
محمدعلی بهبودی

مشخصات فردی
 

متولد ۱/۶/۱۳۳۵ در زنجان
 

قد             ۱۷۲ سانتیمتر
اندازهی لباس   ۲۵
رنگ مو         سیاه

رنگ چشم        میشی
تسلط بر زبان   فارسی (زبان مادری)

               آملانی (کامل)
               ترکی آذربایجانی (کامل)

               ترکی ترکیه
               انگلیسی

ورزش           تنیس روی میز، فوتبال، کشتی، شنا
های محلی ایرانی رقص            رقص

گواهینامهی رانندگی   پایه یک
 

آموزش هنری

۱۳۶۲ - ۱۳۶۰           آموزش هنرپیشگی در هنرکدهی آناهیتا، تهران
اردیبهشت ۱۳۷۰   دریافت گواهینامهی هنرپیشگی از «کمسیون آزمایش سراسری هنرپیشگی» آملان 

گالدباخ» در شهر «مونشن
ای «مدیریت فرهنگی»، دانشگاه «هاگن» آملان ۱۳۸۱ – ۱۳۷۷      آموزش مکاتبه

۲۰۱۳ – ۲۰۱۴      دوره اموزش تکمیلی بازیگری در برابر دوربین در موسسه عالی تیاتر سینما و 
تلویزیون برلین

 
اشتغال هنری

۱۳۹۳ -  ۱۳۹۴                خانه تیاتر شهر “اشتوتگارت” املان
۱۳۹۱ – ۱۳۷۴      تئاتر دولتی شهر «اُبرهاوزن»، آملان

ای «کاستروپ راوکسل» در آملان ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹      تئاتردولتی منطقه
۱۳۸۳ – ۱۳۸۲      تئاتردولتی شهر «بن»، آملان

۱۳۸۰ – ۱۳۷۹      تئاتر دولتی شهر «ووپرتال»، آملان
۱۳۷۳ – ۱۳۷۲      تئاتر دولتی کودکان و نوجوانان درشهر زوریخ، سویس



۱۳۷۲ – ۱۳۷۱      تناتردولتی شهر زوریخ، سویس
۱۳۷۱ – ۱۳۷۰      تئاترآزاد «باربد»، شهر« کلن»، آملان
۱۳۷۰ – ۱۳۶۹      تئاتردولتی شهر «اشتوتگارت»، آملان

۱۳۶۹ – ۱۳۶۴      تئاترازاد «باربد»، شهر« کلن»، آملان
 

های سینمایی و تلویزیونی ای از فیلم گزیده

۱۳۹۳   - فیلم تلویزیونی  “کودک شانس” کانال اول تلویزیون املان آرد,  کارگردان:  میشاییل فرهوفن  
در نقش اقای ترزی

۱۳۹۲   - برنامه تلویزیونی شماره پرونده ایکس ایگرگ  حمله به کارینو / کانال دوم تلویزیون 
املانZDF,  کارگردان : داوید  کارراس  در نقش کیمون میلیونر یونانی

۱۳۹۲   - آژیر خطر برای کبرا  ۱۱ „جشن خانوادگی“  تلویزیون رطل,  کارگردان: آلکساندر دیرباخ  
در نقش عموی سمی

۱۳۹۲   - برنامه تلویزیونی شماره پرونده ایکس ایگرگ „ طوفان طال“ / کانال دوم تلویزیون 
املانZDF, کارگردان: تماس پاولی .  در نقش پدر لوون

۱۳۹۲   - سریال تلویزیونی «محل جنایت»،باعنوان «عسل ترکی»، شبکهی سراسری اول آملان، 
کارگردان: «کریستینه هارتمان»، در نقش «عبدول گونس

۱۳۹۲   - فیلم تلویزیونی «دانی لوینسکی»،با عنوان طالق اسالمی شبکهی تلویزیونی ساعت ۱، 
کارگردان: «ریچارد هوبر»، در نقض پدر «امین

آید»، شبکهی تلویزیونی RTL، کارگردان: «ماتیاس  ۱۳۹۲   - فیلم تلویزیونی «آنچه به حساب می
پاول»، در نقش «بیلست اوزتورک

۱۳۹۱   - سریال تلویزیونی «محل جنایت»، با عنوان «چه کسی سکوت را خواهد شکست، شبکهی 
سراسری اول آملان، کارگردان: «ادوارد برگر»، در نقش «آقای کارابای

          - سریال تلویزیونی «محل جنایت»، با عنوان «قدرت و ناتوانی»، شبکهی سراسری اول آملان، 
کارگردان: «توماس اشتیلر»، در نقش «آقای ینال

۱۳۹۱   - فیلم سینمایی «سیصد کلمه آملانی»، کارگردان: «زولی آالداگ»        در نقش «پدر سمس
          - فیلم آموزشی اینترنتی «شنیتسل و دمله» برای    مدرسهی ملی   املان، کارگردان: «دنیس 

تودورویچ»، در نقش «امره گونداگ
          - فیلم سینمایی «مدیکوس»، کارگردان: «فیلیپ اشتولتسل» در نقش «یک پرستار

۱۳۹۰   - فیلم کوتاه «زنده» برای مدرسهی عالی هنر «کلن»، کارگردان «لیا زودرمن» در نقش 
«هاینتس

املللی فیلم «کلن»، کارگردان: «یارک دودا» در  ۱۳۸۸   -فیلم کوتاه «لوئیز» برای مدرسهی عالی بین
نقش «بارام

۱۳۸۶   - فیلم تلویزیونی «دختر دیررسیده»، شبکهی سراسری اول آملان، کارگردان: «هندریک 
هاندلوگنت»، در نقش رانندهی تاکسی



۱۳۸۳   - سریال تلویزیونی «محل جنایت»،باعنوان «ماکس گراورت کجاست؟»، شبکهی سراسری 
اول آملان، کارگردان: «الرس کراومه

          - سریال تلویزیونی «کارآگاه چاق»، شبکهی سراسری آملان کارگردان: «فرانسیسکا مایر 
پریس

          - فیلم کوتاه «آملان جای خوبی است»، کارگردان: «ریچارد بورینگر
۱۳۸۲   - فیلم سینمایی «مردانی مثل ما»، کارگردان: «شری هرمان

۱۳۷۹   - فیلم تلویزیونی «به خاطریک مشت خوشبختی»، شبکهی سراسری اول آملان، کارگردان: 
کریستیانه بالتازار

۱۳۷۸   - فیلم تلویزیونی «سرود معدن»، فرستندهی RTL، کارگردان: «یورگن وبر
۱۳۷۵   - فیلم تلویزیونی «یک مرگ حتمی»، شبکهی سراسری دوم آملان، کارگردان: «دیتارد کالنته

۱۳۷۴   - نقش اول در سریال تلویزیونی «اجرای تنها برای کاراگاه زودمان»، قسمت ۱۱، کارگردان: 
«توماس نیکل

۱۳۷۲   - نقش اول در سریال تلویزیونی «محل جنایت»، با عنوان «جنون آنی»، شبکهی سراسری 
اول آملان، کارگردان: «ورنر ماسنت

کارگردانی تئاتر

۱۳۸۴   - نمایشنامهی «درخت راش یهودیان» اثر «آنته فون دروسته هولزهوف»، تئاتر شهر 
«اُبرهاوزن»، آملان

۱۳۸۳   - نمایشنامهی «هزار و یکشب امروزه» (تئاتر اپیزود)، تئاتر شهر «اُبرهاوزن»، آملان
۱۳۸۲   - نمایشنامهی «کثافت» اثر «روبرت اشنایدر»، تئاتر دیه Säule، «دویسبورگ»، آملان

ای که از سرما نمیترسد» اثر «زوران دِروِنکار»، کتابخانهی شهر  ۱۳۷۹   - نمایشنامهی «تنها پرنده
«دویسبورگ»، آملان

ها» اثر «اوژن یونسکو»، تئاتر شهر «اُبرهاوزن»، آملان ۱۳۷۸   - نمایشنامهی «صندلی
۱۳۷۵   - نمایشنامهی «ارهی زنجیری» اثر «هلموت کراوسر»، تئاتر شهر «اُبرهاوزن»، آملان

 
بازیگری تئاتری

 
های تئاتر شهر «اُبرهاوزن» از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ شده در نمایش های اجرا ای از نقش گزیده

 
-  «روزهای خوش» اثر «کورنل موندروزو» و «ویکتوریا پترانی»، کارگردان: «کورنل موندروزو»، در 

نقش «جعفر» و چند نقش دیگر
-  «ترس و نفرت در آملان» اثر «دیرک الوکه»، به کارگردانی نویسنده، در نقش اجراکنندهی برنامهی 

رادیویی (نقش اصلی)
- «سقوط خود را دوست بدار» اثر «آنگال ریشتر»، به کارگردانی نویسنده، در چندین نقش

- «باغ آلبالو» اثر «آنتون چخوف»، کارگردان: «پتر کارپ»، در نقش «سیمونوف پیشچیک»



خورد» بر اساس اثری از «اوژن البیشه» به نام «کاله فلورانسی»، کارگردان:  - «اسب کاله را می
های «ونسان» و «عمو تابر» «هربرت فریچ» در نقش

- «سکسوس» اثر «هنری میلر، کارگردان: «آندرهی ژولداک»، در چندین نقش
- «تارتوف» اثر مولیر، کارگردان: «هربرت فریچ»، در نقش «آقای وفادار»

- «پرواز بر فراز آشیانهی فاخته» اثر کن کیسی»، کارگردان: «اشتفان ماورر»، در نقش «برومدان 
سرخپوست»

- «ریچارد سوم» اثر «ویلیام شکسپیر»، کارگردان: «یوهانس لِپِر» در نقش «لرد ریچموند»
- «گزارشی برای فرهنگستان علوم» اثر «فرانتس کافکا» در نقش «پتر سرخه» (نمایش یکنفره)

- «زندگی گالیله» اثر «برتولت برشت»، کارگردان: «اوتو شنلینگ» در نقش «زاهد کوچک» و چند 
نقش دیگر

- «هزار و یکشب امروزه» (تئاتر اپیزود)، کارگردان: «محمدعلی بهبودی» در چندین نقش
های گوناگون - «شعلهی الهی» اثر «ورنر شروتر» به کارگردانی نویسنده در نقش

- «آقای ماوتس» اثر «زیبیله برگ»، کارگردان: «کالوس وایزه» در نقش راوی
- «آنتیگونه» اثر سوفوکلس»، کارگردان: «کریستوف روس» در نقش «کرِئون»

- «راهزنان» اثر «فریدریش شیللر»، کارگردان: «یوهانس لِپِر» در نقش «شوارتس»
- «پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» اثر «علیرضا کوشک جاللی»، کارگردان: «توماس گوریتسکی» در 

نقش «علی دلیر»

 اجرا در تئاترهای دیگر
      

۱۳۹۳ -۱۳۹۴ خانه تیاتر اشتوتگارت آملان نمایشنامه“ من نفرت      نخواهم ورزید” نوشته: عزالدین 
ابوالعیش گارگردان: ارنست کونارک در نقش دکتر عزالدین ابوالعیش

ای «کاستروپ راوکسل»، آملان، نمایش «در طرف مقابل» اثر «فتیح  ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ تئاتر منطقه
اکین»، کارگردان: «کریستیان شولتسه» در نقش «علی آکسو

۱۳۸۳ – ۱۳۸۲ تئاتر شهر «بن»، آملان، نمایش «آقای ماوتس» اثر «زیبیله برگ»، کارگردان: 
«کالوس وایزه» در نقش راوی

۱۳۸۰ – ۱۳۷۹ تئاتر شهر «ووپرتال»، آملان، نمایش «نردبام آسمان» اثر «داوید ادگار»، کارگردان: 
«هولک فِریتاگ» در نقش پناهجوی افغانی

۱۳۷۲ – ۱۳۷۱ تناتر شهر زوریخ، سویس، نمایش «بهشت روی زمین» اثر «روژ لیلیه»، کارگردان: 
«آلویس میشل هایگل» در نقش «عثمان

۱۳۷۰ – ۱۳۶۹ تئاتر شهر «اشتوتگارت»، آملان، نمایش «در اعماق» اثر ماکسیم گورکی»، 
کارگردان: «ولف دیتریش شپرنگر» در نقش «تاتار

 
های رادیویی نمایشنامه

 
۱۳۸۹             «بیالل» در نقش مهاجر غیرقانونی در راه اروپا، رادیوی غرب آملان



های تاریخ»، رادیوی غرب آملان ۱۳۸۷             «شهرزاد و سرچشمه
                    یک قسمت از سریال رادیویی «محل جنایت» به نام «موضوع مذاکره»، رادیوی غرب 

آملان
۱۳۸۶             یک قسمت از سریال رادیویی «محل جنایت» به نام «امیر»، رادیوی غرب آملان

۱۳۸۵             «سوی تاریک عشق»، رادیوی غرب آملان
۱۳۸۴        «ازدواج اجباری»، رادیوی غرب آملان

زمین»، رادیوی غرب آملان ۱۳۸۳        «منصور با عطر مشرق
           ««پاپا، اسالم چیه؟»، رادیوی غرب آملان

           «سیستم هری بونز»
۱۳۸۲        «کوچگران صحرا»، رادیوی غرب آملان

۱۳۸۱        «کفترباز»، رادیوی غرب آملان
۱۳۷۹        «راز پالینا اسکاروا»، رادیوی غرب آملان

۱۳۷۸        «اطاق بابا»، رادیوی غرب آملان
               «آلو با نمک»، رادیوی غرب آملان

۱۳۷۷        «تبانی در ساحل نیل»، رادیوی غرب آملان
آسا»، رادیوی غرب آملان ۱۳۷۵        «و در پایان یک باران سیل

           «آنا و معمای ابوالهول»، رادیوی غرب آملان
۱۳۷۰        «سفر دریایی»، رادیوی غرب آملان

غرب آملان ۱۳۶۹        «زن مسخره با بیل باغبانی»، رادیوی جنوب
 

ها جایزه
 

۱۳۷۷             جایزهی «بنیاد هنر و فرهنگ» استان «نوردراین وستفالن» آملان به نام  تهیترزونگ 
(ضرورت تئاتر)

۱۳۷۶             جایزهی اول کارگردانی برای نمایش «ارهی زنجیری»، شهر «النگنفلد»، استان 
«نوردراین وستفالن»، آملان

           دریافت نشان تئاتر شهر «اُبرهاوزن»، آملان
 

های ویژه برنامه
 

هایی با عنوان «چای و گپ» را به ابتکار خود در محل تئاتر شهر  من از سال ۱۳۸۵ برنامه
«اُبرهاوزن» تهیه و برگزار میکردم که بعدها به «کافه شرقی» تغییر نام دادند و تا سال ۱۳۹۱ ادامه

.یافتند
های متفاوتی در بارهی مسایل اجتماعی و سیاسی، مانند جذب  های گفتگو به موضوع در این شب

مهاجران در جامعهی آملان، جنگ افغانستان، اسالم و دموکراسی، برنامهی اتمی ایران و بهار عربی 
پرداخته میشد. برای این گفتگوها هر بار از یک شخصیت اجتماعی یا علمی آگاه دعوت میشد و 



تعداد زیادی از همکاران تئاتری در آن شرکت میکردند. تالش من این بود که این گفتگوها در عین 
هایشان، در فضایی دوستانه و خودمانی انجام گیرند، به همین دلیل محل اجرای  جدی بودن موضوع

آن را در کافهی تئاتر قرار دادم و از نیمساعت پیش از آغاز برنامهی اصلی، شخصا به شیوهی سنتی 
کردم. ایرانی از میهمانان پذیرایی می

هایی که در ارتباط با موضوع گفتگو به  ای آغاز میشد؛ در فاصلهی منت برنامهی اصلی با ترانه
های دیگری که همگی به وسیلهی مدیر موسیقی تئاتر تدوین  وسیلهی همکارانم خوانده میشد ترانه

شده بودند، به همراهی پیانو اجرا میشدند. در طول برنامه، اطالعاتی در رابطه با موضوع گفتگو که 
ای منعکس میشدند.  کنندگان روی پرده از منابع گوناگون کسب شده بودند، برای استفادهی شرکت
کنندگان حضوری، همهی عالقمندان میتوانستند از طریق اینترنت در گفتگو شرکت  عالوه بر شرکت

کنند.
میهمانانی که برای این گفتگوها دعوت شدند، چند استاد دانشگاه در رشتهی علوم سیاسی، چند 

های آملان و چند شخصیت اجتماعی دیگر بودند گزاران سرشناس رسانه نویسنده، خبرنگاران و برنامه

ها ای از نقدهای رسانه گزیده
 

در بارهی نمایش «ترس و نفرت در آملان» اثر «دیرک الوکه» به کارگردانی نویسنده
"... بازی محمدعلی بهبودی، هنرپیشهی متولد ایران در نقش اجراکنندهی غرغروی برنامهی رادیویی در 

اهلل اصیل و بسیار تاثیرگذار بود. موفقیت تئاتر شهر اُبرهاوزن  وتحلیل جهانبینی حزب هنگام تجزیه
های استثنایی هنرپیشگان آن است." مدیون شخصیت

های تئاتری آملان)، اکتبر ۲۰۱۱ نشریهی دویچه بعوعهنن (صحنه
 

در بارهی نمایش «در طرف مقابل» اثر «فتیح اکین
"محمدعلی بهبودی شخصیت «علی آکسو»،را با حسادت، خشم، دستپاچگی و میهماننوازی اصیلش  

زنده و ملموس ارائه میدهد."
وستفالویهلیسچر انزیگر (روزنامهی وستفالن)، ۱۷ مارس ۲۰۱۱

 
در بارهی نمایش «سکسوس» اثر «هنری میلر

درپی روی آن مینشیند و  "... روی صحنه یک مبل ازمدافتاده قرار دارد که محمدعلی بهبودی پی
هایی که حدومرزی  ها و وسوسه گذارد، نمادی برای هوس عروسکی را روی زانوی خود می

کند که همگی در یک ویژگی، یعنی عالقه  نمیشناسند. بهبودی چندین نقش را در این نمایش بازی می
به دختران نابالغ مشترکند. نمایش با بازی او فضایی سورالیستی و شیطانی مییابد. گرچه او 

جا حاضر است و سرنخ همهی حوادث را در  کند، به نظر میرسد که همه بیشتر در پس پرده عمل می
دست دارد."

سایت اینترنتی مهر تئاتر (تئاتر بیشتر)، سوم آوریل ۲۰۰۹
 

در بارهی نمایش «پرواز بر فراز آشیانهی فاخته» اثر «کن کیسی»/ «دیل واسرمن



خانه است و یک ایرانی در جای یک بومی آمریکایی قرار گرفته. نقش برومدن، یک  "دنیا یک دیوانه
ای که خود طعم تلخ  شده - را محمدعلی بهبودی، هنرپیشه بومی آمریکایی – نمایندهی اقوام سرکوب
کند. او ستارهی این نمایش  شدن را چشیده است، به نحوی کامال پذیرفتنی و ملموس بازی می رانده

است."
معوعنسترسچ زیتونگ (روزنامهی مونستر)، ۲۴ فوریهی ۲۰۰۸

 
در بارهی نمایش «گزارشی برای فرهنگستان علوم» اثر فرانتس کافکا

ای که گاهی به قفس تبدیل میگردد وارد میشود و گزارش  "... و آنجا که پتر سرخه به سکوی خطابه
میدهد که چگونه تف کردن را یاد گرفته، بازی بهبودی به حد اعالی فشردگی میرسد، احساسی 

انگیزد و موفق است. بازی بهبودی با نوسان میان یک میمون  بینهایت انسانی در تماشاگران برمی
ها تطبیق داده، بسیار تاثیرگذار است." طبیعی و میمونی که خود را با انسان

 نرذ (روزنامهی منطقهی رور آملان)، دوم مه ۲۰۰۶
 

در بارهی نمایش «پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» اثر علی جاللی
"نمایش «باکاروان سوخته» که سه شب پیاپی بابازی محمدعلی بهبودی دربرلین اجرا شد، احتماال 

ای که اینجا زندگی کرده  های خندهدار از خانواده مهمترین حادثهی تیاتری این هفته برلین  بود. خاطره
و همسرش که در هنگام خطر نمیتواند منظور خود را بیان کند."
دیه ولت (یکی از چند روزنامهی سراسری آملان)، ۸ فوریهی ۱۹۹۹


