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       - ۱۴۳۱  ر،  ه وچ ن و، م رل ب اک : سرشناسه

 شاهنامه حکیم توس/ افسانه ماردوش: اقتباسی از : عنوان و نام پديدآور 
 منوچهر اکبرلو.

 .۱۳11تهران: آماره،  : مشخصات نشر 

 ص. 76 : مشخصات ظاهری 

      4-732602-622-978  : شابک 

 فیپا : نويسی وضعیت فهرست 

      باالی عنوان: نمايشنامه.   : يادداشت 

. شماهنامه .    ؟ق۳۱6  - ۴۲۳  فردوسی، ابوالقاسمم،     : موضوع 

           ها اقتباس --ضحاک 

نممماي   -- ۱۳قممرن  --نمايشممنامه فارسممی   : موضوع 
 کودکان و نوجوانان

 --Persian drama -- 20th century : موضوع 
Children's theater 

. شماهنامه .      ؟ق.۳۱6  - ۴۲۳  فردوسی، ابوالقاسم،    : شناسه افزوده 

           ضحاک

           PIR7۳۵۴    : بندی کنگره رده 

      ]ج[ ۲/6۲اف ۸ : بندی ديويی رده 

      6۱6۴۱۳۴   : شماره کتابشناسی ملی 
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  افسانۀ ماردوش: عنوان

 منوچهر اکبرلو: تألیف

 869-722-6227-02-4: شابک

 0400 چاپ: تاریخ   اول، :چاپنوبت 

 نسخه 200: تیراژ

جزئتی یتا کلتی    برداشتت زااد،  برداری، اسکن و میکروفیلم،  هرگونه کپی

 داردممنوع بوده و پیگرد قانونی یا مولف  بدون اجااه مکتوب نشر زماره

باشد و مستوولیت   می  های پدیدزورنده کتاب بااتاب اندیشه یمحتوای اصل

 .باشد ی ایشان می درستی زن به عهده

 حقوق چاپ ونشر برای نشر زماره محفوظ است  تمامی ©

ابتتدای  ، خیابتان انقت ب  ، میتدان انقت ب  ، تهتران : دفتر مرکزی نشر زمتاره

 08279674280تلفن  4واحد ، 207پ ک ، خیابان دوااده فروردین

 

 : سایت نشر زمتاره مراجعه کنید برای زگاهی اا مراکز فروش و سایر اط عات به وب
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 یادداشت ناشر

چهار سال پمی ، شمايد هنموز همم، وقتمی در       -تا سه 
همای ايرانمی    ها سراغ نمايشمنامه  ها و کتابخانه فروشی کتاب
کتماب   های رفتم، از کمی آثار داخلی و خالی بودن قفسه می

قريحمه و بماقوق عر مه     از نام نويسندگان جموان و خموش  
ای ادبی  شدم. گونه ادبیات نمايشی، دچار يأس و ناامیدی می

ترين زممان   زده و در بحرانی ترين شرايط جوانه که در سخت
بالیده و رشد کرده بود، حاال دچمار رکمود و فراموشمی شمده     

 بود!
زيمادی وجمود   همای   حم   کردن آثار، راه برای احیا و جمع
ها تماس و ارتباط گرفتن با عزيزان اهم    داشت. يکی از آن

قلم و  احب سبک بود که تعدادی از اسماتید دانشمگاهی و   
راه ديگمر    قلمم بودنمد.   تعدادی هم از دوستان تئاتری و همم 

همای جموان    ايجاد انگیزه و دست دراز کردن به طرف مؤلف
 ۳7را در سمال   بود که همین کار هم انجام شد. اولین کتاب

چاپ کرديم که با استقبال خوبی همراه بود و بعد به ترتیب 
نام کمه بمر مما     طی هماهنگی با نويسندگان بزرگ و  احب

منت گذاشتند تا در خدمتشان باشیم. تعمداد زيمادی اثمر بمه     
شد. بهترين  دستم رسید. خب بايد از اين استقبال قدرانی می

منصممفانه بمما  ادبممی و -شممک  قممدردانی، برخممورد علمممی 
کردم آن همم   ها را انتخاب می ها بود. بايد بهترين نمايشنامه
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با ا ول و معیارهای قاب  قبول. برای اينکمه ايمن برخمورد    
ادبممی منصممفانه  ممورت گیممرد، از میممان همممه     -علمممی

کرده بودند. تعداد چشممگیری را    ها کار نويسندگان که سال
ی بودنمد. تما   انتخاب کردم که شايسته چاپ در اين پک ادب

ی مخاطب اه  تئماتر را فمراهم کمرده     هر خواسته و سلیقه
پسند که چنمدين اثمر گمواه     گیر و مشک  باشم. بسیار سخت
 اين ادعاست.  

نويسمان   انتشارات آماره به نیت همراه شدن با نمايشنامه
هما در ايمن    و ارج نهادن به شمور و شموق آفرينشمگرانه آن   

به ياری و خواست خدا وضعیت عجیب و ترسناک اقتصادی 
و همت شما نويسندگان عزيز اين مسیر را ادامه خواهد داد. 

ها مورد پسمند خواننمدگان    امیدواريم که مجموعه نمايشنامه
 ای باشد برای خلق آثار بهتر. عزيز قرار بگیرد و انگیزه

پايان از مديرمسئول محترم انتشمارات آمماره جنماب     در
بسیار زيادی کشمیدند و از  پرست که زحمت  آقای فرهاد نوع

تیم زحمتک  اين نشمريه و انتشمارات کمه امکانمات گمرم      
 کردن اين فضا را مهیا ساخت، بسیار متشکرم.

 

 هومن بنائی
دبیر بخش ادبیات 
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 فریدون

 ارمایل
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 اول مجلس
 و گرمایل ارمایل

 (روند. و می ندیآ یمی کسان شود. شنیده می سروصدای زیادی(
 بايد فکری کرد.، گرماي   ارمایل

 بايد فکری کرد.  گرمایل
 جوانان ايران درخطرند.  ارمایل

 .شوند یمهمگی خوراک مارها  دارند  گرمایل
 چه کنیم ارماي ؟  ارمایل

 بايد فکر کنیم گرماي ؟  گرمایل

 (شود. می وارد سربازی)
 ضحاک نبايد منتظر بماند. جناب کنید. شتاب  سرباز
 .ميآمد  ارمایل

 شود. می آماده .زودی به  گرمایل
 


