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 : استخوانِ ماهیِ جادویی عنوان

 منوچهر اکبرلو :نویسنده

 879-733-7237-10-7  شابک:

 0011تاریخ چاپ:، اول :چاپنوبت 

 نسخه 211تیراژ : 

جزئی یا برداشت آزاد، برداری، اسکن و میکروفیلم،  هرگونه کپی

ممنوع بوده و پیگرد یا مولف  کلی بدون اجازه مکتوب نشر آماره

 قانونی دارد

باشد و  می  های پدیدآورنده کتاب بازتاب اندیشه یمحتوای اصل

 .باشد ی ایشان می مسئولیت درستی آن به عهده

 است  محفوظ آماره نشر برای ونشر چاپ حقوق تمامی ©

ابتدای ، خیابان انقالب، دان انقالبمی، دفتر مرکزی نشر آمـاره: تهران

 18279770280تلفن  0واحد  ، 207پالک ، خیابان دوازده فروردین

 

 سایت نشر آمـاره مراجعه کنید: برای آگاهی از مراکز فروش و سایر اطالعات به وب
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 ادداشت ناشری

 سه -تا درچهار وقتی هم، هنوز شايد پیش، سال
کتابخانهفروشیکتاب و نمايشنامهها سراغ ايرانیها های
هایکتابرفتم،ازکمیآثارداخلیوخالیبودنقفسهمی

خوش و جوان نويسندگان نام عرصهاز باذوق و قريحه
ایادبیشدم.گونهادبیاتنمايشی،دچاريأسوناامیدیمی

ترينزمانزدهودربحرانیرايطجوانهترينشکهدرسخت
فراموشیشده و رکود حاالدچار بود، کرده رشد و بالیده

بود!
جمع و احیا راهبرای آثار، وجودحلکردن زيادی های

هاتماسوارتباطگرفتنباعزيزاناهلداشت.يکیازآن
قلموصاحبسبکبودکهتعدادیازاساتیددانشگاهیو

 هم همتعدادی و تئاتری دوستان بودند.از ديگرقلم راه
هایجوانايجادانگیزهودستدرازکردنبهطرفمؤلف

۹۷بودکههمینکارهمانجامشد.اولینکتابرادرسال
چاپکرديمکهبااستقبالخوبیهمراهبودوبعدبهترتیب

صاحب نويسندگانبزرگو ماطیهماهنگیبا بر که نام
گذا بهمنت اثر زيادی تعداد باشیم. خدمتشان در تا شتند

شد.بهتريندستمرسید.خببايدازايناستقبالقدرانیمی
علمی برخورد قدردانی، با-شکل منصفانه و ادبی

بايدبهتريننمايشنامه انتخابمیهابود. کردمآنهمهارا
برخورد اين اينکه برای قبول. قابل معیارهای و اصول با

همه-یعلم میان از گیرد، صورت منصفانه ادبی
تعدادچشمگیریراهاکارنويسندگانکهسال کردهبودند.



 
تا اينپکادبیبودند. انتخابکردمکهشايستهچاپدر

سلیقه و خواسته کردههر فراهم را تئاتر یمخاطباهل
سخت بسیار مشکلباشم. و گواهگیر اثر چندين که پسند

اينادعاست.
نمايشنامه نويسانانتشاراتآمارهبهنیتهمراهشدنبا

آن آفرينشگرانه شوق و شور به نهادن ارج اينو در ها
وضعیتعجیبوترسناکاقتصادیبهياریوخواستخدا
وهمتشمانويسندگانعزيزاينمسیرراادامهخواهدداد.

نمايشنامه مجموعه که خوانندگامیدواريم پسند مورد انها
ایباشدبرایخلقآثاربهتر.عزيزقراربگیردوانگیزه

جنابدر آماره انتشارات محترم مديرمسئول از پايان
پرستکهزحمتبسیارزيادیکشیدندوازآقایفرهادنوع

گرم امکانات که انتشارات و نشريه اين زحمتکش تیم
کردناينفضارامهیاساخت،بسیارمتشکرم.



 هومن بنائی
دبیر بخش ادبیات 

 نمایشی و داستانی



 

 

 
 دو بازیگر

نقشهای:در
فرشتهمهربان/فروش/ماهیملکه/پادشاه//6راوی/۱راوی

 قورباغهسارا/
 

ترانه و موسیقی و حرکت( ام ) نوشتهجاهایی که 

نظر کارگردان  تا پیشنهاد من است برای گذاشتن ترانه.

 چه باشد! 

. تا ام گذاشتهمضمون و حال و هوای آن قطعه را هم 
 نظر شاعر و آهنگساز چه باشد.

  



 

 
 
سالم. 1
سالم. 2
اينيهافسانهاست. 1
کاهتااحاااليیهااافسانهفقطيهکمبا 2

شنیدينفرقداره.
...پادشااهیباوديکیبوديکینبود.ياه 1

)پادشاهمیشود.(...ايناهاش
)ملکهمیشود.(ويهملکهای. 2

پادشاهخوبیبود.چرا؟،پادشاه 1
چوناينپادشاهکارمیکرد. 2
ادارهتاوبلهمنتويهادارهکاارمیکانم. )پادشاه( 1

برنامهريزیشهر.
 )ملکه(2

 

شوهرمنمثلپادشاههایديگهنیست
بخوروبخواباهوکاارششاکارکهفقط

باشهوجشنگرفتن.
...بافاتمایملکههمتوخونهدستکش )پادشاه(1

ايناهاش...هرکادومشروهامدوساکه
فروخت.می

سهسکه. )ملکه(2
اِ؟گرونشده؟بلهسهسکه. )پادشاه(1
شاهوملکه)ترانه و موسیقی و حرکت( 1

قباولزيااده؟بلاه...نوزدهتابچهداشاتن



 

،دارمکهزياده.امااپادرمادرهاایقاديم
فکاردوستداشتنزيادبچهداشتهباشن.

همنمیکردنکهکیقرارهاينبچههارو
سیرکنه.

 


