


٢

منصور علیمرادى

شهره احدیت

زخم زار



٣

لطانعلى سلطانى عل

فرید حسینیان تهرانىبرمال شدراز رُخشید 

محسن عباسى

دومچاپ

صمد طاهرى

برگ هیچ درخیت

دومچاپ ااااادهادى معیرى نژاد نژنژنژننن اااا

اپیپیام عزیزى



٤

ابوتراب خسر�

برنده ی هفتمین دوره ی  جایزه ی ادبی جالل آل احمد

ابوتراب خسر�ابوتراب خسر�

برنده ی جایزه ی ادبی مهرگان ١٣٧٩

ابوتراب خسر�

برنده ی چهارمین دوره ی جایزه ی هوشنگ گلشیری ١٣٨٢



٥

تیوال
على عابدى

مادرماستخوان هاى سگ ها و 
مژگان خالقى
و یک منایشنامه ی دیگر

سه روایت جعلى
اصغر نورى

اتللو به روایت یاگو
هملت به روایت هوراشیو
شاه لیر به روایت ادموند

بر اساس منایشنامه های شکسپیر

اتاق ها
صورت بردارى ها
فیلیپ مینیانا
ترجمه ى زیبا خادم حقیقت

دو منایشنامه آدم ها
استفان َکَرم
ترجمه ى محمد منعم

ِارنانى
ویکتور هوگو
ششششششششششهههههببباااااااااازززززززززىىىىىىترجمه ى رامتین شهبازى رراااااااااامممممتتتتتتتتتیییننننن تتتتتتتتتتررجججججججمممممههههههههىىىىى

تاس ها
و یک نمایشنامه ى دیگر

نستور کابایرو
ترجمه ى شهاب نادرى

دو منایشنامه

صحنه هاى دودى
نیک زاگون
ترجمه ى فرهاد بیگدلو

هفت منایشنامه ی کوتاه

مراقبت شدید
ژان ژنه
ترجمه ى مدیا کاشیگر

 بدوویلى کوویلى کو 

ابراهیم  پشت کوهى



٦

 اما کسى نخوابیدهمه به هم شب به خیر گفتند
رسول یونان

ف

فاطمه زنده بودى

آرش آذرپناه

زنانهیاسمن های          

به   َمگزیخوش آمدید
داریوش احمدى

فرهاد رفیعى



٧

آ

به کوشش آتفه چهارمحالیان

بهشت دسته جم�



٨

ردپای خدا

گنکور ١٩٣٦

مکسانس   ون   در مرش
م�جم:      نرگس     کر�ی

ُ
ف

کا
ش

Pascale Roze

شکار. صفر

گنکور ١٩٩٦

پاسکال      ُرز
م�جم:     راحله    فاضیل

سه زن توا5ند

گنکور ٢٠٠٩

ما4    اندیای
م�جم:    مرضیه     کردبچه

ن9د
پاتریک    رامبو
م�جم:   قاسم    صنع>

گنکور ١٩٩٧گنکور ١٩٩٧
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٢٦

وکر
ایزه ی ب

ی ج
برنده 

١٩٧٨19
78

آیریس مرداک

مترجم: زهره مهرنیا

آیریس مرداک

ا نن ز ت

فیلیپ کی. دیک

مترجم : شهریار وقفی پور
آیا  اندروئید ها خواب گوسفند های  الکتریکی می بینند؟



٢٧

الیف شافاکسه دختر حوا

صابر حسینی

چهارمچاپ

19
98

نانسی هوستون

مترجم: فریبا مجیدی

مینا
ایزه ی ف

ی ج
برنده 

یزیون
س تلو

ی فران
ایزه 

ی ج
برنده 

٢٠٠٦
20
06

دنیس لیهان

گمترجم: فرهاد بیگدلو هاد ف تت



٢٨

جک کرواک

مترجم: محمد رزازیان

هیفاء بیطار

مترجم: سیدمهدی حسینی نژاد

بثینه العیسی

مترجم: روح اله رحیمی
بهشت مامان غیضه

دنیا میخائیل

سیدمهدی حسینی نژاد

آرتور کستلر 

مترجم: اسدالله امرایی مترجم: محسن یاوری

جاناتان َسفران فوئر

دیگر آرامشیدر کار نیست
چینو آچه به

مترجم: علی هداوند

سیری هاسوت

مترجم: فرزانه رحیمی

٢٨



٢٩

فرناندو آرابال

مترجم: متین کریمی

سارا کوئیگلی

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااانننننننننننننننننننننننننننمترجم: فاطمه تناسان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننننننننننننننننننننننناااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هههههههههههههههههههههههههههههههههه فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط اانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تنا ه فاط الئتیسیا کولومبانیت

مترجم: نرگس کریمی
بافته

ن فرانسه
ن رما

ش تری
رفرو

پ

٢٠١٨20
18

 جاناتان کو

مترجم:  اشکان غفاریا ن دانشمند

خانه ی خواب

ایزه ی مدیسی
ی ج

برنده 

١٩٩٨19
98

امیلی سنت.جان َمنِدل

مترجم: پگاه صمدزاده
ایستگاه ١١

آیریس ِمرداک

مترجم: زهره مهرنیا

هنری  و کیتو
روبرتو بوالنیو

مترجم: محمد حیاتی

آنت ِورپ
مایک  مک کورَمک

مترجم: آرمین کاظمیان
استخوان های خورشیدی

٢٩



٣٠

فرار به مهلکه
تمرین هایى در کار تئوریک

روزبه صدرآرا

استخوان های روح

دومچاپ

مدرنیسم
  پنج خوانش سیاسى

تری ایگلتون
فردریک جیمسون
ترجمه ی
محمد علی جعفری

استخوان های روح

دومچاپ

فروید و غیر اروپایى ها
ادواردسعید
ترجمه ی
نوید حمزوی

استخوان های روح

دومچاپ

وزارت فکر 
و دانش سیاست

شهریار وقفی پور
محرم محمدی

استخوان های روح

دومچاپ

محبوس در هزارتو
یا مذاب در آسمان

شهریار وقفی پور

استخوان های روح

دومچاپ

جنگ هاى حافظه
بازگشت به متن فرویدى

فیل مولن
سوزی اوربک
اشلی کانوی
ترجمه ی
 سپیده معتمدی

استخوان های روح

دومچاپ

میراث فرانسوى نیچه
تبارشناسى پساساختارگرایى

آلن د. رشیفت
ترجمه ی
 سید محمد جواد سیدی

استخوان های روح

دومچاپ

متافیزیک
  و گمانه سازى  جهان هاى برون علم

کاننت میاسو
ترجمه ی
مدیا کاشیگر

استخوان های روح

دومچاپ

آینده اى براى نقد
کاترین بلزی
ترجمه ی
حبیب رستمی

استخوان های روح

دومچاپ

فهم پساساختارگرایى
جیمز ویلیامز
ترجمه ی
 سید محمد جواد سیدی

استخوان های روح

دومچاپ
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