
بە ناوی بەرزی بەرزەناو
لە س��ەروبەندی خۆ خۆش کردن لە جەژن و خۆش��ی بەڕێوەچوونی 
چواردەهەمین فس��تیڤاڵی شانۆی کوردی سەقزدا بووین، ناکاو عەرد 
هەژا، دار و بەرد جوواڵ، دیوار تەقا، میچ داخزا، ماڵی هاونیش��تمانانی 
هاوڕەگەز و هاوزمانمان هەرەسی هێنا و داڕما. ئیتر گژەبای ڕووگرژی 
م��ەرگ گژەگژ هەس��تا و هاوتەریب��ی باڵەخانە سس��تەکان ڕەپ و 
ڕاس��ت، ڕاوەستا. چاو س��وور و لمۆز ڕەش، سووچ بە سووچی پەنا و 
پەس��یوی کۆنەهەواری ژیانی دەپش��کنی و دەگەڕا. هاسکە هاسکی 
هەناسەی سڕ و ساردی سەرما و سیخواری دەکرد بە هەناوی سپڵ و 
س��یپەالکدا. چنگە ڕەق و درێژەکانی دیواری دەسمی و سەرتاسەری 
ئەو ناوەی لە دووی ژیان سنگ و سووژن دەدا. پەیتا پەیتا سێبەری 
مۆتەکەئاس��ا دەکش��ا و چۆکی لە سەر س��نگی ژیان دادەدا. دڵ، لە 
خەمی مەرگەس��ات و مەراقێکی تاڵ داخورپا و تاڵ تاڵ گریا. ورەی 
ژیان لە حەنای قەبارەی کارەس��اتی ئەو مەرگەساتە، دەستەوەستان، 

دەست لەسەر دەست دەتاسا و دەوەستا.
لە وەها ناس��کە دەمێکدا، هیممەت، سەوداس��ەری نەسرەوتن و 
سەرکەوتن، سەری هەڵدا. جارێکی دی شانی ژێر شانی ژان و ژیان دا. 
هەستا و بە حەماسەوە بانگی هەڵدا: ئازابن، ئازا! گەل، گەلی پێویستە؛ 
خزمینە! خوش��کینە! برادەرینە! کچینە! کوڕینە! کوڕە، کوردینە! فریا 
ک��ەون، فریا! تەنگانە ب��ەری کورتە. دوودڵی و دەسەوس��انی دەوای 
دەردمان ناکا و شەرمەزاریی دواڕۆژ دادمان نادا. ڕۆژ، ڕۆژی هیممەتە. 
دارا! نەدار! بێ کار! خاوەنی کار! بڕوادار! بێ بڕوا! مودیر! شۆفێڕ! شاری! 
دێهات��ی! دەس��فرۆش! جوملەفرۆش! کۆڵبەر! فەرمانبەر! دەس��ت لە 
دەست و قوەت لە خوا، ڕەببی کەس دەست بە گیرفانی خاڵیدا نەکا. 

لە زۆر، زۆر و لە کەم، کەم؛ چی دەستی دا درێخی مەکە.
دڵ کەیلی کوڵ و کەس��ەر، کوڵەک��وڵ کوڵ دەدات بەاڵم بەهیچ 
کلۆجێ کۆڵ ن��ادا و بەربینگ بەرنادا. لێاڵوەک��ەی چاو لێڵ دەکا و 
لەوێوە گالر گالر کەالو دەکا بۆ بەر پا. ئیتر دەس��ت لە دڵ دەبێتەوە 
و خەاڵتە خەرمانی مرۆدۆس��تی و خۆشەویستی کاروان کاروان قەتارە 
دەپێکێ و بە س��ڵ و پارێ��زەوە بە الڕێ و ڕاس��تەڕێدا ڕێگا دەکا و 
کرماش��ان دەکاتە دەری��ا و ئااڵی ئاوات��ی ئاوەدان��ی و هەرمانێکی 

فرەڕەهەندی فرەڕەنگ هەڵدەدا.
ئاوا هونەرمەندانە بە موتوربەی ش��یرین ل��ە تاڵ، بە دەرهێنەری 
خۆمان و دەورگێڕی خۆمان و بەردەنگی خۆمان و بەرەی ئینس��ان، 
بە عەش��قی پێکەوە ژیان و ئینسانی ژیان، شاش��انۆی ژیانی خۆمان 

خولقاند.
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جاللقلعهشاخانی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان

بهمنمرادنیا
استاندار استان کردستان

مهدیشفیعی
مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی ایران

نم��اد ع��زت و غیرت هر ملت��ی را فرهنگ و 
آیین��ش به نمای��ش خواهد گذاش��ت و هنر 

بهترین ابزار برای چنین نمایشی است.
ن��گارش پیام برای روی��دادی که چهارده 
دوره پر فراز و نش��یب را گذرانده باید ضمن 
مروری به دس��تاوردهای آن ب��ه دنبال طرح 
مسئله یا رس��یدن به پاسخی از شکل گیری 
چنین محف��ل رقابتی ب��رای صیانت از روح 

بی آالیش فرهنگ باشد.
تئاتر کردستان را با مولود مبارکی به نام 

تئاتر کردی می توان بهتر شناخت در: 
1 جش��������نواره را ویترین��ی ب��رای ب��ه 
نمایش گذاشتن بهترین محصوالت یک دوره 
تولیدات نمایش��ی مبتنی بر متون تولیدی و 
تازه نگاشته ش��ده از بط��ن هویت رفتاری آن 

دانست.
2 مدیریت هن��ری در یک جش��نواره را به 
مثابه ی��ک فرآیند الزم و ملزوم دانس��ت نه 

تعریفی از روابط به جای استقرار ضوابط.
3 ام��ور تصدی گ��ری را ناف��ی مس��ئولیت 

حمایت، هدایت و نظارت دولت ندانیم.
4 به زمان الزم جهت تولید و اجرای عمومی 
تئاتر کردی بیش��تر از تعجیل در عرضه اثری 
مورد قبول جامعه خاص و داوران احترام نهیم.

5 مش��ارکت مردم س��قز در ای��ن رویداد را 
محترم ش��مرده و از دولت��ی نمودن فرهنگ 

بپرهیزیم.
6 نش��اط و امیدآفرینی از یکسو و همگرایی 
و نش��ر نوع دوس��تی را از س��وی دیگر آمال 

تولیدات نمایشی قرار دهیم.
ب��ا ای��ن اوصاف جش��نواره تئات��ر کردی 
نیازمند یک جراحی علمی و آسیب شناس��ی 
بی طرفانه از سوی اهالی پژوهش و صاحب نظر 
تئاتر اس��ت که تئاتر کردی، گونه ای تئاتر به 

زبان کردی نیست.
خان��واده تئات��ر در کردس��تان بای��د حقوق 
مخاط��ب را محترم ش��مرده و چ��ون پیش بر 
فروزانی چراغ صحنه در این وادی همت گمارند.

بر خ��ود الزم می دانم تالش آحاد عزیزان 
هم��راه با ای��ن رویداد هنری را بس��تایم و از 
خدای منان توفیق در خدمت به فرهنگ این 
مرز و بوم را برای هنرمندان متعهد و راستین 

خواهان باشم.

هنرمندان نیک اندیش تئاتر و مردم فرهنگ 
دوست سقز

خرسندم که سقز، ش��هر علم و عرفان و هنر 
ب��رای چهاردهمی��ن دوره متن��اوب میزبان 
رویدادی موثر در صیانت از فرهنگ و ادبیات 

غنی کردی است.
جش��نواره تئاتر کردی تالشی در به ثمر 
رساندن انعکاس دغدغه های اجتماع در کالبد 
تئاتر به عنوان موثرترین هنر بی واسطه و رو 

در رو با مخاطب است.
این فرصت فرهنگی، بستری مناسب برای 
توسعه پایدار  و آهنگی برای شتاب بخشیدن 

به حوزه گردشگری فرهنگی استان است.
قطع��اً اس��تان فرهنگ��ی کردس��تان ب��ا 
پتانس��یل باالیی که در عرصه فرهنگ و هنر 
دارد می تواند ب��ا تمرکز بر مقوله اقتصاد هنر 
و توس��عه محصوالت با ارزش در این وادی به 
معنایی دیگر تعریف جدیدی از صادرات غیر 
نفتی را در قالب تولیدات و خدمات فرهنگی 

و هنری محقق سازد.
جش��نواره تئاتر کردی س��قز از افتخارات 
ویترین فرهنگ��ی � هنری ای��ن دیار زرخیز 
اس��ت که ضمن تبلور ش��عار همگرایی ملی 
بر گل واژه احت��رام به فرهنگ اقوام ایرانی در 
بخشی از میهن اسالمی که سکونت گاه کهن    

ترین قوم خویش است را به نمایش بگذارد.
برای عمق بخش��یدن به ای��ن رویداد باید 
ه��م وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی آن را 
وی��ژه مورد توجه قرار ده��د و هم هنرمندان 
ب��رای تقویت کیفیت بخش��ی به آثاری که از 
روح انساندوس��تی، مقابله با خشونت و ترویج 

ادبیات غنی روی آورند.
در پایان الزم می دانم از همه ی کس��انی 
که با ش��ور هنری خویش به فروزان ساختن 
این روی��داد کالن هنری هم��ت گمارده اند 
کمال تشکر را داشته و امیدوارم با تداوم این 
حرکت فرهنگی، س��قز به عنوان مرکز رش��د 
و بالندگ��ی صیانت از هویت ایرانی در چنین 

بستری معرفی گردد.
در خاتم��ه آرزوی توفی��ق روزاف��زون و 
س��ربلندی تمامی عوام��ل برگزارکننده این 
جش��نواره را از درگاه ای��زد منان خواس��ته و 

خواهانم.

به نام پروردگار زیباییها
گونه گون��ی و اصال��ت فرهنگ ه��ا و اق��وام ایران 
اس��المی امتیاز و س��رمایه گرانبهایی اس��ت که 
س��احت بلند این کیان ش��ریف را همواره زبانزد 
جهانیان کرده است و دوستداران فرهنگ و هنر 

را مشتاق جلوه های ناب این در گرانبها.
در این میان تئاتر زبانی ش��یوا، توانا و جذاب 
برای نمود بهتر و دلنشین تر آداب،رسوم و آیین 
هاست. جش��نواره تئاتر کردی برآمده از همت و 
هنر مردمان ش��ریفی اس��ت که در تمام صحنه 
های حض��ور ارجمندخود برگ��ی افتخارآمیز در 

دفتر این سرزمین ثبت کرده اند.
باش��د که این همت و شور به یاری خالقیت، 
پش��تکار، تالش و پویایی بتواند در شناس��اندن 
فرهنگ اق��وام کرد ایران عزیز، ب��ه عنوان گامی 

شایسته و اثرگذار ثبت گردد.
و  تالش��گران  هنرمن��دان،  تم��ام  ب��رای 
دست اندرکاران این رویداد هنری آرزوی پیروزی 

و سربلندی دارم.

بە ناوی خوای ئەوین و جوانی
فرەجۆری و رەسەنایەتیی کولتوورەکانی گەالنی 
ئێرانی ئیس��المی قان و سامانێکی بە نرخە کە 
بەردەوام ناوی شەریفی ئەم خاکەی خستووەتە 
س��ەر زاری هەموو جیهان و هۆگرانی کولتوور 
و هون��ەری تام��ەزرۆی ئەم وێن��ە دەگمەن و 
بەنرخانە کردووە. لەم نێوەدا شانۆ زمانێکی پاراو 
و بەهێز و س��ەرەنج راکێش بۆ نواندنی چاکتر و 

لەبەردڵتری ئەم داب و نەریتگەلەیە.
فس��تیڤاڵی ش��انۆی کوردی ل��ە هەوڵ و 
هونەری کەسانێکی بەڕێزەوە سەرچاوە دەگرێت. 
ئەو کەس��انەی کە ب��ە کەڵکەڵەیێکی بنەمایی 
و ژیرانەوە خوازیاری پاراس��تن و پەرەسەندنی 
کەلتووری خۆیانن ک��ە لە هەموو حازربوونێکی 
خۆیان��دا بوونەتە هۆی نەخش��اندنی دەفتەری 
زێڕینی ئ��ەم واڵتە خۆشەویس��تە. بەلکوو ئەم 
هەوڵ و تێکۆش��انە بە یارمەتی داهێنان، هەوڵی 
بێ وچان و دینامیس��م بتوانێت لە ناس��اندنی 
کولتووری کوردی ئێرانی خۆشەویس��ت وەکوو 

هەنگاوێکی شیاو و کاریگەر تۆمار بکرێت.
لە کۆتایی��دا ب��ۆ هەم��وو هونەرمەندان و 
تێکۆش��ەران و کاربەدەس��تانی ئ��ەم رووداوە 
هونەرییە، ئاواتی سەرکەوتن و سەربەرزیم هەیە.



علیاکبرورمقانی
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز

»رئیس ستاد برگزاری جشنواره«

هنر همواره مبتنی بر اندیشه های ژرف و اجتماعی بوده است و در میان همه 
هنرها، تئاتر به عنوان هنر اندیش��ه و خرد ش��ناخته شده است و از گذشته 
تا امروز پیوندی عمیق با تحوالت و رخدادهای اجتماعی داش��ته و بستری 
ش��ده اس��ت برای واکاوی مس��ایل و رویدادهای مهم اجتماعی به زبانها و 

فرهنگهای مختلف در همه دنیا.
تئات��ر ظرفیت و قابلیته��ای فراوانی دارد که ب��ا پرداختن به مهمترین 
مس��ایل روز جوام��ع، ارتباط و پیون��د جدی خود را با م��ردم برقرار کند و 
جش��نواره تئاتر کوردی سقز نیز درهمین راستا و در جهت توجه به زبان و 
ادبیات کوردی، آیینها و مراس��م برخاس��ته از تاریخ کهن این دیار میرود تا 
به عنوان اتفاقی فرهنگی و هنری؛ تاریخ و پیشینه فرهنگی کردستان را به 
جهانیان بشناساند و بر این فرمایش گهربار مقام معظم رهبری تاکید ورزد 

که واقعاً »کردستان سرزمین هنر و فرهنگ است«.
اکنون که در س��ایه توجهات حق و در س��ال اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال، پس از برگزاری سیزده دوره موفق جشنواره، چهاردهمین جشنواره 
تئاتر کوردی سقز را برگزار مینماییم، وخوشحال و خرسندم فرصتی دوباره 
مهیا شده اس��ت تا گروههای نمایشی از استانهای کردنشین ایران اسالمی 
با اجرای نمایش��های خود، بازآفرینی و بازنمایی خالقانه حماس��ه، آیینها و 
رس��وم ملی و مذهبی خفته در سینه ی تاریخ را از طریق هنر فاخر نمایش 
به تماش��ا بگذارند و با ایجاد بستری مناسب، برای تبادل اندیشه های خالق 
و نوگرایان��ه مابین تماش��اگر و هنرمند، با هدف ایج��اد پیوند با عامه مردم 
و انتقال مفاهیم ذکر ش��ده با زبان شیوا و ش��یرین تئاتر را به منصه ظهور 

برسانند.
الزم میدان��م از همه گروههای داوطلب حضور در این جش��نواره که با 
تالش چند ماهه و ش��بانه روزی خود داوطلب حضور در این جشنواره بودند 
و به دالیل فنی از حضور در جلس��ه پایانی آن بازماندند خداقوتی بگویم و 
امی��دوارم با اجرای عمومی نمایش در شهرس��تان و اس��تان داوطلب، برای 
خود و مردم شهرس��تان جشنوارهای کوچک و فارغ از رقابت برپا دارند که 
نیت مهم همان اجراهای عمومی در همه ش��هرهای کردنش��ین است و به 
گروههای راهیافته در بخش مس��ابقه نیز ضمن خیر مقدم آرزوی توفیق و 

سربلندی دارم.
از همه تالش��گران برپایی جش��نواره، علی الخصوص اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اس��المی کردستان، شورای اسالمی و شهرداری سقز، مرکز هنرهای 
نمایش��ی، انجمن نمایش استان و دست اندرکاران و فعالین تئاتر شهرستان 
که در طول سالیان برپایی این جشنواره و برای اعتالی آن از هیچ کوششی 
دریغ نکرده اند، کمال تشکر و سپاس را دارم و امیدوارم جشنواره چهاردهم 
که برگزاری آن همزمان شده است با خجسته میالد حضرت ختمی مرتبت، 
محمدالمصطفی)ص( و هفته مبارک وحدت همچون دوره های پیش��ین رو 
به تعالی و سرافرازی گام بردارد و امیدوارم دوره آینده جشنواره که به حق 
امروزه آیینه ی تمام نمای فرهنگ و هنر کردس��تان گشته است با مساعدت 
و ی��اری معاونت محترم هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، مدیرکل 
محترم مرکز هنرهای نمایش��ی ایران در تقویم سالیانه جشنواره های ایران 

درج تا دغدغه های سالهای بسیار تئاتریهای کردستان سرانجامی یابد.

محسنبیگلری
نماینده مردم شریف شهرستان های

سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی

خداون��د رحمان را سپاس��گزارم که ب��ار دیگر میزب��ان آفرینش های 
هنرمندان صحنه تئاتر در شهرس��تان فرهنگی و تاریخی س��قز را که 
بدون ش��ک قطب فرهنگی غرب کش��ور می باشد، باشیم و هنر بالنده 
و ارزنده هنرمندان اس��تانهای کردنش��ین ایران اس��المی را به تماشا 

بنشینیم و تحسین نمائیم.
انس��ان امروز ب��ا خطر جدی غریبانگی با خوی��ش و بحران هویت 
عاری از فرهنگ روبروست و در غوغای عظیم مادی، حقیقت رمزآمیز 
وجود او هر روز بیش��تر از گذش��ته به بوته تحریف و فراموشی و انزوا 

سپرده می شود.
هن��ر متعهد به مس��ایل روز اجتماع و هنرمن��د آگاه و حقیقت جو 
اس��ت که می تواند دست انسان گمش��ده در ورای غرابت های برآمده 
از تمدن مادی را بگیرد و او را به منزلگه روح حق جوی او برس��اند و 
بدون ش��ک هنر تئاتر که توان رهیابی به زوایای پیدا و پنهان انس��ان 
را دارد می تواند راه حرکت او را در میان کژراهه های فکری بگشاید و 
دس��تش را برای یافتن گوهر ناب حقیقت و شناخت درست از دنیای 

پیرامون بگیرد.
حرک��ت عظی��م فرهنگی ک��ه از س��الیان قبل توس��ط جمعی از 
هنرمندان تئاتر ش��هر س��قز  تحت عنوان »جش��نواره ی تئاتر کردی 
س��قز« بنا نهاده ش��د و امس��ال چهاردهمین دوره ی این جشنواره با 
ه��دف توجه به ادبیات غن��ی و زبان کردی به عنوان پش��توانه ای در 
جهت تشویق و ترغیب نویسندگان به نگارش متون نمایشی بر اساس 
اصالتها و ارزش��های فرهنگی رو به فراموشی مناطق کردنشین ایران و 
دیگر کش��ورها با تاکید بر میراث ملی و با نگاهی نو به فرهنگ عامه، 
رسوم و آیین های سنتی جاری در این مناطق در حال برگزاری است 
را باید ستود و خداوند منان را شاکر بود که این جشنواره مهم در کنار 
تالش برای رش��د همه جانبه شهرستان سقز در سالیان اخیر موجب 
گش��ته که س��قز از لحاظ فرهنگی زبانزد و به عن��وان »پایتخت تئاتر 

کردی« در جهان هنر شناخته شود.
اینجان��ب ب��ه نیابت از هم��ه م��ردم فرهیخته و فرهنگ دوس��ت 
ش��هر تاریخی س��قز به همه گروه های ش��رکت کننده در چهاردمین 
دوره ی جش��نواره ی تئات��ر ک��ردی س��قز خیر مقدم ع��رض نموده و 
برای هم��ه عزیزان آرزوی توفی��ق و بهروزی دارم. ضروری اس��ت از 
همه دس��ت اندرکاران برگزاری جش��نواره، خصوصٌا فرماندار تالشگر و 
فرهنگ دوس��ت سقز که در سایه حمایت های ایشان 3 دوره اخیر این 
جش��نواره )دوره های یازدهم، دوازدهم و س��یزدهم( به نحو شایسته 
برگزار شده است و همچنین مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کردس��تان، اعضای محترم شورای اسالمی شهر و شهرداری و 
همه هنرمندان تالشگر تئاتر شهرستان کمال تشکر و سپاس را داشته 
باشم و امیدوارم هر سال نسبت به دوره قبل شاهد برپایی جشنواره ای 

در حد نام »سقز« و مردم بزرگوار آن باشیم.
در پایان آرزوی موفقیت و بهروزی تمامی عوامل این جش��نواره را 

از درگاه قادر متعال خواسته و خواهانم.

4
چواردەهەمینفستیڤاڵی
شانۆیکوردییسەقز
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چیاصالحیبابامیری
شهردار سقز

علیرضااسماعیلی
دبیر جشنواره

برگزاري جش��نواره تئاتر کردي س��قز نشان 
دهن��ده عمق توج��ه به موض��وع فرهنگ و 

شکوفایي استعدادهاي هنري است  
توسعه فعالیت هاي فرهنگي و هنري در 
جامعه همگام و همس��و ب��ا دیگر حوزه هاي 
اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و... یک ضرورت 
انکار ناپذیر است که در این میان تئاتر نقش 
مهمي در ارتقاي س��طح فرهنگی و اجتماعی 
و توس��عه این فعالیت ها در بالفعل س��اختن 
اس��تعدادها و پتانس��یل های هنری و رش��د 
ارزش ه��ا و هویت ه��ای فرهنگی و اخالقي 

جامعه را دارد. 
ب��اری هنر تئاتر به عن��وان هنر مردمی و  
یک��ی از وجوه فرهنگی، نیاز به ثبات، آرامش 
و مداوم��ت دارد و برای تداوم این جش��نواره 
فاخر، باید بیش��تر تالش کرد تا در بس��تری 
آرام، ای��ن هنر همچون پدیده ای با س��ابقه 
تاریخی و شکلی از معرفت، کارکردهای اصلی 
خود را که همانا انتقال مفاهیم و ارزش های 
تاریخی، اجتماعی و انس��انی است به بهترین 

نحو ممکن به منصه ی ظهور رساند. 
بی تردی��د برگ��زاری چهاردهمین دوره 
جش��نواره تئاتر کردی س��قز در این شهر با 
پیش��ینه تاریخ��ي و فرهنگ��ي غني، نش��ان 
دهنده عمق توجه به موضوع فرهنگ و باعث 

شکوفایی استعدادهای هنری شده است. 
برگ��زاري ای��ن جش��نواره ه��ا  موج��ب 
شکوفایی استعدادها و پتانسیل های جوانان، 
کس��ب تجربه و تخصص، نش��ان دادن مسیر 
زندگی برای عالقمندان این عرصه، پختگی و 
پیشرفت گروه های نمایشی، همگانی نمودن 

تئاتر در میان شهروندان مي شود. 
 لذا شایس��ته اس��ت از تمام��ی نهادها و 
س��ازمان ها، هنرمندان و دلس��وزان فرهنگ 
و هنر کردس��تان، تمامي دس��ت اندرکاران و 
حضور پیشکس��وتان و هی��أت داوران و همه 
کس��انی که به هر نحو ممکن برای برگزاري 
چهاردهمی��ن دوره جش��نواره تئات��ر کردي 
س��قز ت��الش نموده ان��د، تش��کر و قدردانی 
نمایم و موفقی��ت همه هنرمندان عزیز را در 
 تمام��ي عرصه های زندگ��ی از خداوند منان 

مسئلت دارم. 

چهاردهمین جشنواره تئاتر کردی نیز از راه 
رسید با شور و اش��تیاقی که آشنایان را نیز 
یکبار دیگر شگفت زده و متحیر می سازد، که 
در ش��رایطی چنین دش��وار و در زمانی که 
تئانر با بی مهری و کم توجهی ها مواجه است. 
این همه عش��ق و شور و سراسیمگی، تالش 
و تقالی خس��تگی ناپذیر بروز می یابد. آنهم 
در دل انب��وه هنرمندان شهرس��تانی که در 
حداقل امکانات و حمایت ها هستند. اما انگار 
جدای از همه مناس��بات م��ادی و بیرونی، 
یک حس درونی مش��ترک همه عاش��قان و 
تئاتریهای تالش��گر و بی مدع��ای پاک را به 
یکدیگر پیوند می دهد؛ به گونه ای که وقتی 
یکی صدا بزن��د انعکاس آن صدا از اطراف و 
اکناف شنیده خواهد ش��د و انبوه صداهای 
یک شکل یکدیگر را تایید و تکمیل خواهند 

نمود.
این است که صدای چهاردهمین جشنواره 
تئاتر کردی به س��رعت در اقصی نقاط ایران 
می پیچد و چون همهمه ای ش��ورانگیز باز به 
س��وی ش��هر تاریخی و فرهنگی س��قز روان 

می شود.

خوش آمدید!
بسیار خرس��ندم  که در آستانه چهاردهمین 
س��ال حی��ات ای��ن جری��ان پوی��ا و پاینده 
تئات��ر ک��ردی، ش��اهد نش��انه های رش��د و 
بالندگ��ی هنرمندانی هس��تیم که بضاعتها و 
استعدادهای خود را، جستوجو گرانه بر سطح 
صحنه های این جش��نواره آشکار می سازند و 
همراه و همگام ب��ا دیگر هنرمندان در غنای 

فرهنگی مناطق کردنشین می کوشند.
بی شک بارآوری و بالندگی این صحنه های 
ساده و صمیمی عزمی عظیم را می طلبد که 
حصول آن بر عهده کل جامعه فرهنگی، اعم 
از دستگاههای متولی فرهنگ و به ویژه خود 
هنرمندان اس��ت و ش��کوفایی این عرصه در 
گرو تالش مس��تمر آنه��ا و حمایت بی دریغ 
مس��ئوالن زیربط اس��ت، امید برآنس��ت که 
ای��ن رویداد عظیم فرهنگی با عظمی راس��خ 
 و در فضایی دوس��تانه و همدلی در س��الهای 

آتی تداوم یابد.

امیرزارعزاده
دبیر اجرایی جشنواره

هنر پدیده ای اس��ت که در ذات انس��ان های 
فرهیخت��ه تبلور یافته و ای��ن داعیه خدادادی 
موهبتی اس��ت ارزشمند که به هر کسی اعطا 
نخواهد شد! جش��نواره تئاتر کردی همچنان 
ک��ه در دوره ه��ای قبل هم ش��اهدش بودیم 
جش��نواره ای است که فرهنگ واالی این ملت 
را به تصویر کشیده و در این وانفسای فرهنگی 
هنرمندان عزم خویش را جزم نموده اند که با 
عرض��ه هنر خویش همچن��ان به فرهنگ این 

مرزوبوم خدمت نموده و خدمت نمایند. 
جش��نواره تئاتر کوردی رویدادی فرهنگی 
عظیمی است که باید همه با هم برای برپایی 
آن آس��تین باال بزنیم. این اتف��اق فرهنگی را 
می توان شناس��نامه ای ب��رای فرهنگ کوردی 
دانس��ت و آن را پاسداش��ت ای��ن جش��نواره 
محفلی و مأمنی اس��ت ب��رای یکدلی و با هم 
بودن و تبادل اندیش��ه هنرمندانی که دغدغه 

رسم و سنت و آداب کوردی را دارند.
و این هنرمندان هس��تند که ب��رای بهتر 
ش��دن کیفیت این جش��نواره، ب��ا جان و دل 
کوش��یده اند و تمام��ی موانع را با س��عه صدر 
پش��ت س��ر نهاد و هیچوقت از نبود امکانات 
ننالیده اند و با عزمی راس��خ این جش��نواره را 
ب��ه بهترین وجه ممکن بر پا نگه داش��ته اند و 
همچنان خس��تگی ناپذیر ب��ه حرکت خویش 
ادامه خواهند داد تا به آنچه که مد نظرش��ان 

است برسند
بر آنیم تا امس��ال به واسطه اینکه فرصت 
خدمتگذاری هنرمندان را بعنوان برگذارکننده 
یافته ایم به بهترین ش��یوه قدردان قدومشان 
باشیم و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. 
از همکاران گرامیم در ش��ورای اس��المی 
شهر بابت حمایت پایدارشان از فرهنگ و هنر 
ش��هرم سپاس��گذارم و بابت زحمات فرماندار 
محترم و فرهنگی س��قز دستشان را به گرمی 

می فشارم.
امیداوارم چ��راغ تئاتر ک��وردی همچنان 
ش��عله ور باش��د و عمری باقی باش��د تا شاهد 
س��ایر دوره های این رویداد ب��زرگ فرهنگی 

باشیم. 
جش��نواره  ب��رای  را  بهترین ه��ا  آرزوی 

تئاترکوردی دارم.



کارش��ناس هنرهای نمایش��ی با گرایش 
نمایشنامه نویس��ی از دانش��کده هن��ر و 
معم��اری کارش��ناس ارش��د هنره��ای 
نمایشی با گرایش کارگردانی از دانشکده 
هنر و معماری، دارای نش��ان درجه یک 
هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

فعالیتها
بازی در نمایش ”خروس��ک پریشان“ به 
کارگردان��ی”داوود کیانیان“تهران، مرکز 
تولید تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان سال 13۷3نگارش و 
کارگردانی نمایش”دارچنار”؛تهران، تئاتر 
ش��هر، تاالر چهارس��و )اولین جش��نواره 
تئات��ر دفاع مق��دس(؛ 13۷3کارگردانی 
ضا  ر حمید ” ش��ته نو ” ر گمسا ” یش نما
نعیم��ی”؛ ته��ران، تئات��ر ش��هر، ت��االر 
اس��تانی(    تئات��ر  )جش��نواره  اصل��ی 
13۷3 فرهنگس��رای نی��اوران )اج��رای 
عموم��ی( 13۷4ن��گارش و کارگردان��ی 
نمای��ش”روزگار طوالنی تنهایی” تهران، 
تاالر سنگلج  )جش��نواره سراسری تئاتر 
فج��ر(؛ 13۷5کارگردان��ی نمایش”خانه 
نعیمی“؛  کاغذی “نوش��ته” حمیدرض��ا 
تهران، فرهنگس��رای ابن س��ینا ؛ 13۷6 
نگارش و کارگردانی نمایش”ش��هر آدم، 
ش��هر حیوان” تهران، تئاتر ش��هر، سالن 
کوچ��ک  13۷۷ن��گارش و کارگردان��ی 
نمایش” خاکس��تری ” تهران، تئاتر شهر، 
ت��االر ن��و؛ 13۸3کارگردان��ی و طراحی 
صحن��ه و لب��اس در نمایش”قصه خوب 
خدا“نوش��ته حمید رض��ا نعیمی تهران، 
ت��االر هنر13۸4ن��گارش و کارگردان��ی 
تهران،  همیش��گی”؛  نمایش”غریبه های 
تئاتر ش��هر، تاالر نو )س��ومین همایش 
فیلمنامه  13۸5 نویسنده  عاش��ورائیان( ؛ 
“آس��یه” ب��ه کارگردانی آرش س��جادی 

حسینی 13۸۷و...

کارشناسی ارشد تئاتر از وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، عض��و کارگردان��ان 
خان��ه تئات��ر، دارای م��درک کارگردانی 
بین المللی، عضو هیأت رئیس��ه انجمن 
نمایش استان کردس��تان، مسئول دفتر 

هنرهای نمایشی سقز، مدرس تئاتر

فعالیتها
ش��روع فعالی��ت هن��ری 1356، حضور 
در جش��نواره های ملی و بی��ن المللی، 
بازبین و داور جش��نواره ه��ای مختلف 
تئاتر، نویس��ندگی نمایش های  آخرین 
معبر ، خورش��ید و خ��اور ، جالجالوکه ، 
معرک��ه یک پهلوان، پایی��زه هه وار و ...، 
تولید بی��ش از 3۰۰۰ آیتم تلویزیونی از 
سالهای 66 تا ۹6، عضو شورای نظارت و 
ارزیابی اجراهای نمایشی سقز، نویسنده، 
کارگردان و بازیگر برگزیده جشنواره های 
اس��تانی، منطقه ای و مل��ی، کارگردانی 
نمایش های اسب سفید ، برداشت ، مرز 
باش��ماق و ...، چاپ مقاالت  در مجالت 
معتبر کش��ور، چاپ مقاله شکل و نمود 
هنر نمایش در کردستان، تئاتر پیشرو و 
تئاتر زنده و ...؛ چاپ سه کتاب مجموعه 
ش��عر راکه وت، یادنامه ی سه قز 1، چاپ 
کتاب ه��ای تئات��ر و تلویزی��ون، کت��اب  
نمایش��نامه ویژه کودکان پیش دبستانی 
دایه پیره، کارگردانی 3۰ اثر نمایش��ی از 
جمله: خورشید و خاور، پرده آبی، دادگا، 
اخرین معبر، مرز باشماخ، تلنگر، به دادم 
برس��ید، ویرانگر، منیره و ماهواره، زاوای 
مفته خ��ور، پ��در ناخوان��ده، هه لمه ت، و 
بازی در بیش از 5۰ اثر نمایشی: یاغی ها، 
آخرین شب، خه ج و سیامه ند، خورشید 
و خاور، در انتظار، آ سید کاظم، ئه سپی 
س��پی، ب��ازی در میان پرده ه��ای صدا و 
سیمای مرکز استان کردستان و شرکت 

در ده ها جنگ شادی و ...

دانش��کده ی  کارگردان��ی  کارش��ناس 
هنرهای زیبا، دانشگاه تهران؛ کارشناس 
نمایش��ی دانش��کده ی  ادبی��ات  ارش��د 

هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

فعالیتها
کارگردان��ی تئات��ر: حلبچه، عش��ق من، 
مرثی��ه ای برای یک بان��و )آرتور میلر(، 
جش��ن تولد )هارول��د پینتر(، داس��تان 
ب��اغ وح��ش )ادوارد آلب��ی(، خفه گی، 
ه��م گامی، نفس، زمس��تان 66 )محمد 
س��والرزانو(،  )کارلوس  تقاطع  یعقوبی(، 
چریک��ه ی آوای کوهس��اران پریش��ان؛ 
نمایشنامه نویس��ی: حلبچه ، عشق من، 
آخرین برگ سفرنامه ی باران )عروسکی، 
بر اساس شازده کوچولو(، خفه گی، هم 
گامی، نفس، آوای کوهس��اران پریشان؛ 
بازیگ��ری: جنایت و مکاف��ات )میکائیل 
شهرس��تانی(،  نه بی باشتر )قطب الدین 
صادقی(، چندین فیلم کوتاه و 2 سریال 

تلویزیونی
مقاالت و پژوهش ها: بررس��ی تطبیقی 
محاکمه ی کافکا و جش��ن تولد هارولد 
پینت��ر )پای��ان نام��ه ی کارشناس��ی(، 
بررس��ی تطبیقی در انتظار گودوی بکت 
و س��رایدار هارولد پینت��ر )پایان نامه ی 
کارشناس��ی ارشد(، نگارش و چاپ بیش 
از 4۰ مقال��ه، یادداش��ت و مصاحبه در 

حوزه ی سینما و تئاتر.
سوابق اجرایی:

مدرس دانش��گاه و مدیر گروه سینمای 
دانش��گاه جامع علمی- کاربردی شماره 
3 مهاباد، عضو هی��ات داوری و بازبینی 
جشنواره  های متعدد سراسری، منطقه 
ای و اس��تانی از جمل��ه جش��نواره ی 
تئاتر کوردی، جش��نواره ی ماه استانی، 
جشنواره ی منطقه ای صلح و ...؛ رییس 

انجمن نمایش مهاباد )4 سال( و...

مهابادسقزکرمانشاه

شهرامکرمی
کارشناسارشدهنرهاینمایشی

محمدزارعزاده
مسئولدفترهنرهاینمایشیسقز

بختیارپنجهای
کارشناسارشدادبیاتنمایشی

هیأتبازبینجشنواره
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لیسانس هنرهاي نمایش��ي از دانشکده 
هنرهاي زیبا. دانش��گاه ته��ران 1354؛ 
مربي تاتر ک��ودکان و نوجوانان به مدت 
س��ه س��ال از 1352 تا 1354 در ایران 
و دو س��ال در فرانسه )1۹۷6 و1۹۷۷(؛ 
ف��وق لیس��انس هنره��اي نمایش��ي از 
دانشگاه سوربن فرانسه 1۹۷۹؛ دکتراي 
هنرهاي نمایش��ي از دانش��گاه س��وربن 
فرانسه 1۹۸5؛ بازگشت به ایران 1364؛ 

فعالیتها
تدریس در دانش��گاه هاي: هنرهاي زیبا، 
میراث فرهنگي، ایرانشناس��ي دانش��گاه 
بهشتي، س��وره اصفهان، س��وره تهران، 
دانش��کده هنر و معماري، دانش��گاه ازاد 
اسالمي تهران، هنرهاي نمایشي دانشگاه 
آزاد تنکاب��ن، دانش��کده هنر نی��اوران، 
دانش��کده جه��اد دانش��گاهي ته��ران، 
دانشکده صدا و س��یما، دانشگاه بهشتي 
و...؛ ن��گارش بی��ش از دویس��ت مقال��ه 
پژوهش��ي و انتقادي در نشریات علمي، 
هن��ري، فرهنگ��ي و پژوهش��ي؛ تالیف 
5۰ نمایش��نامه از جمل��ه: هف��ت قبیله 
گمش��ده، میر نوروزي، دخمه ش��یرین، 
موی��ه جم، س��حوري،عکس ی��ادگاري، 
چم��ري میرمی��دان، بي تو بهتر،"س��ي 
مرغ، سیمرغ"، هفت خان رستم، یادگار 
زری��ران، س��کوتت براي کش��تنم کافي 
اس��ت، چریک��ه ي موراش��ین، مروارید، 
یادگار گاده ر، س��پیدمند، طلس��م صبح 
گل، تازیان��ه بهرام، کولبران، س��فرنامه 
آبجي مظفر، چن��ور و...؛ کارگرداني 52 
اثر از جمله: هملت، نیرنگهاي اس��کاپن، 
مکب��ث، پیک��ره ه��اي بازیافته، س��رود 
قابیل،خاط��ره اي  پرتقال��ي،  مترس��ک 
نداش��تم حتي اگر هزار س��الم بود، باغ 
ش��کرپاره، پیکره هاي بازیافته، افشین و 

بودلف هر دو مرده اند، عادلها، و...

وی تجرب��ه اجرای گویندگی را در رادیو 
ب��ا برنامه های��ی همچون »اینجا ش��ب 
نیست« و در تلویزیون با برنامه »سینما 
یک« داشته است، دوست صیمیمی اش 
امیر علی نبویان اس��ت به شعر و ادبیات 

کالسیک هم عالقه مند می باشد
دارای مدرک کاردانی علوم آزمایشگاهی 
از دانش��کده علوم پزش��کی کرمانش��اه 
در س��ال 13۷3 و م��درک کارشناس��ی 
کارگردان��ی از دانش��کده  هنره��ای زیبا 
دانشگاه تهران 13۸۰ و همچنین مدرک 
کارشناس��ی ارش��د ادبیات نمایش��ی از 
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در 

سال  13۸3  است.

فعالیتها
فعالی��ت هنری خود را در مقام بازیگر از 
س��ال 13۷۸ با فیلم متول��د ماه مهر به 
کارگردان��ی احمدرضا درویش آغاز کرد. 
متولد ماه مهر )13۷۸(، فیلم س��ینمایی 
اتوبوس شب به کارگردانی و نویسندگی 
کیومرث پوراحمد )13۸5(، فاکتور هشت 
)یکی از س��ریال های تلویزیونی ش��بکه 
یک تلویزیون ایران است که توسط رضا 
کریمی در 21 قسمت ساخته شده و در 
بهار 13۸۸ بر روی آنتن رفته اس��ت. این 
س��ریال برای اولین ب��ار به موضوع نوین 
تولید یکی از محصوالت زیس��ت فناوری 
پزش��کی بنام فاکتور هشت و مشکالت 
س��ر راه آن پرداخت��ه و از ای��ن جه��ت 
بس��یار جالب توجه است(، کابوس )فیلم 
تلویزیونی  ب��ه کارگردانی رضا صفایی و 
نویس��ندگی منصور مرزی 13۸۷(، یک 
گ��زارش واقعی به کارگردان��ی داریوش 
فرهنگ، نویس��ندگی داری��وش فرهنگ 
و سعید شاهس��واری )13۸۷(، روزهای 
زندگی )13۹۰(، به خاطر مونا )13۹1(، 

قرارداد با مرگ )نمایشنامه( و...

دیپلم آموزش ابتدایي، دانشسراي تربیت 
معلم شهید باهنر شهرستان سقز، 13۷2

کاردان��ي زب��ان انگلیس��ي، تربیت معلم 
13۷5؛  کرمانش��اه،  رجای��ي  ش��هید 
کارشناس��ي هنرهاي نمایش��ي، گرایش 
کارگرداني، دانش��کدة هنره��اي زیباي 
دانشگاه تهران، 13۸۰؛ کارشناسي ارشد 
سینما-  دانش��کدة  س��ینما،  کارگردانی 
تئات��ر، دانش��گاه هن��ر ته��ران، 13۸3؛ 
)سابقة 24 س��ال خدمت به عنوان دبیر 

رسمي آموزش و پرورش(

فعالیتها
کارگردان��ي نمایش��هاي:  می��رزا رضا یا 
امی��ر کبیر؟)ته��ران- ۸۹(، آنتیگونه در 
ته��ران )کلکت��ه-۸۹(، صدای ش��یطان 
)وین و گراتز - 13۸۸(،  خانواده)تهران 
- 13۸6(، صداي بي دلیل باد )س��قز و 
س��نندج - 13۸4(، س��ینما ادن)تهران 
- 13۸3(، ش��ب ب��ه خی��ر مادر)س��قز 
-  13۸۰(، محاکمه)دانش��گاه ته��ران - 
13۸۰(، واگوی��ه هاي ویریش��نین)تاالر 
مولوی ته��ران - 13۷۹(، مواجهه )تاالر 
تهران -13۷۸(،  دانش��گاه  س��مندریان 
بی��داد )ت��االر آوین��ی دانش��گاه تهران 
- 13۷۷(، آنتیگون��ه )دانش��گاه تهران - 

)13۷۷
بازیگري نمایش��هاي:  ص��داي بي دلیل 
 ،)13۸۰( شوفاژنش��ینها  ب��اد)13۸4(، 
آواز بر چشم فرشتة آبي)13۷۹(، خیال 
روي خ��ط خنج��ر)13۷۸(، تش��نگي و 
رپرتوار  سرپرس��تی  گش��نگي)13۷۷(؛ 
تئات��ر ش��ورایی )دی م��اه 13۸۷ ال��ی 
اس��فندماه 13۸۹(؛ کارگرداني فیلمهاي 
کوت��اه: مردي که اس��ب ش��د)13۸5(، 
م��ردي که از تپ��ه باال رف��ت...)13۸6(، 
مس��تند:  س��قز، س��مفوني یک ش��هر 

)13۸3(، پرنده آبی)13۸۷(، و...

1354سقز1352کرمانشاه1331سنندج

دکترقطبالدینصادقی
دکترایهنرهاینمایشیازدانشگاهسوربن

کورشسلیمانی
بازیگرسینماوتلویزیون

علیظفرقهرمانینژاد
کارشناسارشدکارگردانیسینما

هیأتداورانجشنواره
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سروودیسەدهەزارئوفیلیایئەویندار
د.قطبالدینصادقی
کارگردان،نویسندهومدرستئاتر
دکترایهنرهاینمایشیازدانشگاهسوربن

دەرهێنەر
نووسینی ٥٠ شانۆنامە، دەرهێنەریی ٥٢ شانۆ و چەند کورتەفیلم 

و وەرگێڕانی ١٨ کتێب و ...

کورتەیشانۆ
ئەنفال، ناوی کارەساتێکە لە الیەن سەدام حوسێن کە لە هەشت 
قۆناغ و نێوان سااڵنی ١٩٨٧ و ١٩٨٨ بۆ ژێنۆسایدی کوردەکانی 
عێراق دەستی پێکرد و ١٨٢ هەزار کەسی لەم عەمەلییاتە زیندە 

بەچاڵ کرد.
ئەم ش��انۆیە گێڕانەوی بەسەرهاتی سامناکی ژنە ئەکتەرێکە کە 
خۆ و هاوس��ەر و گروپە ش��انۆیەکەی لە ئەنفال دا تێدادەچن. 
دوواین ش��انۆیەک ک��ە ئەم گروپ��ە کایەیی ئەکەن، ش��انۆی 

"هەملێت"ی شێکسپیرە کە ئەو ژنە ڕۆڵی "ئۆفێلیا" ئەگێرێت.
ش��وێنی روودانی نەمایش، یەکێک لە ٢٨٤ گۆرێ چەن کەسی 

ئەنفالە کە لە سەحرایەک نزیک بە سنووری عەرەبستانە.
ش��ێوازی گێڕانەوی ژن��ە ئەکتەرکە تێک��ەاڵو و لێک نەترازوی 
دیالۆکەکانی "ئۆفێلیا" لە کاتی شێتییە، و وێنایەکی ترسناک و 

شێتانەیە لە ئەنفال بەم شێوە کە خۆی دەیتوویەتی.

شانۆکارەکان
ئەکتەر: شیرین مه عازی، بەڕێوەبەری ئامادەکاری شانۆ: سیروان 

خزرپوور

کارگردان
عضو فرهنگس��تان زبان و ادب فارسي شوراي واژه گزیني...، عضو 
فرهنگس��تان هنر، کمیته هنرهاي نمایش��ي، عضو شوراي تالیف 
کتابهاي هنري درسي وزارت آموزش و پرورش،  ساختن 1۰ فیلم 
کوتاه س��ینمایي از جمله: آهس��ته گام بگذار، ترکه، میکده حمام 

نیست و...، بازي در: دادستان، گزارش یک قتل، کاله پهلوي و...

خالصهینمایش
انفال به ژینوسایدی گفته می شود که از سوی صدام حسین علیه 
کورد های باشور کوردستان در سال های 1۹۷۸ و 1۹۸۸  شروع 
شد و در آن فاجعه 1۸2 هزارنفر مردم بی دفاع در آن زنده به گور 
شده اند این نمایش داستان زنی بازیگر را روایت می کند که خود 
وهمس��ر و گروه تئاتریش در این انف��ال از بین می روند. آخرین 
نمایشی که این گروه اجرا می کنند نمایش هاملت شکسپیراست 
ک��ه وی در آن نمایش نق��ش اوفیلیا را ایفا می کند. مکان اجرای 
نمایش یکی از 2۸4 قبر دس��تجمعی است که در صحرای نزدیک 
به مرز عربستان روی می دهد. روایت زن بازیگر به صورت سیال 
ذهن بوده و  نقش اوفیلیا را بهنگام دیوانگی بازی کرده و تصویری 

ترسناک و دیوانه کننده از انفال ...   

عواملنمایش
بازیگر: شیرین معاذی؛ مدیر اجرایی نمایش: سیروان خضرپور

معرفیناساندن



چنوور
د.قطبالدینصادقی
کارگردان،نویسندهومدرستئاتر

دکترایهنرهاینمایشیازدانشگاهسوربن

کارگردان
قطب الدین صادقی دوره ی کارشناس��ی ارش��د و دکترای خود را 
در رش��ته ی هنرهای نمایشی در دانشگاه سوربن فرانسه به پایان 
رساند. پس از پایان تحصیالت در سال 1364 به ایران بازگشت و 
در کنار تدریس در دانش��گاه های مختلف، به فعالیت های هنری و 
ادبی پرداخت. از عمده فعالیت های صادقی می توان به تألیف 5۰ 
نمایش��نامه، کارگردانی 52 تئاتر و چندین فیلم کوتاه، ترجمه  ی 
1۸ کتاب و بازی در فیلم و س��ریال های مشهوری همچون کیف 

انگلیسی، کاله پهلوی و معمای شاه اشاره کرد.

خالصهینمایش
داس��تان مردی س��نندجی است که بعد از بیس��ت سال از روسیه 
به موطن خویش برگش��ته و به گورستان تایله می رود تا واپسین 
روزهای زندگیش را با نامزدش چنور به سر برد که در زمان کودتای 
رضا خان از هم جدا ش��ده اند و در همان زمان در آن قبرستان به 
خاک سپرده ش��د. مرد هر چه تالش می کند قبر نامزدش را پیدا 

نمی کند چون قبرستان را به پارک تبدیل کرده اند...

عواملنمایش
نویس��نده و کارگ��ردان: دکتر قطب الدین صادق��ی؛ مدیر اجرایی 
نمایش: ش��یرین معاذی؛ دستیار کارگردان: رامیار داودی؛ بازیگر: 

فرشید گویلی

دەرهێنەر
قوتبەددینی سادقی، ماس��تەر و دوکتورای هونەرگەلی شانۆیی 
لە زانکۆی س��ووربۆنی فەڕانس��ە وەرگرتووە. پ��اش تەواوبوونی 
قۆناغەکانی خوێندن لە س��اڵی ١٣٦٤ دا گەڕاوەتەوە بۆ ئێران و 
لەگەڵ گوتنەوەی وانە لە زانکۆکانی ناوخۆدا س��ەرقاڵی چاالکی 
هون��ەری و ئەدەب��ی بووە؛ لەوان��ە دەتوانین ئام��اژە بکەین بە 
نووسینی ٥٠ شانۆنامە، دەرهێنەریی ٥٢ شانۆ و چەند کورتەفیلم 
و وەرگێڕان��ی ١٨ کتێ��ب و دەورگێڕان لە زنجی��رە درامایێکی 

تەلەفزیۆنی وەک کیف انگلیسی، کالە پهلوی و معمای شاە... 

کورتەیشانۆ
ش��انۆی »چنوور« چیرۆکی کابرایێکی سنەیی یه که دوای بیست 
س��اڵ له  ڕووسییەوه گەڕاوەتەوە واڵتەکەی و هاتوەته گۆڕستانی 
»تایله« تا دوایین ساتەکانی ژیانی لەگەڵ دەزگیرانەکەی »چنوور« 
بەسەر بەرێ، که سەردەمی کوودتای  ڕەزاخانی لێکدابڕاون و لەو 
گۆڕستانه ناشتوویانه. کابرا گۆڕەکەی بۆ نادۆزرێتەوه، لەبەرئەوەی 
که گۆڕه کان ئاسەواریان نەماوه و ئەو شوێنەیان کردوەته پارک...

شانۆکارەکان
نووس��ین و دەرهێنانی: قوتبەددینی سادقی؛ دەورگێڕ: فەرشید 
گەوێڵی؛ بەڕێوەبەرایەتی ش��انۆ: ش��یرین مەع��ازی؛ یاریدەری 

دەرهێنەر:  ڕامیاری داوودی

ناساندنمعرفی
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ئهوانگهل
غالمرضاهمتیان
نویسنده،کارگردان
فارغالتحصیلدانشکدهیهنرهایزیبایتهران

دەرهێنەر
ش��انۆی لە ساڵی ١٣٦٩وە دەس��ت پێکردووە و بەشداری چەنا 
کۆڕ و فس��تیڤاڵی ناوچەیی وەک دفاع مقدس لە ژێر سەردێڕی 
دیزاین��ی ش��انۆ و بووکەڵەگێڕی ش��انۆی بووکەاڵنە و وانەبێژی 

پۆلەکانی شانۆ و شانۆنامەنووسی بووە و...

کورتەیشانۆ
کاتێک کە دایەگەورەی  ڕەحمەتی چیرۆکی دەگێڕایەوە، دەتگوت 
پەرییەکان��ی عالەمێک��ی تر دانیش��توون و بۆ م��رۆڤ چیرۆک 
دەگێڕنەوە. هەبوو، نەبوو، جگە لە خودا کەسێک نەبوو. شوانێک 
هەبوو س��ەری بە کاری خۆیەوە قاڵ بوو. ش��وانە لە ئەنگۆرەی 
ئێوارەی  ڕۆژێکدا  ڕێی دەکەوێتە س��ەر کانییەک. لە س��ەر ئەو 
کانیی��ەدا چاوی ب��ە یەکێک لە کچی پەریی��ەکان دەکەوێت و 
دڵێان لە یەک دەچێ بەاڵم لە پێکگەیشتنی دوو جیهانی مرۆڤ 

و پەرییاندا شتگەلێک هەن کە دایک پێدەزانێ و...

شانۆکارەکان
دەستەی بەڕێوەبەری شانۆی ئەوانگەل: غوالمڕەزای هێممەتیان، 
جەعفەری سرێش ئاوایی، یاس��ری هاشمزادە، پەیمانی جەباری، 
س��ەعیدی عەباسی، موحسینی ئەفش��اری، محەممەد وەتەنخا؛ 
دەورگێ��ڕان: کامەران��ی جەباری، سەیحس��ەینی مووس��ەوی، 

شایستەی فەرمانی، دنیای هاشمی، فاتمەی ئیبراهیمی

کارگردان
دانش آموخته رشته نمایش دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 
کار نمایش را از س��ال ۹6 آغاز نموده با شرکت در جشنواره های 
استانی و منطقه ای و دانشجویی، فعالیت در سایر گروه ها و شرکت 
در جش��نواره دفاع مقدس به عنوان طراح صحنه، عروسک گردان 

نمایش های عروسکی، تدریس نمایش و نمایشنامه نویسی و...

خالصهینمایش
وقتی مادر بزرگ خدا بیام��رز قصه می گفت، انگار پری های عالم 
دیگر نشسته اند و برای عالم انسان داستان می بافند. یکی بود یکی 
نب��ود، غیر از خدا هیچکس نبود. چوپانی بود س��رش به کار خود 
گ��رم. تا اینکه یک روز دم دمای غروب، گذرش به کنار چش��مه 
می افتد. در کنار آن چشمه، نگاهش با نگاه دختری از پریان گره 
می خ��ورد. ب��ا اینکه دل به هم می دهند اما در برخورد  انس��ان و 
پری، ماجرایی در ش��رف وقوع اس��ت که مادر حس اش می کند. 

ئه وانگل )پریان( به جادو روی می آورند...

عواملنمایش
غالمرضا همتیان، جعفر س��ریش آبادی، یاس��ر هاشم زاده، پیمان 
جباری، س��عید عباس��ی، محس��ن افش��اری، محمد وطن خواه، 
بازیگران: کامران جباری، س��ید حسین موسوی، شایسته فرمانی، 

دنیا هاشمی، فاطمه ابراهیمی

معرفیناساندن
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عیشا
حامداسماعیلوند

کارگردان،بازیگر
کارشناسمدیریت

کارگردان
ب��ازي در نمایش هاي: عذاب اهریمن، س��یده وان، رقص پروانه ها، 
بوکا بوک لکا. کارگردان نمایش هاي: آتش به شهادت ابر و باران، 

ئه ز 2کتورم، خدایا ایمان بده، اگر باران ببارد و ...

نویسنده
تریفه کریمیان نویس��نده نمایش��نامه های تراوش سیاه ازسفید، 
خانه سوم، عیشا، رقصی برای بازگشت عروس، خروس، پاکیزه و...

خالصهینمایش
نمایشنامه ی عیش��ا روایت زندگی دختر 2۰ساله ی که با غارت و 
ویرانی ش��هرش به حوالی ش��هر حلب برده می شود و به عقد مرد 
مجاهد داعش در می آید، عیش��ا ت��الش  مي کند تا بتواند خود را 

نجات دهد...

عواملنمایش
بازیگران: ش��بنم یوس��في، س��یامک دنیر، بهروز امین��ي، راضیه 
حاجي پور؛ دس��تیار کارگردان: حامد محبي، مدیر صحنه: بفرین 
عبداهلل زاده؛ منش��ي صحنه: بیان جوش��ن؛ طراحي لباس: مجید 
درویش نژاد؛ نور: سهیل شلیله؛  طراح صحنه: حامد اسماعیل وند؛ 
طراح پوستر و بروشور: کیوان عیسابیگي؛ طراحي و اجراي گریم: 

مجید درویش نژاد

دەرهێنەر
دەورگێ��ڕی لە: عذاب اهریمنی، س��ەیدەوان، رق��ص پروانەها؛ 
دەرهێنەری شانۆکانی: آتش بە شهادت ابر و باران، ئەز ٢کتورم، 

خدایا ایمان بدە، و... 

نووسەر
تریفە ی کەریمیان نووس��ەری شانۆکانی: تراوش سیاه از سفید، 

خانەی سوم، عیشا، خروس، پاکیزە و... 

کورتەیشانۆ
ژیاننام��ەی کچێک��ی تەمەن ٢٠ س��اڵە کە بە ه��ۆی وێرانیی 
ش��ارەکەی دەبرێتە دەوروبەری ش��اری حەڵەب و لە پیاوێکی 

داعشی مارە دەکرێت و...

شانۆکارەکان
دەورگێڕان: ش��ەونمی یووس��فی، س��یامەکی دەنیر، بێهرووزی 
ئەمین��ی،  ڕازییە حاجیپ��وور، یارمەتی��دەری دەرهێنەر: حامد 
موحێببی؛ بەڕێوەبەری ش��انۆ: بەفرین��ی عەبدوڵاڵزادە، یاریدەر: 
بەیانی جەوش��ەن؛ دیزاینی جلوبەرگ: مەجیدی دەروێش��زادە؛  
ڕووناکی: سوهەیلی شەلیلە؛ دیزاینی شانۆ: حامدی ئیسماعیل وەند؛ 
دیزاینی پووستێر و برووش��وور: کەیوانی عیسابەیگی؛ دیزاین و 

جوانکاری: مەجیدی دەروێشزادە

ناساندنمعرفی

11



دیلکراوهکان
محمدامینکهنهپوشی
کارگردان،نویسندهوبازیگر
عضوهیأتمؤسسانجمننمایشمریوان

دەرهێنەر
چاالک��ی بواری ش��انۆگەری، ئەندامی دەس��تەی دامەزرێنەری 
ئەنجومەنی ش��انۆی مەریوان و گرووپی ش��انۆی  ڕۆژ، نووسینی 
حەوت شانۆنامە و سێ فیلمنامەی داستانی، دەرهێنەری هەشت 
شانۆی ئێرانی و دوو شانۆی دەرەکییە و لە حەوت شانۆدا دەوری 
گێڕاوە، بەشداربوو لە چەندین فستیڤاڵی تایبەت بە فیلم و شانۆ 

لە ناوخۆ و باشووری کوردستان...

کورتەیشانۆ
کابرایەکی زۆردار بە یارمەتی ژنی یەکەمی، شارێک بە حەساری 
ب��ەرزەوە دروس��ت دەکات. ژنێکی زۆر دەهێن��ێ و ئەوانیش لە 
حەس��ار س��کوزایێکی زۆر دەکەن و منداڵێکی زۆر دەخەنەوە. 
دەروازەی حەسار لەسەر هاتنی بێگانە و هەروەها چوونەدەرەوەی 

ژن و منداڵی خۆی داخراوە...

شانۆکارەکان
نووس��ەر: محەممەد ئەمینی کۆهنەپۆش��ی؛ دەورگێڕان: هیوای 
مەنووچێهری، کەژانی ئەس��ەدی، نەزیرەی  ڕاستخانە، سەمیرای 
محەممەدی، خەلیلی ئیزەدیار، س��ەهەندی س��ەمەدی، شنۆی 
کەش��اوەرزی، پەریا کەش��اوەرزی؛ مۆس��یقا: کەماڵ مینوویی؛  
ڕووناکی و  ڕاوێژکاری گ��رووپ: ئەیووبی مەحموودزادە؛ وێنەگر: 

عەتای  ڕەحمانی؛ کەلوپەلی سەحنە: میترای حەکیمی

کارگردان
عضو هیأت مؤس��س گروه تئاتر شانوی »رۆژ« 13۷۸، نایب رئیس 
انجم��ن نمایش مریوان 13۸1، عضو هنرکده ی فیلم س��ازان آزاد 
ایران 13۸1، مس��ئولیت کمیته ی آموزشی تئاتر خیابانی مریوان، 
تدریس تئاتر دبیرستان دخترانه 13۸1،  تحریر هفت متن نمایشی 
و سه فیلمنامه ی داس��تانی، کارگردان هشت نمایش ایرانی و دو 
نمایش خارجی، بازیگری در هفت نمایش، حضور در جشنواره ی 
اندیش��ه ی مهاباد، جشنواره ی استانی، جش��نواره ی کردی سقز، 

جشنواره ی فیلم کوتاه اربیل، 

خالصهینمایش
پدری ستمگر با اولین زنش شهری با دیوارهای بلند می سازد. پدر 
حصار مردی اس��ت هوس باز که در هر سفر زن های زیادی جهت 
تولی��د مثل به حصار می آورد. دروازه حص��ار بر روی افراد بیگانه 

بسته و خروج فرزندان و زنان ممنوع است...

عواملنمایش
نویس��نده: محمد امین کهنه پوش��ی؛ بازیگران: هی��وا منوچهری، 
نظیره راس��تخانه، خلیل ایزدیار، س��هند صمدی، شنو کشاورزی، 
پریا کش��اورزی؛ موسیقی: کمال مینویی؛ نور و مشاور گروه: ایوب 
محمود زاده؛ تصویر بردار: عطا رحمانی؛ اکسسوار: میترا حکیمی  
گریمور و طراح لباس: کژان اسدی؛ مدیر صحنه: سمیرا محمدی

معرفیناساندن
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درویشعودی
رسولبانگین
کارگردان،نویسنده

مدرسانجمنسینماجوانمهاباد

کارگردان
نویس��نده نمایش های: ش��یر و خط، مرگ بر م��رگ، خدای کفر، 
نوکر ش��یطان، خورشیدپرس��ت، یک خرس، ی��ک گوریل، لطفا 
س��یگار نکشید، توله سگ، ریش بز، عشق در لیوان شیشه ای، خدا 
مرد بزرگی اس��ت، گاوداری، مردی که مار شد، ما آدم نمی شویم 
و... کارگردان: ش��یر و خط، لطفا خر نش��وید، ش��کارچی، تظاهر، 
وقتی همه رییس می شوند، دست هایت را به من بده و... نویسنده 
و کارگردان فیلم های: من یک بوقم، خش��م تبر، آدم های آشغال، 

جاده ی سبز... 

خالصهینمایش
درویش از پهلوانان نامی کرد، عاشق عدول دختر فرمانروا می شود 
و در جنگی که به عش��ق عدول و وطنش در آن س��هیم می شود 

خود و دو برادر قهرمانش جان می سپارند. 

عواملنمایش
نویسنده: رس��ول بانگین؛ بازیگران: علی بانگین، سمانه میرزایی، 
جعفر پاکنیا، کیهان حس��ینی، تورج پاکپ��ور؛ طراح صحنه: علی 
بانگین؛ طراح لباس: ش��هال محم��ود زاده؛ طراح گرافیک: مهدی 
خاقان؛ طراح نور: ایرج پاکپور؛ آهنگساز: رضا هناره؛ آواز و دیوان: 
رضا هناره؛ دیوان: س��عید کالسی،آکام محمدی؛ دف: پیام محمد 

پناه؛ آوا: معصومه زنجانی؛ گریم: منیره مسعودی

دەرهێنەر
نووس��ەری ش��انۆنامەکانی: ش��یروخط، م��رگ بر م��رگ، و... 
دەرهێنەری ش��انۆکانی: ش��یر و خط، لطفا خر نشوید، عروس 
عروسک ها. نووسەر و دەرهێنەری فیلمەکانی: من یک بوقم، و...

کورتەیشانۆ
دەروێش، پاڵەوانی کورد دڵی دەچێتە سەر عەدوول، کچی پاشای 
س��ەرۆکی دوازدە عەش��یرەت و کچەی پێ نادەن. لەوالش��ەوە 
لەگەڵ دوژمنی دێرینەیان دەکەونە ش��ەڕەوە و نزیکە بش��کێن. 
داوا ل��ە خێڵی دەروێش دەکەن و ئێژن ئەگەر بێن بە هانامانەوە 
و یارمەتیمان بدەن لە دەست دوژمن  ڕزگارمان بێ، کچەکەتان 
دەدەین��ێ. فریایان دەکەون و  ڕزگاریان دەبێت کەچی ئەمان لە 

بڕیاری خۆیان پاشگەز دەبنەوە...

شانۆکارەکان
نووس��ەر:  ڕەس��ووڵی بانگین؛ دەورگێ��ڕان: س��ەمانە میرزایی، 
جەعف��ەری پاک نی��ا، کەیهانی حس��ەینی، توورەجی پاک پوور، 
دیزانی ش��انۆ: عەلی بانگی��ن، دیزاینی جل وبەرگ: ش��ەهالی 
مەحم��وودزادە، گرافی��ک: مەهدی خاقان، دیزاین��ی  ڕووناکی: 
ئیرەجی پاک پوور؛ مۆسیقا:  ڕەزای هەنارە/ئاواز و دیوان، سەعیدی 
کالسی/دیوان، ئاکامی محەممەدی/دیوان، پەیامی محەممەدپەنا/

دەف، مەعسوومەی زەنجانی/ئاوا؛ گریم: مونیرەی مەسعوودی

ناساندنمعرفی
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خیال
سعیدپاکزاد
کارگردان،بازیگر
کارشناسارشدام.بی.ایازدانشگاهاصفهان

دەرهێنەر
ماستەری MBAی لە ئەسفەهان وەرگرتووە. دەسپێکی چاالکی 
هونەریی دەگەڕێتەوە بۆ س��اڵی ١٣٨٦ و لە ئەنجومەنی شانۆی 
کرماش��اندا چاالکی نواندووە. لەو کاتەوە لەم شانۆیانەدا دەوری 
گێڕاوە: ش��ور شیرین، گنجشک ها، مسلخ عش��ق، زەڕی، ناز و 
نارنجی، بهش��ت با طعم پیاز و... وەرگرتن��ی خەاڵتی یەکەمی 
دیزاین��ی جل وبەرگ و نووس��ینی ش��انۆنامەی کەمئەندامانی 
پارێزگای کرماشان،  ڕێزلێنان بۆ دەورگێڕی لە فستیڤاڵی شانۆی 

کوردیی سەقز و... 

کورتەیشانۆ
ژنێکی دووگیان و مێردەکەی لە ش��ەوێکی زس��تاندا بەرەوشار 
ل��ە  ڕێدان. لە کوێس��تاندا  ڕێگایان لێ هەڵ��ە دەبێت و دەچنە 

ئەشکەوتێکەوە کە شوێنی ژیان و حەوانەوەی گورگانە و...

شانۆکارەکان
نووس��ەر: محەممەد ڕەزای زەندی؛ دەرهێنەر: سەعیدی پاکزاد؛ 
دەورگێڕان: سەعیدی پاکزاد، یەڵدا محەممەدی؛ دیزاینی شانۆ و 
جل وبەرگ: س��ەعیدی پاکزاد؛ دانەری ئاهەنگ: بابەکی سووری؛ 
گریم: ئەمی��ری تابش؛ دیزاین��ی  ڕووناکی: حس��ەینی نادری؛ 
دیزاینی ئافیش و برووش��وور: مەهدی ئەس��ەدی؛ بەڕێوەبەری 

شانۆ: تەیفووری حاتەمی

کارگردان
از س��ال ۸6 در انجمن تئاتر کرمانشاه شروع به فعالیت کرد. بازی 
در نمایش های ش��ور شیرین، اجرای اصفهان، گنجشک ها، اجرای 
تهران، مسلخ عشق، اجرای گرگان، زری، جشنواره ی کردی سقز 
و ... جای��زه ی اول طراحی لباس و جایزه ی اول نویس��ندگی تئاتر 
معلولین استان کرمانشاه، تقدیر بازیگری جشنواره ی تئاتر کردی 
سقز، بازی در فیلم سینمایی شور شیرین، بازی در تله فیلم تلنگر، 

بازی در سریال من و میرزا مراد، بازی در تله فیلم نفرت و... 

خالصهینمایش
در یک ش��ب س��رد زمستانی درون سوز و س��رما، یک زن حامله 
با ش��وهرش در مسیری صعب العبور کوهس��تانی با مشقت برای 
رس��یدن به شهر راه می پیمایند. راه را گم کرده و ناچاراً وارد یک 
غار می شوند که محل زندگی گرگ هاست و هر کدام دیگری را در 
گم کردن راه مقصر دانسته و سعی در بیگناه جلوه دادن و تبرئه ی 

خود دارند و... 

عواملنمایش
نویسنده: محمدرضا زندی؛ بازیگران: سعید پاکزاد، یلدا محمدی؛ 
گریم: امیر تابش، آهنگس��از: بابک س��وری؛ طراح صحنه و لباس: 
س��عید پاکزاد؛ طراح نور: حس��ین نادری؛ طراح افیش و بروشور: 

مهدی اسدی؛ مدیر صحنه: طیفور حاتمی

معرفیناساندن
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لهپشتدرگا
رحیمعبدالرحیمزاده

کارگردان،نویسنده
کارشناسارشدتئاتردانشگاهتربیتمدرستهران

کارگردان
عضو هیأت مؤس��س گ��روه نمایش »کان��ی«، کارگردانی بیش از 
25 نمایش از جمله: س��فر س��ندباد، اتللو، خان��واده ی چین چی، 
جوانه مه رگ، مارزاده خاتون، گیلگمش، آنتی گونه و ... شرکت در 
جش��نواره های تئاتر بین المللی تئاتر فجر، تئاتر خیابانی مریوان، 
جش��نواره ی تئاتر کوردی سقز، جشنواره ی پانتومیم، جشنواره ی 

نمایش ایران زمین و ...

خالصهینمایش
این نمایش داستان سربازانی است که از جنگ برگشته اند غافل از 
آن که وضعیت موجود با موقع رفتن آنان به جنگ متفاوت بوده و 
جامعه پذیرای آنان نیست. آنان سعی دارند که با وضعیت موجود 

کنار آمده اما نمی توانند خود را با جامعه همرنگ سازند. 

عواملنمایش
نویس��نده: ولفگانگ بورش��رت؛ مترجم: رحی��م عبدالرحیم زاده، 
بازیگران: سعد قهرمانی، ش��ورش تباک، ایران احمدپور، سعادت 
ب��دوی، صنم قهرمان��ی، هیمن عثمانی، س��مکو زهرابی، رحمان 
عزیزی، کژال مبارکی؛ دکور و طراح لباس: رحیم عبدالرحیم زاده؛ 
طراح نور: مس��عود عنایتی؛ موسیقی: بهزاد غفوری؛ گریم: ماندانا 
بدوی؛ دس��تیار دکور: سامان س��لیمی؛ نور: ربین صوفی سلطانی؛ 

طراح پوستر و بروشور: ئاسو مام زاده

دەرهێنەر
ئەندامی دامەزرێنەری گرووپی شانۆی »کانی«، دەرهێنانی پتر له 
٢٥ شانۆ وەک هەشتەمین سەفەری سەندباد، ئۆتێللۆ، بنەماڵەی 
چێن چی، جوانەمەرگ، مارزاده خات��وون، گیلگەمێش، ئانتیگۆنه 

و...

کورتەیشانۆ
له پشت درگا چیرۆکی ئەو سەربازانەیه که له شەڕ دەگەڕێنەوه 
بەاڵم دەگەڕێنەوه بۆشاییەک که هیچی بۆ ئەوان نەماوه و هەموو 
ک��ەس  ڕووی لێ وەرگێڕاون و هیچ ماڵێ��ک وەخۆیان ناگرێ و 

بەردەوام دەبێ له پشت درگا بمێننەوه...

شانۆکارەکان
نووسەر: ڤۆڵفگانگ بۆرشێرت؛ وەرگێڕ:  ڕەحیمی عەبدولڕەحیم زاده؛ 
دەورگێ��ڕان: س��ەعد قارەمان��ی، شۆڕش��ی تەبب��اک، ئێرانی 
ئەحمەدپوور، سەعادەتی بەدەوی، س��ەنەمی قارەمانی، هێمنی 
عوس��مانی، س��مکۆی زوهراب��ی،  ڕەحمانی عەزی��زی، کەژاڵی 
موبارەکی؛ دێک��ۆڕ و جل وبەرگ:  ڕەحیم��ی عەبدولڕەحیم زاده؛ 
دیزاین��ی  ڕووناکی: مەس��عوودی عینایەتی؛ مۆس��یقا: بێهزادی 
غەف��ووری؛ گریم: ماندانای بەدەوی؛ یاریدەری دێکۆڕ: س��امانی 
سەلیمی؛ پرۆجێکش��ێن:  ڕێبینی سۆفی س��وڵتانی؛ پووستێر و 

برووشوور: ئاسۆی مام زاده

ناساندنمعرفی
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مردووەبێکفنودفنەکان
فاتحبادپروا
کارگردان،نویسنده
دبیرجشنوارهیتئاترخیابانیمریوان

دەرهێنەر
نووس��ەری هەندێ دەق، ئەکتەری چەندین شانۆ و دەرهێنەری 
٢٨ بەرهەمی شانۆیی یە. هەروەها دیزاینەری شانۆ و  ڕووناکی یە. 
جێگری بەرپرس��ی ئەنجومەنی ش��انۆی کوردستان و بەرپرسی 

گرووپی شانۆی باران ە....

کورتەیشانۆ
دوو گ��رووپ دەبن��ە بەرامب��ەری ی��ەک. ئەش��کەنجەگەر و 
ئەش��کەنجەکراو. ئەش��کەنجەگەر دەیەوێ بۆ وەدەست هێنانی 
زانیاری و گرینگتر لەوە شکاندنی غوروور و مەزنایەتیی ئینسانی 
دیلەکان تا ئەوپەڕی  ڕادە و نزیک لە مەرگ ئەشکەنجەیان بدات 
و کۆیلەکانی��ش بە تامڵی  ڕەنج و ژانی ئێجگار زۆر، تێدەکۆش��ن 

ئەوە بسەلمێنن کە بە ئارمانجەکانیان ئەمەگدارن و...

شانۆکارەکان
نووس��ەر: ژان پۆل س��ارتر؛ وەرگێ��ڕ: وەلید عوم��ەر؛ دەرهێنەر: 
فاتێح��ی بادپەروا؛ پێداچوون��ەوەی دەق: فاتێحی بادپەروا و دانای 
مەنووچێهری؛ درامات��ۆر: دانای مەنووچێهری؛ مۆس��یقا: ئارتینی 
حەس��ەن زادە، بەه��رەی عارف��ی؛ بەڕێوەب��ەری هاوئاهەنگ��ی و 
بەرهەم هێنان: کاوانی قادری؛ بەڕێوەبەری شانۆ و یاریدەر: سەمانەی 
س��ەیف؛  ڕووناکی: سامانی عەبدیانی و محەممەدی ساڵحی؛ گریم: 

حەسەنی سەججادی؛ دیزاینی شانۆ: فاتێحی بادپەروا

کارگردان
نویس��نده ی و بازیگ��ر چندین نمایش��نامه و کارگ��ردان 2۸ اثر 
نمایش��ی. طراح صحنه و ن��ور چندین اثر نمایش��ی. نائب رئیس 
انجمن نمایش کردس��تان و مس��ئول گروه تئاتر ب��اران. بازبینی 
و داوری چندین جش��نواره از جمله جش��نواره ی سراسری تئاتر 
کردی سقز، جشنواره ی تئاتر استانی. از مؤسسین تئاتر بین المللی 

خیابانی مریوان و...

خالصهینمایش
دو گروه رو در روی هم قرار می گیرند؛ ش��کنجه گر و ش��کنجه 
شده. ش��کنجه گر می خواهد برای بدست آوردن اطالعات و مهم 
تر از آن شکس��تن غرور و کرامت انس��انی، اس��یران را تا سر حد 
مرگ ش��کنجه دهد و بندیان هم با تحمل رنج و درد و ش��فقت، 
ش��کنجه را تحمل می کنند تا ثابت نماین��د که به آرمانهای خود 

وفادارند و ...

عواملنمایش
نویسنده: ژان پل س��ارتر؛ مترجم: ولید عمر؛ بازخوانی متن: فاتح 
بادپروا، دانا منوچهری؛ دراماتور: دانا منوچهری؛ موسیقی: ئارتین 
حس��ن زاده، بهره عارفی؛ دس��تیار کارگردان: کاوان قادری؛ مدیر 
صحنه و دس��تیار: س��مانه س��یف؛ نور: س��امان عبدیانی، محمد 

صالحی؛ گریم: حسن سجادی؛ طراح صحنه: فاتح بادپروا

معرفیناساندن
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سەردەمیبێتاوانی
امیدخاکپور

کارگردان،بازیگر
نایبرئیسانجمنهنرهاینمایشیآذربایجانغربی

کارگردان
شروع فعالیت :13۷5؛ مس��ئوول انجمن هنرهای نمایشی مهاباد 
از سال 13۸2 الی 13۹۰؛ مؤسس و سرپرست گروه تئاتر اهورای 
مهاباد از س��ال 13۸۰. حضور در جشنواره های مختلف از جمله:  
جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر، جش��نواره های سراسری تئاتر، 
جش��نواره ی تئاتر کوردی س��قز، جش��نواره ی تئات��ر منطقه ای، 

جشنواره ی تئاتر استانی استان آذربایجان غربی و...

خالصهینمایش
س��ه رده می بی تاوانی داستان زنانی است بجا مانده از دوران نسل 
کش��ی که جهان از ش��نیدن صدای آنان اب��ا دارد که اکنون در 
رنجی بی پایان به س��ر می برند. دایه روناک که در جریان فاجعه 
انفال رژیم بعث دچار مشکالت روحی و روانی گشته جهت مداوا 
به یک بیمارس��تان بیماری ه��ای روانی به تهران برده می ش��ود 
 و در آنجا با فرمیس��ک آش��نا می ش��ود که او نیز اهل کردستان 

می باشد و...

عواملنمایش
نویس��نده: دکتر قطب الدین صادقی؛ بازیگران: پروین ملک زاده، لیال 
مولودی، فاطمه لیلی؛ طراح نور: س��امان ارمی؛ موس��یقی: ش��هباز 
ش��اهین پور؛ آواز: ش��ورش محمودی؛  طراح گریم: سوما توتونچی؛ 
طراح پوستر و بروشور: آزاد طاهری                                         

دەرهێنەر
سەرۆکی ئەنجومەنی نمایشی مەهاباد و دامەزرێنەر و بەرپرسی 
ئەنجومەن��ی »اه��ورا«ی مەهاب��اد بووه. بەش��داری فس��تیڤاڵە 
جۆراوجۆرەکان��ی جیهانی، نێونەتەوەیی فەجر و سەرانس��ەریی 

کوردی کردووە و چه ندین خەاڵتی وەرگرتووە...

کورتەیشانۆ
چیرۆکی ئ��ەو ژنە بەجێ ماوانەی چەنا س��اڵی ژینۆس��ایدە کە 
ل��ە نێو بێدەنگ��ی تەواوی واڵتان��ی جیهاندا ب��ە  ڕەنجێکی بێ 
کۆتایی��ەوە دەژین. دایە ڕووناک کە لە ماوەی هێرش و ئەنفالی  
ڕژیمی بەعس، تووش��ی کێش��ەگەلێکی دەروون��ی دەبێت و بۆ 
نەخۆش��خانەیێکی نەخۆش��ینە دەروونییەکان بۆ تاران دەبرێت. 

لەوێ چاوی بە فرمێسک دەکەوێ و...

شانۆکارەکان
نووسەر: د.قوتبەددین سادقی؛ دیزاینی شانۆ: ئومیدی خاکپوور؛ 
دەورگێڕان: پەروینی مەل��ەک زادە، لەیالی مەولوودی، فاتمەی 
لەیلی؛ دیزاینی  ڕووناکی: س��امانی ئێرەمی؛ مۆس��یقا: ش��ابازی 
ش��اهین پوور؛ گۆرانی بێژ: شۆڕش��ی مەحموودی؛ گریم: سۆمای 
تووتوونچی؛ دیزاینی پووس��تەر و برووش��وور: ئ��ازادی تاهێری؛ 
دیزاین��ی ش��انۆ و  ڕازاندن��ەوەی دێکۆڕ: موحس��ینی  ڕەجایی؛ 

یاریدەری دەرهێنەر و  ڕازێنەری شانۆ: ئیبراهیم ئیبراهیمی

ناساندنمعرفی
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امپراتوروآنجلو
دنیاگفتاری
کارگردان،نویسنده
دانشجویکارشناسیارشدادبیاتنمایشیدانشگاههنرتهران

دەرهێنەر
لە پتر لە ٢٠ بەرهەمی شانۆییدا دەوری گێڕاوە و چەند خەاڵتی 
یەک��ەم و دووه��ەم و  ڕێزنامەی ل��ە فس��تیڤاڵەکانی پارێزگای 

کوردستان، ناوچەیی و شانۆی کوردی سەقز وەرگرتووە و...

نووسهر
ئەیووبی ئاقاخانی، شانۆنامەنووس، دەرهێنەر، دەورگێڕ و... 

کورتەیشانۆ
کچێکی باشووری کوردستان لە ش��ەڕی داعەشدا بنەماڵەکەی 
تیاچووە. هاوڕێ لەگەڵ چەند ناس��یاوێک ک��ۆچ دەکەن بەرەو 
کالیفۆڕنی��ا بەاڵم هاوڕێکانی لێ ون دەبێت؛ ناچار بۆ مانەوە  ڕوو 
لە فێربوونی زمانی ئینگلیزی دەکات و لەوێ لەگەڵ پیاوێ ئاشنا 

دەبێ کە...

شانۆکارەکان
وەرگێڕ: کامیاری پازەند؛ دەورگێڕان: دنیای گوفتاری، مەسعوودی 
محەمم��ەدی؛  ڕاوێژکار: س��ەعیدی کەریمی��ان؛ یارمەتیدەری 
دەرهێنەر: عادڵی  ڕەحمەتی؛ یاریدەری شانۆ: بێهنازی عەلیزاده؛ 
مۆس��یقا: ئەحمەدی جەعفەری، س��ەعیدی  ڕەزان��ژاد فەلالح؛ 
دیزاینی دێکۆڕ: سەعیدی کەریمیان و حومەیرای کامڵ؛ ئافیش 

و برووشوور: کەژاڵی عەزیزی و سامانی ئەحمەدی

کارگردان
بازی در بیش از بیست اثر نمایشی، اخذ چندین جایزه اول و دوم 
و لوح تقدیر از جش��نواره های استانی کردستان، منطقه ای، تئاتر 

کوردی سقز و...

نویسنده
ای��وب آقاخانی، متول��د تبریز، نویس��نده و کارگ��ردان و بازیگر، 

کارشناس ارشد نمایش و...

خالصهینمایش
دخت��ری از اهالی کردس��تان عراق که به دلیل جنگ و کش��تار 
داعش، خانواده اش از بین می روند به همراه چند نفر از آشنایانش 
ب��ه کالیفرنیا مهاجرت می کند اما آنه��ا را گم می کند درنهایت 
برای ماندن مجبور به فراگیری زبان انگلیس��ی می ش��ود ودر این 

حین با مردی آشنا می شود ...

عواملنمایش
مترج��م :کامیار پازند؛ بازیگران: دنیا گفتاری، مس��عود محمدی؛ 
مش��اور: سعید کریمیان؛ دستیار کارگردان: عادل رحمتی؛ منشی 
صحنه: بهناز علیزاده؛ موس��یقی:احمد جعفری، س��عید رضا نژاد 
ف��الح؛ طراح دکور: س��عید کریمی��ان و حمیرا کام��ل؛ آفیش و 

بروشور: کژال عزیزی و سامان احمدی.

معرفیناساندن
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زەماوەنیخوێن
پرویزاحمدی

کارگردان،بازیگر
کارشناسارشدکارگردانیتئاتر

کارگردان
کارگ��ردان نمایش های: ش��ب، گرب��ه و زیر طاقی دیگ��ر، پایز...، 
ن��گارش نمایش نامه های: جش��ن س��الگرد، لطفا بلی��ط بخرید، 
رس��تاخیز، بازی در نمایش  های: شب، گربه و زیرطاقی، نویسنده 

نازنین، مهمان ناخوانده...

خالصهینمایش
عروس��ی که در شب عروس��ی خود تصمیم می گیرد با مرد مورد 
عالقه اش که او نیز سه سال پیش تر ازدواج کرده، فرار کند. مردی 

که دشمن خانوادگی داماد است در این شب قصد انتقام دارد...

عواملنمایش
نویس��نده: فدریکو گارس��یا لورکا؛ مترجم: زاهد آرمی؛ بازیگردان: 
داریوش رفعتی؛ بازیگران: جمیل منصوری، داریوش رفعتی، فرید 
نجفی، شهربانو هادی، یاسمن خورشیدی، کیانوش کریمی، امید 
نیکروژ، لیال عزیزپور، روژانو ارجمند،س��ونیا فاروقی، امید ظریفی، 
زانی��ار کریمی، آرین آزاد، س��ودابه لطفی، روژین��ا ارجمند، رونیا 
رفعت��ی؛ منش��ی صحنه: مه��دی جلیلی؛ طراح صحنه: ش��هربانو 
هادی؛اج��رای دکور: بهمن کریمی؛ طراح لباس: س��ونیا فاروقی؛ 
دوخت: نازیال امینی؛ آهنگس��از: محمد حسینی؛ تنظیم آوا: امید 
نیکروژ؛ طراح نور: بهمن کریمی؛ طراح گریم: شعله حسینی نسب؛ 

پوستر و بروشور: ناصر درویشیان

دەرهێنەر
دەرهێنەری ش��انۆکانی: ش��ب، گربە و زیرطاقی و... نووس��ینی 
شانۆنامەکانی: جشن س��الگرد، لطفا بلیط بخرید، یەکەم  ڕۆژی 

پاییز و... کایە لە شانۆکانی: شب، گربە و زیرطاقی و...

کورتەیشانۆ
بووکێ شەوی زەماوەنەکەی  ڕەدووی پیاوێ دەکەوێ ...

شانۆکارەکان
نووس��ەر: فێدریکۆ گارسیا لۆرکا؛ وەرگێڕ و ڕاوێژکاری دەرهێنەر: 
زاهیدی ئارمی؛ کایەگێڕ: داریووش  ڕەفعەتی؛ دەورگێڕان: جەمیلی 
مەنسووری، داریووشی  ڕەفعەتی، فەریدی نەجەفی، شەهربانووی 
هادی، یاس��ەمەنی خورش��یدی، کیانووش��ی کەریمی، ئومیدی 
نیکڕۆژ، لەیالی عەزیزپوور،  ڕۆژانۆی ئەرجومەند، سۆنیای فاڕوقی، 
ئومی��دی زەریفی، زانی��اری کەریمی، ئاریەنی ئازاد، س��وودابە 
لوتفی،  ڕۆژینای ئەرجومەند،  ڕوونیای  ڕەفعەتی، یاریدەری ش��انۆ: 
مەهدی جەلیلی، دیزاینی ش��انۆ: شەهربانووی هادی، سازکردنی 
دێک��ۆر: بەهمەن��ی کەریم��ی؛ دیزاینی جل وبەرگ: س��وونیای 
فاڕوقی؛ بەرگدروو: نازیالی ئەمینی، دانەری ئاهەنگ: محەمەدی 
حسەینی؛ دابەشکردنی ئاواز: ئومیدی نیکڕۆژ؛ دیزاینی  ڕووناکی: 
بەهمەنی کەریمی؛ دیزاینی گریم: ش��وعلەی حسەینی نەسەب؛ 

پووستێر و برووشوور: ناسری دەروێشیان

ناساندنمعرفی
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پانکییهکان
حسنترقی
کارگردان،نویسندهوبازیگر
کارشناسروانشناسیوبهداشتعمومی

دەرهێنەر
بەشداری لە چەنا فستیڤاڵی وەک دفاع مقدس و شانۆی سوورە 

و پارێزگاکانی ناوخۆ و...

کورتەیشانۆ
هەنار ژنێکی الوە کە سااڵنێک لەوەپێش جوامێری دەزگیرانی لە 
تەقینی کڵێڵەی هەرەسدا لە دەست داوە و تەرمی جوامێر لەناو 
ئاوبەندی  ڕواردا بۆ تاهەتایە دەمێنێتەوە. ئەو بۆ دەستەبەرکردنی 
بژی��وی ژی��ان و تێچووەکانی نەخۆش��ینی باوکی ل��ە  ڕێگای 

هەجیج � روار� کامیاراندا سەرقاڵی کۆڵبەری یە... 

شانۆکارەکان
نووس��ەر: س��ابری نیکبەخ��ت؛ دەرهێنەر: حەس��ەنی تەرەقی؛ 
دەورگێڕان: زاهیدی زەندی، س��ومەییەی  ڕەحیمی، هووشیاری 
قەوامی، عەلی هاشمی،  ڕامیاری داوودی، سەباحی گەوێڵی، بەهرام 
بەهرامی؛  ڕاوێژکار: مازیاری قوبادی؛ یاریدەر: س��ارینای تەرەقی؛ 
دیزاینی  ڕووناکی: حەمیدی قەوامی؛ دیزاینی جل وبەرگ: سارای 
حسەینی؛ دیزاینی پووستەر و برووشوور: شوعەیب مەکتەب داری؛ 
یاریدەری ش��انۆ: ئایدای نیکبەخت؛ بەرپرس��ی گرووپی مۆسیقا 
و ژەنیاری س��ەنتوور: کامبیزی ئەس��ەدی؛ گۆرانی بێژ: فەریدی  
ڕەحیمی؛ ژەنیاری س��ازگەلی زەربی: موسلێمی زارعی؛ ژەنیاری 

نەرمەنای و دیوان: مێحرابی قەیتاسی

کارگردان
شرکت در چندین جشنواره دفاع مقدس و استانی و تئاتر سوره...   
بازی در نمایش ه��ای: دادگاه حیوانات و میر نوروزی و کالت نور 
و... کارگردان نمایش: بوی بلوط، رنگ دریا، یک اتفاق ساده و...  

خالصهینمایش
هه نار زن جوانی اس��ت که س��الها پیش نامزد کولبرش جوامێر را 
درحادثه ی بهمن ازدس��ت داده است. جنازه جوامێر در بستر سد 
روار برای همیش��ه خفته است. او برای گذران زندگی وهزینه های 
بیماری پدرش در مس��یر هجی��ج � روار � کامی��اران به کولبری 
مشغول است. کولبران اورا به نام جن روار می شناسند. زنی تنها، 

خشن و بیگانه با دنیای مردان ...

عواملنمایش
نویس��نده: صابر نیکبخت؛ بازیگران: زاهد زندی، س��میه رحیمی، 
هوشیار قوامی، علی هاشمی، رامیار داوودی، صباح گویلی، بهرام 
بهرامی؛ مش��اور: مازیار قبادی؛ دستیار: س��ارینا ترقی؛ طراح نور: 
حمید قوامی؛ طراح لباس: س��ارا حسینی؛ طراح پوستر و بروشو: 
شعیب مکتب داری؛ منشی صحنه: آیدا نیکبخت؛ سرپرست گروه 
موس��یقی و نوازنده سنتور: کامبیز اسدی؛ خواننده: فرید رحیمی؛ 
نوازنده س��ازهای کوبه ای: مسلم زارعی؛ نوازنده نرمه نای و دیوان: 

محراب قیطاسی.

معرفیناساندن
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پهریخان
منصورحسینزاده

کارگردان
محققحوزهتئاتر

دەرهێنەر
پی��اوی ژێردارتێلەکه، اونی  که این دور و ورها پرس��ه می زنه، 
درچاه  شاهین ، تابوت ساز خیابان چهل وپنجم، کاوه ی  ئاسنگه ر، 
ژاندارک له ئاگردا، قابیل، یک  اتاق با دو در، پرۆژه ی  کوش��تنی  
بێده نگی له نووسینی دڵشاد  حسەین. هەروەها هاوکاری  لەگەڵ 

شانۆکانی: زیر درخت بلوط، یک  لبخند، خۆرنشین و...

نووسهر
نووس��ینی شانۆنامەکانی: مرگ سرخ،  مرگ س��رد، َکفتِر َجلِدت 
رو گربه پروند، مووماِن آخر،  س��پرده به خاک، َمردي که چشاش 
سگ داشت و... دەرهێنانی ش��انۆنامەکانی: کفتِر جلدت رو گربه 

پَروند، موومان آخر، سپرده به خاک و...

کورتەیشانۆ
پەریخان، بەسەرهاتی سەربازێکی  ڕووس لە شاری سنەیە، پێش 

شەڕی جیهانی هەوەڵ کە ...

شانۆکارەکان
نووس��ه ر: به هار له تافه تی��ان؛ دەورگێڕان: فەری��دوون حامدی، 
شوعلەی عەزیزی؛ موسیقی: ش��ۆرش ماملی و... دیزاینی شانۆ: 
نەس��یم چۆگولی؛  ڕووناکی: نیش��تمان س��ەبووریان؛ ئافیش و 

برووشوور: فواد حامدی؛ جل وبەرگ: شوعلە عەزیزی

کارگردان
کارگردانی: پیاوی ژیر دار تیله که، اونی  که این دور و ورها پرسه 
می زنه، در چاه  ش��اهین ، تابوت ساز خیابان چهل وپنجم، کاوه ی  

ئاسنگه ر، ژاندارک له ئاگردا... 

نویسنده
کارشناس��ی ارش��د کارگردانی تئاتر، کارشناسي ادبیات نمایشي، 
مدیر مس��ئول آموزش��گاه آزاد هنرهای نمایش��ی ش��انو، مدرس 
دانشگاه، پژوهش��گر فولکلور کوردی، داور جشنواره های استانی، 
منطقه ایی و کش��وری تئاتر. نویس��نده نمایش های: مرگ س��رخ،  
مرگ س��رد، َکفتِر َجلِدت رو گربه پروند، مووماِن آخر،  سپرده به 
خاک، َمردي که چشاش سگ داشت و... کارگردانی: کفتِر جلدت 

رو گربه پَروند، موومان آخر، سپرده به خاک و...

خالصهینمایش
داستان سربازی روسی در سنندج قبل از جنگ جهانی اول.

عواملنمایش
نویسنده: بهار لطافتیان؛ بازیگران: فریدون حامدی، شعله عزیزی؛ 
موس��یقی: ش��ورش مامل��ی؛ طراح صحنه: نس��یم چوگل��ی؛ نور: 
نیش��تمان صبوریان؛ آفیش و بروشور: فواد حامدی؛ طراح لباس: 

شعله عزیزی
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هیواحاجیمحمدی
رییس اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی سقز

مهدییوسفی
مدیر حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان کردستان

هیوااسدبیگی
عضو دبیرخانه

علیاکبرورمقانی
معاون استاندار و 

فرماندار ویژه ی شهرستان  سقز

کورشاحمدی
کارشناس مسئول هنرهای نمایشی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان

امیرزارعزاده
عضو دبیرخانه

جاللقلعهشاخانی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کردستان

ساماناحمدی
رییس اداره امور هنری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان

داریوشرفعتی
عضو دبیرخانه

مهدیشفیعی
مدیرکل هنرهای نمایشی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

علیرضااسماعیلی
دبیر جشنواره

علیرضااسماعیلی
دبیر جشنواره

سراسری تئاتر کوردی سقز

محمدزارعزاده
عضو دبیرخانه

اعضایشورایسیاستگذاری

اعضایدبیرخانهجشنواره
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کمالنوجوان
ـ  هنری کمیته فرهنگی 

ابراهیمروزفراغ
کمیته مالی

صالحمحمدی
کمیته علمی پژوهش

امیرزارعزاده
دبیر اجرایی

فردینابوالمحمدی
مسئول دفتر دبیرخانه

وریاشاکری
مسئول روابط عمومی

صادقزارعی
کمیته اسکان و پذیرایی

رضارستمی
سردبیر بولتن

اعضایکمیتههایجشنواره

عواملاجراییکمیتههایجشنواره

کمیتهعلمیپژوهشی
سامان سیدابراهیمی، بختیار خسروی، کاوه آهنگر، باران شهنانی

روابطعمومی 
فردین ابوالمحمدی، هیمن نوجوان، ناصر کریمی

کمیتهفرهنگیهنری
امین صادقی، مصطفی یاسینی، نوید سوزنی، حیدر فتحی، مهرداد دالوری، بهمن کریمی، 
سیروس امینی، هژیر صبرجو، ساریه امینی، میالد معرفت، شاهو سلطانی، پارسا خدری، 

شاهو فاخری، جعفر عبداهلل زاده، محمد پورمحمدیان، اکبر خامه ای، خلیل احمدی

کمیتهاسکان 
سارو کریمی، فرشته کریمی، نازیال امینی، زینب رضوانی، محسن محمدی
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پنجشنبه
96/9/16

جمعه
96/9/17

شنبه
96/9/18

یکشنبه
96/9/19

ـ

ـ

سالناصلی
16عصر

ئهوانگهل
غالمرضاهمتیان

بیجار

سالنپالتو
18غروب

خیال
سعیدپاکزاد

پاوه

سالنپالتو
18غروب

امپراتوروآنجلو
دنیاگفتاری
تهران

سالناصلی
10صبح

دیلکراوهکان
محمدامینکهنهپوشی

مریوان

سالناصلی
10صبح

مردووهبێکفنودفنەکان
فاتحبادپروا
مریوان

سالناصلی
10صبح

پانکییهکان
حسنترقی
سنندج

سالناصلی
21شب

عیشا
حامداسماعیلوند

ارومیه

سالناصلی
21شب

لهپشتدرگا
رحیمعبدالرحیمزاده

بوکان

سالناصلی
21شب

زەماوەنیخوێن
پرویزاحمدی

سقز

سالناصلی
21شب

آییناختتامیه

سالناصلی
16عصر

درویشعودی
رسولبانگین

ارومیه

سالناصلی
16عصر

سەردەمیبێتاوانی
امیدخاکپور
مهاباد

سالناصلی
16عصر

پهریخان
منصورحسینزاده

تهران

ـ

جدولاجراها
چهاردهمینجشنوارهیسراسریتئاترکوردیسقزآذرماه1396

نمایش»چنور«نوشتهوکاردکترقطبالدینصادقی؛یکشنبه96/9/19ساعت17درسالناصلیبه
مناسبتآیینویژهینکوداشتوتجلیلازاستادقطبالدینصادقیاجراخواهدشد

نمایشسروودیسەدهەزارئوفیلیایئەویندارنوشتهوکاردکترقطبالدینصادقیدربخشجنبیروز
یکشنبهساعت11صبحدرسالنپالتواجراخواهدشد

آییناختتامیهیجشنواره،یکشنبه96/9/19ساعت9شببرگزارخواهدشد،حضوردراینمراسمتنهابا
ارائهیآیدیکارتمخصوصشرکتکنندگانصورتمیگیرد

@Saqqez_Kurdish_Theater
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