، محمد ذوالفقاری، سیاوش محمدی، عماد علیزاده

طراح حرکات فرم: فرامرز غالمیان 
طراح لباس: هیام احمدی 

موسیقی: محمد ذوالفقاری، سیاوش محمدی، عماد علیزاده 
مدیر صحنه: علی سنامیری

عکاس: علی هواسی 
مدت نمایش: 30 دقیقه 

شهر: اصفهان 

هیام احمدی
متولد 1358- آبادان. شروع فعالیت هنری از سال 1379. بازیگر نمایش های: »خلوت 

راز«، »داستان خنده ناک دیو«، »تقدیم به پدر و پسرم«، »راحیل« و ... . نویسنده 
و کارگردان نمایش های: »دریاقلی«، »مردان هیرون« و ... . کارگردان نمایش های: 

»روژان«، »بی سوادی سفید«، »نژمار با طعم لیمو«، »اکا و حشور« و ... .
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گروه سایه ها

شوشی

گروه نمایش الغدیر 
خرمشهر

فرحه و عرس

خالصه نمایش
شوشی نام آیینی است که در تیرماه در مناطق خلیج فارس برگزار می شود. 

صیادانی که از دریا برگشته اند به پایکوبی می پردازند و شوشی ها )دو وحشی 
سیاه پوش( از پشت کوه ها می آیند و به شادی مردم معترض می شوند. اما 

در نهایت آنها نیز به دریا می روند و سفید و پاک بیرون می آیند و همراه مردم 
به شادی می پردازند.

نویسنده وکارگردان: مصطفی دهشت
بازیگران: نداشالبافیان، مریم موسوی، رسول احمدی، امین سنجربیگی، 

حسن همتی، رسول چمک، عرفان حقیقت، علی حیدری، رامیارمحمودی، 
زانیار محمودی، محمدرضا آگاه، محمد حیدریان

مشاور کارگردان: آرش منصوری
طراح لباس و فضا: مریم هزاوه

طراح موسیقی: بابک سوری
طراح گریم: بنیامین سندی

مدت نمایش: 20 دقیقه
شهر: قشم

ا    هلل حلیات  عبد
متولد 1351- خرمشهر. دانش آموخته کاردانی 

علوم کتابداری از دانشگاه چمران اهواز. کارگردان 
نمایش های: »از کعبه تاسجاده خونین«، »قطره ای از 
دریا«، »ساقی لب تشنگان«، »در سوگ خورشید«، 

»زفاف القاسم«، »الدني« و »نار والنخل« و ... . 
کارگردان نمایش های خیابانی: »سالم خرمشهر«، »همه 
برای نان«، »سفینه النجاه«، »سواره خبر از پیاده نداره«، 

»گرگور«، »ماه غریب«، »نیم ساعت به ایستگاه آخر«، 
»میالن«، »قطعه گمشده من«، »گرگیعان« و ... . 

مصطفی دهشت 
متولد 1362- کرمانشاه. دانش آموخته 
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از 

دانشگاه آزاد کرمانشاه. بازیگر نمایش های: 
»تجربه های اخیر«، »هبوط«، »برفک«، 

»قالده ای برای سگ مرده«، »سیرک« 
و ... . بازیگر و کارگردان نمایش های: 
»رؤیای قشنگ«، »الزاروس«، »کنسرو 

زندگی ما«، »ترنم«، »آدم برفی و 
مترسک«، »زار« و ... . 

 خالصه نمایش 
نمایش فرحه وعرس آداب و رسوم ازدواج در اقوام عرب خوزستان را به نمایش می گذارد. در این مراسم وقتی 

برای دختری خواستگاری از اقوام نزدیک نباشد، زنان خانواده داماد  پیشنهاد خواستگاری را مطرح می کنند. قبل 
از خواستگاری، خانواده داماد برای دختر »نیشان« یعنی نشانه ای مانند انگشتر و ... می برند.  پس از آن 

جلسه خواستگاری برگزار می شود که به آن »خطبه« می گویند.

نویسنده وکارگردان: عبدا    هلل حلیات 
بازیگران: کریم عساکره، حسین پوریده، محمود عیسی پور، پژمان مهراب پور، صالح رشیدپور، 

آمنه پورحسینی، رقیه حلیات، نگار نجومیان، مینا مهراب پور، ریحانه حلیات، سیده فاطمه اشرفی 
موسیقی زنده: امید بشیری مهر، میالد بشیری مهر  

شاعر اشعار عربی: ناصر آلبوعبید
مدت نمایش: 30 دقیقه

شهر: خرمشهر
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گروه الف مثل احساس

رشکی و ماسی

 خالصه نمایش 
رشکی و ماسی از آیین های مردم مـالیر و اراک است. در گذشته دو نفر 
به نام های رشکی و ماسی لباس های رنگی به تن می کردند و با چهره های 

خنده داری که برای خود با ماسک و گــریم طراحی می کردند، در ایام منتهی 
به عید نوروز، نوروزخوانی می کردند و با دایره زنگی و آوازخواندن و اجراهایی 

مانند بقال بازی، سلمانی بازی و ... مردم را شاد می نمودند و هدایایی از 
آنان دریافت می کردند.

  
نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی 

بازیگران: رضا معراجی، فرامرز ربیعی 
موسیقی: محمد مشفق، حامد قاسمی 

دستیار کارگردان: مرجان خرسند 
مدت نمایش: 25 دقیقه 

شهر: رباط کریم

رضا فقیهی
متولد 1361- مالیر. دانش آموخته کاردانی فیلمسازی گرایش کارگردانی از انجمن 
سینمای جوان مالیر. کارگردان نمایش های: »شصت و یک«، »رویای کاغذی«، 

»پلنگ صورتی«، »حنابندان«، »آدم های بافرهنگ«، »چشم چشم دو ابرو«، 
»قهرمان«، »انباری خانجون«، »کوسه برنشین«، »آتش عشق«، »لطفا آنالین 
شو«، »قصه های غمناک چهاردیواری«، »آهوی چوبی«، »مهره ریزان« و ... .
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گروه تی تی

قیش بازی

گروه تیاتر ِزد 
شهرستان مریوان 

قه ره پیره ژن، 
چوپی، حه ریره

خالصه نمایش 
قه ره پیره ژن، چوپی و حه ریره سه نوع رقص آیینی در کردستان 

هستند که بر اتحاد انسان ها با هم تاکید دارند.

نویسنده و کارگردان: سیدسوران حسینی 
بازیگران: محمد آزادی، علی آزادی، کمال رشیدی، احمد 
خدارحمی، محمود خدارحمی، محمد رستمی، سرکوت 

وطن خواه، آرام وطن خواه
موسیقی: سوران امجدی، احمد جعفری، آرش معروفی

طراح لباس: فاطمه اسدالهی

محمدرضا جعفری لفوت
متولد 1353- آستانه اشرفیه. دانش آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور 

آستانه اشرفیه. نویسنده و کارگردان نمایش های خیابانی: »آب دزدک«)برنده جایزه 
اول نویسندگی و اول کارگردانی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، 

1395(، »خطوط سفید«)برنده جایزه دوم نویسندگی و دوم کارگردانی جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، 1394( و »شیلون کشی«. نویسنده 

نمایشنامه های: »درها به روی که باز می شوند«، »یادگاری«، »گم«، »سکوت وصل«، 
»نذر شمر«، »یک قاچ کتاب« و ... .

سیدسوران حسینی
متولد 1362- مریوان. دانش آموخته کارشناسی ارشد 

مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک از دانشگاه آزاد 
سنندج. نویسنده و کارگردان نمایش های: »آوای 

زاگرس«، »آخرین اجرا«)رتبه اول نویسندگی و 
کارگردانی نهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان(، 

»آخرین مرزهای اشتغال«، »سمای دست های 
پرتوان«، »آخرین معرکه« و ... . بازیگر نمایش های: 
»فریاد بی صدا«، »طناب، گونی، مرز«، »آخرین اجرا« 
و ... . کسب 22 دیپلم افتخار در حوزه های کارگردانی، 

نویسندگی، بازیگری و طراحی صحنه.

خالصه نمایش
در زبان گیلگی به کمربند، قیش یا قش گفته می شود. این بازی در دو گروه 

سه تا چهار نفره توسط پسران انجام می شود و طی آن اعضای گروه مهاجم 
سعی دارند گروه محافظ را از محوطه خود)محدوده بسته شده توسط 

کمربندها(، بیرون بکشد وگرنه توسط محافظان شالق می خورند و می بازند.

نویسنده و کارگردان: محمدرضا جعفری لفوت
بازیگران: میالد حسین زاده، نوید خانجانی، امید کفشدار جاللی، صادق 

دهدست، محمدرضا پورعلی، رضا قصاب
طراح صحنه: میالد حسین زاده، محمدرضا پورعلی

موسیقی: احمد الفتی، مجید رهبری، سیدرضا علوی
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: آستانه اشرفیه
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گروه تئاتر اُوینار

سوَگلین خالصه نمایش
نمایش سوَگلین به معنی عروس آب، نمایشی آیینیـ  سنتی بوده است 
که در گذشته های دور به  هنگام خشکسالی و کمبود آب قنات ها و چاه ها در 

مناطق غرب کشور برگزار می شده است. در این نمایش آیینی، عروس آب 
به عقد چاه آب درمی آید.

نویسنده و کارگردان: مهدی صالحیار
بازیگران: مسعود نیازي، مائده حسن زاده، مهدي دفیري، پویا معصومي، یگانه 

عطایي، سپیده مستقیمي
موسیقی: جواد ندیمي، علي احمدي، آیالر خدایي

دستیار کارگردان: علی احمدی
طراح فضا: نقی یحیایی

طراح لباس: پوران باباپور
طراحان پوستر و بروشور: مهدی اسدی، ناصر والیی

مدت نمایش: 25 دقیقه
شهر: تبریز

مهدی صالحیار
متولد 1361- مرند. دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده هنر 
و معماری دانشگاه آزاد اسالمی. نویسنده و کارگردان نمایش های: »سارای«)اجرا 
در فستیوال بین المللی تئاتر کراالی هندوستان، 2017(، »حایات«)اجرا در فستیوال 

بین المللی هنرهای فولکلور آذربایجان، 2017(، »باشلوق«، »سوَگلین«)بخش خیابانی 
فستیوال بین المللی تئاتر هایفست ارمنستان، 2018(، »تراژدی آب«)کسب رتبه برتر 

موسیقی و طرح و ایده از بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر(، »تکم«، 
»کوساکچل« و ... .
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گروه آریا

الل ِبهیگ

گروه نمایش باران

گاوبروا

سعید ذبیحی
متولد 1350- کرمانشاه. دانش آموخته 

کارشناسی معارف اسالمی از دانشگاه آزاد 
اسالمی کرمانشاه. سرپرست گروه نمایش 

باران. کارگردان نمایش های: »سوگ جامه«، 
»غروب تا غروب«، »آب«، »مجرم کیه«، 

»سیندرال«، »رابین هود«، »من قاتل نیست« 
و »انتظار عطر یوسف«.

 نویسنده: هواس پلوک  
کارگردان: سعید ذبیحی

بازیگران: مهنوش محمدی، فاطمه مهدی آبادی، مریم تیموری، 
نسترن جوادنیا، سعیده ذبیحی، نسترن خالقی، پگاه پورکاشفی، 

هستی روح القدس، شهره دانشیار
دستیارکارگردان: فاطمه مهدی آبادی 

طراح صحنه: سعید ذبیحی 
طراح لباس: مهدی اسدی تبار

مشاوران کارگردان: هواس پلوک، مرتضی اسدی مرام 
موسیقي: وحید وزیری، مهدی اسدی تبار 

مدیر برنامه: هاشم پورمحمدی
طراح پوستر و بروشور: مهدی اسدی تبار

مدت نمایش: 20 دقیقه
شهر: کرمانشاه

خالصه نمایش
در آیین گاوبروا، گاوی را برای باراش باران می دزدند. عده ای از اهالی روستا برای بارش 

باران گرد هم می آیند و در پی اجرای آیین گاوبروا، باران می بارد.

خالصه نمایش
 الل ِبهیگ، عروسک نمایشی 
دختران ایل بختیاری و نمادی 
از فرهنگ این ایل است. این 
عروسک معمواًل برای بخت 

گشایی، بچه دارشدن و در 
کل حاجت روا شدن زنان ایل 

بختیاری استفاده می شود. 
در این آیین، زنان و مردان 

ایل بختیاری الل ِبهیگی را جهت 
حاجت روا شدن به شکلی خاص 

می آرایند و همراه با آواز و موسیقی 
فولکلور بختیاری طی مراسمی به آن دخیل 

می بندند و تنها در زمان رسیدن به آرزو، دخیل های بسته شده 
گشوده می شوند.

نویسنده و کارگردان: علی قاضی
بازیگران: میالد باوان پور، روزبه مرادی، علی بابااحمدی، نگار 

فرج پور
موسیقی: محسن زکی پور، ناهید صالحی

مدت نمایش: 20 دقیقه
شهر: مسجدسلیمان

علی قاضی 
متولد 1362- مسجدسلیمان. دانش آموخته کارشناسی 

ارشد کشاورزی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 
تحقیقات خوزستان. نویسنده و کارگردان نمایشهای 
خیابانی: »بلوتوث ها را روشن کنید«، »یارانه«، »کال 

104«، »شیرین ترین فرهاد«، »چشم در برابر چشم«، 
»پیوند«، »َبنگ ِبهیگ«، »داهول«، »عروس باران«، 

»بازبازک«، »الل بِهیگ« و ... .
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گروه پیله

مشترک 
مورد نظر

خالصه نمایش 
زن و شوهری به دلیل اعتیاد به فضای مجازی از زندگی خود غافل 

شده اند و فرزند خود را رها می کنند. نسل بعدی آنها عضالتی 
تحلیل رفته دارند و نسل بعدتر خود را، به شکل کوتوله هایی احمق و 

قهرمانانی پوشالی پرورش می دهند.

نویسنده و کارگردان: سمیه مهری
دستیار کارگردان: علی رفیعی

بازیگران: فاطیما درستکار، امین مْومنی پور، حسن همتی، آوا 
زنجیردار، فاطمه نایینی، مهدی برومند، عاطفه غضنفری

موسیقی: مهرداد موسوی 
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: تهران

سمیه مهری 
متولد 1366- کرمانشاه. دانش آموخته دکتری روانشناسی سالمت 

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. نویسنده و 
کارگردان نمایش های: »دربی«، »نفس کشیدن سخته«، »کژدم«، 

»بازی استمراری«، »این آخرین باره« و »یاقوت«. کارگردان نمایش های: 
»سیرک«، »قطاری که تمام نشد«، »ثانیه صفر« و »کژدم«.
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)بر اساس شاهنامه فردوسی(

گروه آفتاب توس

هفت خوان
رستم

گروه تئاتر ایلیا

لیوا

محمد مظفری
متولد 1353- بندرگناوه. 

دانش آموخته کارشناسی 
ارشد ادبیات نمایشی 

از دانشگاه آزاد اسالمی 
بوشهر. کارگردان نمایش های 

صحنه ای: »کابوس«، 
»مصاحبه«، »نقل این دل 

المصب«، »تابستانه«، » 
شام غریبان« و ... . کارگردان نمایش های خیابانی: »خون بها«، »چادر 

کرپ«، »کفش کتانی«، »پشت خط جریمه«، »دی نوروز«، »ناکو« و ... 
. نویسنده نمایشنامه های: »سفر غریب«، »آواز گنجشک ها«، »ستاره 
دریایی« و »آوای فاخته«. بازیگر نمایش های: »سرباز«، »نقل این دل 

المصب«، »کابوس«، »حکایت سبز« و ... . مؤلف کتاب های: »بوشهر 
سرزمین آیین و مراسم«، »تا بیکران دریا« و »موسم ماتم«.

سیدقاسم سیدی مقدم 
متولد 1344- شیروان. آغاز فعالیت های هنری از سال 1360 

با نمایش »سربداران«. بازیگر نمایش های: »ضیافت 
خون«، »فرار«، »ناخلف«، »چل چیل«، »میراث«، 

»رهایی«، »بعضی ها اینجورین«، »صفیر آتش«، 
»چال«، »جنگل تنها«، »دربند«، »زنگار«، »حصار 
چوبی« و ... . نویسنده و کارگردان نمایش های: 

»جنگل تنها«، »میراث«، »محبت«، »نماز عشق«، 
»آوای زمین«، »امید به فردا«، »تسمه ها بر باد«، »کدو 

قلقله زن«، »مشهد شهر زیبا« و ... .

خالصه نمایش
لیوا یا آیین زار از مهمترین  و دیرینه ترین روش های تئاتردرمانی  است که قدمتی بسیار در 

استان بوشهر و جنوب ایران دارد.

نویسنده و کارگردان: محمد مظفری
بازیگران: روح ا    هلل پورقصاب، رضا رحمانی، صادق رجبی، حسین بهروزی، مهران حیدری زاده 

گروه موسیقی: محمد دارمی، علی تیرنا، صادق نیک پرست، امیررضا مظفری
طراح صحنه و حرکت: محمد مظفری

طراح لباس: آمنه فروردین
طراح پوستر و بروشور: مهدی تنگستانی زاده

مدت نمایش: 30  دقیقه
شهر: بندر گناوه

خالصه نمایش 
کیکاووس که جوانی کم تجربه است، بدون مشورت با بزرگان 

زابلستان به سرزمین مازندران حمله ور می شود، غافل از اینکه 
دیو سپید، او و سپاه ایران را در مکانی محاصره کرده است. 

رستم به یاری آنان می شتابد و از هفت خوان عبور می کند.

بازنویسی و کارگردانی: سیدقاسم سیدی مقدم
بازیگران: سیدقاسم سیدی مقدم، حمید حسینی

نوازنده: فرامرز رزاقی
طراحی لباس و ساخت عروسک های نمایش: معصومه 

خرسندی 
مدت نمایش: 45 دقیقه 

شهر: مشهد

نمایش های آیینی و سنتی | معرکه ها، آیین ها و بازی های نمایشی 99  نوزدهمین جشنواره 



گروه خورتاب  

نوروزَبل

محمدعلی صادق حسنی
متولد 1341- الهیجان. شروع فعالیت هنری از سال 1354. کارگردان نمایش های: »عزیز و 

نگار«، »گیل یار«، »پیله سرا«، »من و هزارتو«، »سوختن مدام بر محور صندوق های 
نسوز«، »آفرینش از نوعی دیگر«، »پس گل من کو«، »فریاد خاموش«، »بشم«، 

»مه پاره«، »عروس گله«، »آقای رییس جمهور« و ... .

خالصه نمایش
نوروزَبل به معنی آتش نوروزی، نام جشنی است که در نخستین روز از 

نوروز دیلمی برگزار می شود. در این روز، 10 مرد با کاله و شوالی گالشی به 
میدان می آیند و دورتادور آتش می چرخند و لباس های کهنه و بالاستفاده 

خود را در  آتش می سوزانند. به این سان مردم گیالن هرساله، هم آتش را 
وسیله خبررسانی نوروز قرار می دادند و هم در کنار آتش به ستایش خداوند 

می پرداختند و از او برای سال جدید طلب خیر و برکت و نیکی می کردند. 

نویسنده و کارگردان : محمدعلی صادق حسنی
دستیار کارگردان: شیرین دمان

طراح فضا: سیمین بختیارغفاری
طراح لباس: محمدعلی صادق حسنی

بازیگران: فاطمه علی پرست، محمد علیجانی، شهریار صادق حسنی، سلیم 
انصافی، اشکان بخشی، علی گریم پور، علی مرتضوی، مینا حقانی، هانیه 

سامانی، ویدا پیروسجاد، یاسمن عبدا    هلل زاده، مژگان قربان پور 
موسیقی: مهدی محمدنژاد، امیر باقری

عکاس: امیر جمال پور
مدت نمایش: 23 دقیقه 

شهر : الهیجان
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نمایش های عروسکی سنتی
یادواره استاد کاکامحمد شیرازی



گروه تئاتر جزیره

پهلوان کچل

خالصه نمایش
پهلوان کچل عاشق و دلباخته دختری به نام روح انگیز است 

که توسط آوروره طلسم شده است، پهلوان کچل برای رهایی 
روح انگیز از طلسم راهی قلعه جادوگر می شود اما ... .

پژوهش و بازآفرینی: عباس نجاری، علی فریدونی
کارگردان: عباس نجاری

مرشد: علی فریدونی
عروسک گردانان: مهتاب تبریزی، غرل ملک حسینی، مرتضی 

آسیابری، سحر عزیزی
سفیر: مهتاب تبریزی

موسیقی: سارا طباطبایی
طراح پوستر و بروشور: غزل ملک حسینی

مدت نمایش: 25 دقیقه
شهر: جزیره کیش

عباس نجاری
متولد 1362 – اراک. دانش آموخته کارشناسی ادبیات 

نمایشی از دانشگاه آزاد اسالمی اراک. شروع فعالیت 
هنری از سال 1378. مدرس بازیگری، گریم و کارگردانی. 

دبیر دائمی جشنواره سراسری تئاتر کوتاه)کافه – 
ساحل(. نویسنده و کارگردان نمایش های: »می تونم 

خواهش کنم صداشو در نیارید؟«، »چطوری«، 
»می دونی چیه؟ وگرنه خیلی دوست دارم«، »کانکت 

یا دیسکانکت«، »جی جی بی جی« و »کی حال داره دیو 
بکشه«. کارگردان نمایش های: »گونه های زخمی خلیج« و 

»آقای لیلی و خانم مجنون«.

نویسنده: سجاد طهماسبی
کارگردان و طراح نور: علی محمدی

اجراگران: امیرحسین انصافی، رامین عبدالهی، ندا وفایی، 
محبوبه اعرابی، علی رضا فتح علیان، نیلوفر کمپانی، عرفان 

صفری
مشاوران هنری: هادی حسنعلی، امیرحسین انصافی

دستیار اول کارگردان: شیرین کاشفی
دستیار دوم کارگردان: معین زارعیان

طراح و سازنده عروسک: ندا وفایی
طراح صحنه: مولود رضوانی

سازندگان دکور: مولود رضوانی، محمد 
عابدی نسب، معصومه سمیعی

موسیقی: امیرحسین انصافی، رامین عبدالهی
طراح پوستر و بروشور: پارسا تاک

سازنده فیلم)کروماکی(: محمدرضا رمضانی
مدت نمایش: 40 دقیقه

شهر: تهران

گروه تئاتر نو

پهلوان کچل 
18 عیاری

علی محمدی
متولد 1374 – محالت. دانش آموخته کارشناسی نمایش عروسکی از 

دانشگاه تهران. بازیگر نمایش های: »سقراط«، »نقطه ... سر خط«، 
»جعفرخان از فرنگ برگشته«، »گنبد به دوش«، »جادوگر کوچولو«، 

»تئاتر سعدی، تابستان سی و دو« و »راپورت های شبانه دکتر 
مصدق«. کارگردان و طراح نمایش »دیوان تئاترال«.

خالصه نمایش
داستان پهلوان کچلی است که سنگ کلیه دارد و دیگران او را مجبور 

می کنند که به قبرستان برود تا بترسد و سنگ دفع شود، اما چیزی که 
پهلوان دفع می کند آنقدر عجیب است که اتفاقاتی را به وجود می آورد.
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گروه آدا هنر

گروه راگا

سعدی نامه

سلیم خان در 
بارگاه مبارک

افشین قاسمی
متولد 1358 – بندر انزلی. دانش آموخته کارشناسی نمایش 

عروسکی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد 
کارگردانی تئاتر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی 

تهران. عروسک گردان، عروسک ساز، طراح صحنه، گریمور، 
مدرس و خبرنگار. نویسنده و کارگردان نمایش های: »ده، یک، 

شصت و یک«، »محدوده«، »تاریخ یک مادر«، »مدافع شیطان«، 
»بزغاله آوازخوان«، »عنکبوت پروانه ای«، »بانوی حصاری«، »عمو 

حسن بنا« و ... . کارگردان، بازیگر و طراح صحنه نمایش های: 
»عمو ماهیگیر«)رتبه اول کارگردانی و بازیگری و طراحی صحنه 

جشنواره نگاه نو،  1387 و رتبه اول کارگردانی و نمایشنامه نویسی 
سومین جشنواره آفتاب، اصفهان، 1388( و ... .

خالصه نمایش
سعدی شاعر نامی ایران از این که مردم به سراغ داستان های او 

نمی روند ناراحت است و خود داستانی هایی از گلستان و بوستان را 
برای تماشاگران بازگو می کند.

نویسنده و کارگردان: افشین قاسمی
بازیگر: محمد بیات

عروسک گردان و عروسک ساز: افشین قاسمی
موسیقی: رامین یدالهی

مدت نمایش: 40 دقیقه
شهر: تهران

حسین ربیعی
متولد 1348 -  شهرری. دانش آموخته کارشناسی و 

کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش از دانشگاه سوره تهران. 
دارنده مدرک دکترای افتخاری از فرانسه، 1380. کارگردان، نویسنده 

و مدرس بازیگری. مؤلف کتاب »پنج گنج مبارک«. نویسنده 
نمایشنامه های: »با من پرواز کن«، »مبارک و دیو سیاه«، »ازدواج 
پرماجرا«، »جدایی مبارک از ستاره«، »در بارگاه سلیم خان« و ... 

. کارگردان نمایش های: »کلوچه های ثعلبی«، »خواستگاری«، 
»مرغ دریایی«، »قصه سیبی که نصف شد«، »مبارک در 

فرنگ«)رتبه اول بهترین نمایش از نگاه تماشاگران جشنواره 
بالروس، 1390(، »مبارک و پهلوان کچل«)رتبه اول عروسک گردانی 

جشنواره پراگ، 1386( و ... .

خالصه نمایش
مبارک که در بارگاه سلیم خان کار می کند از سلیم خان قول 

گرفته که دختر برادرش را به مبارک بدهد تا با او ازدواج 
کند، اما مبارک به علت تفاوت های فرهنگی منصرف 

می شود و ... .

نویسنده، کارگردان و عروسک گردان: حسین ربیعی
مرشد و سازنده عروسک: حسین ربیعی

موسیقی: افشین کاید
طراح و دوزنده لباس: صفورا ربیعی

دستیار و برنامه ریز: فاطمه ربیعی
مدت نمایش: 45 دقیقه

شهر: شهرری
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خالصه نمایش
مبارک و طبال، مدام سر به سر بابای خیمه می گذارند و بابا از دست آنها عصبانی می شود.

نویسنده و کارگردان: صفرعلی محمدزاده
اجراگران: صفرعلی محمدزاده، حسین فضل الهی

موسیقی: مهدی)سپهر( رضایی، حسین فضل الهی
مدت نمایش: 25 دقیقه

شهر: تهران

علی جباری
متولد 1360 – اصفهان. دانش آموخته کارشناسی موسیقی از دانشگاه سوره. 

مدرس موسیقی خالق در مراکز بهزیستی. کارگردان نمایش های: »روزگار اهالی 
خیمه« و »هفت خوان مبارک«. آهنگساز و نوازنده نمایش  های: »بیژن و منیژه«، 

»مبارک و خاتون پرده نشین«، »بانو گشسب«، »دخترک و کوزه«)رتبه اول 
آهنگسازی دوازدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک(، 
»شهرآشوب«، »سفرنامه طیاره خانوم« و»انسانم آرزوست«. هنرمند برگزیده 

هفته فرهنگی ایران در اوکراین، 1389. سرپرست نشست پژوهشی و اجرای 
گروه نوازی موسیقی های تخت حوضی در هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی 

و سنتی 1396.

ُکری
)اسب سلیم خان(

صفرعلی محمدزاده
متولد 1338 – تهران. سی و پنج سال سابقه فعالیت هنری در 
زمینه خیمه شب بازی و عروسک گردانی. نویسنده و کارگردان 

نمایش های: »مبارک و سگ«، »طبالچی«، »کشتی گرفتن 
مبارک و پهلوان«، »سپور بارگاه سلیم خان«، »ماجرای تخت 

سلیم خان و مبارک«، »نمایش شعبده باز«، »عروسی مبارک 
و دیو«، »توبه کردن مبارک«، »عروسی پسر سلیم خان«، 
»فرارکردن اسب سلیم خان به نام کری و باباتیمور« و ... .

گروه توکا

لحاف ننه سرما

خالصه نمایش
به مناسبت شب یلدا ننه سرما وارد 

جشن می شود و در همین حین دیو خشکسالی 
لحاف ننه سرما را می دزدد و ... .

نویسنده و کارگردان: علی جباری
مرشد: داوود بختیاری
پاخیمه ای: علی جباری

خیمه شب بازان: سعیده دهقانی نژاد، 
عذرا امامی

سازندگان عروسک: سعیده 
دهقانی نژاد، سمیه گلباز، یلدا 
منتظری، میرآرش مصطفایی

دستیار کارگردان: سارا سعادت نیا
امور فنی: مجتبی کرمانی

مدت نمایش: 25 دقیقه
شهر: تهران
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ساسان مهرپویان
متولد 1344 – تهران. دانش آموخته کاردانی مدیریت بازرگانی از 

دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی. کارگردان نمایش های: »پرده 
نئی«، »عاشق کشون«، »بازیخانه«، »آرش«، »راز عروسک«، »سرود 

دوباره کالت«، »زن پارسا«، »تاریخ نانوشته به روایت دلقک یزید«، 
»خیمه شب بازی پهلوان کچل و اژدها«، »خیمه شب بازی حسنی و مبارک«، 

»رام کردن زن سرکش«، »شعبده و طلسم«، »جادوی شهرزاد« و ... .

خالصه نمایش
به دستور سلطان، اجراي نمایش هاي سیاه بازي و نمایش هایي که به درباریان، دولت 

و مردم اهانت مي کنند ممنوع اعالم مي گردد. مبارك پیشنهاد مي دهد که ... .

نویسنده: سوسن هاشمی
کارگردان: ساسان مهرپویان
مرشد: امیرحسین انصافی

صداپیشه)مبارک( و عروسک گردان: ساسان مهرپویان
موسیقی: علی جباری
مدت نمایش: 30 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نمایش 
فرخ خان، طیاره دختر بابا تیمور مهتر را جلوي اصطبل سلطنتي مي بیند و از او مي خواهد که 

در بزم دربار شرکت کند و باباتیمور این ماجرا را براي باباي خیمه تعریف مي کند. مبارك به طور 
اتفاقی از ماجرا بو مي برد و به جاي طیاره وارد دربار مي شود.

نویسنده و کارگردان: شراره یوسفی
استاد خیمه و عروسک ساز: شراره یوسفی

مرشد پاخیمه ای: رضا بهرامی
نوازنده کمانچه: یاسر بیات

ساخت خیمه: سلمان آقارضی
مدت نمایش: 60 دقیقه

شهر: کرج

گروه تماشا

گروه تئاتر تماشا

مقصر کیه؟

نمایش ممنوع

شراره یوسفی
متولد 1364 – کرج. دانش آموخته کارشناسی نمایش عروسکی 
از دانشگاه سوره. شروع فعالیت هنری از سال 1384. کارگردان 
نمایش های: »پهلوان کچل و اژدها« و »مشق کاکایی«. بازیگر 
نمایش های: »خونه قمرخانوم« و »رام کردن مرد سرکش«. 

عروسک گردان نمایش »هدیه اسرارآمیز«. اجرای خیمه شب بازی در 
مجموعه های تلویزیونی: »با همستان« و »نوروز عروسک ها«.
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گروه سفیر

جی جی بی جی

علی رضا حیدرپور فرد
متولد 1333 – شیراز. آغاز فعالیت هنری از خردسالی با بچه خوانی در مجالس 

شبیه خوانی. احیاگر عروسک مینای شیراز. محقق و پژوهشگر در حوزه آیین ها، 
سنت ها، بازی های گذشته و خوراک  های کهن شیراز. کارگردان نمایش های: »عروسی 
درخت نارنج«، »جنگ شادی«، »بازار شام«، »حکومت نظامی«، »حسین فهمیده«، 

»جی جی بی جی«، »سقای تشنه لب« و ... . حافظ خوانی در جشنواره چله ریزان. بازیگر 
مجموعه های تلویزیونی: »حدیث سرو«، »چشم  و چراغ« و ... .

خالصه نمایش
دیوها دختر سلیم خان را دزدیده اند و سلیم خان اعالم می کند، هر کسی که بتواند 

دخترش را نجات دهد، دختر و نیمی از دارائی اش را به او خواهد داد اما ... .

نویسنده و کارگردان: علی رضا حیدرپور فرد
بازیگران: علی رضا حیدرپورفرد، محمدجواد حیدرپور فرد، نوید حیدرپور فرد

طراح لباس: عزت حفاری
موسیقی: محمدرضا حقیقی فرد، محمدحسین حقیقی فرد

مدت نمایش: 45 دقیقه
شهر: شیراز
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نقالی و روایت های ملی



پرده خوانی
یوسف و زلیخا

نقاالن: شیوا رضایی، رضوان کرباسی
نقاش پرده: سارا نکومنش

مدت نقل: 30 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش 
پرده خوانی یوسف و زلیخا، داستان خواب دیدن زلیخا و رفتن به مصر است برای 
مالقات کردن یوسف)ع( و حوادثی که در دربار عزیز مصر روی می دهد. از عشق 

زلیخا به یوسف و زندانی شدن وی تا فرمانروایی بر مصر و ... .

شیوا رضایی
متولد ١3٥٨- اصفهان. دانش آموخته کارشناسی بازیگري نمایش و دانشجوی 

کارشناسي ارشد کارگرداني نمایش دانشکده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي 
تهران. بازیگر نمایش هاي: »به دنبال خورشید«، »بنفشه و پرنده«، »زارون«، 

»روباه دم بریده«، »ننه قلي«، »شب بخیر کوچولو«، »قصه باغ زالزالك«، »واگویه 
در زمان عسرت« و »شاهزاده مطبخ«. کارگردان نمایش»مرد فرزانه ببر دیوانه«. 

کارگردان و بازیگر نمایش هاي: »عروسك ها آواز مي خوانند«، »حشمت«، »حکایت 
گوژپشت« و »راز عروسك«.

رضوان کرباسی 
متولد ١363- اصفهان. دانش آموخته کارشناسی بازیگری و دانشجوی کارشناسی 

ارشد کارگردانی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی تهران. بازیگر 
نمایش های: »مسافر کوچولو«، »رستاخیز«، »ولپن«، »پایان مخالف«، »حقایقی 

از زندگی خصوصی تهمینه«، »نامیرا« و »راپورت های شبانه دکتر مصدق«.
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تازیانه بهرام

خواستگاری 
سران از 

بانوگشسپ 
دختر رستم

نقال: معصومه لشنی
مدت نقل: ١6 دقیقه

شهر: اهواز

خالصه نقل
بهرام برای یافتن تازیانه خود که آن را در جنگ گم کرده است، می خواهد به میدان 

جنگ بازگردد. گیو پیشنهاد می کند به جای آن تازیانه، چندین تازیانه مرصع به 
او ببخشند، اما بهرام نمی پذیرد و به میدان نبرد بازمی گردد و تازیانه را در میان 

کشتگان می یابد. هنگام بازگشت، شیهه اسب وی، تورانیان را آگاه می سازد و 
بهرام در محاصره دشمن قرار می گیرد و ... .

معصومه لشنی 
متولد ۱۳۷۷- بندر ماهشهر. دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اهواز. بازیگر نمایش های: »آوای فاخته«، »ناظمه«، »ماه لب ریخته«، »اوسنه 

گمشده« و ... . نقال مجالس: »جنگ خیبر«، »علی مع القرآن« و ... . 

نقال: شیرین امامی
نویسنده: شیرین امامی

مدت نقل: ١5 دقیقه 
شهر: تهران 

خالصه نقل
در مهمانی کی کاووس، شاه ایران، که سران لشگری و کشوری دعوت شده اند، صحبت از 

بانوگشسپ می شود و هرکس این پهلوان بانو را برای خود خواستگاری می کند تا اینکه کار به 
دعوا کشیده می شود. پس به پیشنهاد جهان پهلوان رستم طی یک مسابقه، داماد مشخص 

می شود.

شیرین امامی 
متولد ١364- تهران. دانش آموخته کارشناسی بازیگری از دانشگاه آزاد اسالمی تهران. بازیگر 

نمایش های: »اکبر اقا آکتور تئاتر«، »اسماء و سماء«، »مجلس برادرکشی«، »رامپل و 
تیلت اسکین«، »افسانه پدر«، »بانوگشسپ دختر رستم دستان«، »خون تو را جنون پدر بر 

زمین ریخت«، »نقل آخر« و ... . نقال مجالس: »گردآفرید«، »رستم و سهراب«، »رستم و 
اشکبوس«، »هفت خوان رستم «، »سیاوش«، »فریدون فرخزاد«، »کاوه آهنگر« و ... .
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نقال و کارگردان: مریم نیک آیین
طراح لباس: مریم نیک آیین

مشاور کارگردان: حیدر نیک آیین
منشی صحنه: دالرام رضوی

جامه دار: کیمیا نادری پور
عکاس: محمدمهدی حافظیه

شهر: یزد
مدت نقل: ١5 دقیقه

خالصه نقل
پس از مرگ فرود و شکست های پی در پی سپاه ایران از سپاه توران، رستم به میدان 
فراخوانده می شود. ورود رستم به میدان نبرد، سرآغاز پیروزی های ایرانیان بود و به 

کشته شدن افراسیاب فرمانروای توران زمین انجامید.

نقال: کیمیا یعقوبی
مدت نقل: ١2 دقیقه

استاد راهنما: بهاره جهاندوست

خالصه نقل
دیوی به نام اکوان باعث آزار و اذیت ایرانیان شده است. کیخسرو، شاه ایران، 
برای حل این مشکل از رستم می خواهد که به جنگ با اکوان دیو برود. رستم 

اطاعت می کند؛ هرچند در مسیر این مبارزه با مشکالتی مواجه می شود.

رزم رستم
و اشکبوس

گروه آیین

مریم نیک آیین 
متولد ١364- یزد. دانش آموخته کارشناسی ارشد بازیگری از دانشگاه هنر 

تهران. بازیگر نمایش های: »تنها راه ممکن«، »گذری گذرا بر گزارش ورزا«، 
»شاپرک خانم«، »روایت برای زنی که نیست«، »کیش مهر«، »جک جوک 
جوکر«، »من به تاهو فکر می کنم«، »جی«، »سه نخ آخر«، » زیر سنگ ها 

آواز می خواند« و ... . کارگردان نمایش های: »احمق ها«، »یازده شاخه 
زنبق سفید«، »شعبده و طلسم« و ... . 

رستم و 
اکوان دیو

)برگرفته از شاهنامه 
فردوسی(

کیمیا یعقوبی
متولد ١3٨١- تهران. دانش آموز پایه یازدهم ریاضی مدرسه 

بهشت تهران. کسب رتبه سوم ملی در مسابقات 
بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری سال ١397. نقالی 

داستان های شاهنامه، داستان های مذهبی و قصه های 
تاریخی. بازیگر نمایش های: »هفت خوان« و »مده آ«.
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نقال: طاهره بهرامی نهادفر)مهرآفرین(
شهر: همدان 

مدت نقل: 25 دقیقه

خالصه نقل
در داستان رستم و اسفندیار، زمانی که رستم و رخش زخمی می شوند، زال پر سیمرغ 
را بر آتش می نهد. شاه مرغان حاضر می شود و حال او را می پرسد. زال اظهار نومیدی 

و پریشانی می کند. سیمرغ زال را به خاطر اجازه دادن به رستم برای جنگ با اسفندیار 
رویین تن نکوهش می کند اما پر خود را به رستم و رخش می مالد و ... .

خالصه نقل
یک ماه است که انگلیسی ها با ناوهای جنگی خود در ساحل دلوار در جنوب کشور هستند. 

اما از ترس رییس علی دلواری جرأت حمله کردن به آن منطقه را ندارند. باالخره نامه ای به 
رییس علی دلواری می نویسند و پیشنهاد پول و رشوه می دهند و در قبالش می خواهند که 

ایشان کاری با آن ها نداشته باشد اما ... .

طوبی شیرکانی
متولد ١36١- خورموج. دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد 

اسالمی بوشهر. نقال مجالس: »خالوی دشتی«، »بیژن و منیژه«، »رستم و اشکبوس«، 
»بانو گشسب« و ... . بازیگر نمایش های: »مثل باران با من حرف بزن«، »بوف« و 

»تک تیرانداز«.

رستم 
و سیمرغ

رییس علی 
دلواری

)برگرفته از شاهنامه 
فردوسی(

طاهره بهرامی نهادفر)مهرآفرین(
متولد ١359- همدان. دانش آموخته کارشناسی مدیریت حرفه ای 

جهانگردی از دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران. نقال مجالس: 
»رستم و سهراب«، »رستم و اسفندیار«، »ضحاک«، »بانو 

سیندخت«، »پادشاهی جمشید« و ... . بازیگر نمایش های: 
»آزادی در قفس«، »کروکدیل«، »باران گرفت«، »بازگشت سرباز به 

خانه«، »جان و جو«، »باز باران«، »فرمانروای دنیا«، »رام کردن مرد 
سرکش«، »تنها راه ممکن« و ... . رتبه اول نقالی بانوان از سومین 

جشنواره سراسری نقالی و پرده خوانی غدیر.

نویسنده، نقال و طراح لباس: طوبی شیرکانی
مدت نقل: ١5 دقیقه

شهر: خورموج
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 بازنویسی: بهاره جهان دوست 
نقال: بهاره جهان دوست  

مدت نقل: ١5 دقیقه 
شهر: تهران

خالصه نقل
زال، فرزند سام، از نژاد گرشاسب عاشق رودابه کابلی، فرزند مهراب، از نژاد 

ضحاک می شود. زاِل سپیدموی که سال های کودکی را در کنام سیمرغ گذرانده، 
در مقابل مخالفت ها قد علم می کند، بر عهد عاشقی می ماند و ازدواج زال و 

رودابه سرمی گیرد.

نقال: آیناز فکروند
مدت نقل: 20 دقیقه

شهر: برازجان

خالصه نقل
رستم در کشتی اول، به دست سهراب شیردل زمین خورده است و برای کشتی دوم آماده 

می شود. بار دوم، پس از مدتی مبارزه با سهراب، موفق می شود او را به زمین بزند. هنوز پشت 
سهراب به خاک نرسیده، رستم تیغ می کشد و پهلوی او را می درد. پس از زخم خوردن سهراب، 

رستم از حرف های سهراب جوان درمی یابد که این پسر، فرزند خودش است و ... .

آیناز فکروند
متولد ١3٨2- برازجان. دانش آموز مقطع دهم تجربی دبیرستان دخترانه مهردخت برازجان. نقال 

مجالس: »جنگ بیژن و گرازان«، »بیژن و منیژه«، »رستم و برزو«، »حماسه لرده«، »رستم و 
اسفندیار«، »رستم و اشکبوس« و ... .

بهاره جهان دوست  
متولد ١364- تهران. دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش 

زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان و کارشناسی ارشد 
ادبیات نمایشی دانشگاه تهران. اجرای نقالی به زبان های فارسی 
و انگلیسی در شهرهای مختلف ایران و هفت اجرای بین المللی 
در کشورهای فرانسه، ایتالیا، مجارستان، چین، روسیه، هند و 

ترکیه. کارگردان نمایش های: »سهراب کشی«، »بیژن و منیژه«، 
»هفت خوان رستم«، »زال و سیمرغ«، و ... بر اساس داستان های 

شاهنامه.

زال و رودابه

کشی سهراب 

)برگرفته از شاهنامه 
فردوسی و طومار 

نقاالن(

)بر اساس طومار مرشد 
ولی اهلل ترابی(
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نویسنده: پریسا سیمین مهر 
کارگردان: بخشی حسین ولی نژاد 

نقال: پریسا سیمین مهر
موسیقی و آواز : بخشی حسین ولی نژاد

طراحی و دوخت لباس: پریسا سیمین مهر 
مدت نقل: 45 دقیقه 

شهر: شیروان

خالصه نقل 
در زمان ناصرالدین شاه، شهر فیروزه در شمال شرقی ایران در یک قرارداد صوری به روس ها واگذار 

می شود و سردار عیوض و خاندانش ١2 سال از شهر فیروزه دفاع می کنند تا اینکه از طرف ایران 
سپاهی برای مبارزه با سردار روانه می شود و سردار بعد از مبارزات بسیار، در دل کوه های گلیل 

جان می دهد و فیروزه از خاک ایران جدا و به روس  ها تسلیم می شود.

بخشی حسین ولی نژاد 
متولد ١34١- شیروان. نوازنده دوتار و راوی داستان های حماسی و عاشقانه. دیپلم افتخار و تندیس 

جشنواره موسیقی مقامی خراسان مشهد سال ١3٨١. دیپلم افتخار و تندیس فیستیوال موسیقی 
راه ابریشم در کشور ازبکستان در سال 20١9. تندیس جشنواره و جایزه برتر جشنواره بین المللی 

سراج خراسان در لرستان، ١3٨6 و ١3٨7. کسب عنوان پدیده در جشنواره بین المللي بیت و حیران 
سال۱۳۹۰ و ... . 

پریسا سیمین مهر
متولد ١359- بروجرد. دانش آموخته کارشناسی تاریخ ایران باستان و کارشناسی ادبیات فارسی از 

دانشگاه آزاد کرج. نقال مجالس نقل: »شیرین و خسرو«)دریافت دیپلم افتخار و تندیس جشنواره 
بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، ١3٨١(. دریافت تندیس پنجمین جشنواره موسیقی فجر برای 

اجرای موسیقایی داستان های شاهنامه. اجرای نقالی در کشورهای ایتالیا، آلمان، صربستان، چین، 
تاجیکستان، ازبکستان و ... .

سردار عیوض خان 
پهلو به پهلوی 

پهلوانان شاهنامه
گروه نغمستان
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نقال: احسان افچنگی
مدت نقل: ۱5 دقیقه

شهر: سبزوار

خالصه نقل
روزی برزو و فرامرز که بر سر جانشینی رستم مشاجره دارند به همراه کیخسرو به 

شکار می روند. در آنجا شاه، گوری را نشان می دهد و می گوید جانشین رستم کسی 
است که آن گور را بکشد. برزو در تعقیب گور راه را گم کرده به دیوی برمی خورد و او را 

مغلوب می کند. دیو با نیرنگ، برزو را به توران و شهر خوارزم می برد و در آنجا ... .

احسان افچنگی 
متولد ۱۳۷۱- سبزوار. آغاز فعالیت های هنری از سال ١3٨5. بازیگر نمایش های: 

»گمگشته«، »رقص کاغذپاره ها«، »اژدهاک«، »رق«، »هشتمین سفر سندباد«، 
»معرکه در معرکه«، »افراسیاب«، »عشق آباد« و ... .

خالصه نقل
فرنگیس زن جوان روستایی از روستاهای کرمانشاه در اولین روزهای جنگ ایران و عراق به همراه 

خانواده و اهالی روستا به کوه های اطراف روستا پناه می برند. یک روز که به همراه پدر، دو سرباز بعثی 
را می بینند. فرنگیس با تبری که در دست دارد افسر نظامی را از پا درمی آورد و سرباز دیگر را به 

اسارت می گیرد و ... . 

حـورا تیـال 
متولد ١362- برازجان. دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خرمشهر. 

کارگردان و بازیگر نمایش  »دیگر مرا صدا نزن مادر«. بازیگر نمایش های: »آبی های زمین« و »خوشه 
پروین«. نقال مجالس نقالی : »رستم و سهراب«، »گردآفرید«، »اکوان دیو«، »زال و سیمرغ« و ... .

نویسنده و کارگردان: حورا تیال
مدیراجرایی: مسعود زبیدی

طراح گریم: کبری افتخاری
طراح لباس: حورا تیال 

انتخاب موسیقی: هدا تیال 
مدت نقل: ١5 دقیقه 

شهر: آبادان

عاشق شدن 
برزو به حوری لقا 
دختر شاه خوارزم

تیم تیاتر میمیک 

فرنگیس
گروه آوای سخن مهر
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نویسنده وکارگردان: داریوش نصیری
نقال: داریوش نصیری)با همراهی کوروش نصیری(

مدت نقل: 25 دقیقه
شهر: تهران 

خالصه نقل
 طوس از فرمان کیخسرو سرپیچی می کند و لشگریان 

را از مسیری عبور می دهد که از آن به خاطر حضور 
فرود نهی شده بود، اما این سرپیچی سرآغاز نبردی 

سهمگین می گردد تا سرانجام فرود نیز همچون سهراب 
کشته می شود.

داریوش نصیری
تهران  ١359- تهران. دانش آموخته کارگردانی سینما و 

ارتباطات و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه 
سوره تهران. کارگردان نمایش های: »موسیقی نمایش 

رستم و سهراب«، »سمفونی ظهور«، »قطعه ارکسترال 
فتح«، »سعادت لرزان مردمان تیره روز«، »دیوار«، 

»قوانین شهروندی«، »مجلس سهراب کشی«، »نام من 
ایران«، »سوگنامه باستان« و ... . 

کارگردان و نقال: محمدرضا قاسمی
آواز: عالالدین قاسمی

نوازندگان: مهدی قنبری، زهرا فتوحی، علی سوهانی
انیمیشن: مقصود کشاورز

هماهنگ کننده و مسئول صحنه: آتنا اسماعیل زاده
مدت نقل: حدود ٥٥ دقیقه

شهر: تهران

خالصه نقل
فرود پسر سیاوش در دژ افراسیاب فرماندار و سرلشگر است. 

کیخسرو شاه ایران به توس دستور می دهد که از راهی که به سمت دژ 
فرود است نرود تا جنگ نشود. اما توس نافرمانی کرده و از همان راه 
می رود. فرود بعد از دیدن سپاه توس تالش دارد که خود را معرفی 
کند تا درگیری روی ندهد. اما توس خیره سری کرده و جنگ را شروع 

می کند و ... . 

محمدرضا قاسمی
متولد ١3٦٨- تهران. دانش آموخته کاردانی معماری دانشگاه هنر 
علمی کاربردی کرج. نقال مجالس: »فتح خیبر«)نقالی برگزیده 

جشنواره علوی، ١397(، »جنگ بدر«، »اجرام قلعه دار«، »سهراب و 
گردآفرید« و ... . بازیگر سریال : »شب دهم«. بازیگر فیلم های: »یک 

روز معمولی« و »ذبح اسماعیل«.

فرود سیاوشان

کشته شدن
فرود

)برگرفته از شاهنامه 
فردوسی(

)برگرفته از شاهنامه 
فردوسی(

گروه دارهام
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کوش نامه

نویسنده: ایرانشاه ابن ابالخیر
تنظیم برای اجرا: حسین ظاهری

نقال: حسین ظاهری
مدت نقل: 30 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نقل
کوش، برادرزاده ضحاک از کودکی نزد امپراطور پارس، جمشید، بزرگ شده است. با حمله 

ضحاک به سرزمین پارس، کوش به لشکر ضحاک می پیوندد. آبتین به سمت خاقان چین 
می رود ولی خاقان چین از ترس ضحاک، آبتین را نمی پذیرد. آبتین از چین به سمت سرزمین 

بسیال)ماچین( می رود. طیهورشاه، پادشاه بسیال به گرمی پذیرای آبتین می شود و ... .

حسین ظاهری 
متولد سال ١355- مسجدسلیمان. دانش آموخته کارشناسی کارگردانی سینما از دانشکده 

صدا و سیمای تهران. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه پیام نور 
تهران. کارگردان نمایش های: .»آخرین شب«، »طلسم وروره جادو«، »کی گفت آب«، 

»مرده بازی«، »بازی روزگار«، »کاروان عشق«، »مهمونی مهربونی« و ... . بازیگر 
نمایش های: »اخمک و خرک«، »عطارنامه«، »پهلوان گم شده«، »تربت آستان« و ... 
. دریافت سپاس نامه آیین بزرگداشت نقالی و هزاره شاهنامه از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و بنیاد شاهنامه در سال ١393.
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جوانه های نمایش ایرانی
بخش ویژه استاد هنگامه مفید

نقل ها / 118
نمایش ها / 125

مجالس شبیه خوانی / 129



نقل 
بانوگشسب

پادشاهی ایرج

بیژن و گرگین

خالصه نقل
در جنگ بین ایران و توران بانوگشسب، دختر 
رستم، راهی میدان نبرد می شود و در آنجا به 

خاطر زن بودنش، مورد بی مهری کی کاووس 
قرار می گیرد و بانوگشسب برای آنکه به کاووس 
بفهماند شجاعت و دالوری زنان کمتر از مردان 
نیست، خود به تنهایی همراه با گیو به لشکرگاه 
چند هزار نفری تورانیان می رود و هژیر پهلوان 

ایرانی را نجات می دهد.

)برگرفته از طومار نقاالن(

گروه انجمن نقالي 
فیروزکوه

)برگرفته از طومار نقاالن(

گروه رخش اندیشه

گروه رخش اندیشه

مربی و سرپرست گروه: طوبی شیرکانی
نقال: نیوشا تنگسیری)14 ساله(

طراح لباس: طلعت شادکام
مدت نقل: 15 دقیقه

شهر: بوشهر

 مربی و سرپرست گروه: طوبی شیرکانی
نقال: نیایش تنگسیری)10 ساله(

طراح لباس: طلعت شادکام
مدت نقل: 10 دقیقه

شهر: بوشهر

خالصه نقل
بیژن و گرگین به دستور کی کاووس به بیشه اَرمانیان می روند تا گرازهایی وحشی را از بین 

ببرند. در این کار گرگین به بیژن کمک نمی کند و برای این که نزد کی کاووس بد نشود با حیله ای 
بیژن را روانه دشتی می کند که محل گشت و گذار منیژه، دختر افراسیاب است.

نویسنده، کارگردان و مربي: فریبا یعقوب لو
نقال: مارال برین)8 ساله(

مدت نقل: ٧ دقیقه 
شهر: فیروزکوه 

خالصه نقل 
بعد از ضحاك، فریدون شاه به پادشاهي مي رسد و بعد از 

سالي ممالك را بین پسران خود، تور، سلم و ایرج تقسیم 
مي کند. سلم فریب شیطان را می خورد و با هم دستی تور، 

ایرج را که پادشاه ایران بود، به قتل مي رسانند.
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پادشاهی 
کیومرث

تولد زال

پادشاهی 
هوشنگ

گروه پازیریک

)بر اساس شاهنامه 
فردوسی( 

گروه عسرین

نویسنده و مربی: سارا عباس پور
نقال: ملینا کامرای)9 ساله(

شهر: تهران
مدت نقل: ۱5 دقیقه

خالصه نقل 
در این نقل داستان پادشاهی کیومرث که بر اساس 

شاهنامه اولین پادشاهی است که تکیه بر تخت 
پادشاهی ایران می زند و ماجرای اولین دشمنی 

اهریمن با  انسان روایت می  شود. 

طراح، نویسنده و بازی گردان: فریده غالمی
بازنویس و کارگردان: بیژن حیدری

نقال: آندیا حیدری)٧ ساله(
نقاشی پرده نقالی: آندیا حیدری

طراح لباس: فریده غالمی
مدت نقل: 8 دقیقه

شهر: کرمانشاه

خالصه نقل 
هوشنگ، نوه کیومرث بعد از شکست دادن اهریمن، با تنی چند از اطرافیانش برای گردش و 
تفریح به کوه می روند و آنجا با اژدهایی عجیب برخورد می کنند. هوشنگ سنگی به سوی او 

پرتاپ می کند که در آسمان آتش می گیرد و اژدها را از بین می برد.

مربی وکارگردان: مرجان صادقي ناییني
نقال: روشا ثابت)٧ ساله( 

مدت نقل: 15 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نقل
سام نریمان پس از سالیان، داراي فرزندی مي شود که 
موی سرش سپید است. اوکه توان پذیرش این اتفاق 

را ندارد، کودك را به البرزکوه مي برد و رها مي کند. اما 
سیمرغ، پرنده اي که در البرزکوه آشیانه دارد، زال را 

پرورش مي دهد و ... .
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دستان و 
سیمرغ

رستم و 
اشکبوس

رزم 
رستم و اسفندیار

)برگرفته از شاهنامه 
فردوسی(

)برگرفته از طومار مرشد ترابی(

)برگرفته از طومار مرشد ترابی(

گروه مکتب نقالی 
مرشد نوری فرد

گروه مکتب نقالی 
مرشد نوری فرد

 نقال: آرش ملکی وند)11 ساله(  
تهیه کننده: محمد بناری
مربی: لیلی منصورنژاد 

طراح لباس: نرگس زائرحیدری
مدت نقل: 15 دقیقه

شهر: بوشهر

خالصه داستان
وقتی برای سام خبر می آورند که همسرش ماهرخ کودکی 

به دنیا آورده است، بی درنگ به خانه می رود اما با دیدن 
پسر موی سپیدش، این را از حیله دیوان می داند و طفل 
را در پایین کوه البرز رها می کند. به خواست خدا سیمرغ 
او را پیدا می کند و می پروراند. شبی سام خواب می بیند 

که پسرش هنوز زنده است و ... .

مربی: مسعود نوری فرد
نقال: محمد حسین پاسیار)12 ساله(

طراح لباس: طیبه میرزاپور 
مدت نقل: 15 دقیقه

شهر: کاشان

خالصه نقل 
اسفندیار به دستور پدرش گشتاسب، با چهار هزار سرباز 

راهی زابل می شود تا رستم را دست بسته یا کشته به 
پایتخت ببرد اما رستم دست به بند نمی دهد.

مربی: مسعود نوری فرد
نقال: محمد یاوری)12 ساله(
طراح لباس: طیبه میرزاپور

مدت نقل: 15دقیقه
شهر: کاشان

خالصه نقل 
جنگ ایران و توران در زمان پادشاهی کی کاووس درمی گیرد. 

با آمدن رستم، سپاه ایران جان تازه ای می گیرد. اشکبوس 
کشانی از سپاه تورانیان با رهام و سپس با رستم می جنگد و 

رستم، او را شکست می دهد.
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مربی: معصومه لشنی
نقال: ساینا لشنی)12ساله(

طراح لباس: معصومه لشنی
شهر: اهواز

مدت نقل: 15 دقیقه

خالصه نقل
سپاه ایران پس از شکست های پی درپی از سپاه توران که در پایان منجر به محاصره ایرانیان گردید، 

ناچار شدند رستم دستان را فراخوانند. روز بعد، از سپاه خاقان چین پهلوانی به نام اشکبوس 
کشانی پا به میدان گذاشت. رهام فرزند گودرز نیز به میدان شتافت، اما ترسید و به سوی کوه 

گریخت. رستم ناخشنود از رهام، تیر و کمان برداشت و ... .

زال و رودابه

رستم و 
پوالدوند

رستم و 
اشکبوس

مربی: معصومه لشنی 
نقال: علیرضا متشفع)16 ساله( 

مدت نقل: 12 دقیقه
شهر: اهواز

خالصه نقل
رستم پس از شکست دادن اشکبوس کشانی 

و خاقان چین، به کمک لشکر ایران رفت که 
کار افراسیاب را تمام و تورانیان را از ایران 

بیرون کند. افراسیاب با شنیدن خبر شکست 
اشکبوس و خاقان و حرکت رستم به سویش، 

سپاهی بزرگ آماده ساخت و از پوالدوند و 
همراهانش کمک خواست و ... .

مربی: معصومه لشنی
نقال: روزا زندی صدر)16 ساله(
طراح لباس: معصومه لشنی

شهر: اهواز
مدت نقل: 15 دقیقه

خالصه نقل
زال فرزند سام نریمان، برای سرکشی به شهرها و کشورهای تابعه از زابل بیرون می رود تا به کابل 

می رسد. زال پس از آشنایی با مهراب که پادشاه کابل و از نبیرگان ضحاک است، با شنیدن سخنان یکی 
از همراهان، نادیده، دلباخته دختر زیباروی مهراب، رودابه می شود. از آن سو، رودابه نیز با شنیدن 

وصف زال از زبان پدرش، عاشق زال می شود و ... .
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زال و سیمرغ

سهراب و 
گردآفرید

دشت خورشید

مربی: مسعود نوری فرد
نقال: محمدامین آزادمنش)12 ساله(

طراح لباس: طیبه میرزاپور
مدت نقل: 15دقیقه

شهر: کاشان

خالصه نقل 
سام نریمان بعد از مدت ها صاحب فرزندی می شود که 
نام او را زال می گذارند، اما این فرزند با موهای سفید 

به دنیا می آید. سام که می پندارد او فرزند اهریمن 
است تصمیم می گیرد زال را در پای البرزکوه رها کند 

و ... .

)برگرفته از طومار مرشد ترابی(

)برگرفته از طومار مرشد ترابی(

گروه آرایه

گروه مکتب نقالی 
مرشد نوری فرد

گروه مکتب نقالی 
مرشد نوری فرد

مربی: مسعود نوری فرد
نقال: زهرا خوشکام)13 ساله(

طراح لباس: طیبه میرزاپور
مدت نقل: 15دقیقه

شهر: کاشان

 
سهراب که برای پیدا کردن پدرش با سپاهی راهی ایران شده است، در پای دژ سپید با 

مرزبانان ایران وارد جنگ می شود ولی کسی را یارای مقابله با او نیست. باالخره گردآفرید، 
دختر گژدهم، لباس نبرد می پوشد و مقابل سهراب به رزم می پردازد و ... .

نویسنده و کارگردان:مهدی ملکی   قصه گو :نیما صفایی)14 ساله(، 
مهدی ملکی

طراح گریم:محمود ملکی
عکاس:فهیمه علی آبادی
طراح لباس :مهدی ملکی

شهر:تهران
مدت زمان نقالی:18 دقیقه

خالصه نقل
با حمله گرگ ها به کفترستان و تخریب شهر به دست آنها، تعدادی از 
کبوتران تصمیم می گیرند تا به رهبری سینه سرخ به دشت خورشید 

مهاجرت کنند. آنها برای رسیدن به دشت خورشید باید از هفت سرزمین 
با موانع و خطر های ز یاد عبور کنند. در نهایت همگی سالم و سالمت به 

دشت خورشید که همان حرم امام رضا است می رسند.
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 تنظیم متن و کارگردان: حورا تیال 
نقال: آتنا عمادی)14 ساله(

مدیراجرایی: مسعود زبیدی
طراح گریم: الهام آشناگر 

مدت نقل: 10 دقیقه
شهر: آبادان

خالصه نقل
کی  کاووس که به دست دیوهای مازندران اسیر شده، به همراه سپاهش در سیاه چال زندانی است. 

رستم برای نجات کاووس با اسبش رخش به طرف مازندران حرکت می کند. در راه کنار بیشه ای 
مشغول استراحت می شود. شیری از راه می رسد و با رخش می جنگد. شیر کشته می شود.

نویسنده و کارگردان: رضا عیسی آبادی
مربی: آمنه درخشان

نقال: آرمین عیسی آبادی)10 ساله(
انتخاب و طراحی لباس: آمنه درخشان 

عکاس: سیدمحمد موسوی اعظم
مدت نقل: 10 دقیقه

شهر: تهران

خالصه نقل
نقل ماه در چاه، داستان یوسف پیامبر را از زمان کودکی روایت می کند. عالقه پدر به یوسف باعث 

حسادت برادرهای یوسف می شود و با نیرنگ یوسف را به چاه می اندازند. یوسف از آن چاه به بردگی 
مصریان گرفتار و از پدر دور می شود. یعقوب در کلبه احزان به سوگ می نشیند تا اینکه ... .

گردآفرید

ماه در چاه

نبرد رخش
با شیر

)برگرفته از طومار مرشد ترابی(

گروه مکتب نقالی 
مرشد نوری فرد

مربی: مسعود نوری فرد
نقال: زینب شاهمیری)13 ساله(

مدت نقل: 15 دقیقه
شهر: کاشان

طراح لباس: طیبه میرزاپور

خالصه نقل 
سهراب که برای پیدا کردن پدرش با سپاهی راهی ایران 
شده است، در پای دژ سپید با مرزبانان ایران وارد جنگ 
می شود ولی کسی را یارای مقابله با او نیست. باالخره 
گردآفرید، دختر گژدهم، لباس نبرد می پوشد و مقابل 

سهراب به رزم می پردازد و ... .

گروه راما

گروه آوای سخن مهر

نمایش های آیینی و سنتی | جوانه های نمایش ایرانی 123  نوزدهمین جشنواره 



نویسنده: حکیم فردوسی )شاهنامه(
کارگردان و مربی: مجید بهداری، مرضیه دشت گلی

نقال: المیرا موری)12 ساله(
لباس: طوبی پیروند
مدت نقل: 10 دقیقه 

شهر: شوشتر

خالصه نقل
سهراب و رستم بعد از اولین نبرد تن به تن، بار دیگر در مقابل هم قرار گرفتند. در نبرد دوم 

سهراب به دست رستم زخمی می شود، سهراب می گوید: وقتی پدرم رستم بفهمد که من کشته 
شده ام، انتقام من را از تو می گیرد. رستم با گریه از او نشانی می خواهد که ثابت کند او پسرش 
است. وقتی مهره بسته شده به بازوی سهراب را می بیند می فهمدکه سهراب پسر خود اوست.

رزم رستم و 
سهراب

نبرد سهراب و 
بانوگشسب

نبرد 
گرشاسب با اژدها

خانه نقالی گروه تئاتر 
ایران زمین

)بر اساس طومار 
مرشد ترابی(

)برگرفته از طومار مشکین نامه(

گروه بهار ایده

 تنظیم: شیما فطرس
مربی: مرشد مجتبی حسن بیگی

نقال: آوا فیاضی)8 ساله( 
طراحی لباس: نرگس نوحه خوان 

مدت نقل: 12 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نقل
سهراب در ادامه راِه پیدا کردِن پدر، به خواهرش بانوگشسب 

برخورد می کند. پیران برای جلوگیری از شناخته شدن 
رستم دست به مکر می زند و این خواهر و برادر را در برابر 
هم قرار می دهد. بانوگشسب با شجاعتی که شایسته یک 

شیرزن ایرانی است با سهراب می جنگد و او را شکست 
می دهد.

مربي: محمدرضا آزادفرد
نقال: بهار فهرستي)1٧ ساله(

مدت نقل: 20 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نقل
گرشاسب به خواست فریدون شاه با اژدها مبارزه مي کند و او را می کشد، اما هنگام نبرد کمر گرشاسب با 
ضربه دم اژدها خرد می شود و از هوش مي رود. هر طبیبي مي آورند عالج کمر گرشاسب را نمي داند، تا 

اینکه شبي گرشاسب در خواب طهمورث دیوبند را مي بیند، به او مي گوید عالج کمرش، روغن موجود در 
بدن اژدها است و ... .
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مهرنامه

موسیقی نمایش 
هفت خوان رستم

)مجلس مهر رستم 
به ایران و نبرد او با 

افراسیاب(

)بر اساس شاهنامه فردوسی 
و طومار نقاالن(

گروه هنری چامه، گروه 
موسیقی خوش هنر، گروه 

نقاشی هوشیار

کارگردان: حسین حق پرست
نقال: آیدان ریاحی)11 ساله(

مشاوران کارگردان: 
سیدامیر رستگارمقدم، 

علی اکبر خداشناس
دستیارکارگردان: بهزاد باوفادوست

طراح لباس: فاطمه جعفری
چهره پرداز: مریم رنگین

موسیقی: مرتضی عیدی 
مدیرصحنه: مهدی مؤذنی

مدت نقل: 10 دقیقه
شهر: مشهد

خالصه نقل 
رستم تازه جوان، دل به مهر 
وطنش ایران بسته است. به 
زال، پدر رستم خبر می رسد 

که تورانیان با هدایت افراسیاب 
به ایران حمله کرده اند. در این 

هنگام رستم از پدر رخصت 
نبرد با افراسیاب می طلبد، 

پدر در ابتدا نمی پذیرد اما با 
اصرار فرزند، راضی می شود 
و رستم به نبرد با افراسیاب 

می رود.

 نویسنده و کارگردان: بهاره جهاندوست 
نقاالن: کیمیا یعقوبی، ستاره علیزادکان، ویانا پرویزیان، ترنم 

جاهد، آریانا شکری، هستی شایسته فر، ستایش سلیمی زاده، 
سیدرایان میرفارسی، امیرحسین مرادیان 

آهنگساز و رهبر ارکستر: آیدین بیات 
طراح لباس: آریانا مجد 

مدیر صحنه: محمدحسین افتتاحی
سرپرست گروه نقاشی: زهرا هوشیار 

نوازندگان: سنا نیازخانی، سوگل نیازخانی، ستاره واحد، 
ستایش واحد، امیررضا پناه، علی نوروزی، رایان مجدکمالی، 

عرفان صمصامیه اقدم، علیرضا صمصامیه اقدم، سریانا 
صمصامیه اقدم، سورنا سخایی، شارمین علی محمدی، 

راستین پورحسین، شهراد خادمی، آرتین قنبری
نقاشان: سامیار الوندی، سما کشاورز، نازنین زینب حاجیان، 

یمنا فتوحی، بهار میرفخار
مجری طرح: مهدی خسروی 

طراح پوستر: سیامک طارمیان
عکاس: حدیثه مقدم 

گروه کارگردانی و برنامه ریزی: پریسا طالبی، زهرا احمدلو، 
افسانه اخشابی

مدت نقل: 55 دقیقه
شهر: تهران 

خالصه نقل 
رستم برای نجات کی کاووس از چنگال دیوان راهی مازندران می شود و 
پس از گذشتن از هفت مرحله سخت و پیروزی در آنها، موفق به نجات 

کی کاووس می شود. گروه نوازندگان این نقل را همراهی می کنند و در مدت 
زمان اجرای نقل، گروهی از نقاشان تصویری از داستان را نقاشی می کنند. 
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خالصه نمایش
آیین آق قویون)گوسفند سفید( بخشی از مراسم نوروزخواني در 

منطقه آذربایجان است که توسط چوپانان اجرا مي شود و تقابل سرما 
و سیاهي با گرمي و بهار را نمایش می دهد. 

نویسندگان: مهدي صالحیار، نسیم عموزاده
کارگردان: مائده حسن زاده

بازیگران: حسن خدمتي، محمدکهنسال، علي پاسباني، محمد 
المعي، امیرحسین فرتوت، سبحان حاکي

مدت نمایش: 15 دقیقه
شهر: تبریز

مائده حسن زاده
متولد 13٧3- میاندوآب. دانش آموخته کارشناسی ژنتیك. بازیگر 
نمایش های: »سوگلین«، »قویو« و »اوشاخالر ناغیلي«. بازیگر 

فیلم هاي: »خالچا« و »روبرو«.

نویسنده: داوود فتحلی بیگی
کارگردان: سپیده معصومی نسب

عروسک گردانان و صداپیشگان: آرتین اخیانی، امیرمهدی غالمی، 
هیراد اعرابی، علی سینا عرفاتی، کارو کالنتری، پارسا فتاحی، علیرضا 

اسماعیلی
طراح دکور: داوود بختیاری

طراحی و ساخت عروسک: سعیده دهقان نژاد
نوازنده و معلم موسیقی: علی جباری

مدت نمایش: 30 دقیقه
شهر: تهران

خالصه نمایش
نمایش بر اساس  قصه هاي فولکلور آذري نوشته شده است و درباره 

جواني است که به دنبال بخت خویش است، غافل از اینکه تمام 
فرصت هایي را که زندگي در اختیار او مي گذارد از دست مي دهد و به 

غلط تصور مي کند بختش خفته است.

آیین آق قویون

قصه بخت

گروه تئاتر اوینار

سپیده مصومی نسب
متولد 1368- تبریز. دانش آموخته کارشناسی 

کارگردانى تئاتر از دانشگاه سوره تهران. بازیگر 
نمایش های: »سایه تو سایه«، »جان گابریل 
بورکمان«، »هفت خواب« و »راز عروسك«. 

کارگردان نمایش »مي خواستم اسب باشم«.
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خالصه نمایش 
جادوگر اشراف زاده، عاشق دختری می شود اما دختر عاشق پسری بود که از مال دنیا 

سهم چندانی نداشت. جادوگر، دختر را می رباید، آه او را سرد کرده و با او ازدواج 
می کند و پسر را در جلد یک عروسک فرو می برد. خنیاگر، با نوای ساز و آوازش، پسر 
را از عروسک بیرون می آورد و با هم به مبارزه جادوگر می روند تا عروس سرما را نجات 

دهند.

نویسنده و کارگردان: هرش آرمند 
اجراگران: ثمین رفیعی، نیما عصار، عرفان ملکی، آنیتا تقوی، بنیامین رضوان، 

آرمین لطفی پور، آرینا سرخابی، صبا تقوی، آسمان رضوان، سبحان فشارکی، ساتیار 
کریمی، مانلی قوی دل، دلنیا چراغی، رز اسداللهی، ساقی کاشانی نژاد 

آهنگساز و تنظیم موسیقی: هنگامه مشهدی 
طراح لباس و عروسک: مهرنوش بلمه 

دستیار طراح لباس: فائزه شریفی 
روابط عمومی: فاطمه رشیدی 

طراح پوستر و بروشور: شیوا پوریان 
عکاس: سیاوش حمیدی 

فیلمبردار: علی مهری 
ساخت تیزر: معین قوی 

مدت نمایش: 80 دقیقه 
شهر: تهران 

دختر قهرمان
و میر نوروزی

گروه آموزشگاه 
موسیقی سروستان

هرش آرمند
متولد 1358- سنندج. دانش آموخته کارشناسی موسیقی از دانشگاه 

تهران. پژوهشگر و اجراکننده رقص های محلی و نواحی ایران. طراح حرکت 
و کارگردان نمایش های: »دختر قهرمان و خنیاگران«، »دختر قهرمان و 

افسون سایه ها«، »جانان آراسته«، »گردارقص«، »گنبدگاه« و ... . طراح 
و کارگردان پرفورمنس آرت های: »انجماد«، »هم... گرا...یی«، »من، 

تو، خیابان، خدا«، »یک تابلو یک اجرا« و »حریم«. نویسنده، آهنگساز و 
کارگردان شنیداری کتاب های موزیکال: »روباه و مادربزرگ« و »ننه پیری و روباه 

دم بریده«.
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خالصه نمایش
یاقوت از اربابش پول مفت می خواهد ولی ارباب زیر بار نمی رود و او را 

مجبور به کار و سفر می کند تا از تن پروری دوری کند. یاقوت در مسیر سفر 
با بازرگان، پیرمرد، درخت و بینا روبرو می شود و هرکدام از آنها قصد دارند 

به یاقوت ضرر بزنند اما ... .

نویسنده: ترانه رحیمی
طراح صحنه و کارگردان: سیدپیمان یاقوتی

بازیگران: ارشیا توکلی، علی باقری، محسن حافظی، علیرضا ابوطالبی، 
مهبد جهان نوش، امیرمحسن دلبسته، غزاله علیزاده، روژینا نیک زارع

طراح لباس: ملیکا رضی
دستیار کارگردان: الهه عباسی
نوازنده سنتور: متینه راونجی
طراح پوستر:  هاله قاسم زاده

عکاس: علی باقری
مدت نمایش: 45 دقیقه

شهر: تهران

سیدپیمان یاقوتی
متولد 1351- تهران. دانش آموخته کارشناسی بازیگری از دانشگاه غیرانتفاعی 

سوره تهران. طراح صحنه و کارگردان نمایش های: »شب بخیر مادر«، 
»خروس زری  پیرهن پری« و »سحوری«. کارگردان نمایش های: »معرکه 

در معرکه« و »داد«. بازیگر نمایش های: »مامازارمهدی«، »سرود مترسک 
پرتغالی« و »آقامحمدخان کالیگوال«.

یاقوت 
صندل باز

گروه تجربه نوین شهر
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مجلس 
علی)ع( در اُُحد

مجلس خاتم دزدی
از حضرت سلیمان)ع(

هیئت جوانان امام 
رضا)ع( نویسنده: میرعزا

شبیه گردان: امین عسکری مهرآبادی
مربی: مهدی دریایی

شبیه خوانان: مهدی شکری، معراج منصوری، احمدرضا شفیعی، علی 
صیدی، محمدجواد همتی، علی منصوری، مهدی عباسی، کیمیا رضایی

طراح لباس: امید دریایی 
موسیقی: امیر فضائلی، مبین کریمی

تصویربردار: فاطمه عسکری
تدارکات: سجاد ساجدی، رامین موحدی

مدت مجلس: 20 دقیقه
شهر: اراک

امین عسکری مهرآبادی
متولد 13٧4- اراک. دانش آموخته کارشناسی برق از دانشگاه 

امیرکبیر اراک. شبیه خوان نقش های اولیا همچون علی اکبر، 
حضرت عباس)ع(، قاسم و ... . 

خالصه مجلس
در گوشه ابتدایی مجلس مورچه برای حضرت سلیمان هدیه می آورد تا در فهرست هدیه آورندگان 

باشد و سلیمان نیز می پذیرد. در گوشه دوم گربه به موش ظلم می کند و موش برای دادخواهی به 
نزد سلیمان می آید و خداوند به واسطه جبرئیل به سلیمان ثابت می کند که تقدیر به دستان اوست.

خالصه مجلس
جبرئیل برای رسول  خدا)ص( پیام می آورد که کفار در تدارک جنگ اُُحد هستند. پیغمبر به 
عموی خود حمزه و امیرالمومنین دستور تدارک لشگر می دهند. لشگر به سمت اُُحد روانه 

می شود. در حین جنگ، رشادت های بی نظیری از علی)ع( سر می زند. شمشیر وی شکسته 
و جبرئیل ذوالفقار را از عرش برای ایشان می آورد و زمانی که پیامبر تنها شده و تا مرز 

شهادت می روند، باز علی)ع( با رشادت جان پیامبر)ص( را نجات می دهد و ... .

نویسنده: میرعزا
شبیه گردان و مربی: مجید خسروآبادی

شبیه خوانان: احسان کریم نژاد، محمدامین درودیان، مهدی پرنیان، ابوالفضل امیری، 
امیرعلی جانی نژاد، متین عرفانی، وحید محمودی

موسیقی: رضا صالحی سیاوشانی
مدت شبیه خوانی: 50 دقیقه

شهر: تهران

مجید خسروآبادی
متولد 1363- تهران. دانش آموخته کارشناسی ارشد 

کامپیوتر از دانشکده فنی شهید شمسی پور تهران.  
مدیر کانون کهربای تعزیه در فرهنگسرای اخالق 

تهران و مربی شبیه خوانی. تنظیم کننده نوارهای 
صوتی »آوای ماندگار«، »اشک کیانی« و »نوای 

ماندگار« در زمینه موسیقی و اشعار شبیه خوانی.
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خالصه مجلس
سلیمان پیامبر، مدعی می شود که می تواند به تمامی امور انسان ها و حیوانات و اجنه 

رسیدگی نماید. جبرئیل از جانب خداوند پیغام می آورد که تو نمی توانی به تنهایی از 
پس تمامی امور جانداران برآیی. سلیمان که همچنان بر ادعای خود باقی است اصرار 

می ورزد. از این رو جبرئیل از جانب پروردگار وحی می آورد که خداوند به او برای مدتی 
توان فرمانروایی و قضاوت بر جانداران را داده  است. در این اثنا ... . 

نویسنده: میرعزا
شبیه گردان: امیر سلیمانی  مقدم

شبیه خوانان: دانیال جان قلی، امیرعباس باقری، امیرعلی دانشمندی، علیرضا کثیری، 
عارف دوست محمدی، محمد جان قلی، کیارش شفیعی، سینا دوست محمدی

نوازندگان: عباس حیدری، امیر سلیمانی مقدم
طراح گریم: حسین تبریزی

جامه دار: سیدمحمود میری
عکاس و گرافیست: سبا کریمیان

مدت شبیه خوانی: 18 دقیقه
شهر: تهران

امیر سلیمانی مقدم 
متولد 1366- تهران. دانش آموخته کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات. شبیه گردان 

و تنظیم کننده موسیقی و نوازنده سازهای کوبه ای تئاتر. شبیه خوان مجلس 
»میرعماد«. شبیه گردان مجالس: »جوانمرد قصاب« و »تجارت محمد)ص( و ازدواج 

با خدیجه)س(«. بازیگر نمایش های: »یوسف و زلیخا«، »غریبه های همیشگی«، »آنکه 
گفت آری، آنکه گفت نه«، »خسیس« و ... . بازیگر سریال  »شب دهم« و فیلم مستند 

»تمرین آخر«.

مجلس سلیمان 
و فرمانروایی بر 

حیوانات
گروه بهار نوا
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بزرگداشت



ــه جهــان گشــود. شــبیه خوانی را  ــده ب ــع قزویــن دی ــام در ســال ۱۳۱۹ در روســتای ورس از تواب ــی ایوبــی شــبیه خوان برجســته و بن حــاج غال معل
از ســن ۱۰ ســالگی شــروع کــرد و در طــی ســالیان از محضــر اســاتید مجــرب شــبیه خوانی چــون مرحــوم علــی پاک نفــس، مرحــوم محمدحســین 
حســنی، مرحــوم نورالدیــن نظــری و مرحــوم میــرزا ادهــم بهتویــی بهــره بــرد. در ســال ۱۳۵۴ بــا اســتاد مرحــوم هاشــم فیــاض آشــنا شــد و همــراه 
بــا مرحــوم علــی آقاترابــی، علــی قویدل)ســبزواری(، اســماعیل محمــدی، مرحــوم علی محمــد حجــازی و عالالدیــن قاســمی در تکیــه افوشــته 
نطنــز بــه اجــرای تعزیــه پرداخــت. ایــن گــروه بــه مــدت ۴ ســال متوالــی بــه همــراه هاشــم فیــاض و گــروه تهــران در تکیــه افوشــته، تکیــه مرکــزی و 
تکیــه باغســتان نظنــز تعزیــه اجــرا کردنــد و بعــد از فــوت اســتاد هاشــم فیــاض، اســتاد ایوبــی مــدت ۱۲ ســال، سرپرســت گــروه افوشــته  نطنــز 
ــرز، تهــران، اراک، کرمــان، بــم،  ــدران، بابــل، الب ــه: اصفهــان، قزویــن، مازن ــران از جمل ــف ای ــی ایوبــی در شــهرهای مختل و زواره بــود. غالمعل
ســیرجان، رفســنجان، ســبزوار، همــدان، مالیــر و ... هنــر خویــش را بــه نمایــش گذاشــت و جوایــز متعــددی نیــز دریافــت نمــود کــه از آن جملــه 
ــی از  ــا مجلــس شــبیه خوانی»حضرت مســلم«  اشــاره کــرد. اســتاد ایوب ــه دانشــگاه اصفهــان ب ــام اول در جشــنواره تعزی ــه کســب مق ــوان ب می ت
ــرزاق مومــن زاده و پسرشــان  ــا ســال 13۷۵ هــر ســال در تکیــه باغملــک مبارکــه اصفهــان بــه دعــوت آقایــان مرحــوم دکتــر حــاج عبدال ســال 13۷۰ ت
حــاج حســین مومن زاده)رییــس اســبق انجمــن تعزیــه اصفهــان( در نقــش حــر بــن یزیــد  ریاحــی و نقــش حضــرت اباالفضــل)ع( بــه شــبیه خوانی 
ــان ۱۲۷ نفــر  ــه اجــرا گذاشــته شــد و در می ــاالر محــراب تهــران ب ــه دســتور شــهاب الدین اشــراقی در ت ــه ای ب می پرداخــت. در اوایــل انقــالب تعزی
شــهادت خوان داوطلــب، هاشــم فیــاض و مرتضــی ســلیمانی، حــاج غالمعلــی ایوبــی را برگزیدنــد و اســتاد ایوبــی بــرای شــهادت خوانی در ایــن 
مجلــس، مــورد تشــویق آقــای اشــراقی، مرحــوم ابوالقاســم ثقفــی و مرحــوم هاشــم فیــاض قــرار گرفــت. ایشــان همچنیــن در دهــه ۵0 شمســی 
همــراه بــا تقــی میرزاعلی)تقــی ریــش( در میــدان شــوش تهــران شــبیه خوانی می کــرد و در آنجــا بــا اســاتیدی ماننــد مرحــوم مرتضــی ســلیمانی 
ــی ایوبــی  ــم نمایشــی موجــود نیســت. غالمعل ــا فیل ــوار کاســت ی ــه ن و مرحــوم حســین نورانــی آشــنا شــد کــه متاســفانه از آن ســال ها هیچ گون
هم اکنــون نیــز یکــی از اســاتید مجــرب تعزیــه ایــران اســت کــه هــم بــه موســیقی تعزیــه مســلط اســت و هــم بــه اشــعار مجالــس شــبیه خوانی، در 

هــردو زبــان  ترکــی و فارســی تســلط کامــل دارد.
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محمدرضا)نــادر( شهســواری فرد در اردیبهشــت ماه 1329 در شــیراز بــه دنیــا آمــد. از 9 ســالگی بــا بچه خوانــی در مجالــس زنانــه، بــه عرصــه هنرهــای 
نمایشــی پــای گذاشــت و در ســن 18 ســالگی بــا مرحــوم عبــاس افشــاریان آشــنا شــد و بــه گــروه »آتیــال«  پیوســت و در نمایش هــای »پیک نیــک در 
میــدان جنــگ«، »رؤیاهــای اتللــو« و »فــروغ جاویــدان« بــه کارگردانــی افشــاریان بــازی کــرد. بعــد از تأســیس مرکــز آمــوزش تئاتــر در اداره فرهنــگ و 
هنــر، بــه همــراه گــروه آتیــال بــا ایــن مرکــز همــکاری کــرد  و ایــن همــکاری تــا ســال 13۵7 ادامــه داشــت و در نمایش هــای متعــددی همچــون »خســیس« 
، »هــوپ تــو کیســه« و ... اغلــب بــه کارگردانــی عبــاس افشــاریان، بــازی کــرد. نــادر شهســواری فرد ســال 13۵2 در آزمــون ورودی دانشــگاه تهــران 
قبــول شــد امــا بــه دلیــل مشــکالت مالــی نتوانســت بــه دانشــگاه بــرود. در همــان ســالها بــه عضویــت گــروه تئاتــر ملــی بــه سرپرســتی رحیــم هــودی 
ــرد. در ســال 13۵۴ اجــرای نمایــش »مــوش هــا و  ــازی ک ــت عشــق« و »گــرگ« ب ــان«، »غرب ــد«، »قالیباف درآمــد و در نمایش هــای: »مــا را مــس کنی
ــه  ــه صحن ــا« را ب ــا و کله تیزه ــر«، »کله گرده ــا«، »جن گی ــای »لیبرا ل ه ــس از آن نمایش ه ــود و پ ــواری فرد ب ــی شهس ــه  کارگردان ــن تجری ــا« اولی آدم ه
بــرد. او کــه بــه گفتــه خــود تــا ســال 13۵۵ بــه هنــر تئاتــر دیــدی ســطحی و بــدون عمــق داشــت و صرفــا از حضــور در آن لــذت می بــرد، در ســال های 
نزدیــک بــه انقــالب تحــت تأثیــر التهابــات سیاســی، دیــدی تــازه بــه تئاتــر پیــدا کــرد. بــه ویــژه از کالس هــای نعمــت ا    هلل اســداللهی، کارشــناس خــالق 
مرکــز آمــوزش تئاتــر، بــا تئاتــر متعهــد و اندیشــمندانه و شــیوه نمایشــی برتولــت برشــت آشــنا شــد و چنــد نمایــش بــه شــیوه تئاتــر روایــی برشــت 
کارگردانــی کــرد. شهســواری فرد در ســال ۵6  بــا پســت بازیگــر بــه اســتخدام اداره فرهنــگ و هنــر درآمــد امــا از ســال 1360 بــه مــدت 8 ســال از تئاتــر 
دور شــد. پــس از بازگشــت مجــدد بــه عرصــه تئاتــر،  کنجــکاوی بــرای یافتــن دلیــل اســتقبال کــم تماشــاگران از تئاتــر، او را بــه ســمت نمایش هــای 
ــزه ای قابــل تحســین،  ــا انگی ــادر شهســواری فرد از ســال 1392 ب ــه ســیاه بازی زبردســت تبدیــل شــد. ن ــا ممارســت ب ــی و ایرانــی ســوق داد و ب آیین
تحصیــالت آکادمیــک تئاتــر را شــروع کــرد و هم اکنــون دانشــجوی کارشناســی ارشــد ادبیــات نمایشــی دانشــگاه هنــر شــیراز اســت. از نمایش هــای 
ــه تابســتان«، »مختارنامــه« و »کله پوک هــا«  ــدام«، »پاتیل شــاه و حمزه قلــی«، »بــرف در چل ــه »ســلیمان و گل ان ــوان ب ــر ایشــان می ت ســال های اخی

اشــاره نمــود. 
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ــا  ــت ام ــت کاری اس ــی او منب ــغل اصل ــد. ش ــد ش ــم متول ــال 1333 در ق ــه س ــبیه نامه نویس، ب ــبیه خوان و ش ــبیه گردان، ش ــان ش ــل کبابی ابوالفض
بــه دلیــل عشــق بــه اهــل بیــت)ع( از ســن 17 ســالگی بــا دیــدن تعزیــه هیــأت موســی بن جعفر بــه سرپرســتی حــاج  آقــا عبــاس میرابراهیمــی بــه 
ــدری در  ــتاد حی ــی اس ــه راهنمای ــرد، ب ــی می ک ــدا اولیاخوان ــه در ابت ــوان ک ــل ج ــد. ابوالفض ــری ش ــه هن ــن عرص ــد و وارد ای ــبیه خوانی عالقه من ش
مشــهد، بــه اشــقیاخوانی روی آورد و بــه مــرور در ایــن کار بــه اســتادی رســید. از اســتادان بنــام و سرشــناس وی در ایــن مســیر، می تــوان از اســتاد 
ــد،  ــل می ش ــر تبدی ــمرخوانی متبح ــه ش ــه ب ــان ک ــل کبابی ــرد. ابوالفض ــام ب ــواه ن ــیداصغر جده خ ــی و س ــیدعباس میرابراهیم ــاض، س ــم فی هاش
بــرای خــود لقــب »کیانــی« را برگزیــد و شــروع بــه نوشــتن نســخه تعزیــه  بــر اســاس داســتان ها و منابــع تاریخــی و عاشــورایی نمــود کــه »مجلــس 
معجــزه دســت و گوشــواره«، »مجلــس تولــد حضــرت زهــرا)س(«، »مجلــس حضــرت عبــاس)ع( و مــرد آهنگــر«، »مجلــس ضامــن آهــو«، »مجلــس 
اســرای جنــگ بــدر«، »مجلــس عاقبــت یزدجــرد ساســانی«، »مجلــس فتنــه خــوارج«، »مجلــس میثــم تمــار«، »مجلــس یوم الحــره«، »مجلــس 
ــا«، »مجلــس حاتــم«، »مجلــس ســقای کوفــه«، »مجلــس  غــزوه تبــوک«، »مجلــس بــوی  پیراهــن یوســف«، »مجلــس شــمس تبریــزی و موالن
عیســی بــر دار« و »مجلــس اصحــاب کهــف« از ایــن جمله انــد.  تعــدادی از ایــن نســخه ها اجــرا گردیــده و تعــداد زیــادی نیــز بــه صــورت مکتــوب 
ــه در تعزیه هــای  ــه و اشــعاری ک ــس کامــل تعزی ــن ۵ مجل ــان همچنی ــه اســت. اســتاد کبابی ــرار گرفت ــا ق ــه آل طاه ــار مجمــع تعزی ــگان در اختی و رای
عاشــورایی بــه کار می رونــد را، در یــک لــوح فشــرده بــه نــام »اشــک کیانــی« در کانــون کهربــای تعزیــه منتشــر کــرده اســت. ابوالفضــل کبابیــان در 
ــود را در  ــای خ ــات گرانبه ــه تجربی ــوزش تعزی ــای آم ــقانه دارد و در کالس ه ــال و عاش ــوری فع ــه، حض ــی تعزی ــای آسیب شناس ــس و همایش ه مجال
اختیــار جوانــان قــرار می دهــد و بــرای آمــوزش تعزیــه بــه عالقه منــدان ایــن هنــر اصیــل ایرانــی، بــه کشــورهای متعــددی از جملــه آلمــان و ایتالیــا 

ســفر کــرده اســت. 

ابوالفضل کبابیان
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ــا آمــد.  ــه دنی ــه دروازه دوالب ب ــام عرصــه نمایش هــای آیینــی و ســنتی در ســال 13۴1 در شــهر تهــران در محل ــدان بن ــز سنگ ســهیل از هنرمن پروی
او کارگــردان، نویســنده و بازیگــر رســمی اداره تئاتــر و از هنرمنــدان آزاده کشــور اســت. وی از همــان دوران کودکــی و نوجوانــی بــه نمایــش 
ســنتی، تخت حوضــی، ســیاه بازی و هنــر مــدرن ســینما عالقــه بســیار داشــت و رمــوز و فنــون هنــر نمایــش را نــزد پیشکســوتانی ماننــد فریــدون 
کوچکیان فــرد، داوود فتحعلی بیگــی، حســن عظیمــی، جعفــر راســتگو، داوود داداشــی و ... آموخــت.  اولیــن حضــور حرفــه ای سنگ ســهیل در 
مقــام کارگردانــی، اجــرای نمایشــنامه »آســید کاظــم« نوشــته محمــود اســتادمحمد در ســال 13۵8 بــود. بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ادامــه فعالیــت 
فرهنگــی و هنــری خــود را در مناطــق جنگــی بــا همراهــی رزمنــدگان و بــا تشــویق و حمایــت شــهیدان مرتضــی آوینــی و علــی صیــاد شــیرازی ادامــه 
داد. او در ســال 1362 توســط رژیــم بعثــی اســیر شــد امــا همچنــان در دوران اســارت نیــز بــه کار نویســندگی، کارگردانــی و بازیگــری بــرای آزادگان 
مشــغول بــود. بعــد از آزادی در ســال 1372 و بــا وجــود جراحــت و درجــه جانبــازی ۴0 درصــد، بــا نمایــش »ســکوت ســحر« بــه صحنــه بازگشــت. در 
ســال 137۴ بــا شــرکت در جشــنواره نمایش هــای آیینــی و ســنتی و بــا اجــرای نمایــش »ســورپرایز و دامــاد نمکــی« جوایــز نویســندگی، کارگردانــی و 
بازیگــری ایــن جشــنواره را از آن خــود کــرد. او بــا بازیگــران بنامــی ماننــد هــادی اســالمی در نمایــش »روســری قرمــز« و کاظــم افرندنیــا در نمایــش 
»داش آکل« همــکاری داشــته اســت و تاکنــون در بیــش از 80 اثــر نمایشــی حضــور داشــته اســت کــه بــازی در نمایش هــای: مواظــب کاله بــاش«، »ســه 
قلوهــا«، »بولــورک و چشــمه نوش«، »پینــه دوز شــهر مــا«، »تیــغ طرنــا«، »حــق ناحــق« و »دزدی کــه بــرای شــام آمــد« و کارگردانــی نمایش هــای:  
ــار  ــن آث ــه ای ــذر« از جمل ــر گ ــاره ای« و »زی ــرد اج ــان ها«، »م ــدام در دام«، »انس ــره«، »ص ــواد زن بگی ــرزا می خ ــل«، »می ــاه عس ــق«، »م ــد ح »مری
هســتند. پرویــز سنگ ســهیل در تمــام دوران حرفــه ای خــود، بــر تاثیــر و حمایــت خانــواده و مخصوصــا همســر خویــش در ارتقــای هنــرش، تأکیــد 

کــرده اســت و بــا وجــود آالم ناشــی از جراحــات دوران جنــگ و اســارت، همچنــان در عرصــه نمایــش ایرانــی هنرنمایــی می کنــد.
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جواد انصافی
رشته هنری: نمایش سیاه بازی 

محمد بخشی نیای قاقازانی
رشته هنری: شبیه خوانی

رضا حیدری
رشته هنری: شبیه خوانی

سیدمصطفی سعیدی
رشته هنری: نقالی 

عباس شیرخدا
رشته هنری: نمایش آیینی و سنتی

مرتضی صفاریان
رشته هنری: شبیه خوانی 

احمد عزیزی
رشته هنری: شبیه خوانی

تقی عزیزی
رشته هنری: شبیه خوانی

عالالدین قاسمی
رشته هنری: شبیه خوانی

محمدفاروق کیانی پور
رشته هنری: نمایش آیینی و سنتی

رضا نصرا    هلل لنکرانی
رشته هنری: شبیه خوانی

محمدحسین مداح نیا
رشته هنری: پرده خوانی

حسن میرزاعلی
رشته هنری: نقالی  

مهدی میرزاعلی
رشته هنری: شبیه خوانی  

دارندگان نشان درجه یک هنری در عرصه نمایش های آیینی و سنتی
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یادمان



 احمد آزاد)خوش هیکل( 
حاج احمد آزاد،  متولد اسفند 1308 در تهران، شبیه خوانی را از کودکی نزد پدرش آموخت که از پایه گذاران 
هیأت رضویون تهران در منطقه جوادیه بود و در کنار شغل دوچرخه سازی، در دستجات و تعزیه خوانی ها 

ساز می نواخت. در دوران کودکی و نوجوانی در هیأت رضویون فعال بود و با بچه خوانی اصول اولیه 
شبیه خوانی را فراگرفت. با افرادی همچون داوود فتحعلی بیگی، رضا لنکرانی و استاد موسوی قهار در 

تعزیه خوانی همکاری داشت. احمد آزاد ملقب به خوش هیکل پس از سال ها شبیه خوانی و انتقال تجربه 
گرانبهای خود به عالقه مندان این نمایش آیینی، در آبان ماه سال 139۵ دار فانی را وداع گفت و به دیدار حق 

شتافت.

علی اعظمی 
علی اعظمی ملقب به مال حاج  علی شمر، در سال 130۵ چشم به جهان گشود. پدر و پدربزرگ وی از مخالف خوانهای درجه یک اصفهان بودند و علی نیز 
به این واسطه از سن 8 سالگی وارد عرصه  تعزیه خوانی شد. وی در جوانی هنگامی که در کارخانه بارش ماکوساز کار می کرد، در تعزیه های متعددی در 
دولت آباد و خمینی شهر نقش خوانی می کرد و کم کم در شمرخوانی به تبحر و شهرت رسید اما هرگز به خاطر اجرای تعزیه و تعزیه خوانی پولی دریافت 

نکرد. مالحاج علی اعظمی در سال 13۵۵ در جشن هنر شیراز، هفت مجلس تعزیه در حسینیه مشیر این شهر اجرا کرد و در سال 13۵6 در جشن هنر 
اصفهان در شش مجلس، تعزیه خوانی کرد و تا پایان عمر یعنی سال 139۵، یکی از برجسته ترین اساتید تعزیه  کشور در مخالف خوانی و شمرخوانی 

شمرده می  شد. فرزند ایشان به نام اکبر اعظمی هم اکنون راه پرافتخار پدر را ادامه می دهد.

سیدجواد جعفرپور تفرشی 
ــدرش  ــزد پ ــی را ن ــی نقال ــد. از نوجوان ــد ش ــران متول ــال 1316 در ته ــی در س ــور تفرش ــیدجواد جعفرپ س
ــدت 60  ــه م ــور ب ــتاد جعفرپ ــت. اس ــناس، فراگرف ــال سرش ــی، نق ــرزا قلمن ــور و می ــیدعلی اکبر جعفرپ س
ــرد  ــاهنامه خوانی می ک ــی و ش ــتاقش نقال ــان مش ــرای مخاطب ــران ب ــف ته ــای مختل ــال، در قهوه خانه ه س
ــت و در  ــان فروبس ــده از جه ــاه 1393 دی ــت. وی در مهرم ــه می داش ــده نگ ــن را زن ــی که ــر نمایش ــن هن و ای

بهشــت زهــرای تهــران بــه خــاک ســپرده شــد.

شهباز شریفی دوست)طایفه(
شــهباز شریفی دوســت در ســال 1311 در تبریــز زاده شــد. در کودکــی نوازندگــی ویولــن را آموخــت و بــه ایــن واســطه بــه عرصــه نوازندگــی نمایش هــای 
خیمه شــب بازی پــای گذاشــت و در تمــام زندگــی خــود کــه اغلبــش در پایتخــت گذشــت، همــواره بــه نوازندگــی در خیمه شــب بازی مشــغول بــود. 
ــر  ــد جشــنواره معتب ــرد و در چن ــف ســفر  ک ــه شــهرهای مختل ــرای اجــرای برنامــه ب ــا اســتادان برجســته خیمه شــب بازی همــکاری داشــت و ب او ب

بین المللــی در کشــورهای مختلــف هنرنمایــی نمــود. شــهباز شریفی دوســت در مردادمــاه ســال 1396 چشــم از جهــان فروبســت.  تی
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عزیزا    هلل سروانی 
عزیز ا    هلل  سروانی، شبیه خوان برجسته، در سال 1303 در شهرستان خمینی شهر 

متولد شد و در سال 1390، بعد ار هفتاد سال فعالیت در زمینه هنر شبیه خوانی، در 
همین شهر دیار فانی را وداع گفت. وی که شاعر، نسخه نویس و نوازنده ترومپت 

بود، به علت داشتن صدایی ظریف، اولیاخوانی و نقاب خوانی)زنانه خوانی( 
نیز انجام می داد. شبیه خوانی در خاندان سروانی موروثی بود و عزیزا    هلل، 

شبیه خوانی را از پدرش که از شبیه خوانان برجسته دوره قاجار بود، فراگرفت. 
عزیزا    هلل سروانی نسبت به درستی اشعار تعزیه بسیار حساس بود؛ به همین 

جهت در راستای تصحیح نسخ تعزیه گام های بلندی برداشت و همچنین به 
جمع آوری نسخ مکتب اصفهان همت نمود که حاصل آن، گنجینه ای باارزش از 
شعرهای صحیح و بامعنا است که در مجالس تعزیه به کرات استفاده گردیده 

است. عزیزا    هلل سروانی که صاحب طبع شاعری نیز بود، چندین مجلس تعزیه 
نگارش نمود که از ایشان به یادگار مانده است. 

سعید محقق  
سعید محقق در مرداد ۱۳۲۷ در شهر اصفهان به دنیا آمد. در سال ۱۳۴۵ وارد خانه جوانان اصفهان 

شد و همزمان دوره های آموزشی تئاتر و بازیگری را در محضر اساتیدی چون علی نصیریان طی کرد. 
سپس وارد گروه هنری تئاتر سپاهان شد و در کنار استاد رضا ارحام صدر فعالیت حرفه ای خود را شروع 

کرد و به یکی از موفق ترین بازیگران سفیدبازی و نمایش های کمدی تبدیل شد و به مدت نیم قرن 
حضوری فعال بر صحنه های تئاتر داشت و در ده ها نمایش ایفای نقش نمود که از آن جمله می توان 

به نمایش های: »شب نشینی در جهنم«، »وادنگ«، »من میخام«، »دیوانه«، »هفت سین«، »رمال 
باشی«، »رنگارنگ«، »قهرمان عوضی« و »شیر تو شیر« اشاره کرد. سعید محقق عالوه بر بازیگری 

تئاتر، در چندین فیلم سینمایی همچون: »خانه اجاره ای«، »کفش های میرزا نوروز«، »جعفرخان از 
فرنگ برگشته«، »مرگ سپید«، »دو دوست«، »یحیی«، »لطفا سکوت را رعایت فرمایید« و »یک 

اصفهانی در نیویورک« و چندین مجموعه تلویزیونی همچون: »خاتون«، »هشت بهشت«، »پشت 
کوه های  بلند«، »آتش دل«، »مهریه«، »رشید حرفه ای« و »فرنگستان«  ایفای نقش نمود. سعید 

محقق در اردیبهشت سال 13۹۷ درگذشت و در قطعه هنرمندان اصفهان آرام گرفت.

غالمحسین شادمانی 
غالمحسین شادمانی از پرده خوانان حرفه ای معاصر،  در 

اسفند 1306 در سبزوار به دنیا آمد و در فروردین 1393 در سن 87 
سالگی دار فانی را وداع گفت. شادمانی از همان سنین نوجوانی 

پرده خوانی را به عنوان شغل اصلی خود برگزید و در سبزوار 
و روستاهای اطراف برای عالقه مندان پرده خوانی می کرد. 

غالمحسین شادمانی به دلیل عالقه ای که به حضرت علی)ع( و 
سایر ائمه معصوم داشت، بعد از انقالب هر ساله مقابل مسجد 
جامع سبزوار در روز شهادت حضرت علی)ع( قنبرخوانی می کرد 

که بسیار مورد استقبال مردم قرار می گرفت. استاد شادمانی 
انسانی بسیار ساده زیست و صبور بود و بیان بسیار خوبی داشت 

و از روی پرده نقاشی وقایع کربال و اسارت حضرت زینب را به 
بیانی زیبا و تاثیرگذار توضیح می داد. 
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محمدابراهیم شریعتی)خندان( 
محمدابراهیم شریعتی در سال 1313 در روستای 

نمک کوه اراک دیده به جهان گشود و در نوجوانی 
به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. 

سیاه بازی را نزد استادش رضا علیزاده فراگرفت 
و با استعدادی که از خود نشان داد، در مدتی 

کوتاه به یکی از بازیگران محبوب نمایش های 
تخته حوضی تبدیل شد. شریعتی که نزد همکاران 

و عالقه مندان هنر تخت حوضی به خندان شهرت 
داشت، در طول فعالیت هنری خود با هنرمندان 

بنام سیاه بازی و تخت حوضی همچون استاد 
سعدی افشار، کاظم افرندنیا، نعمت ا    هلل گرجی 
و اصغر سمسارزاده در تئاترهای الله زار همکاری 

داشت و پیوسته برای اجرای نمایش در جشن ها 
و عروسی ها به شهرهای مختلف ایران دعوت 

می شد. وی همچنین در دوران جنگ تحمیلی 
در جبهه  های جنگ برای رزمندگان نمایش اجرا 

می کرد. محمدابراهیم شریعتی در سال 139۵ در 
سن 82 سالگی دیده از جهان فروبست. 

حسین مداح
حسین مداح در سال 1317 در روستای نویس از توابع شهرستان قم دیده به جهان گشود. 

پدرش چاووش اسماعیل کاروانسرا داشت و مردم را به کربال می برد و تعزیه خوان و 
مداحی توانا و شاعر اهل بیت بود. حسین که در 10 سالگی پدر خود را از دست داده بود، 

به دلیل داشتن صدایی خاص، به دعوت اهالی روستا در ایام محرم به شهادت خوانی 
می   پرداخت و نقش حضرت عباس)ع(، مسلم و ُحر را بازی می کرد. به تدریج در هنر 

خود به استادی  رسید و با اساتید بزرگ شبیه خوانی همچون هاشم فیاض، تقی عزیزی و 
مرتضی سلیمانی و خوانندگان مطرحی چون عالالدین رحیمی، اسماعیل محمدی، رضا 

حیدری و ابوالفضل میراحمدی همکاری نزدیک داشت. مداح که صدایی پروسعت، پرسوز 
و گریه خیز داشت، توسط استاد محمدتقِی محمدتقی مداحی را به شکل اصولی آموخت 

و مدت ۵0 سال در این رشته فعالیت داشت و آن را به فرزند ارشد خود امیر، نیز منتقل 
نمود. حسین مداح در مهرماه 139۴ به سوی معبود خود شتافت. 
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عباس رجبیان رضوی
حاج مالعباس رجبیان، متولد 132۴ در اصفهان، از شبیه خوانان بنام این شهر بود. از سن 7 سالگی 
شروع به تعزیه خوانی کرد و این هنر را تا آخر عمر ادامه داد. مالعباس که موافق خوانی زبردست 

بود در همه نقش های موافق همچون علی اکبر، قاسم، حر، حضرت عباس)ع(، جعفر طیار، مسلم 
بن عقیل و ... شبیه خوانی کرد، در حالیکه کامال بدون استاد بود. در آوازها از دستگاه موسیقی 

راست پنج گاه  استفاده می کرد. مالعباس رجبیان که مردی متدین، بی ریا و بااخالق بود، با اندوهی 
حقیقی و محاسنی خیس از اشک، تعزیه خوانی می کرد و به گفته خودش در هنگام شبیه خوانی، 

واقعه عاشورا پیش چشمانش تجسم می یافت. رجبیان عالوه بر شبیه خوانی در اصفهان، در 
شهرهای دیگر کشور نیز اجرا داشته است. حاج مالعباس رجبیان در آبان ماه سال 1397 در سن 73 

سالگی به دیدار حق شتافت. 

حسین طاهری خورزوقی 
میرزا حسین طاهری خورزوقی فرزند مرحوم آیت ا    هلل حاج شیخ محمدرضا طاهری، در سال ۱۳۴۰ در اصفهان زاده شد و زیر نظر حاج  علی 

اعظمی و حاج  ابراهیم مرادمند خورزوقی به فراگیری تعزیه به صورت حرفه ای پرداخت. حسین طاهری با اساتیدی چون رضا مشایخی، 
محمد رضایی، حاج اصغر نجفی منش، علی محمد حجازی، اسماعیل محمدی و حاج  علی عسکر نجیمی به اجرای تعزیه می پرداخت. 

طاهری خورزوقی، در عین پایبندی به سبک های اصیل  و سنتی شبیه خواهی،  شیوه های جدیدی مانند: سبک زره پوشی مجلس 
شهادت امام حسین)ع( و رزمی کردن شهادت حضرت مسلم با وارد کردن اسب به مجلس مسلم، ابداع کرد که امروزه در تعزیه خوانی 
متداول شده است. اخالص و مردم داری و توجه و احترام به مخاطبان تعزیه، از مهمترین ویژگی های شخصیتی این ذاکر اهل بیت بود 

و موافق خوانی در تعزیه و شبیه خوانی حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل)ع( و حضرت اباعبدا    هلل الحسین)ع( از آثار ماندگار حسین 
طاهری است. میرزا حسین طاهری خورزوقی در خردادماه سال جاری و در ماه مبارک رمضان دیده از جهان فرو بست و در کنار مزار پدر 

بزرگوار خود در آستان امامزاده سلطان حضرت شهر خورزوق آرام گرفت.

تی
سن

 و 
نی

آیی
ی 

ش ها
مای

ه ن
وار

شن
 ج

ین
هم

زد
 نو

141



علی پورزنگنه 
مرشد علی پورزنگنه، نقال برجسته معاصر، در تیرماه سال 

133۴ در اصفهان دیده به جهان گشود. از دوران نوجوانی به 
صورت خودجوش و بدون داشتن مربی به یادگیری ضرب 
باستانی و نی نوازی پرداخت و در ابتدای جوانی بر سردم 

مرشدی نشست. مرشد زنگنه به شعر، ادبیات و تاریخ ایران 
اشراف کامل داشت و قسمت اعظمی از اشعار پارسی را 

حفظ بود. زنگنه در زورخانه در هنگام ضرب گرفتن، به سبکی 
شخصی از اشعار حماسی شاهنامه و غزل های سعدی و 

حافظ استفاده می کرد. این مرشد و نقال توانا، همچنین در 
هنرهایی مثل معراج خوانی، مناقب خوانی و نوحه خوانی نیز 

تبحر داشت و حتی معراج خوانی و مناقب خوانی را به گویش 
بختیاری مسلط بود. مرشد علی زنگنه به دلیل تحقیقات 

ویژه ای که در زمینه نقالی انجام داده بود به خوبی می توانست 
از پس نقالی طومارهای کالسیک و نحوه اجرای مرتبط با 
این زمینه این طومارها برآید. زنگنه طی سالها مطالعه و 

تحقیق بر روی آثار بجامانده از اساتیدی چون مرشد عباس 
زریری و مرشد حبیب ا    هلل ایزدخواستی، توانست قسمت 

اعظم حافظه تاریخی نقالی را به دوران معاصر ما انتقال دهد. وی 
تمامی شاهنامه را حفظ بود و به همین دلیل تسلط خیره کننده و 
مثال زدنی بر نوع روایات، شخصیت ها، حاالت و شگردهای نهفته 

در خوانش این اثر سترگ داشت. استاد زنگنه در حالی که هنوز 
مشغول نوشتن طومار جدیدی از شاهنامه بود، به طور ناگهانی در 

اولین روز بهار 1396 در سن 61 سالگی چشم از جهان فرو بست.

محمدرضا بابانعلبرها 
محمدرضا بابانعلبرها در سال 1331 در قزوین زاده شد و از کودکی نزد پدرش قاسم 

بابانعلبرها تعزیه خوانی آموخت. در جوانی شبیه خوانی حرفه ای و در میانسالی 
استادی کامل بود. بابانعلبرها در طول عمر هنرمندانه خود با استادان بزرگ و بنام هنر 

شبیه خوانی همچون تقی عزیزی، هاشم فیاض، اسماعیل محمدی و حسن برکتی 
تعزیه خوانی کرد و در جشن هنر شیراز قبل از پیروزی انقالب اسالمی هم شرکت 

داشت. محمدرضا بابانعلبرها در سال 1383 در سن ۵2 سالگی چشم از جهان فروبست.

مرتضی شیخ احمد خمسه
مرتضی شیخ احمد خمسه یکی از برجسته ترین هنرمندان خیمه شب بازی 

در سال 1316 در تهران دیده به جهان گشود. مرتضی از ۴ سالگی در پای خیمه 
پدرش که استاد مجرب خیمه شب بازی بود، شاگردی کرد تا به استادی رسید. 

شیخ احمد خمسه در طی 78 سال هنر خود بارها به مجالس عروسی و بزم 
مردم دعوت شد و آنها را شاد کرد. وی اجراهای شادی آور بی شماری در 

تهران و بعضی شهرهای دیگر انجام داد و از طریق همین هنر، زندگی خود 
و خانواده اش را می گذراند. مرحوم مرتضی شیخ احمد خمسه از سال 1390 
در اغلب دوره های جشنواره نمایش های آیینی و سنتی حضور داشت و در 

سال های متمادی اجرای نمایش هایش بارها مورد تقدیر قرار گرفت. مرتضی 
شیخ احمد خمسه در فروردین 1398 در سن 82 سالگی به رحمت ایزدی 

پیوست و هم اکنون دو پسرش، رسول و مهدی، شغل هنرمندانه پدر را 
ادامه می دهند. تی
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هفتمین سمینار بین المللی 
نمایش های آیینی و سنتی



الله تقیان
نویسنده و پژوهشگر تئاتر

متولد 1326 ـ تهران. دانش آموخته کارشناسی 
نمایش از دانشکده هنرهای دراماتیک. 

نویسنده کتاب های: »کتابشناسی تئاتر«، 
»تعزیه و تئاتر در ایران«، »مقدمه ای بر تئاتر 
سنتی ژاپن« و ... . گزارشگر و منتقد تئاتر 

در روزنامه ها و مجله های: »آیندگان«، » 
فرهنگ و زندگی«، »رودکی«، »تماشا« و ... 

. سردبیر »فصلنامه تئاتر« و نشریه »پانزده 
روز تئاتر« از سال 13۵۵ تا 13۵7. دبیر سمینار 

زنان نقاش آسیا)یونسکو(، تهران 1376. 
نویسنده مقاله های متعدد در مطبوعات به 
ویژه در نشریات تخصصی تئاتر. سخنران 

در سمینارها، جشنواره ها، سوگواره ها و 
همایش های مرتبط با تئاتر سنتی ایران و 

تعزیه. 

محمدحسین ناصربخت
طراح صحنه، نویسنده، کارگردان، پژوهشگر 

و مدرس دانشگاه
متولد 13۴3 ـ کرج. دانش آموخته کارشناسی 

طراحی صحنه از دانشکده سینما و تئاتر 
دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد پژوهش 

هنر از دانشگاه هنر و دکترای پژوهش هنر از 
دانشگاه تربیت مدرس. دبیر چهاردهمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر و سیزدهمین 
جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و 

سنتی. کارگردان نمایش های: »ارباب پاکروان 
و نوکرش ماهک خوش سیما«، »حکایت مرده 
بی صاحب« و ... . نویسند ه نمایشنامه های: 
»مرگ در مطبخ«، »ضایعات جنگی«، »خانه 
برفی« و ... . نویسنده مقاله های: »نمادها 

و نشانه ها در شبیه خوانی«، »خشونت در 
تئاتر ایران« و ... . طراح صحنه و لباس 

نمایش های: »جاده ای به سوی کعبه«، »این 
غرفه از بهشت«، »پهلوان و نوبهار« و ... . 

حمیدرضا اردالن
نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

متولد 1338- سنندج. دانش آموخته دکتری 
هنر با گرایش فلسفه هنر، تئاتر و موسیقی. 

عضو کمیته اجرایی و رییس کمیسیون 
میراث یونیمای جهانی. مبدع نظریه 

هنر ترانس مدرن. نگارش کتاب و مقاله 
با موضوعات عبور از متافیزیک در حوزه 

پست متافیزیک.

هیأت انتخاب مقاالت
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زمان برگزاری سمینار: 19 و 20 مرداد ماه
مکان برگزاری سمینار: قمصر، کاشان

دبیر سمینار: حمیدرضا اردالن
اعضای کمیته علمی: محمدحسین ناصربخت، الله تقیان، حمیدرضا اردالن

تعداد مقاالت ارسال شده: ۴0 مقاله
تعداد مقاالت پذیرفته شده: 37 مقاله

تعداد مقاالت چاپ شده: 20 مقاله

مقاالت چاپ شده:
عنوان مقاله: سیاست گذاری نمایش سنتی در تئاتر معاصر ایران

نویسندگان: محمدرضا رسولی، پریسا کیومرثی

عنوان مقاله: درآمدی بر مبانی اقتصاد تعزیه با نگاه به تکایا و مجالس تعزیه در 
شهرستان تفرش و روستاهای مجاور

نویسندگان: مرجان پورغالمحسین، محمدرضا حیدری

عنوان مقاله: پیامدهای بسط شاکله بدنی شبیه خوان/ مخاطب در شبیه خوانی
نویسندگان: شهاب پازوکی، حسنعلی پورمند

عنوان مقاله: شناخت اصول و قواعد روایت در داستان رستم و سهراب و ... .
نویسندگان: داریوش نصیری، محمدحسین ناصربخت

عنوان مقاله: آق حسین کاشی نمونه تقلیدهای والیتی یا کمدی سپید در کاشان
نویسنده: مهدی صفاری نژاد

عنوان مقاله: حافظ و تعزیه
نویسنده: مهدی دریایی

عنوان مقاله: نقش و جایگاه زنان حکایت خوان در نقل و روایت گری فولکلور مناطق 
کوردنشین

نویسنده: رحمان هوشیاری

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی شهادت حضرت عباس)ع( در مجموعه نسخ لیتن 
با داستان زریر در شاهنامه فردوسی

نویسندگان: فرهاد بردباری، مهدی پوررضائیان

عنوان مقاله: بررسی کارکرد دراماتیک آیرونی در نمایشنامه زلیخانامه نوشته 
داوود فتحعلی بیگی
نویسنده: لیلی عاج

عنوان مقاله: بررسی روایت در شبیه نامه
نویسنده: الهام ذوالفقاریان

عنوان مقاله: بررسی وجوه اشتراک و افتراق نگارگری ایرانی و نمایش ایرانی، با 
نگاهی بر نمایش تعزیه

نویسنده: مژده علیزاده

عنوان مقاله: رابطه دیالکتیکی مکان – فضا و اجرای تعزیه با تمرکز بر دو مکان 
اجرای تعزیه در اصفهان

نویسندگان: زهرا علوی، رفیق نصرتی

عنوان مقاله: پیرمردی – خرده نمایش شادی آور جزیره هرمز
نویسنده: امین ساالری

عنوان مقاله: اقتصاد تعزیه با بررسی موردی گروه تعزیه تکیه ارجمان شهرستان 
اقلید با قدمت اجرا از دوره قاجار

نویسنده: صدیقه جمشیدی

عنوان مقاله: بررسی جایگاه زنان در نمایش عروسکی سنتی ایران
نویسنده: سلما محسنی اردهالی

عنوان مقاله: بررسی جلوه های عشق در تعزیه عاشورایی
نویسنده: زهرا حاجی احمدی

عنوان مقاله: چگونگی بازتاب نقش نقال)گوسان( به عنوان سرخوان در نمایش 
سور کاروانی رابرچره رابچری گیالن

نویسنده: رضا عاشوری فر

عنوان مقاله: مطالعه ظرفیت های طنز در طومارهای نقالی
نویسنده: سعید وفائی

عنوان مقاله: بررسی عناصر اختالل شخصیت خودشیفته)NPD( در بحر طویل 
شمر مجالس تعزیه شهادت حضرت عباس و قمربنی هاشم

نویسنده: شکوفه ماسوری

عنوان مقاله: مفهوم تئاتر سنتی در تئاتر معاصر
نویسندگان: سعید کاظمیان، مهناز عبدبهزاد

هفتمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی
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توضیحاتشهرنویسندهعناوینساعتردیف
                                 گزارش دبیر جشنواره /داوود فتحعلی بیگی1۹-۹:۱۰
                                    گزارش دبیر سمینار /حمیدرضا اردالن۲۹:۱۰-۹:۲۰
ارائه مقاله تهرانشهاب پازوکی-حسنعلی پورمندپیامدهای بسط شاکله بدنی شبیه خوان/مخاطب در شبیه خوانی۳۹:۲۰-۹:۴۰
ارائه مقالهاصفهانزهراعلوی- رفیق نصرتیرابطه ی دیالکتیکی مکان -فضا و اجرای تعزیه با تمرکز بر دو مکان اجرای تعزیه در اصفهان۴۹:۴۰-۱۰
ارائه مقالهاصفهانمژده علیزادهبررسی وجوه اشتراک و افتراق نگارگری ایرانی و نمایش ایرانی، با نگاهی بر نمایش تعزیه۵۱۰-۱۰:۲۰
ارائه مقاله تهرانمحمد حسین ناصر بخت -داریوش نصیری شناخت اصول و قواعد روایت در داستان رستم و سهراب۶۱۰:۲۰-۱۰:۴۰
ارائه مقالهکرجفرهاد بردباری-مهدی پوررضاییان بررسی تطبیقی شهادت حضرت عباس در مجموعه نسخ لیتن با داستان زریر در شاهنامه فردوسی۷۱۰:۴۰-۱۱

تنفس
ارائه مقالهتهرانرحمت امینی-زهرا شیروانیپرده خوانی به مثابه هنر اجرا )پرفورمنس( با تاکید بر تعامل با مخاطب۸۱۱:۲۰-۱۱:۴۰
ارائه مقالهتهراناردشیر صالح پورآداراب افسر نخستین اُپرت توس بختیاری۹۱۱:۴۰-۱۲
ارائه مقاله تهرانلیلی عاجبررسی کارکرد دراماتیک آیرونی در نمایشنامه زلیخانامه نوشته ی داوود فتحعلی بیگی1۰۱۲-۱۲:۲۰
ارائه مقالهتهرانالهام ذوالفقاریانبررسی روایت در شبیه نامه11۱۲:۲۰-۱۲:۴۰
ارائه مقاله تهرانمهدی  صفاری نژاد آق حسین کاشی نمونه تقلیدهای والیتی یا کمدی سپید در کاشان 1۲۱۲:۴۰-۱۳

ناهار
ارائه مقاله تهرانمرجان پور غالمحسین-محمدرضا حیدریدرآمدی بر مبانی اقتصاد تعزیه با نگاه به تکایا و مجالس تعزیه در شهرستان تفرش و روستاهای مجاور1۴۱۵:۳۰-۱۵:۵۰
ارائه پوسترتهرانصدیقه جمشیدیاقتصاد تعزیه با بررسی موردی گروه تعزیه تکیه ارجمان شهرستان اقلید با قدمت اجرا از دوره قاجار1۵۱۵:۵۰-۱۵:۵۵
رِي(« گیالن1۶۱۵:۵۵-۱۶ ارائه پوسترلنگرودرضا  عاشوری فرچگونگی بازتاب نقش نقال)گوسان( به عنوان »َسرخوان« در نمایش سورکاروانی »رابُرَچره )رابَچَّ
ارائه پوسترتهرانزهرا حاجی احمدیبررسی جلوه های عشق در تعزیه عاشورایی1۷۱۶-۱۶:۰۵
ارائه پوسترتهرانسلما محسنی اردهالیبررسی جایگاه زنان در نمایش عروسکی سنتی ایران1۸۱۶:۰۵-۱۶:۱۰
ارائه مقالهکرمانشاهرحمان هوشیارینقل و جایگاه زنان حکایت خوان در نقل و روایت گری فولکلور مناطق کرد نشین1۹۱۶:۱۰-۱۶:۳۰
ارائه مقاله اراکمهدی دریاییحافظ و تعزیه۲۰۱۶:۳۰-۱۶:۵۰
ارائه مقاله تهرانمحمدحسین ناصربختاورتا اویونی، تقلید سنتی ترکیه۲1۱۶:۵۰-۱۷:۱۰
                                    تریبون آزاد با موضوع مباحث روز اول۲۲۱۷:۱۰-۱۹

هفتمین سمینار بین المللی نمایش های آئینی و سنتی- قمصر کاشان
رئیس جلسه صبح: اردشیر صالح پور/ رئیس جلسه عصر: محمدحسین ناصربختتاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

توضیحاتشهرنویسندهعناوینساعتردیف
ارائه پوسترتهرانسعید وفائیمطالعه ی ظرفیت های طنز در طومارهای نقالی۱۹-۹:۰۵
گنبد سعید کاظمیان-مهناز عبدبهزادمفهوم تئاتر سنتی در تئاتر معاصر۲۹:۰۵-۹:۱۰

کاووس-تهران
ارائه پوستر 

ارائه مقاله تهرانآبتین جاویداجرا کننده حرکات اُدیسی و معرفی متودولوژی آموزشی این سبک۳۹:۱۰-۹:۳۰
ارائه مقالهتهرانعلی شمسمیراث موازی شرق و غرب ، سیاه بازی و کمدیا دالرته۴۹:۳۰-۹:۵۰
ارائه مقالهتهرانابراهیم  گله دار زاده در چیستی آیین۵۹:۵۰-۱۰:۱۰
ارائه مقالهبندر لنگهامین ساالری پیرمردی-خرده نمایش شادی آور جزیره هرمز ۶۱۰:۱۰-۱۰:۳۰
بررسی  عناصراختالل  شخصیت خود شیفته )NPD( و تغییرات آن در بحر طویل شمر ، ۷۱۰:۳۰-۱۰:۳۵

مجالس تعزیه ی شهادت حضرت عباس و قمر بنی هاشم
ارائه پوسترتهرانشکوفه ماسوری

ارائه پوستربارسلونالسا قیامی آزادشهر هوشمند و تغییر آیین ها در روابط اجتماعی۹۱۰:۳۵-۱۰:۴۰
ارائه پوسترتهرانناهید لطفی افشارتکیه ها؛ ساختار فراگیر معماری و کارکردهای مذهبی- اجتماعی۱۰۱۰:۴۰-۱۰:۴۵

تنفس
ارائه مقاله تهرانمحمدرضا رسولی-پریسا کیومرثیسیاست گذاری نمایش سنتی در تئاتر معاصر ایران۱۲۱۱-۱۱:۲۰
ارائه مقالهایتالیایوالندا کاپریگ لیونهمفهومِ تئاتر۱۳۱۱:۲۰-۱۱:۴۰
ارائه مقاله افعانستانابوطالب مظفرینمایش قودغو بابه۱۴۱۱:۴۰-۱۲
ارائه مقاله تهران داوود فتحعلی بیگیموسیقی نمایش شادی آور ۱۵۱۲-۱۲:۲۰
ارائه مقالهایتالیاآنتونیو سالرنواشکال و تحوالت تئاتر کهن۱۶۱۲:۲۰-۱۲:۴۰
ارائه مقالهتهرانمحمدرضا اصالنیمفهوم هیچ و سلب آئین در دوره جدید۱۷۱۲:۴۰-۱۳

ناهار
ارائه پوسترکاشانامیر سهرابیموزه عروسک کاشان و موزه سیار عروسک۱۷۱۵:۳۰-۱۵:۳۵
ارائه پوسترتهرانجمشید ملک پورکاربرد و تاثیر آیین و سنت و پدیداری و دگردیسی نمایش- پیشنهاد برای موضوع یک سمینار۱۷۱۵:۳۵-۱۵:۴۰
ارائه مقالهتهرانسودابه فضائلیمیتولوژی هیچ۱۸۱۵:۴۰-۱۶
ارائه مقالهتهرانحمیدرضا اردالنگزارش نمایش های آئینی و ترانس مدرن خیابان انقالب۱۹۱۶-۱۶:۲۰
                                 تریبون آزاد با موضوع مباحث روز دوم۲۰۱۶:۲۰-۱۸
                                     اهدای جایزه جالل ستاری۲۱۱۸-۱۹

رئیس جلسه صبح: لیلی عاج/ رئیس جلسه عصر: امیرکاووس باالزاده تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
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جایزه جالل ستاری
جایــزه جــالل ســتارى  بــرای اولیــن بــار  در ســال 1388 و همزمــان بــا برگــزاری دومیــن ســمینار بین المللــی نمایش هــای آیینــی  و ســنتی و چهاردهمیــن 
ــنواره  ــمینار و جش ــزاری س ــا برگ ــان ب ــاالنه و همزم ــورت دو س ــه ص ــس، ب ــد و از آن پ ــدا ش ــنتی اه ــی و س ــای آیین ــی نمایش ه ــنواره بین الملل جش
نمایش هــای آیینــی  و ســنتی بــه ســه نفــر از پژوهشــگران، هنرمنــدان و  متخصصانــی کــه در رشــد و اعتــالى آیین هــا و ســنت هاى هنــر و معمــارى 

بــه ویــژه آیین هــاى نمایشــی  بطــور بنیادیــن کوشــیده اند و صاحــب آثــار و دســتاورد هســتند، اهــدا می شــود. 

جالل ستاری
در سال 1310 در رشت چشم به جهان گشود و در حالی کودکی خود را می گذراند که ایران در آشوب و از لحاظ سیاسی تحت سلطه غرب بود. او به 
مدرسه درالفنون رفت و با اولین گروه، برای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام شد. ستاری سپس راهی سوئیس شد و دکترای روانشناسی گرفت اما به 
دلیل عالقه شدیدش روی به نویسندگی آورد. ستاری در فرهنگ غرب، موسیقی را فراگرفت و همزمان ارزشمندترین آثار ادبی را مطالعه نمود و آنها 
را با تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی ترکیب نمود و در همین سال ها بود که به کتاب »هزار و یک شب« عالقه مند شده و طی چهار سال کار مداوم و 

علمی، این گنجینه ادبی را که با علم خویش آمیخته بود به مردم کشورش انتقال داد.
اندکی بعد او به اسطوره شناسی به عنوان مفهومی وسیع عالقه مند شد که حاصل آن، ترجمه و تألیف بیش از پنجاه اثر بود تا جایی که می توان گفت 
ایده ها و نظریه های وی، مطالعات مدرن تاریخ اساطیر در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. او اسطوره شناسی را نه یک آرکه تایپ جذاب بلکه منبعی 
غنی و تأثیرگذار در حوزه مطالعات و تحقیقات می داند. او اولین متفکری بود که در کنار اعتنا به آموزش های اساطیری، اشاراتی به خطرهای رمزآلود 
اسطوره ها داشت و مردم را نسبت به آن بیم داد. موضوعی که نه تنها قبل از ایشان به آن پرداخته نشده بود، بلکه تقریبا همگان از آن بی اطالع بودند 

یا حداقل نگاه آنان، جهتی را مشخص نمی کرد.
ستاری، اسطوره شناسی را در زمان و دنیای مدرن به عنوان طرز فکری سیاسی و اجتماعی پنداشته و آن را ورای یک قهرمان امروزی یا ستاره سینما 

می داند. وی در جوانی یکی از مشاوران فرهنگی فعال در نهادهای دولتی بود و خدمات بی شائبه ایشان، برجای گذارنده یادگارهایی ارزنده است. 
شاید گفته شود این پژوهشگر و مؤلف برجسته، هیچ گاه شغلی مرتبط با رشته تحصیلی اش نداشت اما بی اعتنایی به ترجمه ها و تألیف های سترگ 
و بی نظیر وی در حوزه های اسطوره شناسی، مطالعات نمایشی، فرهنگ عوام، مذاهب، نمادگرایی،  روانکاوی، نمادشناسی، زنان، آیینی های رایج، 

یوگا، مطالعات تطبیقی و توصیفی متون کهن، مردم شناسی، فلسفه، عرفان، تصوف، روان شناسی و روشنفکری، غیرممکن است.
اثر کتابشناسی وی با بیش از ده جلد که با دقتی مثال زدنی در موضوع اسطوره شناسی در جهان به اصالت و زادگاه اسطوره های مغرب زمین می پردازد، 
به همراه مطالعات مداوم پیرامون مفهوم عشق و برداشت ها از آن، تفحص در حوزه تئاتر از منظرهای مختلف، تحلیل فرهنگ تاریخی ایران، بررسی 
تعداد زیادی از اشعار و داستان ها درباره تهران و صدها مقاله و مصاحبه با موضوعات روشنفکرانه و نیز دغدغه های شخصی، از او متفکر و نگارنده ای 

موّلد و چندوجهی را در اذهان اهل هنر و ادب برجای گذاشته که در صدسال اخیر ایران بدیلی نداشته است.
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اولین دوره جایزه جالل ستاری
دومین سمینار بین المللی نمایش های آیینی  و سنتی - 1388

رقیه بهزادی – ایران
رقیه بهزادی متولد 1311 و اســتاد بازنشســته دانشگاه تهران می باشــد. بهزادی مدرک دکترای رشته فرهنگ و زبان های باســتانی را از دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران دریافت کرده است و در زمینه زبان های باستانی و ایرانی، قوم شناسی و نمادشناسی دارای تخصص و تألیفات غنی است که تعداد آنها به 
بیش از سی کتاب، صد مقاله و صدها سخنرانی می رسد. وی از چهره های ماندگار حوزه فرهنگ کشور است. بهزادی مؤلف کتاب های: »آریاها و ناآریاها 
در چشم انداز کهن تاریخ ایران«، »تقویم قوم های کهن«، »قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران« و ... است و کتابهای: »ارمنی ها«، »پارت ها«، 

»پچنگ ها، یاس ها و کومان ها«، »تاریخ بابل از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان« و ... را به فارسی ترجمه کرده است.
 

جان بل – ایاالت متحده آمریکا 
وی دانش آموخته تاریخ تئاتر از دانشــگاه کولومبیا و هم اکنون اســتاد دانشــگاه کنتیکات امریکا است. جان بل در زمینه نمایش  عروسکی، تاریخ تئاتر و 
نمایش های آیینی جهان به ویژه داســتان گویی مصور صاحب تألیفات ارزشــمند اســت که کتاب های: »نخ ها، دست ها، سایه ها: تاریخ مدرن عروسک« و 
»عروســک ها، ماســک ها ابزار اجرا« از جمله مهمترین تالیفات وی اســت. نظریات او درباره ویژگی های آیینی  در نمایش های مدرن مشهور است. وی از 

سال 1976 تا 1986 عضو گروه »نان و عروسک« به سرپرستی پیتر شومان بود و در حال حاضر یکی از شارحان برجسته این گروه  است.

داوود فتحعلی بیگی – ایران
داوود فتحعلی بیگی، کارگردان، نویسنده، بازیگر، پژوهشگر صاحب نام نمایش های آیینی  و سنتی و مدرس دانشگاه، متولد 1329 در سلطانیه زنجان و 
دانش آموخته رشــته نمایش از دانشگاه تهران است. به واســطه فعالیت های مداوم و فراگیر در حوزه نمایش های آیینی  و سنتی به وی نشان درجه یک 
هنری اعطا گردید. فتحعلی بیگی شــاگردان بســیاری را تربیت کرده و کتب ارزشمندی شامل نمایشنامه، پژوهش و تالیف را به چاپ رسانده است که از 
آن جمله می توان به  کتاب های: »آشنایی با مبانی شبیه خوانی به ضمیمه تعزیه آزمون سیاوش«، »مجلس تقلید تخت و خنجر«، »انسانم آرزوست«، 

»سیاه بازی نماش ممنوع«، »مجلس تقلید رام کردن زن سرکش«، »مشکین نامه« و »شاه غریب، پژوهشی در تعزیه رضوی« اشاره کرد.  
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دومین دوره جایزه جالل ستاری
سومین سمینار بین المللی نمایش های آیینی  و سنتی - 1390

سودابه فضائلی – ایران
ســودابه فضائلی، متولد 1326،  نویســنده، مترجم، داســتان نویس و پژوهشگر ایرانی است که در دانشــگاه کمبریج لندن به تحصیل در رشته ادبیات 
انگلیســی پرداخت و در دانشــگاه ســوربون  پاریس رشــته های زبان پهلوی و زبان و ادبیات تطبیقی خواند. در طول بیش از چهار دهه فعالیت بیش از 
۴0 کتاب از وی منتشــر شــده که بعضی از مراجع اصلی در مقاالت پژوهشی و نشریات آکادمیک محسوب می شــود. او صاحب تألیفات فراوان در زمینه 
اسطوره شناسی،  نمادشناسی و تاریخ و فرهنگ ایران و جهان است که از آن جمله می توان به کتاب های پژوهشی: »فرهنگ غرایب: آیینی ها، اساطیر، 
رســوم، حرکات آیینی ، اشــیا متبرک، کتاب های قدســی، اصطالحات عرفانی«، »شــبرنگ بهزاد: رمزپردازی اســب در روایات پریانی، اســطوره ای و 
حماســی، نمادگرایی جام و جام حسنلو، سرسپاری و رمزهایش« و »از کف دستانم مرغان عجب رویند: بررسی شعر اکنون فارسی با نگاهی تطبیقی 
به شــعر جهان« و ترجمه کتاب های: »بهشــت کوچکی روی زمین: شعر نمایش، گفتگو«، »دائودجینگ– کتاب طریقت و فضیلت«، »رابرت فالهرتی و 

سینمای مستند شاعرانه« و »راز شکسپیر« اشاره کرد. 

کالوس النگ – اتریش
کالوس النگ  متولد 1971 در گراز اتریش، رهبر ارکســتر، اســتاد دانشگاه و آهنگساز است. بیشــترین تجارب النگ بر اساس مطالعه اصوات و رنگ ها در 
آیین هاســت. وی بنیان گذار نوعی از تفکر نشانه شناســی و حتی ُپست نشانه شناســی در این زمینه اســت. مطالعات وی بر آثار هنری اقوام باستانی و 

تطابق های مدرن مشهور است.

جیوانی کنستانتینوویچ میخایلوف – روسیه
جیوانی کنســتانتینوویچ میخایلوف بنیانگذار مرکز مطالعات آیینی  کنســرواتوار چایکوفسکی است. وی در میان استحکام و عقل گرایی کنسرواتواری 
مســکو، گرایشــی حضوری و آیینی  را در حوزه آثار هنر آیینی  جهان در کنســرواتوار مسکو بنیان گذاری کرده  است. شاگرد وی خانم پروفسور مارگاریتا 

کاراتیگینا اکنون مسئول این مرکز است.  تی
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سومین دوره جایزه جالل ستاری
چهارمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی  و سنتی - 1392

ساندره برتلند – نروژ
ســاندره برتلند، متولد 1938، خواننده موسیقی فولکلور و پژوهشــگر نامدار عرصه موسیقی، فرهنگ و هنر نروژ است. برتلند بسیاری از موسیقی ها، 
تئاترها و آثار هنری آیینی را جمع آوری و در این زمینه تحقیق نموده است. وی رئیس چند مرکز پژوهش هنرهای آیینی، مدرس دانشگاه و صاحب تألیفات 

فراوان است.

کوِهی سوجیورا – ژاپن
کوِهی ســوجیورا متولد 1932 در توکیو. دانش آموخته معماری  از دانشــگاه هنرهای زیبا و موســیقی توکیو است و به مدت ۵ دهه طراح گرافیک شناخته 
شــده بخصوص در حوزه طراحی کتاب اســت. وی در مورد ارتباطات تصویری، موســیقی و نمادنگاری با تمرکز ویژه ای بر روی سنت های فرهنگی آسیا  
کتب متعددی تألیف کرده اســت که از این جمله می توان کتابهای: »اشــکال و طرح های آسیایی و ژاپنی«، »فرم و طراحی«  و »کتابها، متن ها و طراحی 
در آســیا« را نام برد.  ســوجیورا با تمرکز بر آیین های ژاپنی در وجهه نظر تجســمی و تربیت شــاگردان فراوان از سراسر جهان، یکی از معیارهای روش 

تحقیق فراگیر و آموزش معنوی آثار هنری است. 

مارکو ِد مارینیس – ایتالیا
مارکو ِد مارینیس متولد 19۴9، از اســتادان انســتیتو ارتباطات و تئاتر دانشــگاه بولونیا اســت. مارینیس در زمینه تئاتر)بخصوص تئاتر قرن بیســتم(، 
نســبت میان آیین ها و کاربرد مدرن آنها،  مانند تحلیل کارکردهای آیین در آثار یرژی گرتوفســکی، مطالعات عمیق و نوینی را در جهان ارائه کرده است. 
از مهمترین تألیفات مارینیس می توان به »کلمات و تصاویر در تئاتر قرن بیســتم«، »نمادشناســی اجرا« ، »تحلیل متنی نمایش«، »تئاتر مدرن«، »به 

تیدنبال بازیگر« و  »چشم اندازهای صحنه«  اشاره کرد. 
سن

 و 
نی

آیی
ی 

ش ها
مای

ه ن
وار

شن
 ج

ین
هم

زد
 نو

151



چهارمین دوره جایزه جالل ستاری
پنجمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی  و سنتی - 139۴

علیرضا مشایخی – ایران
علیرضا مشایخی، متولد 1318 در تهران، آهنگساز و  موسیقی دان برجسته و بنیانگذار موسیقى مدرن ایران است  مشایخی اولین آهنگساز ایرانی به  
ســبک الکترونیک اســت و آثار وی بیش از چهل سال است که در داخل و خارج از ایران اجرا می شوند. تحصیالت او در وین اتریش و أوترخت هلند بوده 
و هم اکنون عضو هیأت علمی گروه موســیقی دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران اســت. وى از ماهیت اصوات در موسیقى و اساسا صدا پرسش 
نمود. این پرسش ها در تآلیف صدها قطعه موسیقى تعّین یافته است. مشایخی به عنوان استاد دانشگاه و رهبر ارکستر، سبك خود را به بسیارى از 
دانشــجویان آموخته و براى موســیقى ایران در دوره معاصر، گوش نوینى پیشنهاد مى کند که این گوش معنى خود را به دور از کلیشه ها می یابد. از 

این حیث، او تفکر آیینى نوینى در موسیقى ابداع کرده است.

گئورگ نوسباومر – اتریش
گئورگ نوسباومر به سال  196۴ در لینز اتریش متولد شد و تحصیالتش را در کنسرواتوار بروکنرلینتز و آمستردام به اتمام رساند. او آهنگساز و هنرمند 
صدا و چیدمان اســت و  در بیشــتر کارهایش سازهای موسیقایی را به چیدمان تبدیل می کند و اجرای موســیقی را از زمان به مکان می آورد و بی زمان 
می کند. او در ســاخته هایش به مواد اورگانیک و غیراورگانیک، ماشــین ها، تصاویر ویدئویی و جانوران زنده نقــش می دهد. تمام اجراهای او آیینی وار 

هستند و در فضاهای طبیعی، شهری، بیرونی و داخلی به اجرا در می آیند.

حسین اسماعیلی – ایران
حسین اسماعیلی، متولد 1323 در تهران، دانش آموخته کارشناسی ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد از دانشگاه ده پاریس و دکترای تئاتر از دانشگاه 

سوربون فرانسه است.  او استاد دانشگاه استراسبورگ و در زمینه اساطیر، تصحیح متون کالسیک و تعزیه صاحب تألیف و ترجمه هاى ارزشمند 
است که از آن جمله می توان به: »زمجی نامه«، »تشنه در میقاتگه- متن و متن شناسی تعزیه«، »مسلم نامه«، »اسکندرنامه«، »فهرست 

دستنویس های نمایشی مذهبی ایران در کتابخانه واتیکان« اشاره کرد.  حسین اسماعیلی با توجه به آشنایي با اساطیر شرق و غرب و سال ها مطالعه 
در آسیا و اروپا، در ارائه پژوهش هاى تطبیقى داراى اندیشه و نظرگاه هاى عمیق است. تی
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پنجمین دوره جایزه جالل ستاری
ششمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی  و سنتی - 139

 پرویز ممنون – ایران 
متولد 1318 در اصفهان نویسنده، پژوهشگر، بازیگر و کارگردان نمایش که دارای دکترای هنرهای نمایشی از دانشگاه وین است و سال ها رئیس دپارتمان 
تئاتر دانشگاه تهران بوده و شاگردان زیادی را تربیت کرده است. وی از دولت اتریش نشان پروفسوری دریافت نموده و در معرفی نمایش های سنتی ایران 
به جهانیان کوشــش بســیار کرده است. پرویز ممنون ضمن توجه و مطالعه متون نمایشــی ایران توانسته است ایده های نوینی را برای حضور معاصر 
این نمایش ها پیشــنهاد کند. وی تالیفات متعددی در حوزه نمایش، تاریخ نمایش در ایران و نمایش ســنتی دارد که از آن جمله میتوان به »ســیر تئاتر 
مردمی اصفهان«، »تعزیه، درام شــیعی - ایرانی«، »جاذبه قصه، بیســت و پنج ســال روایت در صحنه« و کتاب های گویا به زبان آلمانی اقتباس از ادب 
روایتی فارسی مانند: »شیرین و فرهاد«، »لیلی و مجنون«، »داستان شاهزاده خانم هندی«، »شهرزاد«، »تاجر عمانی«، »داستان های مثنوی« و ... .

ژاک ترودو – کانادا
ژاک ترودو نمایشــگر برجســته نمایش عروسکی و دبیر یونیمای جهانی در ســالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱6 و رئیس کمیسیون میراث یونیما در سال های ۲۰۱۲ 
تا ۲۰۱6 و  یکی از شــناخته شــده ترین هنرمندان و مدیران هنری اســت که زندگی خود را وقف اعتالی هنر نمایش به ویژه نمایش های آیینی  و سنتی در 
سراســر جهان کرده اســت. مهم ترین دست آورد او کمک به گردآوری اسناد نمایش های عروســکی جهان و چاپ کتاب »فرهنگ هنر نمایش عروسکی« 
بوده اســت. این کتاب جامع ترین فرهنگ در حوزه نمایش های عروسکی می باشــد. ژاک ترودو به شناخته شدن نمایش عروسکی ایران در جهان کمک 

شایانی نموده است.

حمیدرضا اردالن – ایران
حمیدرضا اردالن اســتاد دانشــگاه، عضو کمیته اجرایی و رئیس کمیسیون میراث یونیمای جهانی، موسیقی شــناس و محقق آیینی های نمایشی به 
سال ۱۳۳۸ در سنندج متولد شد. او دارای دکترای هنر با گرایش فلسفه هنر، تئاتر و موسیقی است و رساالت متعددی در زمینه فلسفه هنر، نمایش و 
موســیقی نوشته است. حمیدرضا اردالن طی سه دهه، مجموعه ای گسترده از میراث آیینی های نمایشی و موسیقایی گردآوری کرده است که بی شک 
گزارشگر بخش قابل  توجهی از فرهنگ ایران است. وی همچنین گذر از هنر مدرن را با عنوان هنر »ترنس مدرن« بر اساس توجه به خویشاوندی هستی، 

تیانسان  و سایر موجودات پیشنهاد می کند. 
سن

 و 
نی

آیی
ی 

ش ها
مای

ه ن
وار

شن
 ج

ین
هم

زد
 نو

153











اقامتگاه بومگردی خانه برزک
0 9 1 2 ۵ ۴ 7 2 0 ۵ ۵ آدرس: شهر برزک، ۵۰ کیلومتری شهر کاشان، خیابان شهید رجایی، اقامتگاه بومگردی خانه برزک  تلفن: 

خانه اطلسی
۰۳۱۵۵۲۲۸۷6۴  آدرس: کاشان، خیابان علوی، کوچه باستان پنجم)کوشک صفی(، پالک 6، اقامتگاه سنتی اطلسی  تلفن: 

خانه های تاریخی کاشان
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مجموعه احسان
۰۹۳۳۹ 6۰۰ 0  تلگرام و واتس آپ:6۲۰ 3 1 ۵ ۵ ۴ ۵ 3 0 3 0 0 و  3 1 ۵ ۵ ۴ ۴ 6 8 3 3 آدرس: کاشان، میدان کمال الملک، خیابان فاضل نراقی، کوچه فرهنگ، پالک 3۵  تلفن: 

مجموعه هتل سنتی نگین
0 3 1 ۵ ۵ 2 3 ۵ ۵ 2 ۵ آدرس: کاشان، خیابان محتشم، کوچه شهیدان ثابت، عمارت چهارم    تلفن: 

تی
سن

 و 
نی

آیی
ی 

ش ها
مای

ه ن
وار

شن
 ج

ین
هم

زد
 نو

159



خانه موزه عروسک
0 3 1 ۵ ۵ 2 2 ۵ 1 3 ۴ آدرس: کاشان، خیابان علوی، باستان ششم، بن بست عالمه   تلفن: 

مجموعه کاج
۰۹۳۳۹ 6۰۰ 0  تلگرام و واتس آپ:6۲۰ 3 1 ۵ ۵ ۴ ۴ 1 0 3 3 0 و  3 1 ۵ ۵ ۴ ۴ 7 0 7 0 آدرس: کاشان، میدان کمال الملک، خیابان فاضل نراقی، کوچه فرهنگ، پالک 3۵  تلفن: 
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مجموعه تفریحی آترینا 
آدرس: کاشان، ابتدای جاده قمصر

مجموعه خونه نقلی
آدرس؛ کاشان، خیابان مالحبیب اله شریف،کوچه پامنار، کاشی ۲۰    تلفن: ۰۳۱۵۵۲۳۳۳۲۴
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ستاد برگزاری جشنواره

 داوود فتحعلی بیگی 
دبیر جشنواره

محمدحسین ناصربخت
قائم مقام دبیر 

پیمان شریعتی
دبیر اجرایی

حمیدرضا اردالن
دبیر سمینار بین المللی

مهدی حاجیان
مدیر دبیرخانه و برنامه ریزی

سیدوحید فخر موسوی
مدیر کمیته ارزشیابی و نظارت

اکبر رضوانیان
مدیر هماهنگی بخش کاشان

مهدی صفاری نژاد
مدیر پاتوق تئاتر کودک و 

دستیار دبیر

سامان خلیلیان
مدیر بخش نمایش های 

آیینی و میدانی

پرستو فرهادی
مدیر ستاد خبری

مهدی لطفی
مدیر قهوه خانه 

نمایش های ایرانی

محمدرضا عمرانی
مدیر حراست

حمید نیلی
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی

جالل تجنگی
مشاور برنامه ریزی

لیال مینائی
مدیر امور اداری و قراردادها

حسین طاهربخش
مدیر کمیته فنی

حسن جودکی
مدیر سامانه فروش بلیط

جواد مستخدمی
مدیر مالی و پشتیبانی

مهدی دوایی
مدیر هنری

مژگان  وکیلی آذر
مسئول هماهنگی بین الملل

محسن حسن زاده
مشاور روابط عمومی
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شورای سیاست گذاری
علی اکبر مرتضایی: فرماندار کاشان 

میثم نمکی: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سعید ابریشمی راد: شهردار کاشان 

اکبر رضوانیان: مدیر هماهنگی بخش کاشان 
مرتضی والی زاده: مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کاشان 

محمد نظافتی: معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان 
مهران سرمدیان: مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان

ستاد اجرایی 
مشاور اجرایی دبیر بخش کاشان: مرتضی خرم دشتی

ستاد اجرایی: میثم کفیل، علی شریعت زاده، زهره استادی، رضا کریمی فینی، رضا رادبخت، مسعود نوری فرد،
 نادر ملک زاده، مرتضی جهانی نژاد، احمد صابرطحان، محمدحسین فدوی 

با تشکر  از: 
نماینده محترم مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی دکتر سیدجواد ساداتی نژاد، 

فرماندار محترم کاشان علی اکبر مرتضایی، شهردار محترم کاشان سعید ابریشمی راد

با تشکر ویژه از مدیریت و کارکنان:
 سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کاشان، پایگاه میراث فرهنگی سیلک کاشان، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری کاشان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، اداره فرهنگ  و ارشاد اسالمی کاشان، شهرداری قمصر، 
شهرداری برزک، روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کاشان، سازمان زیباسازی شهرداری کاشان، هتل گلستان قمصر، 
معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان، روابط عمومی فرمانداری کاشان، مجموعه خانه احسان، مجموعه خانه کاج و موزه شیبانی، 

خانه اطلسی، مجموعه خونه نقلی و تماشاخانه نصر، خانه باباافضل، مجموعه تفریحی آترینا، موزه اقامتگاه عروسک و 
اسباب بازی کاشان، موسسه احیای فرهنگ و موزه عاشورای کاشان، مجموعه خانه نگین، مجموعه مهینستان راهب، اقامتگاه 

بومگردی خانه برزک، هیئت علی اکبری میدان ولی سلطان، خانه تاج، مجموعه کاشان مال

دبیرخانه جشنواره ها: 
فرزانه صابری، پری جدی،  محمدحسن مسعودی، 

فاطمه عزتی  نژاد، طاهر مهدوی نیا، مریم مقدم، 
زینب مرادی

سمینار:
سهیل حسینی، فریبا رهدار، دالرام احمدی، 

علیرضا طاهری، سیدکیان مومچی
ستاد خبری:

غزل نهانی، آروین مؤذن زاده، فریبرز دارایی، بابک 
احمدی، احسان زیورعالم، حسین رسولی، مهدی 

آشنا، امیرمحمد فرازمند
روابط عمومی:

نرگس کیانی، مهدی یوسفی  کیا، مریم عباسپور، 
مهناز عبدبهزاد، مهدی نبی  زاده

گرافیست:
بهرام شادانفر

امور بین  الملل: 
داور نمینی، آرزو عابدینی، موسی رمضانی، باقر پیرزاد

دفتر مدیریت: 
رسول مهدوی نیا، گلناز آغاز، محمد حمیدزاده، 

علی جعفری، علی خالقی
دبیرخانه هنرهای نمایشی:

لیال پاشاپور، زهرا یاقوتی، حمید اسمعیلی، بهنام 
شقاقی، محمود مقاره  ای، فرمان جعفری

شورای ارزشیابی و نظارت:
هوشنگ هیهاوند، علیرضا مصلح تهرانی، فرزان 
دلفانی، محمدعلی شهنی دشتگلی، محمدنبی 
خسروی، حسین احمدخانی، علی اکبر طرخان، 

مریم نجاتی، آرمان طیران، سعید نجفیان، 
محمدرضا خسرویان، عباس روح ا    هلل زاده، نسیم 

کشن فالح، افشین خورشید باختری، حسین زینالی، 
حسین کرمی

انتشارات نمایش:
علیرضا لطفعلی، شیرین رضائیان، شیما تجلی، 

ناصر خالدی، پیمان چمانی، مهرسا رضوی

انجمن هنرهای نمایشی:
سیدنوید حسینی، سمیه عسکر بیوکی، فاطمه 

عسکر بیوکی، الهام یعقوبی آبکناری، راحله سادات 
میرحسینی، امیر کالته، افشین ابتکار، علی 

مستعلی
هماهنگی فضای باز:

میالد مولوی )مسئول اجرایی(، مهدی ابراهیمی، 
بهزاد بابایی، امیرحسین صابونچی عباسپور

با تشکر ویژه از مدیریت و همکاران: 
مجموعه تئاترشهر، تماشاخانه سنگلج، تاالر هنر، 

تاالر محراب، اداره تئاتر، انجمن هنرهای نمایشی 
ایران، هتل بین  المللی بابا طاهر، تاالر محراب، سایت 

ایران تئاتر، اداره کل هنرهای نمایشی، حراست 
معاونت امور هنری،  شهرداری منطقه 12، خانه موزه 

خیمه شب بازی ایران، عمارت کاظمی، مجتمع چاپ 
کوثر، بازار بزرگ ایران )ایران مال(، کاخ گلستان، 

چاپ دیجیتال مدرن

ستاد کاشان
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دفتر پژوهش ۴
به کوشش: محمدحسین ناصربخت 

ناشر: انتشارات نمایش 

بازی نامه ۵
مؤلفان: حسین تفنگدار، عسل عصری ملکی 

ناشر: انتشارات نمایش 

دفتر تقلید ۴
به کوشش: مهدی صفاری نژاد، رضا رضامندی، کورش جهانشاهی 

ناشر: انتشارات نمایش 

لیلی و لیلی بازی
نویسنده: فریبا گرجیان

ناشر: انتشارات نمایش 

دفتر تعزیه 16
به کوشش: داوود فتحعلی بیگی، مهدی دریایی 

ناشر: انتشارات نمایش 

مجموعه مقاالت ششمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی 
و سنتی

به کوشش: محمدحسین ناصربخت
ناشر: انتشارات نمایش 

انتشارات جشنواره 
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