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 مقدمه

 

« ی تئااتر ايرانای  هفتاه »، به دعوت نگارنده تنی چند برای برپاايی يا    ٤٩٩١های تابستان سال زمانی که در يکی از غروب    

ی مبارزه علياه  ادامه ايدهف داشت. اصل ای ناظر بر دو هد)فستيوال اول( در شهر کلن )آلته فويرواخه( گرد آمديم، نگارنده، ايده

 خاارجی ، در چهارچوب تخصص خود )تئاتر( و کسانی با اين تخصص باود. و دو هادفي يکای    «فقاحتی جمهوری اسالمیرژيم »

شاان را  ا همادردی  لارا  و گاررد، می چه ايران مانوطن در که بنمايانيم( هاآلمانی –بود، با اين منظور که به ديگران )خارجيان 

، با اين منظور که به مبارزان و مردم داخل کشور، هرچند ناچيز، با نمااي   داخلیهدف  ،ری برانگيزينم؛ و ديگریانوع يبرای هر

خواهيم( باه کشاورمان باازگرديم و آزاد و ساربلند در     خواستيم )میو تمامی با اين قصد که می -های رژيم، ياری رسانيمپليدی

 ندگی کنيم.  ی درخت عدالتی اجتماعی زسايه

گرار فستيوال بودند و نه همگی، تمام و کمال، جلسه را به آخر رساندند!  ها، نه بنياناين چند تن برابر با ده انگشتان دست

رفت؛ ديگری تمرين تئاتر داشات و  ش دور بود و بايد زود میا چرا که پنج تن از آنان نيامده و ننشسته بلند شده رفتندي يکی راه

ی کار مخاالف باود،   فت؛ ديگری مخالف رقص بود که تئاتر نيست، و بنابراين در فستيوال جايی ندارد؛ ديگری با ايدهشتابايد می

جهت دعوت را پريرفته است! اما، پانج تنای هام    دريآفت اصوالً اين کاره نيست و بی ،پس کنار کشيد؛ و باالخره آخری که رفت

نبودناد، بلکاه آناان کاه اولاين فساتيوال را پاس از        « ل تئااتر ايرانای در شاهر کلان    فساتيوا »گرار  که باقی ماندند، عمالً بنيان

 ،گان فستيوال شدند نخستين برگزارکنند ا موفقيت به سرانجام رسانيدند،ش، باهای فراوان، چه در آغاز و چه در پايانکشمک 

باا  « باال اشپيل»اش با گروه« شاپور سليمی»رسی(، )به فا« غربت»با نماي  « رُز»اش و گروه« عطا گيالنی»و اينان بودند آناني 

)باه فارسای و آلماانی(،    « شعر مکافاات »ثالث( با نماي   -اش )خودشبا گروه« رحيم فتحی باران»)به آلمانی(، « پوپه»نماي  

جا  و رجا  در   ع»)باه آلماانی( و   « خاله مرجاان »با دو نماي  برای کودکان و نوجواناني « زنگوله»اش با گروه« بهرخ بابايی»

)باه  « ساالم و خاداحاف   »باا ساه نمااي     « تئاتر ساکوت »اش با گروه -زادهمجيد فالح -)به فارسی(، و سرانجام نگارنده« تئاتر

 )به فارسی(.« رستم و سهراب»)به فارسی(، « کمدی ايرانی»فارسی(، 

ساط  شاهر و در   )آرکاداش( کاه در  « ر اورانيائاتت»در شهر کلن، در «اولين فستيوال تئاتر ايرانی» پروگرامبنابراين، برطبق 

کناار  از آن پروگارام   «صاورت  »و « يرانای رقاص ا »، «روز هم»سه گروه  آخرين لحظاتو در  شد و نشر روزنامه های آن پخ 

جاای تماامی هنرمنادان و    فاو،،  به استثنای پنج گروه نام بارده ی  جايگزين يکی از آنان شد، « گروه رقص مژگان»کشيدند و 

 اند، متأسفانه خالی بود!اش رسانيدههايی که فستيوال را به رونق امروزیگروه

های دوم و سوم و چهارم و پنجم و... نوزدهم چاه گرشات و چاه اتفاقاات شايرين و      اما بعد از اولين فستيوال، در فستيوال

ودی اطالعاات جاامعی از آن   جا در وسائل ارتباط جمعی خاارجی، و حتای داخلای آماده اسات و باز      تلخی رُخ داده است، همه

 د گرفت. مندان قرار خواهدر دسترس عالقه «بيست سال فستيوال»در کتاب « انجمن تئاتر ايران و آلمان»رخدادها از سوی 



تئااتر  »ناوامبر در   دهام تاا   پانجم در شهر کلن که امسال از  «ايرانیبيستمين فستيوال تئاتر »ی و اکنون، نگاه  و نقدمان درباره

 جريان داشت.« های فرهنگصحنه -آرکاداش

 

 

 

 

 نگاه و نقد

 «درآمد پي »

 

که در مقدمه آمد، در اين نگااه و نقاد،   « فستيوال تئاتر ايرانی در شهر کلن» هدفو دو  ايدهنخست گفته آيد که بر اساس 

، نگارنده از آغاز، اهدافو  يدها ی همانتر به تکامل سياسی فستيوال چشم دارد تا تکامل هنری آن. چرا که بر پايه نگارنده بي 

 هناری  درس تهيجای  –فستيوال را به حيث ي  پوستر، ي  تئاتر آژيتاسيون، نگريسته است؛ و ي  پوستر، ي  تئااتر تبليیای   

 ،اسات. لارا   انقالبای  ژاناری  دهد،می اجتماعی – سياسی پيام آژيتاسيونی تئاتر ي  پوستر، ي  نيست؛ تئاتری کالس دهد،نمی

 ایچااره  و  نادارد  اجازه اما نباشد، کامل هنری نظر از که ندارد هم ایچاره و دارد اجازه تهيجی –ي  تئاتر تبليیی  ي  پوستر،

 اسات،  هناری  نيازمناد  اجتمااعی  هاای جوشا   دوران که چرا! نباشد دقيق و روشن بسيار اشعقيدتی خطوط در که ندارد هم

نان در اجتماعات، و به صراحت و تکامل دهنادگی پوساترهای سياسای در    دارانی سخنست که به رسايی و تهيج سخنا تئاتری

آسا خود بر صحنه ی غولآيد خواستار تماشای مبارزههای اجتماعی تماشاگری که به تئاتر میها باشد. در دوران جوش خيابان

شاهرام  »برجسته و شناخته شاده،   نقاش ا مان، کار هنرمند اين همان چيزی است که در پوستر زيبای فستيوال بيستمو است. 

 مان کرده است، وجود دارد.ا دريغ ياریکه همواره بی« کريمی

، در مقايسه با شماری از اش ، با وجود موفقيت نسبیدر شهر کلن «بيستمين فستيوال تئاتر ايرانی»درآمد، با اين پي  ،لرا

خارجی و داخلی اولياه کاه در مقدماه     هدفو دو  ايده اصل خود فستيوال، نه تنها هنوز از یهای قبلی و خطوط تکاملفستيوال

  !چگونه؟داشته است. و آمد، فاصله دارد، بلکه چرخشی به عق  نيز

 

 حرف کاراکتر سياسی

ب ايرانی در تئاترهاای آلماانی، بيسات ساال تاداوم  فساتيوال را       ای و مجرّحرفهبازيگر« حمدعلی بهبودیم»که  اين ،البته

 «الهاه خوشانام  »خانم  (٤١.٤٤.٤١« )دويچه وله»گر  شنسبتاً جامع گزار که در آغاز گزارش بيند؛ يا اينتحول و تکامل آن می

تالشی بيست ساله را به يااد  »... خوانيمي می« خوارکار تا مرده ی تئاتر کلن از تبهجشنواره»تحت عنوان بسيار جال  و پرمعنای 

ی وجاود  يا اين که در سايه ؛«ای را در خود جای داده است.کار تا کارکشته و حرفه آوريم که فهرستی بلند از هنرمندان تازهمی

کاوتی و  »، را در نمااي  کودکاان و نوجواناان    «سايدد سايما  »فستيوال پرورش و تکامل روز به روز کارگردانانی پر تخيل، نظير 

اولاين  »آوريم که با يقين در روز افتتاح را به ياد میکه کارگردان پر استعداد، اما جوان بيست سال پي   شاهديم؛ يا اين« موتی

ش )کمادی هازار و   ا نمااي  « بيستمين فستيوال»، اما امروز در «.بايد در آلمان به زبان آلمانی کار کرد»معتقد بودي « فستيوال

وال توانساته اسات اختالفاات    که فستي ، اگر نه بهترين، يکی از بهترين کارهای فستيوال شده است؛ يا اينفارسیزبان ي  ...( به

، کارگردان و تئاترشاناس  «فرهاد مجدآبادی» دوباره، بتواند که بگرارد کنار نرمشی و مهارت چنان با را پيشين هنری –سياسی 

مناد  کاه ساينماگر و هنر   را جل  و جرب نمايد؛ يا اين« ی ببرافسانه»ش ا با کار پرقدرت و زيبای« صدرالدين زاهد»رسابقه و پُ



هاايی  نشانه ،که... همه و همه که ... و يا اين که ... و يا اين دوباره به فستيوال روی آورد؛ و يا اين با شو،، «آذراحمد ني »تر تئا

 اند. خصوص در نقدهای برآمده از آن، متبلور گشتهو به ،باشند که در فستيوالاز تکامل نسبی فستيوال می

رناگ  تر و حتی بای  رنگرنگ و در نقدهای مربوطه به آن کمايشی بيستمين فستيوال کماما متأسفانه، چيزی که در آثار نم

، با اشاره به فستيوالمدير فستيوال، در آغاز  ،را هدفدو  و ايده اين ،که آورتر آناوليه است. و تعج  هدفو دو  ايده اند، آنشده

 ای بهي  از نقدها اشارهليکن دريغ، نه تنها در هيچ !تکرار نمود ، مؤکدانه«ده سنگ استانسان بدون اي»که « لنين»ای از جمله

مار   »ی نامهنمايش از مگر ،می شودرهای اجرا شده در فستيوال يادی در تمامی نقدها از کا بلکه شود، نمی ،ایحتی جمله ،آن

تئوريا   هاای  عنوان يکی از برنامهبه ترين کار فستيوال،، يعنی سياسی«ار بهشتیستّ»ی قتل درباره« نويساختياری ي  وبال 

  *!جمله، ي  ناسزا که مزخرف بود، قابل شنيدن نبود فستيوال؛ حتی ي 

! ی يااد شاده  نامهو نمايش ايده آن مگر ،شودهای فستيوال ديده و شنيده و گفته و نقد میبرنامه که کلّ است عجبا، چگونه

« لناين »نقد می کنيم، آغاز را بايد بايد باياد بگاوييم؟ گيارم از     -گوييما میآيا رسم ي  نقد آن نيست که وقتی ميانه و پايان ر

، از «گوتاه »از نگاه جهاانی   ،«اديت پياف»اما از عشق انسانی  !نيستفعال که  ،خواهيم سر به تن  نباشدآيد، میمان نمی خوش

دان تئاتر خارج از کشور که بدون آناان فساتيوال   ... از هنرمنتر مثال آورده شد... و بي  -جمله المثل فارسی، هم ضرب «اميد»

ها کاه بادون يااری،    »ژرمن»تبعيديان جهان که بدون آنان فستيوال رنگی نداشت، از سخاوت  -وجود خارجی نداشت، از مهاجر

ای خلاق   همدات ...  امياد  اميد امياد ي »نشدهم گفته  ،فستيوال بالی برای پرواز نداشت، هم گفته شد! و در پايان ،ياری مالی آنان

قادر  ش ايان ا اش، ي  پياام ، حتی نقل ي  جمله«لنين»؟! آيا «بزر / نهراسيم از گر / باز باقيست اميد/ ترک کوش  نکنيم!

 «باد لنين!زنده» پستاوان دارد؟! 

د تار شاو   جاای آن کاه پررناگ   کاراکتر سياسی فستيوال است که امسال در فستيوال، متأسافانه، باه   -همان پايهآری. اين 

چاه باه   آن»چرا که دوباره و دوبااره و دوبااره بگاوييمي     ،، پيشگام شود به پس رانده شد، در محا، رفت. متأسفانهدشتر  رنگکم

تار  افکند تا روشان نور می -ش داده، کاراکتر سياسی آن است که پرتو ا اش ساخته، تداومدهد، پرچممان شخصيت می فستيوال

کام   ماان  کار تئاتری خوب خارج از کادر فساتيوال  ،گرنه .«گرردمان چه میا زده واليت فقيهميدان وطن آفت  -کند در صحنه

باه کارسياسای   « اناد! مردم از کار سياسی باد خساته شاده   »گوييمي می «اند!مردم از کار سياسی خسته شده»گوييدي نيست! می

 )چراغ آخر( در فستيوال بنگريد! « بهمن فرسی»زيبايی 

 اياده ها، بيستمين فستيوال، در تکامل نسبی خود و در گردش به عق  خوي ، هنوز نقاط مثبت، يعنی آن ايناما، باوجود 

آيناده دارد،   -دهد، نگاه به جلوشعور می -کند، شعارمی -کردنويد را با خود، و در خود، حمل می -پرچم -، آن پوسترهدفدو  و

  !چگونه؟وآفريند! اميد می

 

 حضور کاراکتر سياسی

يا   ئنام گرفت. ايان موزا  هاي  فرهنگئموزاي در راستای اين هدف بود که عنوان جنبی فستيوال امسال هدف خارجیالف،     

 -ی اينتگراسيون مثبت )برابری فرهنگی( و نه منفی )برتری فرهنگیی فستيوال همان بود که تحت مقولهمددر بخ  صوری و ک

عروسا   »و به خصاوص در رقاص ا تئااتر     ی فستيوال، های افتتاحيه، در برنامهبه ويژه ی فستيوال، وهابرنامه در لتور(واليت ک

و « ماريم آخونادی  »ي  به يااری خاانم   ئبوديم. ولی خوشبختانه، اين موزا شاهد آنبا کار زيبای رقصنده ی کُلمبيائی،  «کوکی

ماق ساطوح ذهنای و    فستيوال را شکست و در عُی کمد)تلفيقی از آواز ايرانی و موسيقی جاز( سط  صوری و اش، گروه پاز گروه

مهاجر  -ی مهمانهای اينتگراسيونی نو پرداخت. اين گروه موفقانه کوشيد تا ميزبان را وارد خانهکيفی فستيوال به جستجوی راه

رين تا ز موفاق از ايان نظار، ايان گاروه يکای ا     مهااجر کناد!    -ی مهمانتماشاگررا وارد خانه ،ی ميزبانتر، در خانهکند! يا، دقيق

ماان را از عازا، از   یتواناد موسايق  عنوان مثال، کاه مای  به، ی هنری استآن نوع مبارزه اين ،زيرا .های نمايشی فستيوال بودگروه

پاايين کشای، تاا    ش اطور مثال، بخوانی، اما ديگر روضه نخوانی تا آخوندت را از منبار موسيقی عزا بدر آورد. در دستگاه شور، به

ي  درونی، باه  ئتصور کنيد، هرگاه اين حرکت موزا ات را در دهی! و اکنونخويشتن خوي  را کي  کنی. الشخور جسم و جان



تماشااگر ميزباان وارد    -تجربه شود، چه خواهد شد! بازيگر ی هنر تئاتر، در بستر دراماتيکی به جريان درآيد،دليل طبيعت زنده

ای ايرانای برصاحنه آوريام. ناه آن کاه      بکوشايم تاا باا گاروه ميزباان نمايشانامه      به ساخن ديگار،   شود! مهاجر  -ی مهمانخانه

 ،ما را باازی کناد   ا ميزباناز درد ما گويد، که او ا ميزبانه شويم که اوربازی کنيم، بلکه آن چنان اينتگريای از ميزبان نمايشنامه

در درون هناری خاارجی    -اين آن هدف سياسی آری. کشيم!چه می -کشده آگاه شود که چه میگ تا آن ،ما شود ا ميزبانکه او

اين که آيا تا کنون بادين کاار    ،کوشد. اماش میا در راستای ،در شهر کلن «فستيوال تئاتر ايرانی»مان است که ا ی مقدمه ايده

امياد  »ه است، کافی نيست. پاس دوباارهي   بيست سال کوتا»ايم؟ بايد گفت هايی در اين راه برداشتهايم، يا حداقل گامموفق شده

 « ت ای خلق بزر / نهراسيم از گر / باز باقيست اميد/ ترک کوش  نکنيم.همداميد اميد ... 

محسان  »گفتاار   -٤ای، بلکه بخ  تئوري  فستيوالي ي در راستای اين هدف، اين نه بخ  اجراهای صحنههدف داخلیب، 

ی  اياده باود کاه پرقادرت و عمياق، موفقاناه، اصال       « خوانینامهنمايش» به ويژه -١،«بازگشت به تراژدی»حت عنوان ت« يلفانی

 ( را به نماي  گرارد.  فقاحتی جمهوری اسالمیفستيوال )مبارزه عليه 

 کاتارسايس بازگشت باه تاراژدی را از ساويی، ضارورت )سرنوشات( و از ساويی       « يلفانی» ،«بازگشت به تراژدی»در گفتار 

بيند. در اين نگاه که تلفيقی از شرايط عرفانی بای تااري ، از شارايط    ويژه، در اين دوران می انسانی، به تسکين( زندگی -)تصفيه

ساخيف  ژانری  مر واَ ،و طبيعتاً در زندگی، مدی در تئاتراو برمی خيزد، کُخود زندگی خصوصی تاريخی جهان امروز، و از شرايط 

گياری،  به معناای جفات  « وسمُکُ»ی مدی از ريشهتر جستجو کنيم، کُ ميقهرگاه ع، که ورتیصشود. درو غيرضروری ديده می

يابد، جايی برای تراژدی نيست. باه ساخنی   ای وقوع نمید است، حيات است؛ و تا حيات نباشد )حيات انسانی( تراژدیيعنی تولّ

دهاد! تاا شاادی    دی نباشاد، مرگای رخ نمای   لّگيرد! تا توانسانی( انجام نمی -ز )قربانی بُ« سیوُتراگُ»نباشد « وسیمُکُ»ديگر، تا 

 اند.  تز، ديالکتي  حياتمدی نباشد تراژدی نخواهد بود! اين دو تز و آنتیمعنی است! تا کُنباشد مصيبت بی

در ايران تطبيق داده « جمهوری اسالمی»تر با شرايط تراژي  امروزی توانست روشنی تراژي  که میبه هرحال، اين جنبه

تاا شااهد    ،باشاد « فقااحتی  جمهاوری اساالمی  »فستيوال که مبارزه علياه   یهدف داخلی ايدهايست که ما را با هشود، آن جنب

فستيوال  نمايشیا را نسبت به کارهای عملی   «يلفانی»و ارزش کار تئوري  دهد، باشيم، پيوند می لدی ديگرتودای ديگر، شادی

 نماياند.  امسال، می

را با زيباايی و مهاارت    «چراغ آخر»ی خود هنمايشنام« بهمن فرسی»، «خوانینمايشنامه»در دومين بخ  تئوري ، يعنی 

 ،واقاع  باه چنادان نماوده باود،    وانی او را دخوی تئاتر( که سکوت و آرام  آن، تأثير نمايشنامهتمام در سالن اصلی تئاتر )صحنه

هاای  قصه»، «بوکاچيو»اثر « دکامرون»ی است چند اليه از ، اقتباساصلدر ،بازی نمود! از طرح داستان نمايشنامه که بگرريم که

، مضمون اين نمايشنامه، دقيقااً، در  «صاد، چوب »از « چراغ آخر»و « صاد، هدايت»از « مرقد آقا»، «چاووسر»از « کانتربوری

حامال تعادادی   کشاتی  »ايست که تا کنون از آن سخن گفته و بيست سال فستيوال را برپاا داشاته اساتي     ايدهراستای همان 

گيار اسات   دی معرکاه دارد. در اين ميان هم، سيدای دارد که به شيرينی بيان میهست . هر مسافر حرف و قصدا مسافر عازم کربال

گاوش   او هاای خرافای  است و با تمسخر به گفتهفکری که به قصد تحصيل راهی کراچی کربال دارد و برای جوان روشنعزم که 

پرساد، مگار   فر بکوبد. و جوان هم به نيشخند میگويد و اين که تصميم دارد مي  اسالم را در بالد کُیداستان خود را م دهد،می

 «؟!دمي  اسالم را در آن بکوب دخواهکه می استفرکربال بالد کُ

تارين کاار فساتيوال باود،     تارين و باه روز شاده   در واقع، سياسی ،و وري  روخوانی شدئی ديگری که در بخ  تنمايشنامه

باود.  « مار  تصاادفی يا  آنارشيسات    »ناام   باه « داريوفو»نام داشت و آداپتاسيونی از کار « نويسمر  اختياری ي  وبال »

، اسااس در  ،که باياد  است یدر بازداشتگاه جانيان اسالم« ار بهشتیستّ»ی مردانهی قتل ناجواننمايشنامه به قلم نگارنده، درباره

باودن ايان نمايشانامه )ذهنيات پوساتری      زماانی حادثاه و ساربزنگاه     دقّات رژيم دانسات. در   ایهای زنجيرهی قتلآن را ادامه

ار ساتّ »هاای ضارب و جارح را در بادن     کاه نشاانه   یگپزشا »د روز پي  بود در خبرها آمدي فستيوال( همين بس که همين چن

 «اند.تأييد کرده است، زندانی کرده« بهشتی



جويی در وقت( خوانده شاد، در سابکی   ناس  )سالن انتظار تئاتر( و به تعجيل )صرفهی نامئدر فضا ،متأسفانه ،نمايشنامه که

االساالمی، فرساتاده از   ای، و سپس در لباس حجتای، ابتدا، در نق  ديوانهداردي هنرپيشهای تراژي  پرده برمیکمي  از حادثه

گاران را وادار   ساازد؛ او در پاياان شاکنجه   شکار مای نگاری کرده و آ لحظهرا « ارستّ»سوی رهبر، لحظات بازجويی و طريق قتل 

« ارساتّ »ياا  « يزياد »ی درگير جنگ قادرت باا   ت دنيا چشيدهی لرّساله ٣١« حسين»سازد تا بپريرند شهيد واقعی کيست، می

پروتاگونيست پاياان  ها و اش؟ لرا، نمايشنامه با نوحه و سرود ذيل از آنتاگونيستتنهای اميد مادر  يگانهو  ،ساله ١١جوان کارگر 

 گيردي  می

 هاي  امش  حسين مظلوم/ امش  حسين مظلومآنتاگونيست

 مهمان خواهران است/ مهمان خواهران است

 فردا سرش به نيزه / فردا سرش به نيزه

 در خاک و خون غلطان است/ در خاک و خون غلطان است

 يا حسين! يا شهيد! يا حسين شهيد! 

 پروتاگونيستي

 ار مظلوملوم/ امش  ستّار مظامش  ستّ

 مهمان خاوران است/ مهمان خاوران است

 هه/ فردا نام  تو قصدفردا نام  تو قصد

 ورد هرچی زبان است/ ورد هرچی زبان است

 ار شهيد!  ار! يا شهيد! يا ستّيا ستّ

فت کارده  ستيوال اُبله! ف« فت کرده است!فستيوال اُ»ي ، از ديد خود، می گفتاست که «خ گلستانهرشا»آری! شايد حق با 

واقعااً  او، ت داده است. اما، آياا  ش را، ظاهراً، از دس اميد، عشق، ايده م کرده، به عق  گردش کرده؛است، چرا که کاراکترش را گُ

  !ميرد؟می هرگز« مولير»آفريده ی  مريض خيالی؟ آيا خواهد مُرد

 

 سرانجام

گارار و  ساازمان بنياان  « انجمان تئااتر اياران و آلماان    »وی سا  ی بيالنای بيسات سااله از    هعرضشايد سرانجامی زيباتر از 

 صورتیکه، فعال،توانيم ارائه دهيم. اين بيالن ن ،در پايان اين بيستمين سال ،ندر شهر کل «فستيوال تئاتر ايرانی»ی برگزارکننده

تأييد گرديده، به قرار زيار   ه فستيوالبرسان های ياریو نيز سازمان آن از طرف وزارت دارايی آلمان،مالی  رئوسنسبی دارد، اما 

 استي

 

 444 کنندههنری شرکت -تعداد گروه تئاتری 

 0044 کنندهتعداد هنرمند شرکت
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 يورو 044.444 و ...( ع درآمد )فروش بليط، دفترچهجم

ت
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يورو
 

 يورو 37.444 مجموع کم  کلتورآمت کلن

 يورو 56.444 مجموع کم  کليسای پروتستان

 يورو 74.444        بابايی -زاده مجموع کم  فاميل فالح

 يورو 00.444       برلين -بنجموع کم  بنياد هنرهای نمايشی م

 يورو  NRN        6.444ی د خيريهمجموع کم  بنيا

 يورو  4.644        مجموع کم  کليسای کاتولي   

 يورو  7.444        مجموع کم  حزب سبزها

 يورو  06.44  پولتين -مجموع کم  فاميل سليمانی 

 يورو  0.444        زادمجموع کم  شرکت فرش گيتی

 يورو  6.444        ه(مجموع کم  ياران و دوستان )متفرق
 

 

                                                           *** 

 

 

 

 

 74844 تعداد تماشاگر ديدار کننده

 يورو 744.444 جمع مخارج



 

 

 

  مجموع ميزان کار و کم  افتخاری

       

 يورو 64.444             بابايی -زادهفاميل فالح

پولتسااين،  -فراماارز جاللاای، زهااره سااليمانی    حاميان شخصیي

)گيالناای(، شاااپور سااليمی، زاده ی اسااماعيلخااانواده

رشيد بهباودی، رحمات عاباد، حسان پرتاو، بهاارک       

عليزاده، آرش خليلی، محمد امياری، ناصار بهرامپاور،    

 ف  شرّعليرضا کوش  جاللی، ناصر صديقی، حميد مُ

 يورو 86.444        

 عصر نو، گويا، اخبار روز، پي  نت هايسايت

 گااردون،کاااوه، قاصاادک، نيمااروز، کااار، آرش،    نشرياتي

Stadt General-Anzeiger,  

General-Anzeiger (Köln) 

StadtRevue (Köln) 

الهااه خوشاانام، شااهرام ميريااان، دکتاار محمااود   گزارشگراني

خوشنام، رضا قلی رئيسی، جالل سرفراز، جواد طالعی، 

جاللای، دکتار نسارين بصايری،     دکتر عباس کوشا  

 آذربهرام چوبينه، علی امينی، حسين نوش

تئاتر اورانيا )کلن(، تئاتر آرکاداش )کلان(، تئااتر    ترهايتئا

باءتورم )کلن(، تئاتر هوريزون )کلن(، مرکاز فرهنگای   

 فويرواخه )کلن(، تياترون )برلين( آلته

 AHL Meerkatzen  نس رحيمی()ها هايهتل

  Hotel Königshof  )امير اميری(

  ,BBC, WDR, DW, Zamaneh راديوهاي
Voice of Amerika    

 

 يورو 744.444         جمع کل مخارج
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 هايگروهترين درآمد  ترين و بي کم

 

                                                                 ***     

 

 فستيوال سه دوره را گرراندي

 گروه شرکت کننده( 66تا  5تا فستيوال پنجم ) از  تکميدی اولي دوره

 گروه( 78تا  06ال ششم تا چهاردهمين فستيوال )ازاز فستيو تکيفيدی دومي دوره

 گروه( 08تا  04فستيوال تا امروز بيستمين ) از از پانزدهمين  تکيفيد -تکميدی سومي دوره

    

                                                               *** 

 

 ای از حجم کاري نمونه

     0464در طاول شا  روز فساتيوال    « لماان آ -انجمان تئااتر اياران   »در اختياار   کراياه  فقط در فستيوال بيستمي ماشين

 دويده است.کيلومتر 

 

 يورو 076.444    مجموع کار و کم  افتخاری

 يورو 436.444         مجموع کل مخارج فستيوال در طول بيست سال

 يورو5.444    «ادپرويز صيد»فستيوال / گروه  هفتميندر 

 يورو 74 «رفرهاد پايا»ومين فستيوال / گروه ددر 

 طور متوسط هر گروه در طول بيست سال فستيوال به
يورو دساتمزد دريافات کارده     704

 است



*** 

 «  مسعود ملکی»بهترين تماشاگري 

 ؟!«زادهمجيد فالح»اگري بدترين تماش

 «بهرخ بابائی»ترين کارگزاري ک زحمت

 

نقدی در اکثر سايت های فارسای زباان دربااره نمااي  هاای ارائاه شاده در         می شناسد،که وی را نگارنده همچون کف دست اش خوب  «علی رحمتی»م مستعار *اخيرا شخصی با نا

در اجارای   ،به استثنای سخن آغاازين فساتيوال   ،امی برده است. اما، مُشکل اين شخص در اينجاست که اون« مر  اختياری ... » د بحثنمايشنامه ی مور فستيوال منتشر ساخته که در آن از

 اجرا حضور نداشته است!هيچي  از نمايشات در سالن 

 

 به اميد فردا

 زادهمجيد فالح

07.00.07 

 

 


