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 پیشگفتار
 
 
 

 
ها کودکان است. رويکرد هر کدام از اين نمايشنامه کتاب حاضر شامل دو نمايشنامه ويژة

بر مفهومی ژرف برای کودکان تاکید دارد که همانا مهارت آموزی از طريق قصه و دارم 
رد که در داان را به تکاپو وااری بر ذهنیت و باورهای آنان، قوة خیالشاست؛ تا با تاثیرگذ

اک تقويت قوای ذهنی در راستای ادر ةترين شیوکه مهم -پردازی نتیجه بتوانند با خیال
و استفهام مسايل گوناگون است ـ به اين مهم دست يابد. هوش کودکان از پسِ ادراک 

واند تشود و آنگاه است که کودک میتر میپیرامون و بهره بردن از تخیل است که قوی
 های درست بگیرد و خودباوری را معنا کند.تصمیم

  سیاه طلسِم کوِه 

ین رو هستیم که در عنام دارد با کودکی روبه« سیاه کوهِ طلسمِ»اول که  در نمايشنامة
اش را يارای واليتیزنان هممردان و بزرگزند که بزرگکودکی دست به کاری می

وحشت از  جا سخنِرود که همهديوی میچنین تصمیم و اقدامی نیست. او به جنگ 
افتد. درست اوست. اما کودک که به دنبال نجات جان مادربزرگش است، به راه می

ده به اما بن ،گردداست که اقدام کودک منجر به شکست ديو و شکستن طلسم او می
نمايشنامه هرگز نخواستم از میزان باورپذيری آن فاصله بگیرم و دست  ةعنوان نويسند

انگیز یالخ یحسی و ادراکی بزنم. بلکه او با همان دنیا ةسازی بدون پشتوانبه اسطوره
ود ردارو برای مادربزرگش به چنین سفر خطرناکی میيافتن  ةخود و نیز با انگیز ةکودکان

. پس کودکِ مخاطبِ من استاش سودی همگانی برای اهالی ديار او که البته نتیجه
ه ک« قدرت اراده»يابد که در انسان نیرويی وجود دارد به نام در اين نمايشنامه درمی

 . به موفقیت و پیروزی رسیدستِ آن شود با هدايت درمی
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  ِفه قدبلندهِفه
فاع پشت و خارپشت توان ارتنام دارد، وقتی الک« فِه قدبلندهفِه»دوم که  در نمايشنامة

هره روند تا او با براغ زرافه میاش ببرند، سگرفتن ندارند تا جوجه گنجشک را به النه
از توان بدنی خود و قابلیتی که دارد اين کار را انجام دهد. در اينجا هم کودکِ مخاطب 

شود و اين که اگر خودش توان انجام فرايندی آشنا می« تدبیر»با مفهومی به نام من 
ز کانات پیرامون و نیتوان انديشه را به کار بندد و با استفاده از ابزار و امرا ندارد، می

به مفهوم مورد نظر خود دست يابد و موفقیت را رقم  کمک گرفتن درست و اصولی
 زند.

امیدوارم به قدر بضاعت توانسته باشم آثاری در خورِ فرهنگ غنی نمايشی کشورم 
های تئاتر عروسکی فهی مؤلهای کودک و حتهای نمايشگیری از نشانهو با بهره

 اشای آنها بر روی صحنه، کودکان تماشاگر را به وجد بیاورد.بنويسم که لذت تم
تر در پیش« کوه سیاه طلسمِ» دانم که نمايشنامةذکر اين نکته را هم ضروری می

قالب يک اثر مستقل و در يک مجلد مجزا توسط نشر ارجمند مهرگان دانش به چاپ 
ديگر،  ةيک نمايشنامنوبت چاپ دوم را پشت سر گذاشت و حاال در کنار  یرسید که حت

 روی عزيزان است.در قالب کتاب حاضر، پیش



 

 سیاه طلسمِ کوهِ
 
 
 
 
 
 

 
 :)به ترتیب حضور( کسان نمایش

 گوقصه 
 گلمراد 

 جون ننه 
 بنا
 آهنگر
 نجار
 خیاط
 آسیابان
 دهقان
 چوپان
 فرشته
 دیو

   
 :صحنه

 جایی آشنا. 
 های گلی و خشتی.یک آبادی کوچک با خانه

دی، جنگلی پیداست که زیر پای کوهی بلند قرار گرفته است.پشت سر آبا
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 بود یکی نبود؛ غیر از خدا هیچ کس نبود. یکی  :گوقصه
 زیر گنبد کبود، پسری بود به نام گلمراد.
اهالی ده اون رو دوست  ةگلمراد پسری باهوش و زرنگ بود و هم

 داشتند.
و یخبندون شدیدی  ها پیش که کوالک برفپدر و مادر گلمراد سال

به وجود اومده بود، توی راه مونده بودند و طی همون حادثه هم از 
 دنیا رفته بودند.

 کرد.گلمراد، حاال با مادربزرگ پیرش زندگی می
کاراشو  ةگلمراد مادربزرگشو خیلی دوست داشت و نه تنها هم

 داد بلکه کمک حال ننجون هم بود.خودش رو به تنهایی انجام می
 ل ننجون شده بود عصای دستش.به قو

تازه گلمراد هر کاری هم از دستش برمیومد برای اهالی ده انجام 
 کرد.داد و از هیچ کمکی دریغ نمیمی

 خوند.رفت و درس میها به مکتب میاون روز
 دوست داشت باسواد بشه.

ه شون باشخواست وقتی بزرگ شد آدم مفیدی برای آبادیدلش می
 ه باشند.و همه دوستش داشت

مردم ده هم گلمراد رو دوست داشتند و بهش محبت  ةالبته هم
 کردند.می
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 تو یادت نیست گلمراد
 از قدیما چی بگم من پسرم؟

 همه تندرست بودن
 خوب و سرحال و قوی

 پی کار و بار بودن
 خبیث اما از وقتی که اون دیو

 یه دفعه پیدا شد
 شچی عوض شدههمه

 به جای سالمتی و شادی
 شجا مریضی و کثیف شدههمه

 هاانگاری دلخوشیا و خنده
 شهمه تو قفس شده

 دونم؛می :گلمراد
 گی چی کار کنم؟ ولی می

 کنمیه نصیحت می :نجار
 اونو خوب به گوش بگیر

 اگه تو نزدیک اون دیو خبیث و بد بشی
 کنهمیاون طلسمت 

 برهتو رو با خود می
 جای شام و ناهارش

 کنهات میچپه لقمه

 ولی من به این کارا کار ندارم :گلمراد
 من فقط دنبال اون

 امآبیگل ریشه
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 ای رو بچینمشاخه
 ننجونم ةواس

 ببینم آقا گلمراد نجار:
 باشی بهت نگفتمگه اون حکیم
 آبیواین گل ریشه

 جای دیگه بچینی؟

 جا نیستیگه هیچنه د گلمراد:
 داروی ننجونم

 روی کوه سیاهه
 

گلمراد رو ستایش کرد و تصمیم گرفت اون  ةمردون ةمرد نجار روحی :گوقصه
 هم سهمی در این سفر مهم گلمراد داشته باشه.

 خودشو به گلمراد داد. ةبه همین دلیل ار 
 

 ای نیستخیلی خب چاره  نجار:
 انگاری باید بری

 من ةبگیر این ار
 و با خودت ببراین

 ندارم من چیزی بهتر
 اگه با دیو خبیث جنگت شد

 تونی با ارهمی
 دست و پاشو ببری

 درب و داغونش کنی
 

 گلمراد اره رو از دست مرد نجار گرفت. :گوقصه



 فِه قدبلندهفِه
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 :کسان نمایش
 فه )زرافه(فه  

 کوچیک )گنجشک(  
 )خارپشت( تیغک  

 پشت(الالک )الک  
 )گنجشک ـ پدر کوچیک( باباکوچیک  

 کوچیک )گنجشک ـ مادر کوچیک(مامان  
 

 :صحنه
 جنگل. 

 های بلند.با درخت  
 با زمینی پر از سبزه و علف.  

 در یک روز آفتابی.  
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 آید.نور می
تیغک و الالک بر روی زمین نشسته و بسیار غمگین و نگران 

 هستند.
تند که پیدا نیست و الی آنها در حال مراقبت از چیزی هس

 ها پنهان شده است.ها و علفسبزه
 

 مواظب باش سروصدا نکنی تا بیدار نشه.  :تیغک

 حل باشی.خودم حواسم هست. تو بهتره به فکر یه راه  :الالک

دونم باید چی کار رسه. نمیمن که دیگه چیزی به عقلم نمی :تیغک
 کنیم.

پیشنهادها رو من دادم؛ تو  ةهمببخشیدا تیغک جان؛ تا اینجا که  :الالک
 سه؟رگی دیگه چیزی به عقلم نمیمثلن چی گفتی که حاال می

خب همین که گفتم براش الالیی بخونی که بخوابه خودش  :تیغک
 کلی کاره دیگه الالک جان!

تونیم براش واقعن که تو شاهکاری! اینطوری حاال حاالها نمی :الالک
 کاری بکنیم.

 ریز غر بزن.تو هم که یک :تیغک

 زنم برای این که توی خنگول یه فکری بکنی.غر می :الالک
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واز خواندن کسی از بیرون صحنه به در همین هنگام صدای آ
 شنوند.تیغک و الالک صدا را می رسد.گوش می

 

 هان؟  :تیغک

 صدا از اون وره.  :الالک
 

 شود.فه وارد صحنه میفه
خودش است، در جنگل  او که در حال زمزمه کردن یک آواز برای

رود و آواز او سرخوش و خرامان پیش می رود.میبه پیش 
 خواند.می

 ها رسیده است.سرش باالست و تا نزدیکی درخت
 

 ست!فه قدبلندهاِ... اون که فه  :الالک

 بهتره صداش کنیم. شاید اون بتونه به ما کمک کنه.  :تیغک
 

خودش آواز دهد و همچنان برای فه به درختی تکیه میفه
 خواند.می

 زنند.تیغک و الالک او را صدا می
 

 فه...فه... فهفه  تیغک و الالک:
 

فه که گردن های فهاما صدایشان خیلی ضعیف است و به گوش
 رسد.دارد نمی ایکشیدهبسیار 

 

 فه...آهای فه  :تیغک

 فه قدبلنده...فه  :الالک


