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# در کنار شماییم تا کتاب خوب بخوانید





رمان ایرانی

اثر منصور علیمرادی که چاپ 
سوم آن توسط انتشارات نیماژ 
روانه ی بازار شده است، روایت 
آوارگی و دلدادگی ست. راوی 
و  عاشق پیشه  مردی  رمان، 
گرفتار  سرگردانی ست  یاغِی 
کوه های  و  شنزارها  در 

جنوب...

ـ   برنده ی جایزه ی هفت اقلیم 
 1393

ویژه ی  جایزه ی  برنده ی  ـ 
کتاب سال کرمان 1394

عشق  از  بود  طوالنی  »راه 
در  رمانی ست  زدیم«  حرف 
چیرگی  و  هستی  ستایش 
در  آن.  تلخی های  بر  دانایی 
به مثابه ی  زندگی  رمان  این 
مسیرهای  از  که  راهی ست 
می گذرد،  صعب العبور 
مسیرهای  از  همین طور 
صاف و هموار. و عشق یک 
است  دونفره  گفت وگوی 
برای گذشتن از تاریکی ها و 
این رمان مثل  روشنایی ها... 
زندگی است. گاه سخت جلو 

می  رود گاه آسان. 

نویسنده،  خوِد  به گفته ی 
قبلی اش  آثار  از  رمان  این 
نو  زبانی  دارای  و  تکنیکی تر 
پیرامون  رمان  این  است.  تر 
و  است  تروریسم  مسئله ی 
و  امروز منطقه  به مسئله ی 
جهان می پردازد. روایتی است 
از انسانی که تحت تاثیر رمان 
»مسخ« کافکا قرار می گیرد و 
دچار رویاپردازی ها و توهمات 
می شود. در پی این توهمات 
اتفاقاتی  و  ماجرا ها  وارد 
می شود که با تروریسم ارتباط 

پیدا  می کنند.

اثر  سومین  بد«  »دست 
داستانی شهریار وقفی پور که 
انتشارات  توسط  تازگی  به 
نیماژ به چاپ رسیده است. 
ماجرای قتل دختری به نام 
که  می کند  روایت  را  پروانه 
)افسر  داستان  راوی  توسط 
داستان  طول  در  پلیس( 
دنبال می شود و پیش روی 
در  می گیرد.  قرار  مخاطب 
پی رسیدگی به پرونده ی قتل 
پروانه، نویسنده با زیرکی ما را 
وارد خرده  روایت های دیگری 
در  تعلیق  به  که  می کند 

داستان منتهی می شود.

از نمایشگاه تا نمایشگاه
97-96

باغ استخوان های نمور

تاریک ماه

راه طوالنی بود از عشق 

حرف زدیم

دست بد
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بابایی،  حمید  رمان  دومین 
و  جنون  عشق،  از  روایتی 
که  است  کسانی  خشونت 
منطقه ی  تهران،  شرق  در 

خاکسفید،  زندگی می کنند.
از  خواندن  درس  برای  پویا 
شهرک غرب راهی خاکسفید 
با چند  آن جا  در  و  می شود 
آشنا می شود که مسیر  نفر 
زندگی اش را تغییر می دهند...

درباره ی  پیانیست«  »هشت 
نژاد  با  آن  نسبت  و  عشق 
خون،  با  آن  نسبت  است، 
وضعیت تاریخی و اجتماعی 
و همچنین شخصیت و منافع 
آن ها.  تحمل  قدرت  و  افراد 
زخمی  از  با صحنه ای  رمان 
می شود  شروع  صنم  شدن 
و در ادامه ما را با راوی های 
که  روبه رو می کند  مختلفی 
زندگی شخصیت های داستان 
به تصویر   پیش رویمان  را 

می کشد...

کسانی  داستان  روایتگر 
فراموش  و  رانده  که  است 
شده اند. کسانی که جنگ و 
روزمره  زندگی  فقر،  و  طمع 
دشوار  برایشان  آن چنان  را 
کرده است که دست از خانه 
و عشق و سرزمین شسته اند 
لحظه ای  در جست وجوی  و 
ماجراهایی  گرفتار  آرامش، 

دیگر شده اند...

رمان درباره ی دو همسایه ی 
نام های  به  دیواربه دیوار 
ساالری و کیانی در منطقه ی 
این  است.  تهران  شمیران 
سال ها  از  پس  خانواده  دو 
رفت وآمد  و  همزیستی 
سبب  به  ناگهان،  دوستانه، 
پیش بینی نشده،  رویدادی 
)دلبستگی فرزندان( تصمیم 
یکدیگر  با  ارتباط  قطع  به 

می گیرند...

قویدل،  هومن  نوشته ی 
می توان  که  اثری ست 
ادبیات  فهرست  در  را  آن 
که  آنچه  داد.  قرار  جنایی 
به  و  اصلی  کاراکتر  چهار 
پاییز رسیده ی سوگ گوزن 
می دهد،  پیوند  به هم  را 
گذشته ی  از  نیافتن  رهایی 
که  گذشته ای  آن هاست؛ 
قدرت تصمیمشان را عقیم 
سایه ی  و  است.  کرده 
همیشه ای از پدر، که در هر 
زخِم آن ها بازتولید می شود.

می کند  روایت  را  داستانی 
اتفاق  که در یک ساختمان 
می افتد. داستان زندگی نادر 
صاحب خانه شان،  و  آرش  و 
سلطان، را به تصویر می کشد. 
ماجراهایی  بین،  این  در 
نویسنده  که  می آید  پیش 
با نثری ساده و دلنشین به 
زندگی شخصیت های داستان 
گره اش می زند و ما را با خود 

در دل ماجرا پیش می برد...

بی کرانگی

سوگ گوزن

دوازده نت برای سکوت

خاک سفید

هشت پیانیست

یک روز مادرم در برفک 

تلویزیون یخ زد!...
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مطرح  نویسنده ی  اثر 
کشوری،  فرهاد  کشورمان، 
ماجرای جاسوسی انگلیسی  
در  که  می کند  روایت  را 
صنعت  شدن  ملی  دوره ی 
نفت به میان ایل بختیاری 
مصدق  دکتر  با  تا  می رود 
و جنبش ملی نفت مبارزه 
با  ادامه ی داستان  کند. در 
حوادثی روبه رو می شویم که 
تاریخی،  ارجاعات  بر  عالوه 
و  سیاسی  مسائل  با  را  ما 
اجتماعی آن روزهای ایران 

مواجه می کند.

»حاال دیگر بخواب« زندگی 
به تصویر  را  خانواده هایی 
بچه های  که  می کشد 
دارند.  داون  سندروم 
را  بیتا  زندگِی  داستان، 
جوانی  زن  می کند.  روایت 
از  را  خود  حافظه ی  که 
ادامه ی  در  و  داده  دست 
روبه رو  حوادثی  با  ماجرا 
را  زندگی اش  که  می شود 

تحت تأثیر قرار می دهد... 

جوانی  مهندس  ماجرای 
در  که  می کند  روایت  را 
 1375 سال  زمستان 
همراه  را  عجیبی  سوغات 
خود به ایران  می آورد؛ یک 
دستگاه شنود به شکل یک 
خودکار. حاصل به کار گیری 
درگیری  وسیله  این 
مهندس جوان با شبکه ای از 
مدیران فاسد اداری و برمال 
شدن تبانی و زد و بندهای 
معامالت  در  پرده  پشت 

است... 

مافی با دستمایه قرار دادن 
فلسفی اش،  دغدغه های 
سعی در ساخت یک جهان 
ذهن  در  نوین  و  سیال 
همواره  و  دارد  مخاطب 
خدمت  به  با  می کوشد 
در  محتوا  و  فرم  گرفتن 
شده،  تجربه  کمتر  شکلی 
دل  در  را  دغدغه اش 

داستان هایش بنشاند.
مخاطب آثار او با چالش های 
عمیق فلسفی مواجه خواهد 

شد.

داستان  حد«  و  مرز   «
سحر  ذهنی  مرزهای 
و  است.  دوستانش  و 
کشف  و  زنانه  دغدغه های 
خواسته های  و  موانع 
را  او  جنسی  و  جنسیتی 
تاریخی  برهه ی  این  در 
مسیر  می کشد.  تصویر  به 
این کتاب،  زمانِی سحر در 
از  زنگار  کردن  پاک  مسیر 

آینه است.

وضعیت تهی

مأموریت جیکاک

مرز و حد

خاموش خانه

حاال دیگر بخواب

مهجوری  انسان های  روایت 
است که غربت هرکدامشان 
پهنه ای به وسعت و بلندای 
می پوشاند.  را  تپه  یک 
مدار  در  که  انسان هایی 
غربت خود همچون آدمکی 
یک  تکرار  به  که  کوکی اند 
آنان  برای  گرفتارند.  عادت 
حقیقت، مانند برف، براق و 
و عشق خواب  است  سوزان 
هرگز  که  است  خوشی 

نمی بینند.
سرباز کوکی ها
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 مجموعه  داستان
ایرانی

اثر  نخستین  بخند«  »فارسی 
داستانی سپیده سیاوشی ست که 
جایزه ی  از  دوره  دوازدهمین  در 
هوشنگ گلشیری موفق به دریافت 
داستان  بهترین مجموعه  عنوان 
اول شد و مورد توجه منتقدان و 
مخاطبان داستان ایرانی قرار گرفت 
و در فاصله ی اندکی به چاپ های 
مجموعه،  این  در  رسید.  متعدد 
نویسنده به خوبی شخصیت ها را 
در موقعیت هایی خاص اما به ظاهر 
پیچیدگی   و  قرار می دهد  عادی 
تصمیم گیری ها   ساده ترین  در  را 

نشان می دهد.

کتاب »قصه های بی وقتی«  از 
از  و  اسارت  اندوه، سرگشتگی، 
این  می گوید.  دادن ها  دست 
قصه ها با زبانی ساده و طنزی تلخ 
و سیاه روایت شده اند. آدم های 
این قصه ها یا در جست وجوی 
گریز  حاِل  در  یا  گم شده ای اند 
پِی  همگی شان  اما  هستند، 
هرگز  که  می گردند  آرامشی 
بی وقتی  قصه های  نداشته اند. 
پریزاد  که  آدم هایی ست  روایت 
و  بوسیده  را  آن ها  دیوی  یا  
به گفته ی  و  کرده  مسخشان 
قدیمی ترها »بی وقتی شده «اند...

از نمایشگاه تا نمایشگاه
97-96

قصه های بی وقتی

فارسی بخند
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داستان  مجموعه  دومین 
داستان  نُه  معینی،  میترا 
وسواس  با  که  دارد  کوتاه 
وجود  با  خورده اند.  تراش 
داستان،  هر  مستقل  هویت 
از  آمیزه ای  مجموعه  کل 
حس مرگ، شگفتی زندگی 
دو  این  رویارویی  و  نبرد  و 
اجرای  با  نویسنده  است. 
زبانی برساخته از عهده ی این 
احواالت رؤیاگون و خیال انگیز 
برآمده تا حدی که می توان 
این داستان ها را خواند و لذت 

برد و به خاطر سپرد.

سومین  و  کتاب  پنجمین 
مجموعه داستانی که تاکنون 
منتشر  احمدی  افسانه  از 
داستان  نُه  شامل  شده 
با  داستان ها  است.  کوتاه 
حفظ استقالل خود در فرم 
نخی  به وسیله  ی  محتوا  و 
نامرئی به هم زنجیر می شوند. 
شخصیت اصلی یک داستان 
در داستانی دیگر در جایگاه 
می کند.  نقش  ایفای  فرعی 
در سال 94 مجموعه داستان 
»سمفونی سه شنبه ها«ی این 
نویسنده برگزیده ی جایزه ی 

جالل آل احمد شد.

داستان های مجموعه ی »افتاده 
حیران«،  گردنه ی  در  بودیم 
آدم هایی  و  ملموس  جهانی 
به  خوانندگانش  با  را  زنده 

اشتراک می گذارد.
زبانی  با  لعل بذری  حسین 
تراش خورده و نثری پخته و 
فضاهایی  خلق  به  منسجم، 
دست می زند که میان وهم 
است.  نوسان  در  واقعیت  و 
از  انسانی  متنوع  حس های 
مرگ و رنج گرفته تا عشق و 
امید، در این مجموعه هریک 

سهم خود را دارند...

مجموعه ای از نُه داستان است 
تلفیق  با  را  قصه هایش  که 
فضای سورئال روایت می کند. 
یکی از ویژگی های اصلی آثار 
صفدری، تحول زبانی اوست 
که  است  علت  همین  به 
بر نثر داستان نویسان  او  نثر 
بوده.  تاثیرگذار  هم نسلش 
از  صفدری  داستانی  قالب 
المان های پست مدرن تبعیت 

می کند.

کشتن به سبک خانگی

تونل

 آقای چنار

 با من ازدواج می کنی

با شب یکشنبه

افتاده بودیم در 

گردنه ی حیران

ستان»تونل«  مجموعه دا
ق  سیا ز سبک و یت ا حکا
نویسنده ای دارد که شخصیت 
موقعیت هایی  در  را  هایش 
می کشد  به تصویر  رازناک 
الیه های  با  را  مخاطب  و 
روزمره  زندگی  از  دیگری 

آشنا می کند. 
توجه به زبانی ساده و روان 
از مهم ترین ویژگی های آثار 
این  و  است  نویسنده  این 
مهم در داستان های تونل به 

اوج می رسد....
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39

آنتونی دوئر ) 27 اکتبر 1973 (
 نویسنده ی رمان و داستان کوتاه آمریکایی است. او پیش از 

نوشتن مشهورترین رمانش »نوری که نمی بینیم« نیز نویسنده ی 
شناخته شده ای بود که جوایز متعددی را از آن خود کرده بود، اما 

»نوری که نمی بینیم« او را به اوج شهرت رساند و حتی جایزه ی 
پولیتزر سال 2014 را نیز برایش به ارمغان آورد.

  
ماری می گوید: »وقتی بینایی م رو از دست دادم ورنر، مردم 

گفتن که من شجاعم. وقتی که پدرم رفت مردم گفتن که من 
شجاعم. اما این شجاعت نیست. من چاره ای ندارم. بیدار می شم و 

زندگی مو می کنم. تو هم همین کارو نمی کنی؟«
او می گوید: »سال هاست که نه. اما امروز، شاید امروز آره.«
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 (7931) هایروح()استخوان فلسفه
 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف

 01111 گریاشکا یمد/ اسویکانَتن مِ  علم برون یها جهان ِی ساز  و گمانه کیز یِمتاف 7
 01111 روزبه صدرآرا (کیدر کار تئور  ییها نیتمر ) فرار به مهلکه 2
 01111 یحمزو  دینو/ دیادوارد سع ها  ییراروپایو غ دیفرو 9
 00111 یو محرم محمد  پور یوقف اریشهر  انیدیو تبع انیمنش :استیدانِش سوزارِت فکر و  4
 ید یحافظه: بازگشت به متن فرو یها جنگ 5

 یاوربک، اشل یمولن، سوز  لیف
 یمعتمد  دهیسپ/ یکانو 

00111 

 یقطعات) مذاب در آسمان ایمحبوس در هزارتو  6
 00111 پور یوقف اریشهر  (کاوانه در باب هنر مدرن روان

 01111 ید یس دمحمدجوادیس/ امزیلیو مزیج ییفهم پساساختارگرا 1
 01111 ید یس دمحمدجوادیس/ فتیشر  آلن د. (ییپساساختارگرا یتبارشناس) چهین یفرانسو  راثیم 8
 یاسی: پنج خوانش سسمیمدرن 3

/ مسونیج کیفردر  گلتون،یا یتر 
 یجعفر  یمحمدعل

00111 

 00111 یرستم بیحب/ یبلس نیکاتر  نقد یبرا یا ندهیآ 71
 
 

 )کتاببوف( رمان ایرانی
 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف

 0111 سعید بردستانی تار مو 7
 00111 قاسم شکری )چاپ دوم( عروس آب 2
 00111 مهدی جعفری هزار توی تاریکی 9
 00111 مهدی جعفری )چاپ سوم( پیاده روی در ته دنیا 4
 0011 معصومه ابوطالبی از باغ ها به بعد 5
 00111 متین ایزدی )چاپ دوم( انگیز یک قاچاقچی در قشم ماجرای غریب و غم 6
 00111 روزبه معین وچهارم( )چاپ پنجاه ی سرد آقای نویسنده قهو 1
 00111 شهریار وقفی پور فصل های دوزخی 8
 00111 علی شروقی مکافات 3

 00011 فرهاد کشوری مریخی 71
 00111 کشوری فرهاد )چاپ دوم( دست نوشته ها 77
 00111 مصطفی اسالمیه زنگ موسیقی 72
 01111 مالحت نیکی پدرکشی 79
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 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف
 )چاپ سوم( کوچه ابرهای گمشده 74

يبرگزيدهرمان/شيرازداستانادبييجايزهيبرگزيده]
 [مهرگانيجايزه

 00111 کوروش اسدی

 01111 شهره احدیت م()چاپ سو زمان زوال 75
 0111 مهسا محب علی نفرین خاکستری 76
 )چاپ سیزدهم( نگران نباش 71

ويسندگانونيزهيجايبرنده/لشيريگييجايزهبرنده]
[منتقدانمطبوعات

 00111 مهسا محب علی

 )چاپ دوم( بادسر 78
 سالاستانسيستانوبلوچستان[يکتابيجايزه]برنده

 00111 ناصر نخزری مقدم

 0111 مهدی فیاضی کیا یک گزارش شتابزده 73
 00111 احمد پوری )چاپ سوم(پشت درخت توت 21
 00111 وحید پاک طینت دوال پا 27
 01111 نرگس آبیار )چاپ سوم(نفس 22
کرونی   0111 میالد ظریف ها مالقات با آ
 00111 احمد آرام )چاپ دوم( نمورهای  باغ استخوان 29
 00111 مهدی عزتی روز مادرم در برفک تلویزیون یخ زد یک 24
 0111 امیررضا مافی وضعیت تهی 25
 00111 مجید همتی متین ها سرباز کوکی 26
 00111 مهدی بهرامی هشِت پیانیست 21
 00111 حمید بابایی خاکسفید 28
 )چاپ سوم(تاریک ماه 23

اقليميادبيهفتيجايزهبرنده]
 [يکتابسالکرمانيويژهزهيجايبرنده

 منصور علیمرادی
01111 

 00111 کیوان صادقی دوازده نت برای سکوت 91
 01111 مهدی ابراهیمی المع کرانگی بی 97
 00111 آالله سلیمانی حاال راحت بخواب 92
 00111 اد کشوریفره موریت جیکاکأم 99
 00111 زینب حبیبی مرز و حد 94
 01111 پور شهریار وقفی دست بد 95
 01111 ساناز زمانی خانه خاموش 96
 00111 هومن قویدل سوگ گوزن 91
 00111 رسول یونان راه طوالنی بود از عشق حرف زدیم 98



00 

 

 )کتاببوف( داستان ایرانی مجموعه
 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف

 )چاپ دوم( سنگ یحیا 7
يگروهادبياتکتابسالدانشجويي/هبرگزيد]

 [اقليميهفتکانديدجايزهاحمد/يجاللآلکانديدجايزه
 00111 خسرو عباسی خودالن

 )چاپ سوم(برد باد زن ها را می 2
 [يداستانايرانييجايزهخستيندورهنيبرنده]

 00111 حسن محمودی

 00111 رضا کاظمی و مسافری که شبیه تو بود ؛ دو لیوان چای آشغال یک سفر، 9
 01111 رضا کاظمی داد هاش انگار مرگ دست تکان می ه چشمت 4
 00111 شیوا مقانلو )چاپ دوم( آدم های اشتباهی 5
 01111 هادی تقی زاده باواریا 6
 )چاپ دوم( پوکه باز 1

 [مطبوعاتمنتقدانونويسندگانيجايزهيبرنده]
 01111 کورش اسدی

 )چاپ دوم( گنبد کبود 8
 [رگانمهيجشنوارهدرتقديريشايستهداستانمجموعه]

 01111 کورش اسدی

 )چاپ دوم( باغ ملی 3
يدورهچهارميندرداستانمجموعهبهترينيبرنده]

 [گلشيريهوشنگيجايزه
 01111 کورش اسدی

 0111 فرزانه کرم پور ده ازباقی مان 71
 00111 صمد طاهری )چاپ دوم( زخم شیر 77
 01111 رسول یونان )چاپ سوم(ی برفی ای در مزرعه کلبه 72
 01111 رسول یونان )چاپ سوم(دیر کردی ما شام را خوردیم 79
 )چاپ دوم( ی کوچک ما خانه 74

/3102يداستانشيراز،يجايزهياوليندورهبرنده]

 [اقليميهفتکانديدجايزهيجالل/تقديرويژهدرجايزه
 00111 داریوش احمدی

 0111 ساناز اسدی ها نیازمندی 75
 )چاپ دوم( لندن شهر چیزهای قرمز 76

3102يتيرگانکانادا،نويسيجشنوارهيدومداستانبرنده]

 يمهرگان[ينهاييجايزهيافتهبهمرحلهراه
 0111 نوید حمزوی

 0111 موسا بندری ی جمعه خانواده 71
 01111 مرتضا کربالیی لو گیسوف 78
 0111 شهریار وقفی پور های حسادت سبک 73
 00111 رپناهذآرش آ )چاپ سوم( شماره ی ناشناس 21
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 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف
 0111 غالمحسین دهقان عکس سلفی با مرده 27
 0011 غالمرضا رضایی ها اریک کاجسایه ی ت 22
 0111 مهدی رضایی آواز گوسفندها 
 0111 بهاء مرشدی پنج داستان از کتاب معجزه 29
 )چاپ دوم( دانم چند بیدار نشدن در ساعت نمی 24

 [يمهرگانيتقديرجايزهشايسته]
 00111 احمد آرام

 )چاپ دوم( مستر جیکاک 25
 [يهفتاقليمزهيکتابسالجاي]برنده

 00111 زاده احمد حسن

 00111 گرمدیا کاشی ای فراموش شده از فردا خاطره 26
 0111 ابراهیم مهدی زاده زند با دریا حرف می 21
 0111 محمدرضا صفدری با شب یکشنبه 28
 )چاپ پنجم( فارسی بخند 23

 [يگلشيريداستانجايزهيبهترينمجموعهبرنده]
 سپیده سیاوشی

0111 

 00111 حسن غالمعلی فرد وقتی های بی قصه 91
 0111 میترا معینی کنی آقای چنار با من ازدواج می 97
 01111 احمدی افسانه کشتن به سبک خانگی 92
 00111 بذری حسین لعل ی حیران افتاده بودیم در گردنه 99
 00111 فرهاد کشوری تونل 94
 00111 فاضله فراهانی تب خواب 95

 
 

 )ادبیاتجهان( رمان ترجمه
 قیمت )تومان( مترجم /مؤلف عنوان ردیف

 واینزبورگ، اوهایو 7
 [31زبانقرن]جزوصدکتاببرترانگليلسي

 00111 شروود اندرسون/ فرانک جواهری

 01111 کارلوس روئیث ثافون/ قاسم صنعوی مارینا 2
 00111 هوراس مک کوی/ محمد علی سپانلو )چاپ دوم( کنند ها شلیک می آن ها به اسب 9
 00111 هوراس مک کوی/ شهریار وقفی پور کفن جیب ندارد 4
 00111 مد پوری/ احمیخائیل بولگاکف برف سیاه 5
 00111 ریچارد براتیگان/ فرید قدمی )چاپ دوم( بارش کاله مکزیکی 6
 00111 ریچارد براتیگان/ فرید قدمی ویالرد و جایزه های بولینگش 1
 0111 آنائیس نین/ فرید قدمی سابینا 8



01 

 قیمت )تومان( مترجم /مؤلف عنوان ردیف
 00111 آنا کاوان/ سید محمد مومنی یخ پاره 3

 00111 کارن جوی فاولر/ ثنا نصاری دوم()چاپ  باشگاه کتابخوانی جین آستین 71
 )چاپ سوم( ژتون قرمز من 77

 [3102،يپنفاکنريجايزهبرنده]
 00111 کارن جوی فاولر/ ثنا نصاری

 00111 نژاد نییعبدالهادی سعدون/ سیدمهدی حس خاطرات سگ عراقی 72
 )چاپ چهارم( بیا گم شویم 79

 [سالامريکابرتردهرمان]جزو
 00111 ید/ زهرا طراوتیادی الس

 0011 پاتریک مودیانو/ سهراب کریمی رختکن کودکی 74
 00111 پاتریک مودیانو/ سیلویا بجانیان میدان اتوال 75
 0111 پاتریک مودیانو/ سیلویا بجانیان گشت شبانه 76
 0111 میترا مظاهریحسام جنانی/جویس کارول اوتس/ يپوليتزر[]نامزدجايزه       پدرکشی 71
 00111 فیلیپ راث/ سهیل سمی زوکرمن رهیده از بند 78
  )چاپ دوم( ننگ بشری 73

 [3110،يپنفاکنريجايزهبرنده]
 00111 فیلیپ راث/ زهرا طراوتی

 0111 فیلیپ راث/ سهیل سمی حقارت 21
 00111 فیلیپ راث/ سهیل سمی )چاپ دوم(نویسنده ی پشت پرده 27
 00111 اری/ سیلویا بجانیانرومن گ )چاپ دوم( سگ سفید 22
 های آسمان ریشه 29

 [0521،يگنکوريجايزهبرنده]
 00111 رومن گاری/ سیلویا بجانیان

 00111 عزیز نسین/ صابر حسینی )چاپ دوم( خر مرده 24
 01111 عزیز نسین/ رضا همراه )چاپ سوم(پخمه 25
 00011 و. س. نایپل/ مهدی غبرایی خیابان میگل 26
 )چاپ دوم( نکشتاین در بغدادفرا 21

 [3102،يمنبوکرعربييجايزهبرنده]
 00111 احمد سعداوی/ امل نبهانی

 00111 اورحان پاموک/ علیرضا سیف الدینی جودت بیک و پسرانش 28
 00011 یاشار کمال/ علیرضا سیف الدینی یاغی 23
 01111 الیف شافاک/ صابر حسینی )چاپ دوم( اسکندر 91
 )چاپ ششم(ممحر  97

 ازسوياتحاديهنويسندگان[3111يرمانبرترساليجايزه]برنده
 01111 الیف شافاک/ صابر حسینی

 01111 الیف شافاک/ صابر حسینی )چاپ پنجم( من و استادم 92
 00111 الیف شافاک/ عفت دیبایی )چاپ چهارم( عشق 99
 01111 آندره کورکوف/ شهریار وقفی پور )چاپ دوم( دوست مرحوم من 94
 00111 آنتونی دوئر/ حسام جنانی [3102،يپوليتزريجايزهبرنده] بینیم نوری که نمی 95
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 قیمت )تومان( مترجم /مؤلف عنوان ردیف
 )چاپ دوم( ها ساعت 96

 [0555،يپوليتزروپنفاکنريجايزهبرنده]
 00011 مایکل کانینگهام/ مهدی غبرایی

 0011 چارت کوربجیتی/ سمانه توسلی شناور ی الشه 91
 01111 ای بختیار علی/ مریوان حلبچه )چاپ دوم( پروانه غروب 98
 00111 ای بختیار علی/ مریوان حلبچه برد مردی که همیشه باد او را با خود میعمویم جمشید خان،  93
 00111 غاده السمان/ محبوبه افشاری [0591،يفولبرايتيجايزهبرنده]    00بیروت  41
 01111 مقدم گات جونیور/ محمد حسینی ونه کورت )چاپ دوم( خدا حفظتان کند آقای رزوارتر 47
 00111 نیا ماوریتزیو ماجانی/ اثمار موسوی مسافر شبانه 42
 00111 ان. اچ. کالین بام/ زهرا طراوتی مردهانجمن شاعران  49
 01111 آشوت آقابابیان/ آندرانیک خچومیان گرگ تنها 44
 00111 ژوزف آندراس/ مریم خراسانی [3101ادبيات،گنکوريهيجايزبرنده]  از برادران زخمی ما 45
 تاریک روح غریب جنگل 46

 [3101بهترينکتابسالآلمان،]نامزد
 00111 راد راینهارد کایزر موهلکر/ دنیا مقدم

 0111 تورنتون وایلدر/ علیرضا دوراندیش زن آندروس 41
 0111 یر عبدالهیارسوال کروبر لگوین/ بش دیگر دورتر از هرجای 48
 01111 آیساک باشویس سینگر/ احمد پوری دشمنان 43
 01111 احمد سعداوی/ امل نبهانی درگاه گچین 51
 00111 ماری ِاندیای/ مرضیه کردبچه [3110يفمينا،يجايزهبرنده]       کارپ رزی 57
 00111 زاده سوور/ خلیل جلیل کاروان عمر کاکه کلوب کودکان 52
 00111 اعتمادی رآن تایلر/ اخت شیانهازدواج نا 59
 00111 میرچا الیاده/ فرهاد بیگدلو جوانی بدون جوانی 54
 01111 مارک لوی/ نیما کیوانی آقای دالدری عجیب سفر 55
 رد پای فرشته 56

 [Elle،0555ييبزرگخوانندگانمجلهيجايزهبرنده]
 00111 نانسی هوستون/ فریبا مجیدی

 00111 ال لگوین/ بشیر عبدالهیارسو  صداها 51
 01111 الدینی اورهان پاموک/ علیرضا سیف [3111ينوبلادبيات،يجايزه]برنده   من افکار عجیب 58
 00111 نیا مگنوس میلز/ نورا موسوی شاه روند دیدن سه نفر می 53
 00111 بیانپیتر کانینگهام/ مرضیه قدیری  [3102ياروپا،يجايزه]برنده دریا و سکوت 61
 01111 کارلوس روئیث ثافون/ علی صنعوی باد ی سایه 67
 00111 زلفی لیوانلی/ یاسمن پوری [3109يکتابسالترکيه،يجايزه]برنده    اضطراب 62
 01111 ژان اشنوز/ سپهر یحیوی 00 69
 00111 جاناتان کو/ اشکان غفاریان میهولناک مکسول س ییتنها 64
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 )ادبیاتجهان( ترجمهستان دا  مجموعه
 قیمت )تومان( مترجم /مؤلف عنوان ردیف

گراندیسمان 7  0111 پور نویسندگان آرژانتینی/ شهریار وقفی آ
 0011 دانلد بارتلمی/ شهریار وقفی پور غم 2
 00111 جیمز جویس/ غالمرضا صراف ی جویس های عاشقانه نامه 9
 00111 د پوریآنتوان چخوف/ احم )مجموعه نامه( )چاپ دوم( دلبند عزیزترینم 4
 0111 غالمرضا صراف/ ساموئل بکت )چاپ دوم( تخیل را مرده خیال کن 5
 0111 چارلز بوکفسکی/ غالمرضا صراف )چاپ سوم( ها آدمکش 6
 00111 ری برادبری/ شهریار وقفی پور سرزمین اکتبر 1
 0111 فرانتس کافکا، استنلی بوبن.../ زهرا طراوتی رقص روی سنجاق 8
 0011 دی اچ الرنس/ یوسف شیروانی کفشدوزک 3

 00111 احمد امید/ امیر هنرمند تصغیر 71
 00111 نیا تیتزیانو اسکارپا/ اثمار موسوی پرداز زندگی داستان 77

 
 

 )درامجهان( نمایشنامه
 قیمت )تومان( مترجم /مؤلف عنوان ردیف

 00111 جی.بی.پریستلی/ پرستو قائدرحمت ام من قباًل اینجا بوده 7
 00111 حقیقت ژان لوک َلَگرس/ زیبا خادم و داستان عشق درست آخر دنیا  2
 00111 حقیقت انزو ُکرمن/ زیبا خادم دیگری و باور دارم 9
 01111 حقیقت َزویه دوَرنژه/ زیبا خادم هوِس کشتن روی نوک زبان و اکتینگ 4
 00111 ساموئل گوسیان/ آندرانیک خچومیان قرمز و با نوای ویلن پشت چراغ 5
 00111 امانوئل روبِلس/ اصغر نوری ساعت 6
 01111 َکرول فِرِشت/ پریسا رشیدی ی دیگر گپ و گفت و دو نمایشنامه 1
 00111 حقیقت فیلیپ مینیانا/ زیبا خادم یک زن و از کوچه باال آمدم و از کنار اشباح گذر کردم 8
 00111 علی عابدی ست ریخته هم خرمگس و این خونه به 3

 0111 گریاشکا یدم آخرالزمان 71
 00011 شهفرفرزانه و هلن سیکسو/ محمدعلی سپانلو  هندی از رؤیاها 77
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 (7931) )نقدادبی( کتاب بوطیقا
 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف

 72111 رسول یونان ها جا کردن صندلی جابه 7
 00111 ابوتراب خسروی ی داستان در حاشیه 2
 00111 کورش اسدی حسین ساعدی ی غالم نامه شناخت 9
 00111 آرش آذرپناه (رانیدر داستان کوتاه معاصر ا لیتمث)های پشت پرده  داستان 4
 01111 کردبچه الیل (ثالث اخوان یتحول زبان شعر مهد  ریس)کسی راز مرا داند  5

 
 

 تفرقهم
 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف

 75111 پور حامد ابراهیم اعترافات 7
 01111 سید محمد مرکبیان )چاپ دوم( والنیآغوشی برای یک سفر ط 2
 00111 عال محمد صالح فروش عاشق پارچه 9
 0111 سیداحمد حسینی لطفا صندلی عقب بنشینید 4
 00011 احمدرضا احمدی بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان 5

 
 

 )پازلشعرامروز( شعر آزاد
 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف

 00111 فروغ فرخزاد )چاپ دوم( ست )مجموعه(ین سکچیه مثل هک یسک 0
 00111 سپانلو یمحمد عل ده(یرود )گز  یت مین قطار به ابدیا 0
 00011 یشمس لنگرود )چاپ دوم( ده(ی)گز  یاست زندگیت در یاکح 0
 00111 ونانیرسول  (چهارم)چاپ  ده(یتمام شد )گز  یچه زود مهمان 0
 00111 ییطباطبا نینازن ،یاشرف یمهد  )چاپ دوم( شود ینجا آغاز نمیا یزیچ 0
 00111 یاحمدرضا احمد  )چاپ دوم( ده(یبارد )گز  ین اتاق برف میرون از ایند بیگو یم 0
 00011 یاحمدرضا احمد  دیچرخ یه در باد مکبود  کیوچک ی وت فرفرهکس 0
 0111 یبهمن یمحمدعل )چاپ دوم( ست یتیه باشد در من جمعکنفره هم هوا دو 0
 0111 پور یهرمز عل پرتره 0

 01111 یشمس لنگرود )چاپ دوم( دایجشن ناپ 01
 0111 یشمس لنگرود )چاپ هفتم( ستر و بانوکخا  00
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 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف
 0011 رضا راهبیعل عشق پاره وقت 00
 00111 ردبچهکال یل یشب پرنده ا یک 00
 0011 یاس علو یال )چاپ دوم( حدود 00
 0111 یعلو  اسیال هستم یالبافیمن گرگ خ 00
 01111 یاشرف یمهد  )چاپ هشتم( اتاق پرو 00
 0111 یاشرف یمهد  )چاپ چهارم( افراد 00
 0111 د آرماتیسع نکماراتون در بال 00
 0011 یالهام اسالم دارد یا چشم از ما بر نمیدن 00
 0111 انیما معمار ین )چاپ دوم( رده امکس یوانه خانه تأسید 01
 00111 یاظمکرضا  )چاپ چهارم( لماتکرند یگ یبرم سراغ تو را م یتا دست به قلم م 00
 00111 یاظمکرضا  )چاپ دوم( آواز عاشقانه بخوان یمکسردم است  00
 01111 یاظمکرضا  جنگ یها عاشقانه 00
 01111 یاظمکرضا  )چاپ دوم( خواهد یتو را م  ن هوا،یخواهد ا یچتر نم 00
 01111 ییر آقایام )چاپ دوم( شب است یشه ابتدایزمان به وقت ما هم 00
 0111 نهیرضا آدیعل یبدن ینافرمان 00
 0011 نهیرضا آدیعل یتییهرابرزا 00
 01111 ن صفایحس )چاپ سوم( نرگس 00
 01111 ن صفایحس )چاپ دوم( دیآ یراه پله م یصدا 00
 01111 رضا روشنیعل )چاپ چهارم( تو شدن 
 0111 وشنرضا ر یعل )چاپ چهارم( سرهک 01
 0111 اکر ها یساب )چاپ هشتم( ارگر باشمکترسم بعد از مرگ هم  یم 00
 0011 اکر ها یساب )چاپ چهارم( خراش آسمان یک ی ن طبقهیمثل آخر  یدور  00
 0011 مهرداد فالح قدم از آدم 00
 01111 د پور زارعیوح یپدرزاد یها یمار یب 00
 0111 ییاکا کصابر  )چاپ دوم( اهیس ی جعبه 00
 0111 ییاکا کصابر  یمتر  00 ی رهیجز  00
 01111 انیبکد محمد مر یس )چاپ سوم( خواب یب کل کدو ل 00
 0111 این نیشاه یمرتض دیاخ سفکاه در یس یا مورچه 00
 0111 یعبداله یعل مرا بردند ی بادها شناسنامه 00
 0111 یاباسط حاتم میا ب خوردهیآس 01
 0111 یارسر کش درضایحم نکپ یها عاشقانه 00
 0111 الهام پاوه نژاد ...  کپال 0ف یرد 00 یقطعه  00
 0011 یفیحن یمرتض تاب جنگک 00
 01111 یفید حنیشه یمرتض ی )چاپ دوم(قانون یها سرفه 00
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 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف
    
 0111 یرضا جهانشاهیعل )چاپ دوم( ر آفتابیوم ز یخوردن وال 00
 0111 منش هبنا یس یهمه آنچه نگفت 00
 0111 خشنود یه بهرامیراض میآ یمبه خودم ن 00
 0111 یجواد گنجعل در هدفون یکمحزون موز  یصدا 00
 0111 یجواد گنجعل هیالر  دار با ذاتید 00
 0111 ل مهرانفریاسماع یباش کبلو  01
 0011 یبهرنگ قاسم ستکرد شک یه تو را رصد مک یوپکتلس 00
 0111 یالهام گرد )چاپ دوم( در آسانسور یعطر زن 00
 0111 ید سعد آبادیمج )چاپ دوم( قرمز خال یقزل آال 00
 00011 زاده امران رسولک ی )چاپ سوم(مردماه 00
 0111 زاده ینظارت یمهد  )چاپ دوم( شوند یها با درخت بزرگ م یادگار ی 00
 0011 یه عرفانیر کش ندک ید نمیاندوه ما جهان را تهد 00
 0011 کیمن سا به ری عطها شهیخته از شیان گر یبا پر  00
 0011 یآرش الله ورد ریتسخ 00
 01111 ن زادهیا شاه حسیرو )چاپ دوم( زنگ درآمد یصدا 00
 0111 ینجات ید مرتضیس گارویف یبا تو در جشن عروس 01
 0111 ینیزهره طلوع حس های تراژیک یا کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد بازنمایی 00
 0111 یآذر  حسن رندیم یجا مکبادها  00
 0111 یاور یرضا  بند یرو  یها در لباس یزن 00
 0011 یر یجهانگ یعل جاک 00
 0111 مرتضایی السادات نمانی منوره کند هیچ که جایی اشغال نمی 00
 0111 یمراد یمهد  یقال های ریشهرستن با  00
 0111 مانینا نر یال )چاپ دوم( ستیها ن هیس مراقب ساکچیه 00
 0111 یعیمال شفک یباد یاز برنجدن در سیدم 00
 0111 یعیمال شفک ماه پابه یها گوزن 00
 01111 ردبچهکال یل )چاپ پنجم( رگدنکآواز  01
 0111 ارکروجا چمن تیها چشم یخوان لب 00
 0111 یفرزاد آباد دنباله دار ِچ ین هیا 00
 0111 انیآتفه چهارمحال ین شبلکبغلم  00
 0111 ینستایار نیماز  وانیآن ح 00
 0111 ییبهاره رضا ره مجنونیمراقبه در جز  00
 0111 ن پوریبهزاد زر  )چاپ دوم( دباش آفتاب از چهارسو بتاک یا 00
 01111 پور هرمز علی به نام کوچک هرمز)گزیده به انتخاب حسین صفا( 00
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 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف
    
 0111 ارسالن جوانبخت شود قسمتی که دیده نمی 00
 00111 حسن آذری سرایت 00
 0111 محس بیدوازی های تزیینی مغ 01
 01111 زاده ساجد فضل ها پشت سرزمین سنگ 00
 01111 رضا کاظمی عشق مرگ مضاعف است 00
 00111 پور کورش کرم خاطر بسپار پروردگارا ایران را به 00
 01111 محمد گنابادی پیانو برای گوش ونگوگ 00

 
 

 )پازلشعرامروز( شعر کالسیک
 مان(قیمت )تو مؤلف عنوان ردیف

 01111 ین منزو یحس )چاپ دوم( نشناخت یسکعاشق انسان  یاما تو را ا 0
 00111 یبهمن یمحمدعل )چاپ سوم( دانمت ین حادثه میخوب تر  0
 00111 ن پوریصر امیق )چاپ سوم( ستکما در گلو ش یآواز عاشقانه  0
 00011 ییاکا کعبدالجبار  حاصل یب یباران ها 0
 01111 01مجموعه غزل دهه  پ پنجم()چا 0غزل روزگار ما  0
 01111 01مجموعه غزل دهه  )چاپ دوم( 0غزل روزگار ما  0
 00111 مجموعه غزل پست مدرن وسکفو  0
 00111 یطالب آمل )چاپ دوم( دنیافروختن و سوختن و جامه در  0
 01111 یمحمد سلمان )چاپ چهارم( غزل زمان 0

 0111 ییرزاید میمحمد سع چاپ سوم() ده شدندیبسته شدن آفر  یدرها برا 01
 0011 ییرزاید میمحمد سع )چاپ سوم( مورد یمرد ب 00
 00011 ییرزاید میمحمد سع )چاپ دوم( الواح صلح 00
 0111 ییرزاید میمحمد سع املکزن  یک 00
 00111 رضا آذریعل )چاپ سیزدهم( ن استیاسمش هم 00
 00111 رضا آذریعل )چاپ چهاردهم( ایآتا 00
 00111 رضا آذریعل )چاپ دهم( اثر انگشت 00
 0111 یر یعمران م ی )چاپ دوم(ر یعمران م 00
 0111 یاظم بهمنک )چاپ یازدهم( عطارد 00
 0111 یاظم بهمنک )چاپ پانزدهم( شامدیپ 00
 0111 فیمحمد شر  آمدنش یآ 01
 0111 ینماز  یمهد  کند یم رییتو تغ لیهوا به م نجایا 00
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 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف
 01111 ینید احمد حسیس ی )چاپ دوم(اول شرق -طبقه اول  00
 0111 ینید احمد حسیس )چاپ هشتم( سمییسارا 00
 0111 ینید احمد حسیس )چاپ ششم( به نام زخم یچسب 00
 0111 ینید احمد حسیس )چاپ سوم( ستیم آشنا نیشما برا یافه یچقدر ق 00
 0111 ینید احمد حسیس اپ سوم()چ سمیسم تا ترور یاز تور  00
 0111 یر کحامد عس ی )چاپ هشتم(سرمه ا 00
 0111 حسن حسن پور )چاپ دوم( ام یمرگ نام خانوادگ 00
 0111 حسن حسن پور ی )چاپ دوم(فراموش 00
 0011 یصالح سجاد یلمات وحشکردن کرام  01
 0111 یصالح سجاد کر یرجیزنج 00
 0111 یساوج یدر ید حیسع شود ینجا نمیا 00
 0111 یساوج یدر ید حیسع میترس یم و میه اا خواندکافک 00
 0111 یفرج یمهد  )چاپ چهارم( آن روزها گفتم 00
 01111 یفرج یمهد  )چاپ چهارم( دیآ یر چتر تو باران میز  00
 00111 یفرج یمهد  )چاپ چهارم( شعر یشب ب 00
 0111 محمدرضا شالبافان  هیقرار مالقات پشت سعد 00
 0111 تبار یاغیبر کا  یعل )چاپ سوم( لکمثل داش آ  00
 00111 تبار یاغیبر کا  یعل )چاپ دوم( وادم یب یدم ها 00
 0111 یلناز حقوقیا نهنگ نبود یچاره  یشکخود  01
 0111 یقیغالمرضا طر  )چاپ دوم( د فصل سردید به تمدیاور یمان بیا 00
 0111 یقیغالمرضا طر  )چاپ سوم( عاشقانه است یجهان غزل 00
 0111 یقیغالمرضا طر  )چاپ دوم( تو یانه هااد شیبا  00
 0111 محمدرضا حاج رستم بگلو نار بارانک یاتاق 00
 0011 یمسعود جعفر  مراقبت باشم یعنیعشق  00
 0111 ریسارا ناصر نص زن بودن یجادو  00
 00111 یمحسن عاص خون به پا خواهد شد 00
 0111 شکن زحمتیحس )چاپ چهارم( نامحرمانه 00
 0011 عادل سالم ل جهان استکدام شکنجا یا 00
 0111 هیالک یمیر ک یعل گوسفند زنده موجود است 01
 0111 ید نجفیوح امیابان خیخ یها یسیضه نویعر  00
 00111 یاحسان افشار  )چاپ دوم( گانهیب 00
 00111 یاحسان افشار  )چاپ سوم( وبلنکبه تا یتکاز  00
 01111 یاحسان افشار  ()چاپ سوم ن احسانمیس یدندانه ها 00
 71111 احسان افشاری سایه 00
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 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف
 0111 یمیناصر ند تهران یدر حوال یبه زن 00
 0111 ساجده جبارپور ربط یحرف ب 00
 01111 انین بهرامیمحمد حس لمه بودندکمن همه  یمعشوقه ها 00
 01011 بهرام پرور کامیس یبه رنگ نارنگ 00
 0111 پروربهرام  کامیس یقلب پرتقال خون 01
 0111 د صاحب علمیسع ی )چاپ دوم(شگیهمان هم 00
 0111 د صاحب علمیسع )چاپ دوم( خلوت 00
 0111 قاسم صرافان )چاپ دوم( اتفاق 00
 0111 یجواد نعمت )چاپ سوم( واریپنجه بر د 00
 0111 یاشانکمحسن  000اتاق  00
 0111 یآرش شفاع یمیقد یه کپن 00
 00111 رضازاده ید محمد علیس تمدن یترانه ها 00
 0111 نیزر  یلیم مایمر  میپارادا 00
 0111 یده فاطمه موسو یس ی )چاپ سوم(ماه م 00
 01111 نجمه زارع )چاپ دوم( جهان برسد ین نقطه یخبر به دورتر  01
 01111 غالمرضا بروسان )چاپ دوم( سوم یته کس 00
 0111 یادد عباس سجیس )چاپ سوم( شود یوت سردم مکدر س 00
 0111 یتولکلم ین دیامیبن در یدرد در لوال 
 0111 یتولکلم ین دیامیبن ن گمشدهیسالط 
 0011 یتولکلم ین دیامیبن ی )چاپ دوم(بیج ینه ییماه در آ 00
 0111 رج زبردستیا )چاپ دوم( سیاز پوست ابل یدف 00
 0111 رج زبردستیا )چاپ هشتم( د همه عاشق هستندیایه بکباران  00
 0111 استخر یمهد  تیتوئ 00
 00111 ن صفایحس )چاپ پنجم( ت و صبحانهیوص 00
 01111 ن صفایحس )چاپ سوم( قیمنجن 00
 01111 م پوریحامد ابراه )چاپ دوم( سکچیه یآقا 01
 01111 یدرضا محمد یس شهر غلغله 00
 01111 آنا لمسو )چاپ دوم( مونولوگ 00
 0111 یر ن طاهیحس )چاپ دوم( دیسررس 00
 01111 محمد سلمانی )چاپ دوم( ی غیرحضوری خواهمت ای خواسته می 00
 00111 نو امید صباغ سیب هوس )چاپ سوم( 00
 00111 یاسر قنبرلو بیمار بعدی 00
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 )شعرجهان( شعر ترجمه
 قیمت )تومان( مترجم /مؤلف عنوان ردیف

 0111 یپور  / احمدیاورهان ول بینی من خواب استخوان تو خواب عشق می 7
 01111 شاعران معاصر جمهوری آذربایجان/ رسول یونان )چاپ دوم( گذرند یات م هیسا یها از رو  نیماش 2
 00111 ید قدمیش/ فر یمحمود درو ت محاصرهیوضع 9
 0111 یلن برن/ اصغر نور اَ  ند شب با من از تو حرف  4
 01011 نژاد ینیحس یدمهد ی/ سعدنان صائغ رسد یش به وطن نمیها ه نامهک یشاعر  5
 00111 یا وان حلبچهیربال/ مر یفرهاد پ جنگ و صلح یها عاشقانه 6
 0111 پور یار وقفیان جهان/ شهر یترانه سرا بپرس یه خواستک یاز هر ملوان 1
 0111 یز روشن/ صالح سجادیرام یسگپرندگ 8
 0111 یقی/ غالمرضا طر ینلکسنصرت  ومیوار کآ  3

 3111 / بابک زمانیمبورسکایش سواوایو ترین کلمات عجیب 71
 74111 زدان نژادی/ زهرا ینزار قبان ی )چاپ دوم(نزار قبان ینگارنامه ها 77
 0111 ید قدمیا/ فر کبارا  یر یام ایکامر  72
 72111 یس/ محبوبه افشار یآدون در باد ییها برگ 79
 75111 ین/ احمد پور یلور استایشل س نیلور استایشل س یده شعرهایگز  74
 72111 / اسماء خواجه زادهینزار قبان (یاسیده اشعار سینزار در انتظار )گز  75
 0111 ییسرا یشاه یدر یه حیر بودلر/ آسیشارل پ شهر  یدند  76
 01111 یر کآندره/ الهام عس  ارلوس دروموند دِ ک )چاپ دوم( ردیم ین خانه نمیدر ا یسک 71
 21111 هام ذوالقدرلن/ الیباب د دیخواهد بار  یباران سخت 78
 76111 هرمان ِد کونینک/ نیلوفر شریفی پذیر عشق انعطاف 73
 71111 مرام المصری/ سیدمحمد مرکبیان آید آزادی عریان می 21

 
 

 )پازلشعرامروز( شعر طنز
 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف

 00111 یم رسولیرح خرتناق 7
 0111 ییواابولقاسم تق  ر،یسکبر ا کا  ی )چاپ دوم(گاو  یشعرها 2
 00111 ینیل امیاسماع ریعمو زورگ 9
 71111 یجواد نور  اتیادب یب 4

 71111 مهران حسینی اصطکاکتوس 
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 )پازلشعرامروز( ترانه
 قیمت )تومان( مؤلف عنوان ردیف

 00111 رضا آذریعل )چاپ پنجم( انیآر  7
 00111 ن صفایحس )چاپ چهارم( م تحملمکمن  2
 01111 ونانیسول ر  )چاپ پنجم( بود یه عاشقیه روز ی 9
 0111 یقیغالمرضا طر  باران اگر ببارد 4
 00111 رمکترانه م ید یخدا رو چه د 5
 00111 یوسفیثم یم نهنگ دلتنگ 6
 0111 یلیحامد جل حوا در سرنگ 1
 0111 ینیر ارجیام یچمدان دلتنگ یک 8
 0111 یرضا منزو  یناتن 3

 0111 ایلیا یعل )چاپ دوم( ه زنم بودک یدختر  یه برایگر  71
 0111 ییالکر یم یموسو  ید مهد یس ی )چاپ دوم(سالگ یس 77
 0111 تیاحسان رع ی )چاپ دوم(نار کز یم 72
 00111 یمارجک یعل )چاپ دوم( اد ترانهیبن 79
 0111 یمهسا ناج تکسا  74
 01111 د روزبهیام آل 75
 00111 ییالکر یم یموسو  یبه اهتمام مهد  ترانه روزگار ما 76
 01111 احسان بایگی بوبمح 71
 00111 علی ایلیا پزشک آخرین دیدار با روان 78
 00111 علی کمارجی نوار 73
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 در دست چاپ

 داستان ایرانی
 مؤلف عنوان ردیف مؤلف عنوان ردیف

 لیال صبوحی ی چاقی دیدم مرگ را گربه 1 پیام عزیزی مرد کبود 7
 بودی فاطمه زنده های ابریشم سایه 8 اصغر عبدالهی ی باغ خانم مهمانی پاییزه 2
 محسن عباسی وفلک چرخ 3 محمدرضا صفدری نی سرخ 9
 اصغر عبدالهی تقدیم به مرغ دریایی 71 نژاد هادی معیری ساعت باران 4
 حسینیان تهرانی فرید بینید؟! آقای دکتر ظریف دارید رؤیا می 77 سروش مظفرمقدم شب شکسته 5
    عبدالوهاب نظری همزمانی 6

 
 

 رجمهتداستان 
 مترجم /مؤلف عنوان ردیف مترجم /مؤلف عنوان ردیف

 نژاد / سیدمهدی حسینیبیطارهیفا  یک زن مطلقهخاطرات  71 هوستون/ فریبا مجیدینانسی  ها نسلخطای  7

 نژاد / سید مهدی حسینیمیخائیلدنیا  بازار اسیراندر  78 نز/ علیرضا کچوئیانگیارنست  عشق و از خاکاز  2

 ی گنکور مجموعه 73 نیامرداک/ زهره مهر آیریس  دریادریا  9
 21 کندی/ مرضیه قدیریداگالس  در خیابان پنجمزنی  4
 شوراتز بارت/ سیلویا بجانیانآندره  مرد راستینآخرین  27 نیا باریکو/ اثمار موسویالساندرو  گویینآقای  5

 ژنی/ مریم خراسانیاکسیس  جنگهنر  22 کوئیگلی/ فاطمه تناسانسارا  ارکستررهبر  6
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ُکرد،  نویسنده ی  کاکه سوور، 
در  را  خود  تحصیلی  دوران 
کرد  سپری  موصل  و  اربیل 
خود  کارشناسی  مدرک  و 
تربیتی  علوم  رشته ی  در  را 
 90 دهه ی  اوایل  از  گرفت. 
برای  و  کرد  ترک  را  کشور 
سکونت  آلمان  در  مدتی 
دانمارک  در  اکنون  و  گزید 
سوور  کاکه  می کند.  زندگی 
و  است  پرکاری  نویسنده ی 
عالوه بر نوشتن برای نشریات 
رمان های  و  داستان ها  ادبی، 
رسانده  چاپ  به  متعددی 
اقلیم  مسائل  به  بیشتر  که 

کردستان می پردازند.

این رمان درمورد نسل کشی 
ارامنه در ترکیه است.

پاموک در سال 2005 طی 
در  جنجالی  سخنرانی  یک 
فرانکفورت،  کتاب  نمایشگاه 
ترکیه  دولت  سیاست های 
ترکیه  کردهای  با  رابطه  در 
این  از  و  برد  سؤال  زیر  را 
موضوع انتقاد کرد که دولت 
همه را وادار می کند نسبت به 
نسل کشی ارمنی های ترکیه 
جنگ  ابتدایی  سال های  در 

جهانی اول سکوت کنند.

زندگی  داستان  »دشمنان« 
بازماندگان  از  برودر،  هرمان 
هولوکاست است که برای فرار 
فاشیست،  از دست سربازان 
دهکده ی  انبار  در  سال  سه 
خدمتکارشان پنهان شد. پس 
از جنگ با همان دختر ازدواج 
کرد و به امریکا رفت. نویسنده 
فجایع  از  مستقیم  به طور 
بلکه  نمی کند  روایت  جنگ 
با به تصویر کشیدن رفتارها 
از  و دنیای درونی مهاجران، 
و  جنگ  به  جدید  زاویه ای 

تبعات آن می پردازد. 

ترجمه رمان 

6

2006

اورحان پاموک )1952(
نویسنده ی ترک، متولد استانبول. پس از پایان تحصیالت متوسطه در کالج 
امریکایی رابرت در استانبول، وارد دانشکده ی فنی استانبول شد تا معماری 

بخواند اما این رشته را نیمه تمام رها کرد و در رشته ی روزنامه نگاری 
فارغ التحصیل شد، گرچه هیچ وقت روزنامه نگاری نکرد. 

سال 1982 با اولین رمانش، »جودت بیک و پسرانش« جوایز اورهان کمال 
و کتاب سال را به خود اختصاص داد. بعد از چاپ رمان دومش،

»قلعه ی سفید« که به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شد، کرسی تدریس 
ادبیات داستانی دانشگاه کلمبیا را پذیرفت و چند سال در نیویورک زندگی 
کرد. رمان های بعدی  پاموک، »نام من سرخ« و »برف«، چند جایزه ی مهم 
بین المللی برایش به ارمغان آوردند و او به معروف ترین نویسنده ی ترک 

در دنیا بدل شد. سال 2005، طی یک سخنرانی جنجالی در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت، سیاست های دولت ترکیه در رابطه با کردهای ترکیه را 
زیر سئوال برد و از این موضوع انتقاد کرد که دولت همه را وادار می کند 

نسبت به نسل کشی ارمنی های ترکیه در سال های ابتدایی جنگ جهانی اول 
سکوت کنند. این سخنرانی با واکنش تند ملی گرایان ترکیه و دولت وقت 

مواجه شد، اما پاموک بر اظهاراتش پافشاری کرد.
اورحان پاموک، سال 2006، برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات شد.   

وقتی داشت در کوچه ای که انگار تا ابدیت ادامه داشت به سمت خلیج 
راه می رفت چشم اندازی که از بالکن خانه ی سلیمان دیده بود در مقابل 

چشمانش جان گرفت. چیزی که می خواست به شهر بگوید و روی دیوارها 
بنویسد حاال به ذهنش آمده بود. این هم نظر رسمی و هم شخصی اش بود؛ 

هم نیت قلبش و هم زبانش، با خودش گفت: »من در این دنیا رایحه را 
بیشتر از همه دوست داشتم!«

)

)

آیساک باشویس سینگر )1991-19۰۲(
در لهستان به دنیا آمد و از سال های آغازین جوانی به نوشتن و 

روزنامه نگاری پرداخت. سال ۱۹۳۶ به امریکا مهاجرت کرد و به طور 
جدی کار ادبی را پی گرفت و داستان های کوتاهش را به زبان ییدی در 

نشریات امریکا چاپ کرد. نوشته های او به سرعت به انگلیسی ترجمه 
شد و خوانندگان بسیاری را جلب کرد. او جوایز ادبی زیادی گرفت که 

مهم ترین آن ها جایزه ی ادبی نوبل ۱۹78 بود. سینگر در سال ۱۹۹۱ در 
فلوریدا درگذشت.

یادویگا به  طرف کمد لباس رفت و حوله ی حمام و دمپایی های او را 
آورد. درست است که زنش بود و همسایه ها او را خانم برودر صدا 

می زدند اما در مقابل هرمان رفتاری داشت که انگار هنوز در تسیوکیف 
هستند و او خدمتکار خانه ی پدرش خاخام شموئل لیب برودر است. 

همه ی خانواده ی هرمان در فاجعه از بین رفته بودند. هرمان زنده مانده 
بود. چون یادویگا او را در یک کاهدانی در ده خودشان پنهان کرده بود. 

حتی مادرش هم خبر نداشت او این کار را کرده است. بعد از آزادی 
در سال ۱۹45 بود که خبردار شد آلمانی ها پس از این که بچه ها را از 
زنش تامارا گرفته بودند که بکشند با گلوله ای به زندگی او هم پایان 

داده بودند. هرمان با یادویگا به آلمان رفته بود و بعد که ویزای امریکا 
گرفته بود در مراسمی یادویگا را به عقد خود درآورده بود. یادویگا 
راضی بود دین یهود را بپذیرد اما احمقانه بود بار دینی را که خود 

هرمان دیگر چندان به آن وفادار نیست روی دوش او بگذارد.

از نمایشگاه تا نمایشگاه
97-96

افکار عجیب من

کلوب کودکان

دشمنان
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زلفی لیوانلی )1946(
نویسنده ی ترک، متولد قونیه. تحصیالت خود را در کالج معارف 
آنکارا آغاز کرد و بعدها در استکهلم به تحصیل در باب فلسفه و 
موسیقی پرداخت. وی در زمینه های موسیقی، سیاست و فرهنگ 

و هنر از شخصیت های نام آور ترکیه به  شمار می رود. او چند فیلم 
بلند هم ساخته از جمله فیلم »زمین آهنین، آسمان مسین« که 
در فستیوال فیلم والنسیا برنده ی جایزه ی نخل طالیی شد و در 

بسیاری از کشورهای جهان به نمایش درآمد.
لیوانلی با رمان ها، اندیشه های فرهنگی و موسیقی خود همواره 
تحسین منتقدان را به خود جلب کرده و آثارش به بیش از 

سی و چهار زبان ترجمه شده اند. او در زمینه های سینما، موسیقی و 
ادبیات موفق به دریافت بیش از سی جایزه ی ملی و بین المللی

شده است.

احساس کردم باالخره راه درست را یافته ام و از این پس می دانم 
چه باید بکنم. ملک طاووس آسوده بخواب. تو هم شاید مثل 

خدای تورات بعد از روز ششم خلقت، در حال آسودنی. روز اول 
نور، تاریکی، شب و روز خلق شد. روز دوم گنبد آسمان و زمین و 
دریاها، بعد هم گیاهان، دانه ها و میوه ها. روز چهارم نوبت آفرینش 
آفتاب، ماه و ستارگان بود. روز پنجم هم نوبت انواع جانوران روی 

زمین بود و دست آخر انسان، اشرف مخلوقات، به هیئتی شبیه 
خداوند آفریده شد. و بعد خدا به آفریدگانش به دید رضایت 

نگاهی انداخت. روز ششم دیگر تمام عناصر زمین و آسمان
آفریده شده بودند. روز هفتم که خلقت پایان گرفت، دنیا دیگر 

جای زیبایی نیست...

رمان.انگلستان

مگنوس میلز )1954(
نویسنده ی انگلیسی، متولد بیرمنگام، واقع در میدلند غربی. مدرک 

کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه صنعتی ولورهمپتون گرفت و 
کارشناسی ارشد همان رشته را در دانشگاه واریک نیمه تمام گذاشت. 

چندین سال به حرفه های گوناگونی چون نرده کشی و رانندگی اتوبوس 
و تعمیر وسایل نقلیه پرداخت و سال 1998 اولین رمانش را منتشر 
کرد: »رام کردن جانوران وحشی«. این رمان نامزد جایزه ی  بوکر و 

رمان اول ویت برد شد و سال 1999 جایزه ی مک کیتریک را برای 
او به ارمغان آورد. توماس پینچون، نویسنده ی برجسته و پست مدرن 

امریکایی، بعد از خواندن این رمان، خالق آن را »دیوانه  و اعجوبه ی 
خنده آور بی احساس« نامید. نگرش ناقدانه ی میلز به پیرامونش پشت 

یک دنیای ساخته و پرداخته ی ذهنی خاص و نادر نهفته است، با 
آمیزه ی طنزی خنک و بی احساس که در بسیاری موارد حتی به طنز 

سیاه کشیده می شود. در آثار او رد پای نویسندگانی همچون کافکا، 
بکت، پینتر، پریمو لوی، فلن اوبرایِن و پی. جی. وودهاوس پیداست. 

کتاب های میلز به بیست زبان زنده ی دنیا ترجمه شده اند. 
»سه نفر می روند دیدن شاه«، که اولین اثر ترجمه شده از میلز به زبان 

فارسی است، در قالبی سوررئال و ابسورد به درون شناختی رابطه ی 
فرد و اجتماع می پردازد. ملتی به امید پا گرفتن شهری آرمانی از 

حلبی به رهبری مایکل هاکینز با کار شاق و توان فرسا از یک ژرف دره  
خاکبرداری می کنند و همه بر این باورند که کار فضیلت است و 

سعادت و تنعم شان در گرو کار نظام مند است. مایکل هاکینز نمادی 
از رهبران برده پروری است که با وعده های دروغ سر کار می آیند و 

هدف شان ساختن آرمانشهر موعود و تحقق آرمان های متعالی نیست 
بلکه ماندن بر اریکه ی قدرت است و حفظ نظام حاکم.

این خانه ی حلبی من هیچ کم وکسری نداشته. تنها از حلب ساخته 
 شده و در تمام مدتی که امپراتوری ها برچیده شدند این خانه استوار 

مانده. هم جان پناهم است و هم دژم. باشد که معبدم شود.

رمان.آمریکا

ارسوال کروبر لگوین )1929(
رمان نویس و داستان نویس امریکایی. در دانشگاه های رادکلیف و 
کلمبیا تحصیل کرد و با آثارش جوایز معتبر حوزه ی داستان های 

علمی تخیلی را از آن خود کرد. از جمله جوایز هوگو و نبیوال. 
آثار متعدد او تاکنون چندین بار جایزه ی کتاب سال امریکا را به 

دست آورده اند و به بسیاری از زبان ها ترجمه شده اند. لگوین سال 
1979 برنده ی جایزه ی استاد بزرگ گاندالف شد و سال 2003 

جایزه ی استاد بزرگ ادبیات علمی تخیلی را به خود اختصاص داد.

هیچ وقت سعی نکردم دوختن را یاد بگیرم یا عاشق بشوم و ازدواج 
کنم. روزی وقت سر در آوردن از عشق و عاشقی می رسید اما هنوز 

وقتش نبود. اول از همه باید می فهمیدم که هستم. قول داده بودم که 
به مسیرم ادامه دهم.

زندگی  روایت گر  تنها  گرگ 
تمام  با  است  دانشمندی  
فراز و فرودها، سردرگمی ها، 
خطرات و...، و هر بار حادثه ای 
چالشی  با  را  او  کتاب  در 
را  دانش  او  می کند.  روبه رو 
در خدمت جنگ نمی خواهد 
و با تمام محدودیت ها مبارزه 
می کند تا راه درستی را برای 
کند،  انتخاب  خود  دانش 
دگرگون  همیشه  اوضاع  اما 

می شود.

زلفی لیوانلی ، در زمینه های 
فرهنگ  سیاست،  موسیقی، 
و هنر از شخصیت های نام آور 
ترکیه به شمار می رود. او چند 
فیلم بلند هم ساخته از جمله 
آسمان  آهنین  »زمین  فیلم 
مسین« که در فستیوال فیلم 
والنسیا برنده ی جایزه ی نخل 

طالیی شد.
سینما،  زمینه های  در  او 
به  موفق  ادبیات  و  موسیقی 
دریافت بیش از سی جایزه ی 

ملی و بین المللی شده است.

شاه  دیدن  می روند  نفر  سه 
به قلم مگنوس میلز روایت 
کنار  در  که  ست  مردی 
در  دیگرش  همسایه ی  دو 
ناکجاآبادی پرت و دوردست 
روزگار سپری می کند. روزی 
زنی با یک چمدان بزرگ دم 
در خانه ی مرد سبز می شود و 
همه چیز از این رو به آن رو 
می شود. زن با مرد از رؤیای 
بزرگ او در گذشته می گوید؛ 
ساختن یک خانه ی حلبی در 

یک ژرف دره. 

از  یکی  »صداها«  کتاب 
از  سه گانه ای  جلدهای 
لگوین است. هر سه  ارسوال 
دارند  ریشه  هم  در  کتاب 
هم  از  داستان هایشان  اما 

مستقل اند.
نویسنده  این  سبک 
جوایز  و  است  علمی تخیلی 
کرده  خود  آن  از  را  زیادی 

است

پاییزی  روز  یک  از  داستان 
مردم  که  می شود  شروع 
برای  بالتیمور  کوچک  شهر 
به  میهن پرستانه  تظاهرات 
روز  همین  آمده اند.  خیابان 
که  و  زیبا  پائولین  که  است 
پیشانی اش زخمی شده برای 
خرید چسب زخم، همراه با 
مغازه ای  وارد  دوست هایش 
می شوند که مایکل پسر آرام 
و  لهستانی  خانواده ی  یک 
مادرش آن را اداره می کنند.

خوشش  پائولین  از  مایکل 
می آید و همراه او می رود که 
به راه پیمایی میهن پرستانه ی 

شهرشان برسند...

درون مایه های  بر  افزون 
)مانند  اندیای  موردعالقه ی 
والد فرزندی،  روابط  خانواده، 
رازآلودگی ریشه ها و مشکل 
فردی(،  هویت  بنیادی 
 اشاره های نمادین و اسطوره ای 

در این اثر بسیار است.
می توان ادعا کرد که این رمان 
رمان های  دسته بندی  در 
نمی گیرد،  قرار  عامه پسند 
توجه  می تواند  به خوبی  اما 
همگان را به خود جلب کند.

ازدواج ناشیانه

صداها

ُرزی کارپ

گرگ تنها

اضطراب

 سه نفر می روند

دیدن شاه
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آلیس شخصیت محوری رمان 
است، دختری انگلیسی که پدر 
بمباران های  در  را  مادرش  و 
آلمان  ارتش  توسط  لندن 
تنها  و  داده  دست  از  نازی 
زندگی می کند. تنها چیزی که 
برایش باقی مانده گروهی از 
قدیمی ترین دوستانش است. 
ویژگی استثنایی آلیس حس 
است.  خارق العاده اش  بویایی 
هرچیزی  بوی  می تواند  او 
طبیعتاً  بدهد.  تشخیص  را 
شغلش هم متناسب با ویژگی 
اش تولید و نوشتن فرمول های 

ادکلن و عطر است....

رمان.فرانسه

مارک لِوی )1961(
نویسنده ی فرانسوی متولد بولونی بیانکور، ناحیه ای نزدیک به پاریس. 

در هجده سالگی وارد سازمان صلیب سرخ شد و مدت شش سال 
به عنوان امدادگر مشغول به کار بود و همزمان، به تحصیل مدیریت 
و انفورماتیک پرداخت. سال 2000 بالفاصله بعد از موفقیت بزرگ 

نخستین رمانش »و اگر درست بود...« از کار معماری استعفا داد، 
به لندن رفت و تمام وقت روی نوشتن تمرکز کرد. او تاکنون هفده 

رمان نوشته است که تقریباً تمامی آن ها در میان پنج رمان پرفروش 
و پرخواننده ی فرانسه بوده اند و به بسیاری از زبان ها ترجمه  شده اند. 

لوی یکی از معروف ترین نویسنده های معاصر فرانسه است و هر سال 
میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر دنیا به فروش می رسد.
بسیاری از رمان های او به فضای زندگی انگلیسی و امریکایی 

برمی گردد، اما زبان نگارشش، فرانسه، ما را به قلب اروپا می برد. 
زبان مارک ساده، شخصیت هایش فوق العاده جذاب و چندبعدی و 

قصه هایی که روایت می کند جاافتاده و بسیار خوب پرداخته شده اند، 
به طوری که خواننده را به سرعت با شخصیت های قصه همراه می کند. 

استفاده از شوخی ها و بذله گویی های انگلیسی از دیگر ویژگی های 
رمان های اوست. 

آلیس، شخصیت اصلی »سفر عجیب آقای دالدری«، دختری انگلیسی 
است که پدر و مادرش را در بحبوحه ی بمباران شهر لندن توسط 

نیروهای آلمان نازی از دست داده است. دوستان کمی دارد اما آن ها، 
تمام آن چیزی هستند که او می خواهد. همه چیز درست و منطقی 

است تا این که قصه به ماوراء الطبیعه ورود می کند و با پیچیده تر کردن 
قصه، هیجان خوانش آن چند برابر می شود. 

زن برای مدتی به تندیس بیزانسی آویزان از دِر کیوسکش نگاه کرد، 
با حالتی قدیس وار صورتش را با دست هایش پاک کرد و رویش را به 

سمت آلیس برگرداند، جدی تر از قبل.
ـ استانبول، در استانبول کسی را پیدا می کنی که به سمت مرحله ی 
بعد هدایتت می کند. ولی هیچ وقت فراموش نکن، اگر این سفر را تا 
انتها بروی، حقیقتی که تا حاال می شناختی، دیگر دوام نخواهد داشت.

نانسی هوستون )1953(
نویسنده ، رمان نویس و نمایشنامه نویس متولد آلبرتا کانادا که به 
دو زبان انگلیسی و فرانسه می نویسد و از سال 1970 در فرانسه 

زندگی می کند. شاگرد روالن بارت بود و اولین رساله هایش 
را زیر نظر او نوشت و سال 1981 رمان اولش را منتشر کرد: 

واریاسیون های گلدنبرگ. هوستون موزیسین هم هست و فلوت 
و کالوَسن می نوازد. موسیقی الهام بخش بسیاری از رمان های او 
بوده است، به ویژه همین رمان عاشقانه ی ردپای فرشته و آثار 
دیگری چون سازهای ظلمت و خطای نسل ها که جوایز ادبی 

زیادی برای او به ارمغان آورده اند، از جمله لیور انتر، فمینا و گنکور 
دبیرستانی ها. فلسفه و فمینیسم از دیگر دغدغه های نانسی هوستون 

هستند که در هر دو زمینه حضوری جدی دارد و آثاری نوشته 
است.

در هر داستان عاشقانه ی دیوانه واری نقطه ی عطفی نهفته است؛ 
این نقطه ی عطف دیر یا زود اما به طور کلی خیلی سریع به وقوع 

می پیوندد؛ اکثر زوج ها، پیچ این جاده را رد نمی کنند، می لغزند، 
معلق می زنند و با برخورد به دیوار خرد می شوند و چهار چرخ در 

هوا پرتاب می شوند.

2013

پیتر کانینگهام )1947(
نویسنده و روزنامه نگار ایرلندی، متولد دوبلین. بعد از تحصیل در 

دانشگاه دوبلین، مدت ها به کار حسابداری و بازرگانی مشغول بود 
و بعد شروع کرد به نوشتن رمان های پلیسی که با نام مستعار 

چاپ  شان می کرد. اولین رمان این دوره ی کاری او، آقای اشرافی 
)1986( نام داشت. بعد از این دوره، کانینگهام شروع کرد 

به نوشتن رمان هایی که ریشه در تاریخ معاصر ایرلند داشتند 
و معموالً به زندگی خانواده های کوچک در شهرهای کوچک 

می پرداختند؛ شهرهایی در دل طبیعت که نویسنده کودکی اش را 
در آنها گذرانده است.

 رمان دریا و سکوت سال 2013 جایزه ی اروپا را به خود اختصاص 
داد و ترجمه ی آن در چند کشور دیگر انتشار یافت، از جمله 
فرانسه که در آن برنده ی جایزه ی ادبی َکیو شد و در لیست 

بهترین کتاب های مجله های ادبی قرار گرفت. از دیگر آثار پیتر 
کانینگهام می توان به رمان های دلتای رودخانه، نتیجه ی قلب و 

عشق در یک نسخه اشاره کرد.

با بی رحمی، لباس ها، کفش ها، کراوات، لباس شکار و چکمه هایش 
را به دریای آتالنتیک پرت کردم. جیغ می زدم. جوراب، 

دستمال گردن، زیرپوش و لباس زیر همه را به دریا پرت کردم، هر 
رد و نشانه ای از او را به دریا پرت کردم. می خواستم خودم را هم 

به دریا پرت کنم، فقط به دلیل این که گفت پسرمان به من نیاز 
دارد، این کار را نکردم.
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کارلوس روئیث ثافون )1964(
نویسنده ی اسپانیایی، متولد بارسلون. اولین رمانش را در چهارده سالگی نوشت 

و از نوزده سالگی به یک نویسنده ی حرفه ای بدل شد. سال 1993 با رمان 
»شاهزاده ی مه« برنده ی جایزه ی ادبی شد و این رمان جلد اول از سه گانه ی 

»مه« بود که ثافون را به نویسنده ای جهانی تبدیل کرد. آثار او به بیش از 
پنجاه زبان ترجمه شده اند و جوایز متعددی را برایش به ارمغان آورده اند. 
او عالوه بر جلب نظر منتقدان ادبیات، یکی از پرخواننده ترین نویسنده های 

اسپانیولی زبان است که تقریباً همه ی آثارش با تیراژی بالغ بر بیست میلیون 
نسخه در جهان به فروش رفته اند. کارلوس روئیث ثافون فیلمنامه هم 

می نویسد و امروزه در کالیفرنیا ساکن است.
»سایه ی باد« پدیده ی ادبیات اسپانیا در سال 2001 بود که خیلی زود به 

زبان های دیگر ترجمه شد و ظرف سه سال بیش از 12 میلیون نسخه از آن 
به فروش رفت. ترجمه ی فرانسوی این رمان، سال 2004، به عنوان بهترین 

رمان خارجی سال انتخاب شد.
»گابریل گارسیا مارکز، اُمبرتو اِکو و خورخه لوئیس بورخس در این رمان با 

یکدیگر تالقی پیدا می کنند... روئیث ثافون ما را با شخصیت های بکر و داستان 
تمام عیارش شیفته ی خود می کند. داستانی الیه الیه که عشق و شور، انتقام و 
رمز و راز در آن موج می زند و مانند پیاز با شکافته شدن هر پوسته، الیه ای 

جدید هویدا می شود... با خواندن این رمان به یک سواری تند و وحشیانه 
می روید که عبور از هر پیچ نفس گیرش تمام وجودتان را به لرزه خواهد 

انداخت.«
نشریه  ی نیویورک تایمز

هرگز نام این کتاب را نشنیده بودم و نویسنده اش را هم نمی شناختم اما هیچ 
اهمیتی نداشت. تصمیم خودم را گرفته بودم. با دقت کتاب را از درون قفسه 

بیرون کشیدم و با سرعت ورق زدم. صفحات، درست مثل این که از قفس آزاد 
شده باشند زیر انگشتانم بال بال می زدند و همراه با جابه جا شدن شان طوفانی 
به پا می کردند و َگرد  و  غبار سالیان دست نخورده  ماندن شان را از دل خود 

بیرون می ریختند. من، شادمان از انتخابی که کرده بودم، لبخند بر لب، کتاب 
را زیر بغلم گذاشتم و از همان مسیری که آمده بودم برگشتم تا از هزارتوی 

کتابخانه خارج  شوم. شاید فضای افسونگر آن کتابخانه همواره پذیرای افرادی 
بسیار الیق تر و بهتر از من بود، اما در آن لحظات کاماًل اطمینان داشتم که 

سایه ی باد سال ها انتظارم را می کشیده تا به سراغش بروم، شاید حتی مدت ها 
پیش از آن که متولد شده باشم.

1

ژان اشنوز )1947(
نویسنده ی فرانسوی، متولد شهر اورانژ واقع در ُوکلوز )استانی در 

جنوب شرق فرانسه(. تحصیالت دانشگاهی اش را در پاریس ادامه 
داد و سپس به طور جدی به نویسندگی پرداخت. نخستین داستان 
او، نصف النهار گرینویچ در سال 1980 برنده ی جایزه ی فِنئون شد. 

داستان دومش ِچروکی در سال 1983 جایزه ی معتبر ِمدیسی را 
ربود و این سرآغاز اقبال عامه به نویسنده بود. او در سال 1999 با 
رماِن از این جا می روم، معتبرترین جایزه ی ادبیات فرانسه، گنکور، 
را به دست آورد و به نویسنده ای جهانی بدل شد. ژان اشنوز در 
طول چهل وچند سال کار داستان نویسی، 17 اثر به چاپ رسانده 

است. دایره ی شمول ژانریـ  سبکی نویسنده جالب توجه است: از 
زندگی نامه ی داستانی گرفته تا رمان جاسوسی، و رمان

تاریخیـ  عاشقانه ای همچون 14 که به آغاز جنگ جهانی اول در 
سال 1914 می پردازد.

باز به همه ی این ها می شد عادت کرد، ولی شپش را کجای دلت 
می شد بگذاری که خیلی زود به دشمن درجه یک و بالمنازع لشکر 

تبدیل شد. این جانور معضل اصلی بود و پُرزاد و ولد، به نحوی  
که در کوتاه زمانی سرتاپای آدم از لشکِر اعوان  و انصارش پوشیده 

می شد. این موجود به زودی به دشمنی دائمی بدل شد. خصم 
بزرگ دیگر موش نام داشت که در اشتها چیزی کم نمی آورد و به 

همان اندازه پرجنب وجوش بود. درست مثل شپش بی وقفه تکثیر 
می شد، مدام فربه تر می گشت و حاضر بود تمام توشه ی مایحتاجت 
را ببلعد، تسمه هایت را آهسته آهسته بجود، تا تودوزی کفش هایت 

را هم مورد عنایت قرار دهد، و حتی تا اندرون خودت را وقتی 
که خواب بودی؛ و البته وقتی که ُمردی، با مگس ها بر سر تقسیم 

محتوای حدقه ی چشمانت به منازعه برخیزد.

جوانی«  بدون  »جوانی 
داستان یک پروفسور هفتاد 
نام  با  زبان شناس  ساله ی 
که  است  ماتی  دومینیک 
که  چیزهایی  به  زندگی  در 
قصد  و  نرسیده  می خواسته 
خودکشی دارد. اما در همان 
این  می خواهد  که  شبی 
را عملی کند،  تصمیم خود 
برخورد  او  به  صاعقه  یک 
می کند و او پس از مدتی در 
بیمارستان متوجه می شود که 
جوان شده است و همینطور 

جوان نیز می ماند...

پای  »رد  رمان  در  هوستون 
ساختن  رو  رودر  با  فرشته« 
دو شخصیت آلمانی و یهودی 
این مسئله را مطرح می کند 
که آیا یک یهودی قادر است 
درد و رنج یک آلمانی را درک 
کند و یا یک آلمانی می تواند 
خود را به درد یک یهودی و یا 
یک الجزایری نزدیک بداند و 
در درد او خود را بیابد. مسائل 
عواقب  بررسی  روانشناسی، 
موضوع  دوم،  جهانی  جنگ 
خیانت، مسائل خانوادگی و... 
به وضوح  رمان  در جای جای 

به چشم می خورد.

از  تازه  کوآد  دیک  وکیل 
مراسم خاکسپاری موکلش، 
آی زد)ایزمی(، بازگشته است. 
دو بسته پیش روی اوست که 
می بایست به وصایای موکلش 
عمل کند. این رمان روایتی 
مصور و آرام از زندگی دختر 
زیبا و مصممی است  جوان 
که عشق را مهم ترین عامل 
می داند؛  خود  زندگی  در 
عشقی که به گفته آی زد هم 
او را نجات داد و هم غرق کرد.  

گابریل گارسیا مارکز، اُمبرتو 
اِکو و خورخه لوئیس بورخس 
در این رمان با یکدیگر تالقی 
باد  سایه ی  می کنند...  پیدا 
که  است  الیه الیه  داستانی 
رمز  و  انتقام  شور،  و  عشق 
و  می زند  موج  آن  در  راز  و 
مانند پیاز با شکافته شدن هر 
پوسته، الیه ای جدید هویدا 
می شود... با خواندن این رمان 
به یک سواری تند و وحشیانه 
می روید که عبور از هر پیچ 
نفس گیرش تمام وجودتان را 

به لرزه خواهد انداخت  

داستان  این  ابتدای  در 
نویسنده  نوول،  یا  نیمه بلند 
سخت  و  نخست  روزهای 
جنگ جهانی اول را به تصویر 
می کشد. همان هنگامی که 
رود  دو سوی  هر  در  مردم، 
راین، بر این باور )و نه خیال 
بودند  باور(  دقیقاً  تصور،  یا 
که جنگ دو هفته و نهایتاً 
دو ماه بیشتر طول نخواهد 
کشید و همگی برای نوئل و، 
به تبع آن، سال نِو میالدی در 
آغوش گرم خانواده خواهند 

بود...

سایه ی باد

دریا و سکوت

جوانی بدون جوانی

ردپای فرشته

سفر عجیب آقای دالدری
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2016

نامزد بهترین کتاب سال آلمان

راینهارد کایزر موهلکر )1982(
رمان نویس اتریشی. سال 2008، بعد از سال ها فعالیت ادبی و تألیف چند 

رمان ، با »مسیر الیتناهی ایستگاه ها« برنده ی جایزه ی ادبی جوانان شد 
و همین کتاب جوایز دیگری همچون بورس هرمان  لنتس، جایزه ی هنر 

برلین و جایزه ی ادبی دایره ی فرهنگی جوامع آلمانی را برایش به ارمغان 
آورد. 

بعد از آن رمان های »کوه ماگدالنا« و »یاس بنفش« موفقیت هایی کسب 
کردند تا آن که »روح غریب، جنگل تاریک« نامزد جایزه ی معتبر ادبیات 
آلمانی سال 2016 شد. منتقدی درباره ی او می نویسد. »او جهان روایتش 

را بر بستر بالهایی می نشاند که پیوسته در حال باریدن بر سر محیط 
زیست اند. آن چه رفته رفته بر سر طبیعت می آید در پس زمینه ی همه ی 

آثارش نمود دارند.«  

»بعدش چی؟ هیچی. همه ی سر و صدا ها می خوابه و قاچاقچی ها سالح 
و مخدر می فروشن.« می خندد. »همین تازگی یه قاچاقچی چوب رو 

گرفتن. با َخرش چوب حمل می کرده، آدم الی چوب هاش می برده. 
می شناختیمش. هرچند هفته یه بار پیداش می شد. حتی خرش شده بود 

شوخی ما که این دیگه چه شغلیه؟ مسخره نیست؟ یه دوست نجار 
که چند روز زاغ سیاهش رو چوب می زنه، ته توی قضیه رو درمی آره. 

خره فروشی نبود، غاق بود واسه رد گم کنی. اسم این چوبه چیه، یوتوبا یا 
یاتوبا؟ یه چوب محکم با رگه های قرمز. خیلی گرونه. جعبه ها رو باهاش 

می ساخته.«
»ها. چی کارش کردین؟«

»دادیمش تحویل پلیس محلی. باهاش چی کار کنن، نمی دونم. شاید اگه 
طرف یه کم روغن کاری کنه ولش کنن بره. شاید هم یه مسیر جدید 

یادش بدن. برای ما دیگه چه فرقی می کنه؟«

زنی مطرود با زیبایی و هوشی 
با  کرایسیس  خیره کننده! 
با  گرد همایی هایی  تشکیل 
مردان جوان و مجرد جزیره، 
در پی یافتن مفاهیم ارزشمند 
زندگی است، و این که انسان 
خشن  دنیای  این  در  واقعاً 
چطور زندگی می کند، چطور 
نهایت،  در  و  می ورزد  عشق 

چطور می میرد.

و  سوزناک  عشقی  داستان 
نام  به  جوانی  میان  عجیب 
لیال  نام  به  دختری  و  علی 
که حدود 20 سال به طول 
ماجرایی  طی  انجامد.  می 
یک کوزه ی سفالین باستانی 
که  می رسد  علی  دست  به 
درونش هفت طلسم قدیمی 
خواندن  با  شده.  نوشته 
و  طلسم ها  آن  از  هرکدام 
ترسیِم دری با گچ روی دیوار 
و عبور از آن، فرد وارد جهان 

دیگری می شود. .

آلمانی تبار،  نویسنده ی  اثر 
سال  کتاب  بهترین  نامزد 
شد.   2016 سال  در  آلمان 
او جهان روایتش را بر بستر 
بالهایی می نشاند که پیوسته 
در حال باریدن بر سر محیط 
رفته رفته  آنچه  زیست اند. 
در  می آید  طبیعت  سر  بر 
آثارش  همه ی  پس زمینه ی 

نمود دارند.

شخصیتی  درباره ی  رمان 
به نام فرنان است. یک کارگر 
الجزایر که  استقالل  طرفدار 
می خواهد بمبی را در محل 
کارش )یک کارخانه( منفجر 
اشد  به  و  دستگیر  اما  کند 
می شود.  محکوم  مجازات 
بهانه ای  فرنان  شخصیت 
روایتگر  نویسنده  تا  می شود 
بر  که  باشد  سیاهی  دوران 

الجزایر گذشت.

که  است  معلمی  داستان 
تدریس  جلسه ی  اولین  در 
نو  روشی  نشان می دهد که 
و متفاوت با شیوه ی قدیمی 
مدرسه ی  صدساله ی  و 
دارد.  بولتون  شبانه روزی 
معلم  به شدت  که  بچه ها 
جدیدشان را دوست دارند به 
کنکاش در زندگی گذشته اش 
می پردازند و می فهمند او هم 
در این مدرسه درس خوانده 
انجمنی  زمان  آن  و  است 
شاعران  انجمن  به نام  سری 
مرده را هدایت می کرده است.

درون  نوجوان  پسر  داستان 
گرایی است که درگیر انتخاب 
مسیر زندگی آینده است. تنها 
چیزی که حقیقتاً می خواهد 
دیگران  مثل  که  است  این 
نباشد و نمی خواهد به سمتی 
برود که اجتماع و محیط او 
طرفی  از  می دهد،  سوق  را 
اختالف نظر شدیدی با پدر 
را  که صالح  دارد  مادرش  و 
جماعت  با  شدن  همرنگ 
می دانند. در همین گیرودار 
ناتالی آشنا  به نام  با دختری 
او  هم مسیر  که  می شود 

می شود و...

انجمن شاعران مرده

دورتر از هر جای دیگر

زِن آندروس

درگاه گچین

روح غریب، جنگل تاریک

از برادران زخمی ما
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مه یشنا نما

یکی از مطرح ترین چهره های 
معاصر  نمایشی  ادبیات 
از چهل  با بیش  فرانسه که 
پی  در  همواره  تجربه،  سال 
ابداع فرم های نوینی است تا 
هرچه  بتواند  آن ها  یاری  به 
خود  زمانه ی  و  دنیا  مؤثرتر 
را در آثارش منعکس سازد. 
زبانی  پشتوانه،  این  با  او 
دستمایه ی  را  صیقل یافته 
کار خود می کند که به غرابت 
شکوهی  نمایشنامه هایش 

بی مانند می بخشد.

خونسردی خاصی در تعریف 
او  نمایشنامه های  قصه های 
دیده می شود و در پرداخت 
شخصیت ها و پیش کشیدن 
ساده اند  که  موقعیت هایی 
برای  هولناک  ورطه ای  اما 
منطقی  می سازد،  مخاطب 

آهنین وجود دارد...
نمایشنامه هایش به طور کلی 
از یک تنظیم برخوردارند و 
است...  بازیگران  با  متناسب 
است  مردی  عملگراست،  او 
که برای تئاتر ساخته شده. اما 
از سوی دیگر با برشت قابل 

مقایسه است.

همان طور که اعضای هیئت 
ژوری جایزه ی سیمینوویچ در 
سال 2002 گفته اند، »کرول 
فرشت با استفاده از ظرافت 
و وارونگی، به زاویه های ژرف 
می کند  دراز  دست  تئاتر 
زندگی  رمزگونه ی  سهم  تا 
روزمره را بکاود. نمایش های 
با  او شناخته و ناشناخته را 
هم آشتی می دهند، دم دستی 
پیوند  با هم  را  و شگفت آور 
می زنند و این نشانه ای از هنر 

بلندمرتبه است.«

روبلس دنیای مدیترانه ای را 
با آلبر کامو تقسیم می کند 
»در  انسان  آن،  در  که 
زندگی  جهانی«  هارمونی 
خشونت  مسئله ی  می کند. 
شدیدتر  روبلس  تئاتر  در 
است. دیالوگ ها در کششی 
فوق العاده اما بدون طمطراق، 
بی پیرایگی  و  سادگی  به 
می رسند، چیزی که روبلس 
تحسین  لورکا  نزد  را  آن 

می کرد.

از نمایشگاه تا نمایشگاه
97-96

گپ وگفت و دو 

نمایشنامه ی دیگر

من قبالً اینجا بوده ام

یک زن و از کوچه باال 

 آمدم و از کنار اشباح

گذر کردم

ساعت
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کارگردان  نمایشنامه نویس، 
در  فرانسوی.  مدرس  و 
و  واقعیت  زیبایی  به  آثارش 
خیال را درهم می آمیزد و با 
حال  عین  در  و  ادبی  زبانی 
در  دیالوگ  به  با  نمایشی، 
آوردن مونولوگ های به ظاهر 
رویارویی  در  پایان ناپذیر، 
ذهنیت  سخن،  و  سکوت 
خسته ی  درون  و  آشفته 
منحصربه فرد  شخصیت های 
خود را در جهان عینی صحنه 

به اجرا درمی آورد.

نمایشنامه نویس و کارگردان، 
از  یکی  بجنورد.  متولد 
چهره های مطرح تئاتر معاصر 
ایران که در نمایشنامه نویسی 
دارد؛  را  خود  خاص  سبک 
ترکیبی از سورئالیسم و ابزورد 
که با آن به دغدغه هایی نظیر 
حاشیه ای  افراد  و  جنگ 

اجتماع می پردازد.

و  نویسنده  شاعر، 
نمایشنامه نویس ارمنی، متولد 
ایروان. از گروه روزنامه نگاری 
که عضو انجمن نویسندگان 
شد.  شوروی  جماهیر  اتحاد 
به  موفق  سال 1989  در  او 
دریافت جایزه ی ادبی استپان 
زوریان شد. گوسیان یکی از 
نمایشنامه نویسان  بهترین 

معاصر ارمنستان است.

برجسته ترین  از  یکی 
نمایشنامه نویسی  چهره های 
است.  فرانسه  معاصر 
خصوصیت اصلی آثار او زبان 
آن  با  که  است  شاعرانه ای 
کالم  به  را  شخصیت هایش 
می آورد تا با واگویی خاطرات 
نهانی ترین  از  به زیبایی  خود 
فروخورده ترین  و  دردها 
حسرت هایشان سخن گویند و 
به یادماندنی ترین صحنه های 

انسانی را به نمایش گذارند.

در آثار نمایشی خود با زبانی 
خاص شخصیت های تنهایی 
در  که  می کشد  به تصویر  را 
فرار از گذشته ی نافرجام و در 
هراس از آینده ای نامشخص 
افرادی  با  رویارویی  در  و 
دنیایی  در  خود  جنس  از 
پی  در  ناامیدانه  خشونت بار، 
رنگ بخشیدن به لحظه های 

زمان حال خود هستند.

 پشت چراغ قرمز

و از نوای ویلن

خرمگس و این خونه 

به هم ریخته ست

 درست آخر دنیا و 

داستان عشق

 دیگری و 

باور دارم

هوس کشتن روی نوک 

زبان و اکتینگ
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»شناخت نامه ی غالمحسین ساعدی« یکی از مهم ترین کتاب هایی 
است که جهان داستانی یکی از نویسندگان مهم ایرانی معاصر را 

توضیح می دهد.
ساعدی یکی از نویسنده های محبوب کورش اسدی بود و همواره 

داستان های این نویسنده در کارگاه ها و کالس های آموزشی اسدی، 
از مهم ترین مثال هایی بود که تأثیر مثبت خوانش ادبیات روز دنیا 

را مانند همینگوی بر روند داستان نویسی ایران بیان می کرد.
داستان های درخشان ساعدی از نظر اسدی، نمونه هایی بود که به 

روشنی ساخت جهانی منسجم از عناصر داستانِی به دقت
انتخاب شده را نمایش می داد. عناصری که از یک طرف سطح 
بیرونی ماجرا را روایت می کنند و در کنش و واکنش با یکدیگر 

الیه های زیرین جهان رازآلود ساعدی را می سازند.
کورش اسدی که خود یکی از چهره های درخشان و بی مانند 

داستان نویسی ماست؛ توضیح، شرح و تفسیر او درباره ی زندگی و 
آثار ساعدی یکی از میراث های مهمی است که برای ما باقی

مانده است. 

»ساعدی درگیر قصه بافی است. به معنای هزارویک شبِی آن. و 
داستان هایش عجیب آدم را گرفتار می کند که تا آخر ماجرا را 
دنبال کند. شروع بسیاری از داستان هایش با یک جور یکی بود 

یکی نبود آغاز می شود، آغازی که بی درنگ مبدل به هزارتویی از 
غرایب و حادثه های هراس انگیز می شود. حوادثی که همه بدون 

استثنا به فاجعه ختم می شود. و ساعدی در بی اعتنا گذشتن از کنار 
فاجعه چیره دست است. یا اگر بهتر بگویم در بی اعتنایی به هولی 

که کنار آدم ها ایستاده و دمی دیگر تمام هستی شان را به باد خواهد 
داد یا تسخیرشان خواهد کرد.«

بوطیقا کتاب 

می نویسد:  خسروی  ابوتراب 
یک  نهایت  در  »نوشتن 
گفت وگوست، اگرچه می توان 
آن را گفت وگویی یک طرفه 
حاشیه ی  »در  کرد.«  فرض 
از  مجموعه ای  داستان« 
خسروی  ابوتراب  مقاله های 
متن ها  این  در  که  است 
کرده  گفت وگو  ادبیات  با 
است. از خالل این نوشته ها 
می توان به درک درست تری 
این نویسنده  از داستان های 

پی برد. 

ساعدي یکي از نویسنده هاي 
محبوب کورش اسدي بود و 
داستان هاي این نویسنده در 
اسدي،  آموزشي  کارگاه هاي 
از مهم ترین مثال هایي بود که 
ادبیات  خوانش  مثبت  تأثیر 
روز دنیا را مانند همینگوي بر 
روند داستان نویسي ایران بیان 
مي کرد. داستان هاي درخشان 
اسدي،  نظر  از  ساعدي، 
نمونه هایي بود که به روشني 
منسجم  جهاني  ساخت 
به دقت  داستاني  عناصر  از 
انتخاب شده را نمایش مي داد. 

صندلی ها  کردن  جابه جا 
می تواند خیلی از محاسبات 
و معادالت را دچار تغییرات 
می تواند  همین طور  کند. 
معادالت و محاسبات تازه ای 
جا به جایی  بدهد.  شکل  را 
صندلی ها طوفانی نامحسوس 
که  طوفانی  دارد؛  به همراه 
دیده نمی شود اما وجود دارد، 
نسیم  از  ظریف تر  طوفانی 
بادبزن های زنان اشرافی شرق 
دور، می تواند شکل اتاق ها و 
سالن ها و مکان های عمومی و 

خصوصی را به هم بریزد.

داستان  تاریخ  به  کتاب  این 
ایران  در  تمثیلی  کوتاه 
کتاب  این  در  می پردازد. 
با  این که  بر  عالوه  خواننده 
کوتاه  داستان  تاریخی  سیر 
در  آن  اهداف  و  تمثیلی 
ایران آشنا می شود، از برخی 
داستان های  مشهورترین 
ما،  داستان  تاریخی  کوتاه 
تفسیرهایی را خواهد خواند 
که تاکنون با آن رو به رو نشده 

است. 

از نمایشگاه تا نمایشگاه
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در حاشیه ی داستان

جابه جا کردن صندلی ها

داستان های پشت پرده

شناخت نامه ی  

غالمحسین ساعدی
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