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 مجموعه نمایشنامه : 

 ؟! ... گفتی حق با کیهاگه 
 

 

 

 

 

 مولف:

 اکبر سهرابی معزآباد
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 ۱۳۴۴ - سهرابی معزآباد، اکبر،  : سرشناسه

 معزآباد.اگه گفتی حق با کیه ... !؟/ اکبر سهرابی : عنوان و نام پديدآور

 ۱۳۹۳.اصفهان: آسمان نگار،  : مشخصات نشر

 ۴۸ص. : ظاهریمشخصات 

 ۲5۰۰۰ريال: 3-98-6596-600-978 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی

 باالی عنوان: مجموعه نمايشنامه : يادداشت

 ۱۴قرن  --نمايشنامه فارسی  : موضوع

 ۱۳۹۳ ۷الف۴۳ھ/ PIR۸۳۴۸ : رده بندی کنگره

 ۲فا۶۲/۸ : رده بندی ديويی

 ۳۴۴5۶۷۶  : ابشناسی ملیشماره کت

 آسمان نگار انتشارات 

(09131172642) 
 ؟!... اگه گفتی حق با کیه  نام کتاب:

 اکبر سهرابی معزآباد :شاعر

 دانیال نصر اصفهانیطراح جلد: 

 سیدمحمدرضا سمسارزادهمدیر تولید: 

 تومان 2500: قیمت

 1393اول/نوبت و سال چاپ: 

 جلد 1000تیراژ: 

-98-3ارد بین المللی کتاب: شماره استاند

6596-600-978 

نوی این اثر محفوظ و کلیه حقوق مادی و مع»

 «است مخصوص پدیدآورنده
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تقدیم به بهترین 

 عزیزانم 

پدر ، مادر و همسر 

 مهربانم

  

 و 

 

تقدیم به دوست  

عزیزم شهید قاسم 

 کاروری نسب
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 فهرست مطالب

 مقدمه

ه اگ ه جمع گردد وانگهی دريا شود يا: قطره قطرنمایشنامه اوّل

 گفتی حق با کیه ؟ 

  عالج درد قلینمایشنامه دوم : 

 : معمّا چون حل گشت آسان شود  نمایشنامه سوم

۷ 

۸ 

 

۲۰ 

۳۳ 
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 به نام خدا

 

 مقدمه 

مقدمتاً خدای بزرگ را سپاسگگزارم کگه فوفیگق فگدوين ايگن مجموعگه را       

 ود . عنايت فرم

شک و شبهه نیست که آينده ايران در دست کسانی است که با هیچ جای 

ه کگ دقت و فعمق کتاب میخوانند و از هر کتاب آنچه را بخاطر میسگپارند  

ی بکار راه بردن زندگانی فردی و اجتماعی مگی آيگد يگا از آن مگددی بگرا     

فهذيب نفس و پرورش فکر يا طراوات خاطر حاصگل مگی شگود سگپس از     

وانده های خود بگديگران فمتعگی میدهنگد و فايگدت ماتويگات و      حاصل خ

يگن  تب را با اين فرفیب عام میکنند، اما مسلم می دانگیم کگه ا  مضامین ک

ت و کتاب نمی فواند بدون اشکال باشد و مشتاقانه آماده ی دريافت نظگرا 

 پیشنهادات فمامی خوانندگان ماترم هستیم.

ر مانه دمامی افرادی که حقیر را صمیدر پايان برخود الزم می دانم که از ف

حل مشکالت که با آن مواجه بودم يگاری نمودنگد بگويده دوسگت عزيگزم      

 و پسرانم آقايگان مامگد و احمگد سگهرابی     جناب آقای بهزاد پور فرهمند

از  فشکر و قدردانی می کنم و آرزوی فوفیق روز افزون برای ايگن عزيگزان  

 درگاه باری فعالی خواهانم .

 بی اکبر سهرا
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 بسمه تعالی

اگر اول  : قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود یا نمایشنامه 

 گفتی حق با کیه ؟ 

 نویسنده : اکبر سهرابی 

  -قلی  –مش مختار  –حاج تقی  -مش غالم  –بازیگران : حسین 

 صفر و علی 
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 صحنه اول

ود . در روی صانه دشت و صارا است نورسفید بر سن فابیده می ش) 

سد صدای رودخانه به گوش می ر –نفر مشغول کار با بیل هستند  ۳سن 

الی صدای آب کمتر ، حسین در ح –صانه اول با اينها شروع می شود  –

 (که بیل در دست دارد وارد صانه می شود . 

 حسین : خسته نباشید ، خسته نباشی مش غالم 

 همه : درمونده نباشی 

شغول مرود ( سالم علیکم مش غالم ) دو نفر ديگر حسین : )نزديکتر می 

 کار هستند ، يا بصورت پانتومیم و يا با و سیله (

 مش غالم : سالم علیکم حسین خان ، چطوری ؟ 

 حسین : شکر خدا ، بد نیستم ، هرجا هستیم دعاگوفیم . 

ی مش غالم : زنده باشی بابا ) کمی مکث می کند و می گويد ( راست

 خبرای شنیدم . حسین آقا يه 

 حسین : خیره انشاا... ، چه خبری ؟ 

م هات  مش غالم : خودت به اون راه نزن ، ديروز اومدم خونه فون ، عمه

 چیز و برام گفت . 

 خواستگاری دختر حاج رحیم ، دختر داينطور که می گفت قراره بري

ی مرون خیلی خوبیه ، هم خونه دار و هم دختر با فربیتیه ، وقتی که بی

م دختر زرنگی ه ،آيد کسی روش نمی بینه، خدا انشاا... حفظش کنه 

 هست انشاا... مبارکه مبارکه . 

 حسین خجالتمون میدی مش غالم ، راسیافش يه چیزيه را می خواستم

 عمم درباره همین موضوع بگم و برای همین دنبالتون می گشتم ، که به

 بگی نمی خوام عروسی کنم 


