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 یادداشت ناشر

چهااار سااال پااید، شاااید هنااوز هاا ، وقتاای در  - تااا سااه
هاای ایرانای    ها سراغ نمایشانامه  ها و کتابخانه فروشی کتاب
های کتااب   رفت ، از کمی آثار داخلی و خالی بودن قفسه می

قریحاه و بااقوع عر اه     از نام نویسندگان جاوان و خاو   
ای ادبی  شدم. گونه ادبیات نمایشی، دچار یأس و ناامیدی می

ترین زماان   زده و در بحرانی ترین شرایط جوانه تکه در سخ
بالیده و رشد کرده بود، حاال دچاار رکاود و فراموشای شاده     

 بود!
هاای زیاادی وجاود     حا   کردن آثار، راه برای احیا و جمع
ها تماس و ارتباط گرفتن با عزیزان اها    داشت. یکی از آن

قل  و  احب سبک بود که تعدادی از اسااتید دانشاگاهی و   
راه دیگار    قلا  بودناد.   دادی ه  از دوستان تئاتری و ها  تع

هاای جاوان    ایجاد انگیزه و دست دراز کردن به طرف مؤلف
 49بود که همین کار ه  انجام شد. اولین کتاب را در ساال  

چاپ کردی  که با استقبال خوبی همراه بود و بعد به ترتیب 
 نام کاه بار ماا    طی هماهنگی با نویسندگان بزرگ و  احب

منت گذاشتند تا در خدمتشان باشی . تعاداد زیاادی اثار باه     
شد. بهترین  دست  رسید. خب باید از این استقبال قدرانی می

ادباای و منصاافانه بااا   -شااک  قاادردانی، برخااورد علماای 
کردم آن ها    ها را انتخاب می ها بود. باید بهترین نمایشنامه

خاورد  با ا ول و معیارهای قاب  قبول. برای اینکاه ایان بر  
ادباای منصاافانه  ااورت گیاارد، از میااان همااه     -علماای

کرده بودند. تعداد چشامگیری را    ها کار نویسندگان که سال



 

 

انتخاب کردم که شایسته چاپ در این پک ادبی بودناد. تاا   
ی مخاطب اه  تئااتر را فاراه  کارده     هر خواسته و سلیقه
پسند که چنادین اثار گاواه     گیر و مشک  باش . بسیار سخت

 ادعاست.  این 
نویساان   انتشارات آماره به نیت همراه شدن با نمایشنامه
هاا در ایان    و ارج نهادن به شاور و شاوع آفرینشاگرانه آن   

وضعیت عجیب و ترسناک اقتصادی به یاری و خواست خدا 
و همت شما نویسندگان عزیز این مسیر را ادامه خواهد داد. 

خواننادگان   ها مورد پساند  امیدواری  که مجموعه نمایشنامه
 ای باشد برای خلق آثار بهتر. عزیز قرار بگیرد و انگیزه

پایان از مدیرمسئول محترم انتشارات آماره جنااب آقاای    در
پرست که زحمت بسیار زیادی کشایدند و از تای     فرهاد نوع

زحمتکد این نشریه و انتشارات که امکاناات گارم کاردن    
 این فضا را مهیا ساخت، بسیار متشکرم.

 
 ن بنائیهوم

 دبیر بخش ادبیات نمایشی و داستانی



 

 

 

 

 ها: نقش
 

 آبانازار
 غالم حلقه به گو 

 عالءالدین
 )مادر عالءالدین(توانکی

 ی ) برادر عالءالدین(شیو
 ۱سرباز
 ۲سرباز
 ۴سرباز
 ۳سرباز

 شاهزاده خان  چینی
 رز)همدم شاهزاده خان  چینی(

 )همدم شاهزاده خان  چینی(دایسی
 )همدم شاهزاده خان  چینی(پانسی

 غول چراغ جادو
 امپراتور

 مردم شهر



 

 

 
 

 

 
 

 1ی صحنه

 شب

 

 (.آبانازار در صحنه است .زند یمرعد و برق )
بودن برای من  فیضعی نفرت دارم. خوبمن از  آبانازار 

باه مان    کان   یمجستجو  کهی رو قدرت. رهیقح
 ببخشین!

 ستااد  یای تماشاگران روبرو. آبانازار زند یمرعد و برق به شدت )

 (است. 
همه چیز سر جای خودشه! فقاط هار دو هازار     آبانازار 

ی مخفا سارار  ا ، نگهبوناای شاب،  باار  کسال ی
باناازار،  آ دن. امشاب، مان،   نشون مای شون رو 
ی قادرت  جساتجو جاادوگر زماان،    نیتر بزرگ

رسون  و جهاان رو ماال    بزرگ رو به پایان می
 !کن  یمخودم 

 (.افکند یم نیطنیی صدا. زند یم. رعد و برق دوبار  خندد یم)
 


