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«سایهی باد»؛ اولین قسمت از چهارگانهی «گورستان کتابهای فراموششده»
داستانی پرهیجان دربارهی شهر جذاب بارسلون با یک گورستان کتاب در دههی
پنجاه است .نسخه اصلی این کتاب در سال  ۲۰۰۵منتشر شد و مورد تحسین منتقدان
قرار گرفت .این اثر تا به حال به  ۲۰زبان ترجمه شده است .در این رمان شخصیت
اصلی؛ یعنی دانیل از گورستان کتابهای فراموششده سایهی باد را انتخاب میکند
و باید تا آخر عمر از آن حفاظت کند اما مشکالتی عدیده در راه است....
منتقدان «سایهی باد» را تالقی مارکز ،اکو و بورخس میدانند.
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ِ
«بازی فرشته» قسمت دوم از «گورستان کتابهای فراموششده» است .البته داستان
کتاب در بارسلو ِن دههی سی میگذرد؛ نویسندهی جوانی کتابی مرموز در دل
هزارتوی گورستان مییابد ،عشقی آتشین ،سر باز میکند و همهی اینها با پیشینهی
عمارتی که در آن بهسر میبرد ،پیوند میخورد تا نویسنده را به گرداب ماجرایی
نفسگیر بکشاند تا روایتی دیگر از رازهای شهر بارسلون و اسراری ناگفته از ُرمان
«سایهی باد» را بازگو کند.
عالوه بر مارکز ،اکو و بورخس که در رمان «سایهی باد» با یکدیگر تالقی میکردند
ِ
«بازی فرشته» باید ضلع چهارمی به آنها افزود :چارلز دیکنز.
در
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«زندانی آسمان» قسمت سوم «گورستان کتابهای فراموششده» است.
داستان حدود دو سال پس از وقایع کتاب «سایهی باد» آغاز میشود :ایام کریسمس
است و خانوادهی سمپره با ورود مردی غریبه و مرموز به کتابفروشی و تقاضای
عجیب او و فاش شدن رازهایی مهیب که دو دهه در گذشتهی تاریک شهر خفتهاند،
همهچیز را تحتالشعاع قرار میدهد و دانیِل و فِرمین را درون ماجرایی میکشاند
که سرآغاز آن به ابتدای دههی چهل میالدی و ماههای ابتدایی حکومت دیکتاتوری
فرانکو برمیگردد .حقایقی مخوف که بناست رمانهای «سایهی باد»« ،بازی فرشته»
را در یک نقطه به هم برساند و مسیر زندگی شخصیتهای قصه را برای همیشه
دچار تغییر کند.
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«راهنمای به آتش کشیدن خانهی نویسندگان در نیوانگلند» روایت زندگی سام
پالسیفر بختبرگشته و کودن است که ناخواسته خانهی امیلی دیکینسیون؛ شاعر و
نویسندهی آمریکایی را به آتش میکشد و در این ماجرا دو نفر را به کشتن میدهد.
سام در بیستوهشتسالکی ،پس از ده سال حبس ،زندگی تازه و آرامی را آغاز
میکند ،اما آتش گرفتن خانههای نویسندگا ِن دیگر دوباره او را به وادی اثبات
بیگناهیاش میکشاند.
درواقع «راهنمای به آتش کشیدن خانهی نویسندگان» کتابی است دربارهی
کتاب و البته در فضایی پرهیجان و نفسگیر و این رمان در زمان انتشار بهعنوان
پرفروشترین کتاب آمریکا شناخته شد.

کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان
«نبوغ» داستان چردینتسف ،شاعر مهاجر فقیر ساکن برلین را روایت میکند که در آرزو و
چشمانتظار شاهکاری است که روزی خواهد نوشت؛کتابی بسیار شبیه به خود نبوغ.
«نبوغ» آخرین رمانی است که نابوکاف به زبان مادری خود؛ یعنی روسی نوشته است و اوج
دستاورد این دوره از زیست این نویسندهی فوقالعاده در کارنامهی ادبی اوست .این رمان از
زبان روسی به فارسی ترجمه شده است« .نبوغ» قصیدهی نابوکاف است برای ادبیات روسی
که در جریان روایت خود آثار پوشکین ،گوگول و دیگر بزرگان ادبیات روس را تداعی
میکند .این کتاب یکی از بهترین رمانهای والدیمیر نابوکاف است؛ چند وجهی ،چند الیه،
نوستالژیک ،از نظر زبانی جذاب و فوقالعاده.
آنتونی دوئر در «سرزمین خیال» داستانش را در چندین قرن و قاره و با پنج شخصیت
پی میگیرد؛ از گذشته ،حال و آیندهی تمدن بشر میگوید .هر یک از این شخصیتها با
			
رشتهای نامرئی به یکدیگر وصلاند و در زندگی هم اثرگذار.
این اثر حماسهای آرام اما جذاب و پر کشش از زبان کتابداری در ششصد سال پیش است،
کتابی دربارهی کتابها ،داستانی دربارهی داستانها .دوئر شگفتی و ناامیدی ،عشق و ویرانی
و امید را در طرحی دقیق و استادانه کنار هم چیده تا از اهمیت حفظ کتابها و داستانها و
افسانهها ،از اهمیت حفظ زمین و طبیعت که یگانه پناه ماست و از رؤیای بشر برای زندگی
در سرزمینی عاری از نیاز و رنج و ستم بگوید.
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در شبی طوفانی و تاریک ،ناشری با یک قرارداد چشمگیر به دیدن نویسندهای معروف میرود نوشتهی
تا از او بخواهد پنجاه صفحهی آخر رمان پلیسی و پرفروشی را که برایش نوشتهاست ،تکمیل بیورن الرسون
کند اما ...
ترجمهی			
ی نویسند» صرف ًا یک رمان جنایی
بیرون الرسون با نگارش «شاعران مرده رمان پلیسی نم 
قاسم صنعوی 		
عادی ننوشته بلکه با لحنی شاعرانه و زبانی زیبا و البته کنایی ،روابط بینالمللی حاکم بر
		
 422صفحه
فضای نشر و پشت پردهی انتشار کتابهای پرفروش در تیراژهای میلیونی را هم فاش میکند جلد شومیز
این اثر همانقدر که سرگرمکننده است ،وجه ادبی قدرتمندی هم دارد و نمونهی درخشانی
قیمت 62 :هزار تومان
است از ادبیات امروز سوئد.
نائو شانزدهساله در توکیو ،برای فرار از تنهایی و قلدری همکالسیهایش چارهای یافته ،اما
قبل از پایان دادن به همهچیز ،می خواهد زندگی مادربزرگش ،یک راهبهی بودایی را که بیش
از یک قرن زندگی کرده است ،بهشکلی مستندوار روایت کند .یک دفتر خاطرات تنها آرامش
نائو است .در آنسوی اقیانوس آرام ،روث ،رماننویسی را میبینیم که در بستهی نائو را که
آب به ساحل آورده ،کشف میکند؛ احتما ً
ال بقایای سونامی ویرانگر  ۲۰۱۱باشد....
افسانهی اکنون پر از طنز و عمیق ًا درگیر رابطهی میان نویسنده و خواننده ،گذشته و حال،
واقعیت و تخیل ،فیزیک کوانتومی ،تاریخ و اسطوره ،را پیوند میدهد؛ این قصه داستانی برای
اکنون است ،داستانی خالقانه و فریبنده از انسانیت مشترک ما و جستجوی خانه است .این
کتاب برندهی هشت جایزه است و در سال  ۲۰۱۳از نامزدهای نهایی جایزهی منبوکر بود
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پروفسور کاتسومی رایانهای دارد که میتواند آینده را پیشبینی کند .قتل ،تجزی هوتحلیل یکی
از اجساد و چند تماسهای تلفنی ناشناس به او هشدار میدهند که اتفاقی شوم درحال وقوع .
است .او مجبور میشود اولویتهای اخالقی مختلف را در نظر بگیرد:
آیا باید خود را انکار کرد؟ آیا زمان حال را باید به نفع آینده قربانی کرد؟ این مفاهیم در
دستان آبه چنان صریح روایت میشوند که آنچه تصور میشود غیرممکن است ،بهشکلی
تهدیدآمیز ممکن میشود .درواقع «آدمماهی» مجموعهای از پیچشهای داستانی غافلگیرکننده
است که از مکالمات روشنفکرانهی کمونیستی به یک نوشتهی عجیب و جذاب چندلری
و حالوهوای «گزارش اقلیت» فیلیپ کیدیک بدل میشود و سپس به وحشتناکترین تم
«دکتر مورو» و در نهایت رنگ وبوی داستانهایی دربارهی آینده را به خود میگیرد
کالرا یک آ.اف است .یک نمونهی خاص از رباتهای انساننما که برای همراهی کودکان
و نوجوانان طراحی و ساخته شدهاند .او در مسیر مکاشفهگونهی شازدهکوچولووارش با
جوسی دختربچهای که بیماری خاص دارد همراه میشود .رابطهی کالرا و خورشیدخان
بسیار عجیب و روحانیست .سروکلهی یک ماشین دودزا پیدا میشود و آیا عشق؟
گوبوی
«کالرا و خورشید» رمان بزرگیست .اثر علمیتخیلی و پادآرمانشهری که رن 
آثار ماندگار کالسیک را هم میدهد .این رمان داستانی ساده و لطیف و مضمونی عمیق
و تکاندهنده دارد؛ به زیبایی روایت میشود و هر مخاطبی را با خود همراه میکند .این
رمان شاید پاسخی کوتاه و زیبا باشد بر سؤال قدیمی و پیچیدهی «انسان بودن یعنی چه؟»
ایشیگوروی پس از نوبل واقع ًا دست به خلق یک شاهکار زده است .شاهکار باالجبار!
داستانهای «اول شخص مفرد» هم ریشه در فرهنگ ژاپنی دارند و هم جهانشمولاند ،هم
گنجینهی شخصی او از عشقها و تجربیات گذشتهاش هستند و هم میتوانند در خوانندگان
ی با حافظهای درخشان برشهایی از دوران
مختلف حس همذاتپنداری ایجاد کنند .موراکام 
زندگیاش را ذکر میکند که در هر کدام امری ظاهرا ً ساده اما بهنوعی فراواقعی رخ داده که
تا امروز از یادش نرفته است .کتاب خواننده را آزاد میگذارد تا خودش تصمیم بگیرد که
یک خاطرهی شیرین میخواند یا یک داستان عجیب و فراواقعی و هنر اصلی موراکامی در
همین است .موسیقی در این کتاب هم جایگاه ویژهای دارد؛ نهتنها برخی داستانها ک ً
ال در
فضای موسیقی و پیرامون آهنگسازان میگذرد ،بلکه داستانها همچون نتهای یک قطعهی
موسیقی جذاب گاه اوج میگیرد ،گاه تغییر رنگآمیزی میدهد و گاه سکوت میکند.
«قورباغه» با نامهی نمایشنامهنویسی با نام مستعار نوزاد قورباغه به نویسندهای معروف شروع
میشود .او قصد دارد نمایشنامهای دربارهی عمهی خود بنویسد .گوگو؛ دختر زیبای یک
دکتر معروف و کمونیست سرسخت که در جوانی بهدلیل مهارتش بهعنوان مامایی مدرن
مورد احترام بود .اما زمانیکه نامزد او خیانت میکند ،وفاداری خود گوگو به حزب زیر
سوال میرود پس وفاداری خود را با اجرای دقیق سیاست تکفرزندی ،ثابت میکند.
مو یان تاریخ گستردهی چین مدرن را از دریچهی سیاست جنجالی تکفرزندی این کشور
شرح میدهد و نقد به آن وارد میکند .همچنین بخش پایانی کتاب که به نمایشنامهی نوزاد
قورباغه اختصاص دارد و شاهد ارجای به نمایشنامهی «غوکان» آریستوفان در حدود سال
 ۴۰۵پیش از میالد هستیم.

ادبیات عرب

«دیوان اسپارتی» داستان پنج شخصیت در سالهای  ۱۸۱۵تا  ۱۸۳۳در شهر الجزیره را روایت
 .میکند .عیساوی در این رمان تاریخی تالش کرده تا هر دو طرف فرانسویان حاضر در الجزایر
را به تصویر بکشد و برای این منظور از دو شخصیت پیچیده و جذاب استفاده کرده است:
خاویر که جایگاه مهمی در برنامهریزی برای کارزار الجزایر داشت و دِبون ،روزنامهنگاری که
از آزادی مردم و استقالل الجزایر دفاع میکرد .سه شخصیت دیگر الجزایریاالصل هستند اما
رویکردهای مختلفی دارند« .دیوان اسپارتی» خوانندگان را دعوت میکند تا درکی درستتر
و شفافتر از زندگی تحت اشغال و اشکال مختلف مقاومتی که در برابر آن شکل میگیرد ،به
دست آورند .این رمان با ساختار روایی عمیق و تاریخیاش در گذشته زندگی نمیکند ،بلکه
خواننده را به چالش میکشد تا واقعیت کنونی را زیر سوال ببرد.
خانوادهای از طبقهی متوسط در بحبوحهی جنگ دنبال امنیت در میان کوچههای شلوغ و
مساجد باستانی خانالخلیلی میچرخند ،در مجاورت منطقهای که خود محفوظ بخش زیادی از
عمر خود در دوران جوانی را در آن گذرانده است.
«در خانالخلیلی اتفاق افتاد» ؛نقطهعطفی در زندگی حرفهای نجیب محفوظ بود .او مضامین
سنتی برگرفته از دوران مصر باستان را که مشخصهی آثار قبلی نویسنده است ،کنار گذاشت
و در این رمان نگرانی عمیقش نسبت به زندگی و مشکالت مصریان معاصر را بیان میکند.
محفوظ یکی از پرسشهای اساسی عصر مدرن را میپرسد :آیا مانند بمبهای آلمانی که
روزانه خانالخلیلی را تهدید میکنند ،پیشرفت لزوم ًا باید با نابودی گذشته همراه باشد؟
داستان «کشتن کتابفروش» از این قرار است که روزنامهنگاری به نام ماجد بغدادی از سوی
مردی ناشناس مأمور میشود تا با پیشپرداختی کالن ،گزارشی دقیق دربارهی قتل کتابفروشی
هفتادساله تهیه کند .دفتر یادداشتهای روزانهی مقتول و نامههایی که میان او و زنی فرانسوی
به نام ژانت رد و بدل شده پرده از رازهای زندگی سیاسی و هنری و فکری مقتول برمیدارند.
اما همچنان گرههای بسیاری در این ماجرا وجود دارند« .کشتن کتابفروش» ،درمدت یک سال
نهتنها  ۱۰بار تجدید چاپ شد ،بلکه چندین ترجمه از این اثر در کشورهای مختلفی منتشر
شد .همچنین این رمان به فهرست نهایی جایزهی بوکر عربی راه یافت .در این رمان ما با
روزنامهنگاری مواجه هستیم که در داستانی پرکشش و با گرهافکنی و گرهگشاییهای پیدرپی
پرده از رازهای زندگی مقتول و دورهای از تاریخ عراق برمیدارد.
«قوانین چارتین» در المکانی دیستوپیایی بهنام چارتین میگذرد؛ سرزمینی تخیلی که بهظاهر
کام ً
ال مدرن است اما بدترین نوع بدویت و تبعیض بهشکلی عجیب و گاه وحشیانه در آن
موج میزند .درواقع عمرو عبدالحمید در این سهگانه از زاویه دید راویان مختلفی داستان
عشقهایی آتشین ،جنینهای بیروح و انسانهایی غریب در سرزمینی المکان را در الزمان
روایت میکند و نشانمان میدهد خشکمغزی چه بالیی میتواند سر جوامع بیاور و بازی
سیاستمداران را به رخمان میکشد .این کتاب پس از انتشار با استقبال زیاد مخاطبان
روبرو شد و در عرض یک سال بیش از  ۶۰بار در مصر تجدید چاپ شد .سهگانهی «قوانین
چارتین» جهانی یگانه دارد که در مرزهای رئالیسم جادویی و فانتزی بزرگسال جا میگیرد.
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«گمشده در شهربازی» به اعتقاد منتقدان ادبی از مهمترین آثار موسوم به ادبیات متافیکشن به شمار
میرود و خواننده را به بازی و ورود به متن دعوت و با او گفتگویی عجیب را آغاز میکنند.
بارت در این کتاب هم نویسندهای نکتهسنج و خوشقلم و صاحبسبک است و هم استاد
دانشگاه و نظریهپردازی سختگیر و همینهاست که ما را به سفری توأمان راحت و سخت میبرد.
بارت آخرین بازمانده از نسل غولهای ادبیات پستمدرن است .عالئق نظری و ارتباط بارت با
محافل دانشگاهی باعث شده تا نثر او نسبت به سایر همتایانش فاخرتر و جدیتر باشد ،در عین
حال که تمامی عناصر و تکنیکهای اصلی نوشتار پستمدرن را نیز در خود دارد :بازیگوشی و
جدینگرفتن کالنروایتها ،طنز پنهان و تاریک ،دستانداختن تاریخ و اسطوره ،و فرارکردن از
قیود روایتی و قالبهای مرسوم.
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«بازندههای نازنین» دومین و آخرین رمان لئونارد کوهن و بازخوانی سرگذشت قدیسهای
سرخپوست در مونترال قرن هفدهم به قلم نویسندهای است که در تحوالت سیاسی دهه شصت
مونترال با پارانویا دستوپنجه نرم میکند .تداعی موسیقی تلویحی اثر و در عین حال وفاداری
به گسترهای از تکنیکهای روایی مورد عالقه لئونارد کوهن لذتی دوچندان از این کتاب را برای
خوانندهی فارسیزبان بههمراه میآورد .خوانندهای که پیشتر از این با متن ترانهها و آهنگهای
زیبای کوهن خاطره داشته است .این رمان تلفیقی از مضامینی است که کوهن در بسیاری از
ترانههایش در مدح عشق ،اسطوره ،مذهب و سیاست به آنها پرداخته است .خود لئونارد کوهن
آخرین رمانش را حاصل ماهها مصرف آمفتامین ،روزهداری و حمالت عصبی میداند.
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دو داستان بلند «اشراق در پاریس» و «پیک» آخرین آثار جک کرواک ،بنیانگذار نسل بیت،
بهشمار میروند «.اشراق در پاریس» بهنوعی شرح آخرین سفر خود کرواک به پاریس در
واپسین سالهای عمر کوتاهش است و «پیک» داستان یک نوجوان سیاهپوست است .شخصیت
نوجوان پیک در برای بسیاری یادآور هاکلبریفین و برای برخی حتی خود کرواک است.
بچهروستایی مبهوت و خیالپردازی که سالها بعد در خیابانهای مهگرفتهی پاریس درگیر
مکاشفهی طنزآمیزش با جهان میشود.
دنیای کرواک ،دنیای داستانهایی است با اوجهای زودگذر و بداههگوییهای مدام ،به شیوهی
پیامبران نسل بیت ،بداههنویسی به غمانگیزی مغز پارانویازدهی جک کرواک .از دیگر آثار جک
کراواک با ترجمهی محمد رزازیان میتوان به زیرزمینیها اشاره کرد.
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سامیِ سیوهشتساله ،مجرمی خردهپا ،وقتی به خودش میآید که در سلول بازداشتگاه است
و نمیتواند جایی را ببیند؛ فقط بهیاد دارد که پیش از درگیری با پلیسها ،چشمانش سالم بود
و پس از کتکهایی که در خیابان از آنها خورد ،بیهوش شد .سامی با تمام وجود منتظر
محبوبش هلن است که همچون شخصیت غائب نمایشنامهی در انتظار گودو شاید هیچوقت
پیدایش نشود .سامی باید از دست پلیس فرار کند				...
این رمان برنده ی بوکر نمونهای شاخص از سبک موسوم به جریان سیال ذهن در ادبیات
بهشمار میرود .با فضایی کافکاوار و زبانی تند و طنزی سیاه .نسخهی اصلی تمام ًا به زبان
محاورهی اسکاتلندی نوشته شده و از لحن شکسته و غیررسمی استفاده کرده که زهره مهرنیا با
چیرهدستی این ویژگی را در ترجمهی خود لحاظ کرده است.

در باب تاریخ
کالئوس مان ،در رمان «اسکندر» نگاهی به خطر بروز فاشیسم و استبداد هیتلری در اروپا دارد و
هرچند به روایت تاریخ پایبند میماند و به سفر دراز اسکندر از ایران تا هند میپردازد ،در طرح
خود نقاب بزرگی را از صورت این سردار باستانی کنار میزند و در پس آن انسان خودشیفته و
وهمزدهای را نشان میدهد که با لغزیدن در راههایی هر بار کج ،ملتها را تاوانپرداز خطاهای
خود میکند .نویسنده در پرداخت داستان بسیاری مستندات تاریخنگاران پیشینرا بهخدمت
میگیرد و به آن رنگی تا جای ممکن عینی میدهد .دقت او در پیروی از تاریخ ،چیزی از تمامیت
متن بهعنوان رمان نمیکاهد ..برعکس ،به داستان غنایی روانکاوان ه میدهد؛ چون میکوشد
در پسزمینهی این افسانههای آشنا در روحیه و رفتار این سرور بیچونوچرای سه قاره اما
«حاشیهنشین» فرهنگ و مدنیت یونان ،تعمق کند.
«رهبر ارکستر» داستان «سمفونی لنینگراد» است .دمیتری شوستاکوویچ به این امید که شاید
موسیقیاش بتواند روحیهی ازدسترفتهی همشهریانش را در بحبوحهی گرسنگی و ناامیدی تقویت
کند ،حاضر به ترک شهر نشد ،سختیهای جانفرسایی را پشتسر گذاشت و درنهایت سمفونیاش
را ساخت اما..
ق گیرا و ماهرانهای از واقعیت و خیال است .این رمان سینمایی و خوشساخت
«رهبر ارکستر» ،تلفی 
داستان پرکششی از موسیقی ،تالش برای بقاء دوستی و عشق در پسزمینهی زمستان سرد اتحاد
شوروی ،خفقان دوران استالین و مصائب جنگ جهانی است .کوئیگلی در این رمان ویژگیها و
روحیهی مردم شوروی را بهخوبی مد نظر قرار میدهد؛ گویی از شخصیتها در البهالی کتابهای
داستایفسکی و چخوف پرسه میزنند.
داستان «روزگار سخت» به مداخلهی ایاالتمتحدهیآمریکا در گواتماال و مشکالت سرراه ِ
دولت مردمی خاکوبو آربنز در نیمهی قرن بیستم میپردازد .رئیسجمهوری باور داشت با ترویج
دموکراسی و سرمایهداری آمریکایی در کشورش میتواند گواتماال را به مدلی برای پیشرفت دیگر
						
کشورهای آمریکای التین تبدیل کند .اما ...
یوسا ،آخرین بازمانده از نویسندگان مشهور به «جریان شکوفایی» است .به اعتقاد برخی منتقدان،
از سال  ۲۰۰۲به این سو در سراشیب عمر نویسندگی قرار گرفته بود .اما با رمان «روزگار سخت»
بار دیگر به دوران اوج بازگشته است .چنان قدرتمند که یادآور این مثل است که دود هنوز هم از
کنده بلند میشود .ترجمهی فارسی این کتاب از روی متن اسپانیایی انجام شده است .این کتاب
در کمتر از یک ماه از انتشار به چاپ سوم رسید.
«هی زن! گریه نکن» با عنوان فرعی «داستان زندگی من با باب مارلی» زندگینامهای است که از
زاویهی دید ریتا مارلی که خود پیش از ازدواج با باب خواننده بود به زندگی مشترک این دو
اعجوبهی موسیقی جامائیکا میپردازد.
باب مارلی نابغهی جاماییکایی موسیقی رگه یا رگی ،یکی از معدود موزیسینهاییست که
توانست عالوه بر موسیقی ،یک سبک زندگی را هم ابتدا در جامائیکا و سپس سرتاسر جهان
فراگیر کند .باب مارلی یک راستافارین بود و تا پایان بر سر عقاید راستافاری خود ماند؛
راستافارینها مبارزهی گستردهای در سراسر جهان بر علیه ظلم و تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان
رقم زدند و توانستند تاثیر زیادی روی خودآگاهی رنگینپوستان جهان بگذارند و همچنان هم در
این زمینه فعالیت میکنند.
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سال  ،۱۸۷۸دو شعبدهباز جوان با هم درگیر میشوند .از این لحظه به بعد ،زندگی آنها به تسلسلی
از فریب و افشاگری تبدیل میشود ،چراکه آنها به رقابتی نفسگیر با یکدیگر وارد شدهاند و تنها
هدفشان افشای روش شعبدهی حریف است .خون ریخته میشود ،اما کافی نیست .نسلهای بعد
باید بهخاطر حفظ سالمت عقلشان ،معمایی را که پیشرویشان قد علم کرده ،حل کنند...
«پرستیژ» ،رمانی جذاب است که عالوهبر فضای علمی و تخیلی ،اثری است دربارهی ذات انسان.
بهقدری این رمان پیچیدگیهای عجیبوغریب دارد که حتی نوالن هم نتوانست بهدرستی حق
مطلب را ادا کند ،یا شاید بهتر باشد اینطور بگوییم که از رمان «پرستیژ» هیچ در فیلم نوالن باقی
نمانده .فیلم اقتباسی از رمان است که چه در ابتدا و چه در میانه و چه در انتها ،داستانش را کامل
تغییر دادهاند .فیلم نوالن برداشتی آزاد از رمان پریست است.
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آخرین جنگ جهانی رخ داده و جهان دچار آلودگیهای رادیواکتیوی است .بیشتر بازماندگان
به سیارات دیگر گریختهاند و آنها که ماندهاند گرفتار مشکالت فراوانی شدهاند .بحران هویت
و دودلی در تشخیص درست و غلط مهمترین دغدغه مردم شده است که ریک دکارد قهرمان
داستان را هم درگیر خود کرده است....
رمان «بلیدرانر» با عنوان فرعی «آیا اندروئیدها خواب گوسفندهای الکتریکی میبییند؟»
معروفترین اثر فیلیپ کی .دیک است .این کتاب سال  ۱۹۶۸منتشر شد و ریدلی اسکات سال
 ،۱۹۸۲فیلم «بلیدرانر» را بر اساس آن ساخت .همچنین سال  ۲۰۱۷اقتباسی دیگر از همین رمان
با نام «بلیدرانر  »۲۰۴۹بهکارگردانی دنی ویلنوو ساخته شد که چند جایزهی اسکار برد و مورد
استقبال مردم سراسر جهان قرار گرفت.
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«ننگ بشری» مملو از خردهروایتهای متنوعی از یک زندگیست که در پسزمینهاش
ِ
جنگ ویتنام ،ترورهای سیاسی ،ظهورِ هیپیسم ،شکوفایی اقتصادی و آشوبهای یک
میتوان
ِ
سقوط یک نس ِ
نس ِ
ل رویاپرداز را با
ل سودازده را مشاهده کرد .راث در این رمان ،ظهور و
محوریت شخصیتی به نام کولمن سیلک به نمایش میگذارد .این کتاب در واقع نقد تلخی
از نژادپرستی عمیق جامعهی آمریکاست و حتی از سوی برخی منتقدان بهعنوان بهترین رمان
قرن بیستم دانسته شده است.
ی ساخته شد که توانست
سال  ۲۰۰۳بر اساس این رمان فوقالعاده جذاب ،فیلمی سینمای 
چند جایزهی معتبر اسکار را به نام خود رقم زند .این اثر جوایز مختلفی همچون «دبلیو اچ
اسمیت»« ،نیویورک تایمز»« ،پن فاکنر» و « من بوکر » را از آن خود کرده است.
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«بیخیال» اولین رمان سنت اُبین و نخستین کتاب از سری پنجگانهی پاتریک ملروز است که
سال  ۱۹۹۲منتشر شد .این رمان در دوازده بخش نوشته شده و شخصیت اصلی آن پاتریک
نام دارد .کتاب حدیث نفس خود نویسنده است و با چالشهای او از کودکی ،نوجوانی تا
بزرگسالی مواجه هستیم .درواقع نویسنده تمام زندگی خانوادهای را زیر ذرهبین میگذارد و
پیچیدگیهای دردناک و العالج آن را بیپرده بیان میکند.
دیوید سکستون از نشریهی ایونینگ استاندارد اعتقاد دارد که داستانهای ملروز از
دستاوردهای برجستهی ادبیات معاصر انگلستان است .رمانهای سنت اُبین از آثار روان و
خوشخوان هستند .براساس نقدی در نشریهی تایمز ،او یکی از بهترین نویسندگان نسل
خود است که نثرش با افسونی ساده نقاب از چهرهی شرارت برمیدارد.

مرز خیال و واقعیت
راوی «مردی که پنجشنبه بود» ماجراهای شگفتیآور و شورانگیز هفت آنارشیست را در لندن عصر
ویکتوریایی ،روایت میکند که نام روزهای هفته را بر خود نهادهاند .در نگاه نخست ،این رمان
داستانی پلیسی و طنزآلود با نثری بسیار زیبا و بازیهای کالمی چشمگیر و تصویرپردازیهای
خیالانگیز جلوه میکند؛ اما در حقیقت ،نویسنده در قالب داستانی کاراگاهی ،پرسشهای ژرف
فلسفی طرح میکند و با واژههایی سمبولیک و رمزگونه ماهیت شر و پلیدی را در قلمرو سیاسی و
معنوی واکاوی میکند.
رمان تمثیلگونه «مردی که پنجشنبه بود» شاهکار بیمانند و پرآوازهترین اثر چسترتون است.
منتقدان این اثر را با عناوینی همچون «کارناوالی از ژانرهای گوناگون» و «اثر کمدی هولناک و
کوبنده و همچون تصویری از آخرالزمان» ستایش کردهاند.
داستان «وقتی اثری هنری بودم» از آنجا شروع میشود که جوانی بیستساله بر لبهی صخرهای
ایستاده و قصد دارد خود را به پایین پرتاب کند ،اما ناگهان صدایی میشنود که از او بیستوچهار
ساعت فرصت میخواهد....
اشمیت در این رمان مکاتب کالسیک و مدرن و شخصیتها با نامهای اساطیری و معاصر را با
هم تلفیق کرده است و نشان میدهد اندیشیدن در خأل آغاز میشود و از تهی به پُری میرسد و
میتواند بار دیگر در تهی فرو افتد .اشمیت معترض به هنرمندان معاصری است که با فرصتطلبی،
بیشتر نگاه تجاری به اثرشان دارند و ارزشی برای هنر و مخاطبان خود قائل نیستند .او با لحن
نیشخندآمیزی رویکردی را بررسی میکند که بدون توجه به محتوای یک اثر ،پیوستهی اجسامی
بدون روح را برای کلکسیونهای خود جمعآوری میکنند.
«ماشینهایی مثل من ،آدمهایی مثل تو» دورهای از بریتانیا در دههی هشتاد میالدی را به تصویر
میکشد که در آن ،اینترنت و ماشینهای خودکار پا به دنیای مدرن گذاشتهاند و از همه مهمتر آلن
تورینگ که دانشمند برجست ه در زمینهی علوم کامپیوتر و ریاضیات محسوب میشود ،هنوز زنده
است .داستان حول محور رابطهی روباتی هوشمند و صاحبش ،چارلی فِرِند ،میگذرد و رفتهرفته به
مثلثی عشقی تبدیل میشود .مهمترین چالش سر راه چارلی ،میراندا و روبات هوشمندی که «آدم»
نام دارد ،روابط پیچیدهی عاطفی و گرفتن تصمیمات مهم اخالقی است.
ش مصنوعی محسوب میشود اما موضوع اصلی داستان
این رمان علمیتخیلی از زیرگونهی هو 
ارتباط میان خود انسانهاست و بر عکس دیگر رمانهای این ژانر ،زمان داستان در آینده نیست و
کام ً
ال به مسائل مبتالبه امروز میپردازد.

«نمایشگاه  »۵۸رمانی پرکشش است :سال ۱۹۵۸توماس فولی از طرف کشور انگلستان ،در
نمایشگاه بروکسل؛ اولین گردهمایی بینالمللی بعد از جنگ جهانی دوم شرکت میکند .،او
زندگی لندنیاش را با زندگی در محیط نمایشگاه در تضاد کامل میبیند و مدام در تکاپو است
تا جایگاه واقعی خودش را پیدا کند .در این بین ،مداخلهی عجیب سرویس جاسوسی انگلستان
در زندگیاش او را بهسویی میکشاند که پیش از آن تصورش را هم نمیکرد.
نمایشگاه  ۵۸از طرفی به تأثیرات دنیای مدرن بر زندگی انسان و ظهور تسلیحات هستهای
میپردازد که در آن دوره زمینهساز نگرانیهای شدیدی شده بود ،و از طرفی روابطی خانوادگی
و عشقی را نشان میدهد که بهخاطر ماجراجوییهای سرویسهای مخفی کشورهای مختلف
دستخوش تغییر میشوند

نوشتهی
جی .کی .چسترتون
ترجمهی			
پریسا سلیمینژاد 		
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جلد شومیز
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نوشتهی
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جلد شومیز
قیمت 89 :هزار تومان
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مرز خیال و واقعیت
نوشتهی
میراندا جوالی
ترجمهی 			
		
حمید دشتی
		
 320صفحه
جلد شومیز
قیمت 130 :هزار تومان

داستان «اولین آدم بد» دربارهی زنی تنها به نام شریل است ،شریل شیفتهی فلیپ؛ یکی از اعضای
هیئت مدیرهی سازمان غیرانتفاعی دفاع شخصی زنان؛ یعنی محل کار خودش است .او معتقد است
که آنها در زندگیهای گذشتهشان همواره به هم رسیدهاند اما در این زندگی مشکلی پیش آمده
و باید کارها درست شوند .دختر بیستویکسالهی زوج مدیر موسسه به خانهی شریل میآید و
دنیای شریل را از هم میپاشد اما...
«اولین آدم بد» شگفتی مطلق است با چفتوبستهای روایی مثالزدنی .در این رمان هرآنچه
غیرممکن یا حتی اغراقشده به نظر میرسد طوری کنار سایر اتفاقها قرار میگیرند که تبدیل
به طبیعیترین اتفاق ممکن میشوند .در این رمان میراندا جوالی شما شاهد پازلی هستید که در
نهایت شما را با چیزی بسیار غریبتر از آنچه در ذهن دارید مواجه میکند..

نوشتهی
الئتیسیاکولومبانی
ترجمهی 			
		
نرگس کریمی
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جلد شومیز
قیمت 50 :هزار تومان

«بافته» ،داستان زندگی سه زن است .سه زن ،سه زندگی ،سه قاره ،همگی تشنهی آزادی.
نویسنده در این کتاب ،به تعریف داستان این زنان با سرنوشتهای مختلف میپردازد که در
کانادا ،سیسیل و هند زندگی میکنند؛ اسمیتا؛ کارگری هندی ،جولیا؛ دختر یک تولیدکننده و
سارا ،وکیلی شناختهشده.کتاب بافته ،داستان جذاب زندگی درهمتنیدهی این سه شخصیت را
روایت میکند.
«بافته» ،اولین رمان التئیستا کولومبانی است که در سال  ۲۰۱۷به چاپ رسید و در فرانسه در
عرض دو هفته ۵۴۰۰۰ ،نسخه از آن چاپ شد و در طی دو ماه ۱۵۰۰۰۰ ،نسخه از آن به فروش
رسید ..این رمان به  ۲۹زبان دنیا ترجمه شده و جوایز زیادی کسب کرده است .این کتاب،
حتی قبل از چاپ در هفده کشور پیشفروش شد.

نوشتهی
سوزان مایزنِر
ترجمهی 			
رضا جهانآبادی 		
		
 480صفحه
جلد شومیز
قیمت 128 :هزار تومان

«اگنس نام فراموشی من است» رمانیست در باب جنگ اما با زاویهی دید و شخصیتهایی
بسیار متفاوت این رمان دلنشین مخاطب را با الیز چهاردهساله و اهل آیووا همراه میکند .او
میداند جنگی جهانی درگرفته اما فکرش را هم نمیکند که آتش آن جنگ دامنگیر خانهشان
شود .اما شروع کتاب با راوی کهنسال و همبازی تازهاش اگنس است .شروعی که چنان دستتان
را میگیرد و به درون قصه فرو میبرد که چه بسا زمان و مکان را هم گم کنید و در ماجرایی
اینچنین شگرف غرق شوید .این رمان خوشریتم و جذاب روایتی است عمیق و عاطفی از
خانوادهها و جنگ اما اینبار شاهد زاویهی دید متفاوتی هستیم؛ دو دختر که نمیدانند با چه
ملیتی شناخته میشوند و خانوادههایی که بیدلیل درگیر جنگ شدهاند .اینبار از زاویهی دید
دوستی که یکشبه دشمن انگاشته میشود ،قصهی جنگ را بشنویم.

نوشتهی
اولگا گروشین
ترجمهی 			
مینا صفار			
		
 570صفحه
جلد سخت
قیمت 220 :هزار تومان

اولگا گروشین در نثری که در آن واحد هم از نظر غنایی و هم روانشناختی دقیق است ،به
بهدنبال گرهگشایی فروپاشی عاطفی سوخانوف است؛ زوالی که همزمان با فروپاشی خود اتحاد
تاریخ فردی و سیاسی ایستاده است و
جماهیر شوروی اتفاق میافتد .سوخانوف در چهارراه
ِ
توسط نیروهایی فراتر از تخمین و حدسوگمان خودش تا آخرین نفس تعقیب میشود .او که
روح خود را فروخته است تا در رژیم قدیم پیشرفت کند ،نمیتواند از فروپاشی آن جان سالم
به در ببرد« .زندگی رویایی سوخانوف» هنرمندانه خیانت و پیامدهای خیانتکاری را به تصویر
میکشد .این داستان که بهنرمی از واقعیت به سوررئال و از امنیت به پارانویا میغلتد ،مخاطب را
به طنزی گزنده و شیطانی میهمان میکند.نخستین رمان اولگا گروشین؛ روس-امریکایی با نثر
غوالن ادبیات روس؛ از گوگول تا ناباکوف مقایسه شده است.

مرز خیال و واقعیت
جک فیلن ،قهرمان این رمان متفاوت و خواندنی در اثر حادثهای به کما میرود .در عالم
بیهوشی ،با قهرمان زندگیاش یعنی همینگوی ،نویسندهی بزرگ و درگذشته ،مالقات میکند.
این دو طی معاشرتی چهارروزه دربارهی چیزهای بسیاری صحبت میکنند و ...
تام وینتون ،در قالب داستانی پرکشش ،خواننده را با زندگی و شخصیت همینگوی آشنا
میکند؛ و بین درونمایهی ادبی داستان و خمیرمایهی طنز و شوخطبعی آن ،تعادل مناسبی برقرار
میسازد.خود تام وینتون هم شخصیت غریبی دارد و همه نوع کاری را انجام داده است؛ از
کار در باند راه آهن در کلرادو راکی تا رانندگی تاکسی در برخی از خطرناکترین محلههای
نیویورک .او همچنین پستچی ،فروشنده ،کارآفرین و  ...بوده است .البته از سال  2011بیشتر در
زمینهی نگارش داستان فعالیت دارد.
«آلیوش کوزینی» پس از ده سال دوری ،به جزیرهی زادگاهش برمیگردد تا با گذشتهای که از آن

گریخته روبهرو شود .او بهدلیل بیپولی و آشفتگی روحی ،بهاجبار ،پیشنهاد کاری را میپذیرد اما...

«مرگ راهنمای رودخانه» با نثر اثیری ،عرفانی و تکاندهنده ،مردی را مقابل ما قرار میدهد که
همهچیز را دیده و حس کرده است .آزار و اذیت اجدادش ،اولین مالقات والدینش ،زندگی
کسانی که مسیر او را شکل دادهاند .آلیوش ابزاری میشود که از طریق آن فالناگان در مورد
موضوعات مربوط به مهاجرت ،فرهنگ ،امپریالیسم ،غلبه بر سختیها اظهار نظر کند .با این حال،
هیچ مضمونی قویتر از ارادهی غریزی و جوشان انسان برای فشار بیشتر ،مقاومت در برابر تمایل
به ناامیدی و شروع دوباره نیست .با این حال ،گاهی اوقات ثابت میشود که این انگار فقط از
عهدهی هرکول برمیآید.

نوشتهی
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کتابخانهی گنکور
نوشتهی
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نوشتهی
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نوشتهی
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«سه زن توانمند» داستان سه زن است که میگویند نه« :نورا» وکیلی فرانسوی که به سنگال
میرود تا با پدر منزوی و مستبد خود دیدار کند؛ «فانتا» که زندگی رضایتبخش خود
بهعنوان یک معلم در «داکار» را رها میکند تا همراه دوستش به فرانسه برگردد و «کادی»،
زنی بیپول که همسرش را از دست داده و چیزی جز خویشاوندی دور که در فرانسه زندگی
میکند ،برایش باقی نمانده است .ماری اندیای با نثر شعرگونه و پرتنش خود ،زندگی این سه
شخصیت را که در میان آفریقا و اروپا گیر افتادهاند ،به شکلی استادانه و فراموشنشدنی به
تصویر میکشد .این کتاب سال  ۲۰۰۹جایزهی گنکور را نصیب ماری اندیای کرد تا اولین زن
سیاهپوستی باشد که برندهی مهمترین جایزهی ادبی فرانسه؛ گنکور ،میشد.

«ردپای خدا» ،داستان زندگی کارلینا ،دختری روستایی را روایت میکند که در یک
روستا در بلژیک حوالی رودخانهی لیس زندگی میکند .کارلینا بهناچار با مردی خشن
			
ازدواج میکند که پس از مدتی به جرم قاچاق به زندان میافتد.
پس از این اتفاق کارلینا نزد شوهرخالهاش وان برگن دومیسین؛ نویسندهای معروف در
شهر آنتورپ میرود .با اینکه کارلینا در منزل جدید با استقبال گرمی روبرو شده اما
ناچار میشود نزد شوهرش برگردد و پس از آن داستانها و اتفاقات زیادی در انتظارش
است.
این کتاب جایزهی گنکور سال  1936را برای مکسانس ون در مرش به ارمغان آورد
«نبرد» داستانی است با سبک نگارشی درخشان و خیرهکننده دربارهی «نبرد آسپرن-اسلینگ»،
که نخستین شکست جدی ناپلئون بناپارت به حساب میآید .این نبرد بارها مورد توجه
تاریخدانان و داستاننویسان قرار گرفته است اما پاتریک رامبو ،با به دست گرفتن آنچه انوره
جومرجها و
دو بالزاک برای او باقی گذاشته بود ،این «نبرد» حماسی را با تمام خشونتها ،هر 
نمایشهای باشکوهش به خوانندگان ارائه داده است.
رمان «نبرد» به قلم پاتریک رامبو ،اثری است تحسین شده که عالوهبر جایزهی گنکور سال
 ،1997جایزهی بزرگ رمان آکادمی فرانسه را هم برنده شد و مهمترین اثر پاتریک رامبو به
شمار میرود.

«شکارچی صفر» ،داستان زندگی لورا کارلسون را روایت میکند که پدرش در جنگ جهانی
کشته شده است اما مرگ پدر تازه آغاز ورود شکارچی صفر به زندگی لورا بوده است.
شکارچی صفر نام یک هواپیمای شکاری است که خلبانش عمداً خود را به ناو حامل پدر
لورا و سایر همرزمان امریکاییاش کوبیده .این خلبانهای ژاپنی که کامیکازه نام داشتند
میدانستند که سرنوشتی جز مرگ در انتظارشان نیست اما در مورد لورا همهچیز فرق میکند
و قصهی کامیکازه جور دیگری رقم میخورد .شکارچی صفر بهظاهر سقوط کرده اما هر
روز صبح بر فراز آسمان محل زندگی لورا به پرواز درمیآید و خلبانش وارد زندگی لورا می
شود و بهواسطهی او جان مییابد...
پاسکال ُرز با این رمان متفاوت و جذاب موفق شد گنکور  1996را از آن خود میکند.

کتابخانهی گنکور
عظمت و انزوای آفریقای تحت سلطهی فرانسه ،پیشزمینهای بسیار الهامبخش برای پویش
غیرمتداولی است که توسط خانهبهدوشی آرمانگرا به اسم مورل شکل گرفته است .این مرد
فرانسوی ،که خانه و زندگیاش را در جنگ از دست داده است ،هویت خود را با چیزی غیر
از نوع بشر بازمیشناسد .او در طلب رمان «ریشههای آسمان» است؛ در تکاپوی استقالل،
آزادی ،کرامت و عزت نفس خود .او تالش میکند تا گلههای روبهنابودی فیلها را از خطر
برهاند .هدفی که فقط با کمک و پشتیبانی میانا ،قربانی دیگر جنگ ،تحقق خواهد یافت...
«ریشههای آسمان» سال  1956جایزهی گنکور را به نام رومن گاری ثبت کرد.

نوشتهی
رومن گاری
ترجمهی 			
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کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان

نوشتهی
آنتونیو مونیز مولینا
ترجمهی 			
اشکان دانشمند 		
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جلد شومیز
قیمت 25 :هزار تومان

ماریو روزها و سر کار ،کارمندی وظیفهشناس است که با جدیت کار میکند .اما بهمحض اینکه
از در آپارتمانش میگذرد و پا به درون خانه میگذارد ،به معشوق پرشور بالنکا تبدیل میشود.
بالنکا؛ همسری زیبا و ناشناخته که او را از آستانهی بحران فروپاشی شخصیتی نجات داده است.
ماریو به عشق بالنکا ،سوشی و کارپاچیو میخورد ،فیلمهای تجربی را میبیند و به نشانهی تایید
سر تکان میدهد و انزجار خود را از نمایشگاههای هنری پنهان میکند .سپس کمکم تهدیدی
عجیب و شوم بر ازدواجش سنگینی میکند.
چگونه عشق میتواند از ناپدید شدن معشوق جان سالم به در ببرد؟پاسخ ناامیدانهای که آنتونیو
موز مولینا در «در غیاب بالنکا» ارائه میکند ،الگویی از استراتژی و سبک ادبی است ،ادای
احترامی باشکوه به فلوبر.

نوشتهی
ایان مکیوان
ترجمهی 			
اشکان دانشمند 		
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در این رمان کوتاه ،چند سوسک در قالب وزرای کابینه ،کنترل دولت را دردست میگیرند.
اتحادی منسجم بینشان هست و به هر قیمتی در پی رسیدن به اهدافشان حرکت میکنند .جیم
سامر که نامش یادآور گرگور سامسای قصهی کافکاست پس از بیدار شدن درمییابد دچار
دگردیسی شده است .در زندگی قبلیاش نادیده گرفته میشد یا منفور انگاشته میشد ،اما در
تجسم جدیدش او قدرتمندترین مرد بریتانیا است – و این مأموریت او اجرای ارادهی مردم
است .هیچ چیز نباید سر راه او قرار گیرد :نه اپوزیسونها و نه مخالفان درون حزب خود .نه
حتی قوانین دموکراسی پارلمانی .هدف :ریورسالیسم! اما ریورسالیسم چیست؟
ایان مکیوان در «سوسک» با هوشمندی و شوخطبعی ترسناکش از مشهورترین اثر فرانتس
کافکا یعنی «مسخ» برای تعامل با دنیای سیاسی ترستاک ما بهره میبرد و فضا را واژگون میکند.

نوشتهی
		
آین رند
ترجمهی 			
		
فاطمه تناسان
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برابری  ۲۵۲۱-۷در عصر تاریک آینده زندگی میکند که در آن همهی تصمیمات توسط کمیته
گرفته میشود ،همهی مردم در میان جمع زندگی میکنند و همهی آثار فردگرایی از بین رفته
است .علیرغم چنین محیط محدودکنندهای ،جرقهی تفکر و آزادی فردی همچنان در او میسوزد
– اشتیاقی که به او آموختهاند آن را گناهآلود بنامد .در دنیایی که «ما» بزرگ سلطنت میکند ،او
کلمهی گمشده و مقدس – «من» را دوباره کشف کرده است.
«سرود» روایت یک پادآرمانشهر است ،تصویری کابوسوار از آیندهای که تمام جنبههای
هویت و فردیت انسان تحتکنترل است .استعدادها و نیازهای انسانی نفی میشود و انسان
هیچگونه حقی جز خدمت به دولت و جامعه ندارد ،از زندگی آزادانه ،عشق و شادی خبری
نیست و انسانها رباتهای بینام ،بیارزش و بیمغزیاند که حق اندیشیدن و انتخاب ندارند.

نوشتهی
میرچا الیاده
ترجمهی 			
		
فرهاد بیگدلو
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جلد شومیز
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اگر شما را با حفظ همهی تجربیات و دانشی که تا امروز کسب کردهاید ،چهل سال جوان کنند
چه احساسی بهتان دست میدهد؟ رمان کوتاه «جوانی بدون جوانی» روایتگر داستان زندگی
استاد زبانشناس سالخوردهای است که بر اثر سانحهای طبیعی ،جوانی خود را بازمییابد .این
تغییر معجزهآسا و شیرین در زندگی استاد توجه همه بهویژه نیروهای نازی را معطوف خود کرده
			
و آنها در صدد آن برمیآیند تا پرده از رمز و راز این تناسخ بردارند.
«جوانی بدون جوانی» از معضل دیرینهی بشر سخن میگوید؛ از تناقضی دردناک ،که آیا
درست است به خاطر هدفی متعالی از زندگی شخصی خود بگذریم؟ میرچا الیاده؛ نویسندهی
این رمان فوقالعاده و عجیب ،اسطورهشناس و پژوهشگر نامداری است که در این رمان هم
بهرههای فراوانی از اساطیر و باورهای ادیان و اقوام مختلف گرفته است.

«خورشید رو به غروب» داستان زوال اشرافیت را از نگاه کازوکو ،دختر مجرد یک اشراف بیوه
روایت میکند .جستوجوی کازوکو برای یافتن معنای زندگی خود در جامعهای که جایی
برای او ندارد ،محور رمان دازای را تشکیل میدهد .نکتهی قابل توجه در این رمان خوشریتم
و جذاب این است که مخاطب میتواند دازای واقعی را در میان شخصیتهای رمان پیدا کند.
البته که او قهرمان داستان ما که درنهایت از زیست سنتی میگریزد؛ یعنی کازوکو نیست اما در
بستر روایت وقتی شخصیت مهم اما نسبت ًا کمپیدای داستان یعنی نائوجی؛ برادر کوچکتر وارد
میشود ،میتوان عقاید دازای حداقل در دورانی از زیستش را یافت و شاید برای همین هم
هست که این شخصیت همدردی برمیانگیزد .درواقع نویسنده در طول داستان ،بیشتر از طریق
شخصیت نائوجی ،بخشی از مسائل اجتماعی و فلسفی آن دوره را مطرح میکند.
«خودخوار» از دو داستان نشکیل شده که هر دو ریشه در یک طرز تفکر دارند و از
وسواسهای یکسانی نشات گرفتهاند اما با فاصلهی زمانی  100سال؛ سال  ۱۹۰۷در حومهی
بوینسآیرس یک پزشک درگیر آزمایشی ‘گستاخانه و غیرمعمول میشود تا حد فاصل میان
زندگی و مرگ را بسنجد و صد سال بعد ،یک هنرمند مشهور در جستوجوی دگرگونی
زیباییشناسی ،افراط میکند و خود را به یک شیء هنری تبدیل میکند .در یک طرف ،دکتری
که درگیر یک ابتکار علمی جنونآمیز و بیرحمانه است و در سوی دیگر ،یک هنرمند مشهور
که خود را به یک موضوع آزمایش تبدیل میکند«.خودخوار» مداخله در بدن و جستجوی
متعالی را به چالش میکشد..در مرکز این رمان که مملو از طنز است و آهنگ روایی سریعی
دارد ،ایدهای هیوالوش قرار گرفته و همچون بختکی خود را به رخ میکشد.

نوشتهی
اوسامو دازای
ترجمهی			
آزاده سلحشور 		
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نوشتهی
روکه الراکی
ترجمهی 			
نو شین سلیمانی 		
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جلد شومیز
قیمت 35 :هزار تومان

در آیندهای نه چندان دور در بریتانیا ،دندانپزشکی ایرانیاالصل در آزمون شهروندی شرکت
توپنج فرصت برای تحتتاثیر
توپنج سوال برای تعیین سرنوشت آنها؛ بیس 
میکند .بیس 
قرار دادن! سیلون نوول با خوشمشربی و طنازی سواالت دربارهی تاریخ بریتانیا را به سخره
میگیرد؛ سواالتی که اکثر شهروندان بریتانیایی پاسخش را نمیدانند! با توقف آزمون بهخاطر
وقعهای غیرمنتظره ، ،به ایدیر قدرت انتخاب زندگی و مرگ داده میشود...نوول در این اثر
عجیب تخیلی و گمانهزن ،عمیق ًا به چرخههای مضحکی میپردازد که مهاجران برای تبدیل
شدن به شهروند کشوری دیگر وادار به مواجهه میشوند«.آزمون» چشماندازی تکاندهنده از
افول انسانیت ،شیدایی بوروکراتیک و بیگانههراسی ریشهدار در بریتانیای پس از برگزیت را
ارائه میدهد.

نوشتهی
سیلون نوول
ترجمهی 			
		
محمد غفوری
		
 124صفحه
جلد شومیز
قیمت 35 :هزار تومان

«چنگ چمنزار» که اثری کالسیک محسوب میشود ،داستان سه قوموخویش نامتناسب اما
دوست داشتنی را روایت میکند؛ یک پسر یتیم و دو پیرزن عجیب و غریب که روزی در
یک خانهی درختی ساکن میشوند .این رمان از خاطرات دوران کودکی کاپوتی در آالباما
الهام گرفته شده بود ،بهویژه یک خانهی درختی که دههی  ۱۹۳۰در یک درخت گردوی
بزرگ در حیاط خلوت خانهی عموزادهاش؛ جنی ساخته شد ..کاپوتی مدتی را در این خانه
درختی با عموزادهاش سوک یا سایر دوستان دوران کودکی خود مانند نل هارپر لی گذراند
«چنگ چمنزار» به ما نشان میدهد که یافتن یک مکان ،مکانی از آن خود ،با یافتن معنای
منحصر به فرد خودمان از زندگی چه پیوند تنگاتنگی دارد.

نوشتهی
ترومن کاپوتی
ترجمهی 			
		
آرزو مقدسی
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نوشتهی
فرهاد پیربال
ترجمهی 			
آکو حسینپور 		
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قیمت 35 :هزار تومان

«مردی با کاله مشکی ،پالتوی مشکی و کفش آبی» که مضمون و فضای اصلی حاکم بر ْ
آن جنگ،
آوارگی و مهاجرت است؛ داستان از خود بیگانگی ،تغییر کردن و گم شدن .در این کتاب جنگ
پوستکندهتر از تمامی تعاریف و حقیقیتر از تمام برنامههای خبری حضور دارد.
این کتاب اولین رمان کردی است که اتفاقات امروز کردستان را (داعش و مهاجرت گسترده)
پیشبینی کرده است و فرهاد پیربال هجده سال پیش اتفاقات تلخی را که در انتظار مردم این
سرزمین بوده دیده و در رمان به آنها پرداخته است .فرهاد پیربال در این کتاب مرزهای داستان
و ناداستان را درمینوردد :فریدون؛ معلمی که مصائب مهاجرت را برای آیندهی بهتر خود و
خانوادهاش به جان خریده ،اکنون با واقعیتهایی تکاندهنده روبهروست و نهایت ًا فرهاد پیربال هم
شخص ًا وارد متن میشود.

نوشتهی
اسماعیل کاداره
ترجمهی 			
		
مهدی غبرائی
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جلد شومیز
قیمت 30 :هزار تومان

در طول سالهای رو به زوال کمونیسم ،یک کارگر جوان برای آژانس رسانهای تحت کنترل
دولت آلبانی داستان عشق شوم خود به دختر یکی از مقامات عالیرتبه را روایت میکند .این
کارگر شاهد تصویر شبحسای آگاممنون است که دختر خود را در طول جشن اول ماه مه قربانی
کرد ،به فداکاری همهجانبهی خود شک میکند و ...
«دختر آگاممنون»کاری میکند بار سنگین ستم را روی دوش حس کنید چون راوی که شاهد
تسلط دیکتاتوری بر همهی جنبههای زندگی است (آن خودکامگیای که از سالها پیش هر
جنبهی فیزیکی کشور را در اختیار گرفته و اکنون میخواهد واپسین عناصر فکر آزاد را از میان
مردم بزداید) از درماندگی نمیتواند دست به هیچ کنشی بزند .اسماعیل کاداره در این رمان
رژیم دیکتاتوری را تقبیح میکند و ما را به ریشههای باستانی تمدن غربی و استبداد میکشاند.

نوشتهی
می سارتون
ترجمهی 			
نیلوفر داد			
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جلد شومیز
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«مثل حاالی ما» قصهی معلمی را روایت میکند که از نظر ذهنی قوی و جسم ًا ضعیف که
تنها خویشاوندش او را به یک خانهی سالمندان منتقل کرده است .او که در معرض تحقیرهایی
ظریف و ظلمهایی ناپیدا قرار میگیرد ،برای مدت کوتاهی عاشق زنی مهربان میشود و...
«مثل حاالی ما» روایتی جذاب و پرکشش از برههای از زندگی ماست که یحتمل فرا میرسد و
داستانی است دربارهی قدرت و انسانیت و درنهایت مجبورمان میکند در مقام قضاوت بنشینیم.
روایت چنان سریع پیش میرود که گاهی اوقات فراموش میکنید که در حال خواندن یک رمان
هستید و احساس میکنید که روایت منحصربهفردی از نبرد یک زن علیه نگهبانانش به شما ارائه
میشود و تصمیم میگیرید بالدرنگ به یاری زن بشتابید که ناگهان به یاد میآورید دارید رمان
میخوانید!

نوشتهی
عدنیه شبلی
ترجمهی 			
		
آسیه شهبازی
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جلد شومیز
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«حس» روایتی است از دریچهی چشم دختربچهای فلسطینی از اتفاقات روزمرهی آن کشور.
شبلی در این روایت پرصدا و تصویر ،خواننده را سایهوار با دختر همراه میکند تا در خالل
اتفاقات جاری کشورش واقعیات سیاسی و اجتماعی دنیای عرب ،را به او بنمایاند .شخصیت
اصلی داستان که مانند دیگر شخصیتها نامی ندارد و دختر نامیده میشود ،در گذر از کودکی
به بزرگسالی تمام اتفاقات روزمره را در سکوت به تماشا مینشیند و با مفاهیمی چون عشق،
مرگ ،غم ،ادبیات ،خشونت ،خیانت ،بیوفایی ،غربت و زوال دستوپنجه نرم میکند« .حس»
رمانی شعرگون و پر از احساس است که مخاطب را به عمق وجود دختری بینام و درک او
از کشوری درگیر جنگ میبرد؛ دختری که چون بینام است میتوان او را تمام زنان و دختران
سرزمینهای درگیر جنگ دانست و شاید حتی خود سرزمین.

آنچه «سرزمین اکتبر» را برای خوانندگان حرفهای داستانهای ترسناک و دلهرهآور خاص و
متمایز میکند ،این است که در اینجا ما با هیوالهای رایج ژانر طرف نیستیم .نه ربات شروری
در کار است که بخواهد انسانیت را نابود کند نه خونآشام ،زامبی ،قاتلی روانی ،سندیکای
تروریستی یا دارودستهای زیرزمینی .در اینجا هیوال خصلتی دیگرگونه مییابد .اینجا هیوال
کودکی تازهمتولدشده و به شدت معصوم است .هیوال اینجا شاید باد عصرگاهی باشد که میان
موهایت میپیچد یا ممکن است هیوال جمعیتی باشد که بعد از تصادف باالی سر شکستهات
جمع شده است یا دریاچهای آرام با منظرهای رویایی...
تجربه وحشت در اینجا بهشدت ناآشناست چرا که انتظار نداریم از این چیزهای آشنا بترسیم.
دانلد بارتلمی اقیانوسیست از هرآنچه در چشم شما غریب و شگفت مینماید .وقتی
داستانهای او را میخوانید باید خود را برای هرشکلی از غافلگیرشدن آماده کنید اما
گاهی حتی در همین مورد هم به شما رودست میزند یعنی او حتی در غافلگیری هم
غافلگیری میکند!پایان هر داستان ،شما نه تنها به این نتیجه میرسید که مطمئن ًا جایی در
جهان وجود داشته است که تاکنون قدم به آن نگذاشت ه بودید؛ بلکه تصوری هم از وجودش
نداشتهاید؛ جایی که خود ،جهان دیگریست یعنی جهان داستانهای دانلد بارتلمی.کتاب غم
مجموعهی13داستان ازاین نویسندهی پستمدرن و تحسینشدهی آمریکاییست.
«احضاریه»« ،شهر کلیساها»« ،ظهور سرمایهداری»« ،عزیمتها»« ،فیلم»« ،لولوی خواب»،
«مسئلهآموز»« ،مهمانی»« ،نابغه»« ،وسوسههای قدیس آنتونی» و ....

نوشتهی
ری برادبری
ترجمهی			
شهریار وقفیپور 		
		
 208صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

نوشتهی
دونالد بارتلمی
ترجمهی 			
شهریار وقفیپور 		
		
 144صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

بورخس ،کورتاسار ،کاسارس ،بوالنیو ،کیروگا؛ این پنج نام برای توصیف ادبیات آرژانتین
کافیست؛ ادبیاتی عظیم ،رازآلود و شگرف .مجموعهی حاضر شامل هفت داستان از خولیو
کورتاسار ،دو داستان از خورخه لوئیس بورخس ،دو داستان از اوراسیو کیروگا ،و یک
داستان از آدولفو بیوئی کاسارس و سرانجام روبرتو بوالنیو است .داستانهایی که پیش از
خواندنشان باید خودتان را برای مواجهه با هر رخداد غیرمنتظره و غیرمعمولی آماده کنید در
حالیکه با منطقیترین و باورپذیرترین لحن ممکن به بیان درآمدهاند.
« .گزارش دکتر برودی»« ،ببرهای کبود»« ،پیوستگی پارکها»« ،آگراندیسمان»« ،خطوط کف
دست»« ،طرح سردستی یک رؤیا»« ،بالش پر»« ،فالمینگوها جوراب به پا میکنند»« ،راز شر»،
«سه فانتزی در کلید مینور» عنوانهای برخی از داستانهای این کتاب هستند.

نوشتهی
بورخس ،کورتاسار و ...
ترجمهی 			
شهریار وقفیپور 		
		
 156صفحه
جلد شومیز
قیمت 35 :هزار تومان

«دوست مرحوم من» از سویی قصه ویرانی و نابودی زندگی شخصی یک جوان سیساله
اوکراینی است ،اما از منظری دیگر تصویری از وضعیت اوکراین بعد از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی نیز هست .دیوارها فرو ریخته و از بین رفته ،اما انفعال و ناامیدی مثل بختکی
روی آدمها افتاده و سخت جانی میکند.
در اوکراینی که از شوروی رها شده ،همچنان مرگ در تعقیب راوی قصه است چون او
مرگ را تنها تقدیر زندگی بیحاصلش میداند .دوست مرحوم من» نوشتهی آندره کورکوف،
اگرچه روایت یأس و ناامیدی است اما طنز تلخ و خاص او نیز حضوری پررنگ در داستان
دارد.

نوشتهی
آندرهی کورکوف
ترجمهی 			
شهریار وقفیپور 		
		
 152صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

نوشتهی
سمیوئل بکت
ترجمهی 			
غالمرضا صراف 		
		
 56صفحه
جلد شومیز
قیمت 20 :هزار تومان

شاید کمتر اثری از سمیوئل بکت وجود داشته باشد که به اندازهی «تخیل را مرده خیال کن» به
خود بکت و کارنامهی کاریاش نزدیک باشد و به این خوبی بتواند کل آن را بازنمایی کند .در
این اثر ،خواننده بیشتر از هر اثر دیگری از بکت ،با همان تعبیر معروف تئودور آدورنو از آثار
بکت مواجه میشود ،یعنی زدودن توهم «زیباییشناسی خنثی» و مواجهکردن خواننده با حقایقی
عریان و موحش .آدورنو میگوید «ایدهی خنثیبودن زیباییشناسی بهلحاظ ارزشی مزخرف است».
		
اما پیش از آن بکت در این کتاب این حکم را بهتجربهی نوشتاری درآورده است.
«تخیل را مرده خیال کن» در اصل بخشی از یک نوشتهی بلند به عنوان  All Strange Awayاست
که بکت آن را بسط و توسعه داده.

نوشتهی
جویس کارول اوتس
		
ترجمهی
جنانی و مظاهری 		
		
 152صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

داستان بلند «پدرکشی» روایت مواجههی دختری متهم به قت ِ
ل پدرش با دادگاه است؛ پدری
معروف :یک برندهی جایزهی نوبل.
بررسی این اتهام آغاز شده است و در ادامه نویسنده به همین بهانه سفری شگفت به
دنیای درونی زنان میکند .این داستان بلند یکی از مهمترین آثار جویس کارول اوتس؛
نمایشنامهنویس ،شاعر ورماننویس شهیر آمریکایی است .او در پیشینهی کاریاش کتابهای
فراوان شعر ،نمایشنامه ،داستانکوتاهُ ،جستار ،نقد و بیش از پنجاه عنوان رمان دارد .اوتس جوایز
معتبر متعددی از جمله کتاب سال آمریکا ،اُهنری ،گوگنهایم و پن دریافت کرده و آثارش
بارها به دور پایانی جایزهی پولیتزر راه یافتهاند .نام او در فهرست اساتید برجستهی علوم انسانی
دانشگاه پرینستون ثبت شده است.

نوشتهی
بختیار علی
ترجمهی 			
مریوان حلبچهای 		
		
 192صفحه
جلد شومیز
قیمت 50 :هزار تومان

جمشیدخان زندانی شده است و بعثیها او را شکنج ه میدهند و در نتیجه او آنقدر وزن از
دست میدهد که باد میتواند او را مانند یک تکه کاه جابهجا کند...
تئوری پرندگی انسان یا انسان به مثابه بادبادک :این دو جمله شاید توصیف موقعیتسازی
تکاندهندهی بختیارعلی در رمان کوتاه «جمشیدخان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد»
باشد .شخصیت اصلی این رمان یک فعال سیاسی کرد در دوران حکومت بعث در عراق است؛
مردی که آنقدر شکنجه میشود ،تحت فشار قرار میگیرد و الغر میشود که دیگر میتواند با
نیروی باد جابهجا شود .او حتی از قیدوبند دلبستگیهای سیاسی خودش هم رها شده است...
رئالیسم جادویی اینبار در کردستان بومی و درونی شده است و ما با جهانی یکسر متفاوت با
آثار رئالیسم جادویی آمریکای جنوبی مواجه میشویم :رمانی در ستایش عشق...

نوشتهی
غادة السمان
ترجمهی 			
محبوبه افشاری 		
		
 160صفحه
جلد شومیز
قیمت 45 :هزار تومان

منطق تمام فلسفههای جهان پیش منطق نالههای کودک گرسنه فرو میریزد .این جملهای از رمان
درخشان غادهالسمان؛ این شاعر و نویسندهی برجستهی لبنانیست .بیروت  75از سفر پنج نفر
به بیروت آغاز میشود.هریک از آنها را به عنوان نماد بخشی از جامعه به سرعت در حال تغییر
عرب بازنمائی کند.یکی برای آزادی ،دیگری به امید پولدار شدن و آن دیگری برای فرار از
سرنوشت شومی که سنتهای دستوپاگیر قومی برایش رقم زدهاند...
داستانی که در بحبوحهی جنگ داخلی لبنان منتشر و مورد استقبال قرار میگیرد و جایزهی
فولبرایت را هم برای نویسندهاش به ارمغان میآورد .سه روایت درهمتنیده که شخصیتهای
اصلیاش در گرهگاهی تقدیرشان بهیکدیگر پیوند خورده و بهشدت غافلگیرتان میکند.

کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان
سایمون اکسلر ،بازیگر پا به سن گذاشتهی تئاتر که سالیان درازی در صحنههای نمایش خوش
درخشیده ،ناگهان با خالءِ مطلق مواجه میشود؛ اکسلر تمام استعدادش را از دست داده است.
«حقارت» داستان تالش اکسلر برای فرار از سرنوشت شوم خویش است ،سرنوشتی که
		
با تقدیر یکی از برجستهترین شخصیتها در نمایش چخوف همگون میشود.
راث که استاد پرداخت موقعیتهای نامتعارف انسانیست آنچنان وضعیت بغرنجی میسازد که
ک دم نمیتواند آن را رها کند .همین مهارتهای اوست که بزرگترین جوایز ادبی
خواننده ی 
همچون پولیتزر ،پنفاکنر و فرانتس کافکا را برایش به ارمغان آورده است.

«آنها به اسبها شلیک میکنند» که سیدنی پوالک فیلم ماندگاری را هم با اقتباس از آن
ساخته است غمنامهی فرد درماندهای است تسلیم وضعیات اجتماعی ،که به شیوهی خود فرد
درماندهی دیگری را نجات میدهد .گیرم با مرگ! این رمان بر زمینهی سالهای رکود اقتصادی
آمریکا در دههی  1930میالدی روایت میشود .موسسهای یک مسابقهی رقص استقامتی
همچون دوی ماراتن برگزار میکند و مردان و زنانی گالدیاتوروار برای معاش و تامین
هزینههای اولیهی زندگی با یکدیگر رقابت میکنند .اسبهای گالدیاتور ...گلوریا و رابرت که
رویاهایی در سر دارند به این میدان وارد میشوند و...
این رمان تکاندهندهی هوراس مککوی را در زمرهی ماندگارترین آثار نوآر طبقهبندی
کردهاند.

نوشتهی
فیلیپ راث
ترجمهی			
		
سهیل س ّمی
		
 136صفحه
جلد شومیز
قیمت 30 :هزار تومان

نوشتهی
هوراس مککوی
ترجمهی 			
محمدعلی سپانلو 		
		
 198صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

یک نویسندهی نمایشنامههای رادیویی بهنام جیمی سارانو در حال فرار از گذشتهی مبهمش
است .سارانو با احساس پوچی خود درگیر است و سعی میکند گذشتهاش را فراموش کند
اما هرچه تالش میکند ،هویت گذشتهاش هم بیشتر به او هجوم میآورد .ژان مورنو کیست
و چه ارتباطی با گذشتهی او دارد؟ و همهی اینها چه ارتباطی با کودکی او دارند؟ اینها
سواالتو گرههاییست که بهمرور در خالل این رمان عجیب گشوده میشوند.
پاتریک مودیانو که سال  2014برندهی جایزهی نوبل ادبیات شده است ،با همان اولین
کتابش یعنی میدان اتوال که سال  1968انتشارات گالیمار منتشرش کرد معروف شد و سیل
جایزههای ادبی بهسویش روانه شد .او بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم متولد شد و در23
سالگی قلههای شهرت را در فرانسه درنوردید...

نوشتهی
پاتریک مودیانو
ترجمهی 			
سهراب کریمی 		
		
 190صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

رمان کوتاه «دورتر از هر جای دیگر» دربارهی پسر نوجوانی است که درگیر انتخاب برای
زندگی آیندهاش شده و برخالف نظر پدر و مادرش که او را به همرنگشدن با جماعت
تشویق میکنند ،شبیه به دیگران نبودن را انتخاب میکند .دوست دارد در راهی قدم بردارد
که به آن عالقه دارد ،در همین زمان با دختری به نام ناتالی آشنا و با او هممسیر میشود .این
رمان ،عاشقانهای نامتعارف است که بسیاری میتوانند در آن انعکاسی از وجود خودشان را
ببینند و از آن لذت ببرند.
لگوین یکی از بزرگترین نویسندگان رمانهای گمانهزن و علمیتخیلی عصر حاضر است اما
این رمان ،تفاوت زیادی با سایر آثار او دارد.

نوشتهی
ارسوال لگوین
ترجمهی 			
		
بشیر عبدالهی
		
 120صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان

نوشتهی
علیرضا سیفالدینی
		
 552صفحه
جلد شومیز
قیمت 180 :هزار تومان

نوشتهی
هادی تقیزاده 		
		
 320صفحه
جلد شومیز
قیمت 96 :هزار تومان

		
نوشتهی
منیرالدین بیروتی 		
		
 342صفحه
جلد شومیز
قیمت 65 :هزار تومان

نوشتهی
منیرالدین بیروتی 		
		
 98صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

«خیرگی» روایتی است بهمثابه دوربینی که بهطور تصادفی به دست دختری به نام پرینسا میافتد
که برای کار و زندگی اولین بار به زادگاهش آمده است .پرینسا با همین دوربین ،تدریج ًا،
شاهد چشماندازی میشود که زندگیاش را تحتالشعاع قرار میدهد؛ چشماندازی که در اصل
قهوهخانهای است که مالکش آن را جزیره مینامد .جزیره متعلق به فردی است به نام جانلنین ،و
ساکنانی دارد که به آنها «اهالی» میگویند.
اهالی ،انسانهای تنهایی هستند که با نگاهی متحیر به عناصر نامشابه بین درون و بیرونخود چشم
دوختهاند .این ،درواقع به معنای رها بودن در اسارت یا ،همانگونه که در جایی از رمان آمده،
«خمیر آویزان» است .آنها «رابینسون کروزو»هایی هستند که برخالف او ،به میل خود راهی سفر
نشدهاند اما با میل خود پا به «جزیره» گذاشتهاند :جزیرهی جانلنین.
جنون شوخطبعانه و دوستداشتنی قلم هادی تقیزاده در «الفبای الزاروس» با روایتی
ساختارمند بر پایهی سفر و جستوجو همراه شده تا ما در این زمان یک دل سیر بخندیم و
در همان حال در وضعیتهای تراژیکی که زندگی انسان امروزین را تحتالشعاع قرار دادهاند
عمیق شویم .هنر تقیزاده در «الفبای الزاروس» کشف سویههای کمیک وضعیت تراژیک ما
بوده است .دستیاران او در این کشف موجوداتی عجیب از قبیل یک موجود فرازمینی ،مکانیکی
که ماشینها او را به پیامبری خود برگزیدهاندو شاعری که بهوقت شعر خواندنش باران میبارد.
سگی که بهتازگی زبان باز کرده و حرف میزند و شیدایانی دیگر از این قبیل هستند.
هادی تقیزاده را بهعنوان یکی از قصهگوترین نویسندگان امروز ایران میشناسیم.

منیرالدین بیروتی با رمان جدیدش قصهی «عمید» را برایتان روایت میکند .کسی که فقط نامش
برای شروع چند قصه کافیست و خود گویای معانی بسیار و حتی متضادی است .معنی عمید
در فرهنگ معین سرور و بزرگ قوم است ،در دهخدا معادل دلشکسته و غمگین از شکست
خوردن در عشق و در فرهنگ عمید معادل سردار و همچنین مسئول اخذ مالیات!
عمید مرد نامها و نامههاست .کسی که زندگیش در میان نامها و نامهها پیچ و تاب میخورد
و قصهی خود و دیگرانش شما را میخکوب میکند .راستی بوی مار در کتابفروشیهای پیچیده
است .رمان «بوی مار» نهمین کتاب منیرالدین بیروتی و پنجمین رمان این نویسندهی نامآشنای
ایرانی است .بیروتی توانسته دوبار جایزهی ادبی گلشیری را از آن خود کند .یک بار برای
مجموعهداستان «تک خشت» سال  ۱۳۸۳و بار دیگر برای رمان «چهار درد» سال .۱۳۸۵
منیرالدین بیروتی در مجموعهداستان «غز ِل سیب» ،روایتهایی بهغایت جذاب از آدمهایی با
دغدغهها و مسائلی جهانشمول و متفاوت را در احتیار مخاطب قرار میدهد .راویانی از جنس
مردم مخاطب را به مکاشفهای غریب میبرند.
«غزل سیب» مجموعهای از داستانهای کوتاه منیرالدین بیروتی است که همه در دههی ۹۰
نوشته شدهاند یا سیر نوشتنشان به مرحلهی نهایی رسیده است .آنچنان که از اطالعات انتهای
هر داستان برمیآید ،هر کدام از داستانهای این مجموعه چندینبار بازنویسی شدهاند ،صیقل
خوردهاند و در نهایت تبدیل شدهاند به ک ّلی منسجم و یکپارچه که از منظر کیفیت روایی و
کیفیت زبانی مثالزدنی هستند.

رمان «بیُو بیُو بیُو» نوشتهی ابراهیم دمشناس یک دعوت است .دعوتی به مزه مزه کردن و
چشیدن از سر صبر و پاداش این صبر ،به جان نشاندن لذت ناب همراهی با خونگرمی
جنوبی پیرزنان مجلس آرا .ترس عروسان نگران و سرخوردگی دامادهای هراسیده است.
ابراهیم دمشناس با «آتش زَندان»« ،نامه ننوشته»« ،اندوهان اژدر و نهست» و حال رمان
بیو بیو بیو ،بعضی از ماندگارترین آثار داستانی این روزگار را خلق کرده است .او متولد
ماهشهر است و در قالب روایتهایی اندیشهورزانه ،قرائتی خودویژه از پیوند فردوسی و فائز
دشتستانی به مخاطبش ارائه میدهد.

روزن حاصل طبعآزمایی احمد پوری در زمینهی نوشتن داستان کوتاه در بیستسال اخیر
است .احمد پوری مترجم شناختهشدهای که او را با ترجمههای زیبایش از شعرهای عاشقانه به
یاد میآوریم ،پیش از مجموعهی روزن ،در سه رمانی که منتشر کرده بود قصههایی برآمده از
عشق ،سیاست و تاریخ را با تبحری که نشان از یک داستاننویس خبره داشت روایت میکرد.
او حاال در «روزن» نیز از زبان راویانی که اکثرشان با محیط اطرافشان چندان راحت نیستند و
احساس غریبگی میکنند ،قصههایی پرکشش که در زیرالیهی خود امتزاجی از عشق و تنهایی
و حسرت را پیش روی ما قرار میدهند .احمد پوری صمیمی و گرم قصه میگوید و دلنشین.
داستانهای او از دل بر آمده است.
«اندوه من» روایتی صمیمی ،دقیق و پرجزئیات از هراسها و دلتنگیهای فرزند یک مادر
پیر و بیمار را که «درست مثل یک ُمرده» روی تخت افتاده ،است .نام آن فرزند محمد هاشم
اکبریانی است .آیا «اندوه من» یک ناداستان است؟ آنگونه که از زیر عنوان اثر برمیآید،
خود اکبریانی چنین اعتقثادی دارد .او با بهرهگیری از تجربههای طوالنی و موفقش در زمینهی
نوشتن رمان و داستان کوتاه بیآنکه از بیان امر واقع تخطی کند ،رنجهایش در مواجهه با
فرایند فقدان و درنهایت ِ
مرگ مادر را پُرکشش و خواننی روایت کرده است.
«اندوه من» روایتی از فقدان مادر و تاثیراتش بر زیست فرزند است .عالوهبر عالقهمندان به
ادبیات داستانی ،خواندن «اندوه من» میتواند به افرادی که نزدیکانشان را از دست دادهاند یا
هراس فقدان عزیزانشان را دارند هم توصیه شود.
«توفان سال موش» با ورود معماران و ماشینها بتونساز و … به روستایی خیالی بهنام «ملکان»
آغاز میشود و روند شهر شدن آن روستا را شرح میدهد .قهرمان رمان «ابراهیم پریافسا» نام
دارد .روشنفکری که سالها پیش از شهر شدن «ملکان» در آنجا سکنی گزیده و وقتی روستا
محو میشود و شهر برمیآید ،به اولین ناراضی و اولین زندانی شهر تبدیل میشود.
محمد قاسمزاده در «توفان سال موش» قلم گرم و تجربهی فراوان و موفقش در زمینهی
داستاننویسی را بهکار انداخته تا یک جهان خلق کند .یک جهان موازی که پر است از
عناصر آشنای زیست ایرانی امروز ،ولی جهانی دیگر است با ساختار ویژهی خودش.
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 .در داستانهای «خوکچه بادنما» نوعی طنز سیاه ریشه دوانده است که پُل بین خیال و واقعیت
را مستحکم نگه میدارد و مخاطب را هم شگفتزده میکند و هم نوعی ترس شیرین در دلش
میاندازد.
در این مجموعه از ِ
پس هر داستان ارتعاشات نهادینهشدهای بیرون میزند که آدمهای داستان را
از عمق باال میکشد تا جراحتهای زمانه بر پیکرهای شناورشان ملموس و باورپذیر شود.
احمد آرام در مجموعهداستان تازهاش کوشش کرده است هیجانها ،قیلوقالها و اضطراب
درون داستانها را در جغرافیای جادویی خود ،همجوار با عشقهای شوربخت و نفرینهای
پراکندهی بومی به تصویر بکشد.
احمد آرام قصهگویی تواناست که میتواند در عین حفظ یک سبک روایی منسجم که برآمده
از ایدههای ویژهاش دربارهی مسئلهی «بوم» و بومینویسی است درلحظه لحظهی داستانهایش
این پرسش را در ذهن خواننده زنده نگه دارد« :بعد چه شد؟»
تهدیدهای ذهنی و عینیای که عنصر پیشبرندهی داستانهای آرام هستند موقعیتی ناآرام و
پرتالطم را شکل میدهند .موقعیتهایی که حتی برای لحظهای ماللزده نمیشوند .احمد آرام
در این مجموعه به چشمهای مخاطبش خیره میشود و شوق دنبال کردن روایت را در دل و
جان او زنده میکند .احمد آرام نویسندهای بوشهری است که جهانی میاندیشد و مینویسد
و البته آشکارا به این موضوع واقف است که جهان همینجاست :همین بوشهر ،همین دریا و
همین کوچههایش .او کوچهها و دریا را جهانی نوشته و مینویسد.

روی کاغذی مینویسم «ریشهی تمام بیماریها در گذشته است».
و آن را میچسبانم باالی آینهدم در ورودی آپارتمان تا همیشه جلوی چشمم باشد و
تصمیم میگیرم از گذشته خداحافظی کنم و فقط به حال و آینده بپردازم .نمیگذارم
گذشتهام در برابر آیندهام بایستد .دوست دارم زمان حالم شروع آینده باشد نه ادامهی گذشته!
تالش میکنم به آنچه که روبهرویم است فکر کنم نه به تاریکی پشت سرم .گذشته تاریک
است.
هر وقت برمیگردم چشمهایم کمنور میشوند .پیدا کردن داستانها و اشیا و آدمها در
تاریکی کار راحتی نیست .هر کاری کنی بخشی از آنها زیر الیههای غبار است و در تملک
خاک.
کتاب «لیوانها و پیپها» جدیدترین مجموعه داستان رسول یونان است که از داستانهای کوتاه
و داستانهای خیلی کوتاه این نویسنده تشکیل شده است.
ی خاص است که خواننده شک
آنقدر نوع و زاویهی نگاه رسول یونان به جهان و روابط انسان 
ن خلوص و
میکند مگر میشود جهان تا بدین حد شفاف و خالص بوده و او هنوز به ای 
شفافیت پی نبرده باشد.
برای دانستن فضای « لیوانها و پیپها» چه چیز جذابتر از خواندن یکی از داستانهای جذاب
و بسیار کوتاه این مجموعه« :با قطار بهسمت میدانهای نبرد رفتند .با قطار هم به شهر برگشتند.
موقع رفتن داخل کوپهها نشستند ،ا ّما موقع برگشتن بر بام واگنها.موقع رفتن سرباز بودند ،موقع
برگشتن ،کبوتر».

«اسرار عمارت تابان» مخاطبش را به سفری رازآلود میبرد .سفری که در آن ،باز شدن هر
گره گرهی جدید بهدنبال دارد؛ و هیچکس و هیچچیز آنچه مینماید نیست.
این اثر از آن دسته رمانهایی است که خواننده قرار نیست برای خواندن آن متحمل
رنج شود .یعنی بهقصد لذت بردن خواننده از یک رمان نوشته شده است .در عینحال
بهشعور خواننده هم احترام میگذارد.در عین سرشار بودن قصه از مفاهیم روانشناختی و
شخصیتشناختی ،قصه کامال سینمایی و سکانسبهسکانس پیش میرود و در هر سکانس
زاویهی دید روایت مدام تغییر میکند و نهایتا میتوان گفت روایت رمان پیش از انکه
فیلمنامهاش نوشتهشود ،بهطور کامل و جزءبهجزء دکوپاژ شده است.
دکتر تابان رودکی از طرف دوست قدیمیاش به یزد دعوت میشود تا درمورد مرگ مشکوک
پسرخالهی جوان او تحقیق کند .تابان وارد مارپیچی از اسرار پنهانی و رازهای سربهمهر مخوف
میشود که همگی در وقایع تاریخی و باستانی این منطقه ریشه دارند.کشف این اسرار کار راحتی
نیست و او را دچار مخاطراتی میکند؛ بهخصوص که باید با عشق قدیمی خود که اینک زندگی
دیگری دارد ،روبرو شود .آیا تابان میتواند الیههای خاک فراموشی و دروغ و عشق را کنار بزند
و خودش و دیگران را با حقیقت محض و هولناک روبرو کند؟
«برج استخوان» ادامهی «اسرار عمارت تابان» است که البته داستانشان ربطی به هم ندارد و فقط
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شخصیت اصلیشان مشترک است .این چندگانه ادامه دارد و در جلدهای بعدی تابان برای
یکند.
پژو¬هش¬هایی دیگر به سایر نقاط اسرارآمیز ایران سفر م 

ِ
روایت جذاب و پرکششی است شکلگرفته از خاطرات و داستانهایی که سینا
«ایشان»
بهرهمند آنها را با ما در میان میگذارد .واکاوی روایتهای گاه متناقض برای پایان بخشیدن
به قصههای ناتمام و تالش برای کشف واقعیاتی که در سایهی خیال و وهم پنهان شدهاند،
راوی «ایشان» را در مسیر افشای حقایقی قرار میدهد که در گوش ه و کنارِ باورهای عامیانه،
تاریخ شهر نهاوند پنهان شدهاند .ابوالفتحی که در داستانهایش به
رازهای خانوادگی و
ِ
ی ایرانی
برقراری همنوایی میان ساختهای مدرن داستاننویسی و شیوههای قصهپرداز 
توجهی ویژه دارد.
او اینبار با رما ِن پرقصه ،پرکشش و اندیشهورزِ «ایشان» از نسبت میان اسطوره ،خیال و تاریخ
میگوید و از نوع مواجههی انسان ایرانی با این سه.
«گزارش گمانشکنِ علی شمس از مرگهای فؤاد ثریا» در کشاکش نمایشنامه شدن یا رمان
شدن پیچوتاب میخورد .پیچوتابی بازیگوشانه که پر است از ابتکارهای روایی .داستان
«گزارش گمانشکن» با گرهافکنیها و گرهگشاییهای پشتسرهم و بهشدت طنازانه پیش
میرود و لذت دیدن یک نمایش جذاب را در کنار رمان به مخاطب ارائه میکند .علی شمس
خود در قامت بازیگر و کارگردان در کنار علی شمس نویسنده و فؤاد ثریای از قبربرگشته،
خود را و تاریخ را روایت میکند.
رمان شاد و پر از لحظات درخشان طنزآمیز شمس ،در واقع روایتی است دربارهی روایت
کردن .روایتی که از فرآیند انتخاب شخصیت آغاز میشود و به جاهایی خندهدار و
تعجببرانگیز میرسد« .گزارش گمانشکن» پر است از نشانههای پستمدرن اما ...
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ِ
روایت سرخوردگیها و تنهاییهای ز ِن در جستوجوی استقالل در سالهای پایانی
«گذر»
دههی هشتاد شمسی است .حکایتی که با گذشته پیوندی محکم دارد و تالش زنان جوان
تحصیلکرده برای گذر از گذشته و رهایی از آوارهای آن را متعین میکند .نفیسه مرادی در
اولین رمان خود با بهرهگیری از تسلطش به گذشتهی ادبیات ایران توانسته پیوندی درونمتنی
میان وضعیت معاصر شخصیتهای روایتش و برهههایی از تاریخ ادبیات معاصر که بهویژه در
قامت میرزاده عشقی متجلی شده است برقرار کند«.گذر» پیوندی میان شعر و داستان و همچنین
میان شخصیتهای رمان با شخصیتهای تاریخ و ادبیات معاصر است و همین مسئله این رمان
را برای خوانندهی عالقهمند به تاریخ و ادبیات معاصر ایران خواندنیتر کرده است.
شهره احدیت در گورچین با روبهروی هم قرار دادن گذشته و حال شخصیتهایش حسرتها،
پشیمانیها ،غ مها و شادیهای آنها را مرور میکند تا راز غم تهنشین شده در اکنون آنها را
دریابد .احساسهای در اغلب موارد نهچندان خوب و گاه خوبی که گویی آدمهای داستان
هر چه هم تالش کنند آنها را بزدایند در نهایت ّ
لکههای درشتشان از زندگی آنها پاک
نخواهد شد .شخصیت زن اصلی داستان خود را گرفتار مالل میبیند و برای رهایی از آن به
گذشته چنگ میزند .به بازخوانی گذشته برای کشف رازهای خانوادگی .شخصیت اصلی مرد
داستان نیز درگیر با مسئلهای از همین دست است و راهکار دیگری برای خالصی از آن دارد:
پرسهزنی؛ پرسهزنی در گذشته و حال .شهره احدیت در گورچین توانسته است حسرتها،
پشیمانیها ،غمها و شادیهای آدمهای همعصرش را بهخوبی تصویر کند.
ِ
روایت مملو از تالطمهای درونی زنی که میل داشته
در «مریلین مونرو ،سر جردن» ما البهالی
بازیگر سینما شود ،زنی که زیبا بوده ،زنی که در اجتماع فعال بوده و حال هیچکدام اینها نیست
و در عوض در دو قطب شیدایی و افسردگی دستوپا میزند به خطری که سالمتی این زن را
تهدید میکند پی میبریم و دلمان میخواهد برای او کاری کنیم .ما میدانیم که این زن بدحال
است اما آیا اطرافیان این زن به بدحالی او واقف خواهند شد؟ باید خواند و دید.
«مریلین مونرو ،سر جردن» با خردهروایتهایی جذاب و پرکشش به زندگی و تنهاییهای انسانی
از جنس امروز میپردازد که شرایط زیستی متفاوت برای او رقم زده شده است .این اثر با
پایانبندیای نامتعارف و جذاب ،مدتها در ذهن مخاطب به زیست خود ادامه میدهد.
«نیوتن زیر درخت گردو» روایت فرا ِ
ق خواهرانی دوقلو است که جانشان به هم وابسته بوده
است .یکی از آنها درگذشته است و دیگری البهالی یادداشتهای باقیمانده از او در پی
کشف راز زندگی اوست .راز یک عشق .لیال صبوحی در «نیوتن زیر درخت گردو» پیوندی
جذاب بین موقعیتهای روزمرهی شهری با باورهای کهن برقرار کرده است و به رمان
خوشخوا ِن ساختارمندش عمق ببخشد.
لیال صبوحی که پیشتر در رمانها و داستانهای کوتاهش نشان داده بود قصهگوی توانایی است
و مایل است که ساختارهایی بدیع و جذاب برای ارائهی بهتر قصهاش به مخاطب پیدا کند،
در «نیوتن زیر درخت گردو» نسبیت موقعیت دو خواهر به هم وابسته را با بهرهگیری از قوانین
فیزیکی ساختارمند کرده است.

«سوفار» داستان شک است .یکجور نوشید ِن شور آب نردید برای تشنه ماندن به آگاهی و در
رمان برای افادهی این مفهوم از آشناییزدایی بهره گرفته شده است .آشناییزدایی در مفاهیمی
چون سبک زندگی ،نوع عشق ،جنس مرگ و روابط ساده اما سخت میان آدمها .شخصیت اصلی
داستان زن نویسندهای است که بهطور کام ً
ال تصادفی با مرد ثروتامندی آشنا میشود و مرد از
او میخواهد در ازای دریافت مبلغ چشمگیری داستان زندگیاش را در خانهی قدیمی مرد در
نیاوران بنویسد و از همین جا ماجرا آغاز میشود...
افسانه احمدی در «سوفار» با تسلطی ستودنی بر شیوههای روایت اثری خلق کرده است که
میتواند انتظار طیفهای مختلف مخاطب را برآورده کند .داستان زنان مستقل در دنیایی مردانه.
فروچاله روایتیست از چالشهای یک دانشجوی دکترای جامعهشناسی که از خوزستان به تهران
آمده و حاال با پیچیدگیها و بیرحمیهای زندگی در تهران روبروست .یک گفتوگوی درونی
شیرین روایت دانای کل را غنا میبخشد و هرچه روانتر به پیش میبرد .یک اشتباه در محاسبهی
اعداد گره اصلی داستان را بهوجود میآورد و تصمیمهای پیامد آن				 ....
زینب حبیبی که پیش از این از او رمان «مرز و حد» را خوانده بودیم در اثر تازهاش شخصیتی را
شکل میدهد که نظیرش را در داستان فارسی کمتر دیدهایم .دختری درگیر با اندیشههای عمیق که
مسائل سطحی دورهاش کردهاند و رهایش نمیکنند .ابتکارهای روایی حبیبی در این اثر جذاب و
چشمگیر است و طنز ضمنی و زیرالیهای رمان لبخندی شاید تلخ بر لب مخاطب مینشاند		 .
«فروچاله» اشارهای است به «نیست»های یافتهشده ،پس از جستوجوهای بیشمار.

«سونات الل» حکایتهای جذاب برآمده از ترسها و امیدهای مردان و زنان ایلیاتی را
دستمایه قرار میدهد و آنها را با روایت قیام عشایر جنوب در دوران جنگ جهانی اول و نیز
رخدادهایی که منجر به فروپاشی ساختار اقتدار عشایری در ابتدای حکومت پهلوی میشود
پیوند میدهد .این رمان کوتاه در قالب مرور روال زندگی شخصیت اصلی داستان ،زوال
زیست عشایری در ایران را مرور میکند.
«سونات الل» گامی محکم در مسیر نوشتن داستان مدرن بر پایهی زیست ایلیاتی است .اثری
پر از خردهروایتهای میخکوبکننده و حیرتانگیز.
از دیگر آثار میترا معینی که در نشر نیماژ منتشر شده است میتوان به مجموعهداستا ن «آقای
چنار با من ازدواج میکنی؟» اشاره کرد.
«دو زن زیبا» روایت واقعی زنانی است که با موقعیتهای بحرانی روبهرو میشوند و این پرسش
را مطرح میکند که چه میشود به حق یا ناحق زنها اغلب خودشان را در جایگاه قربانی
میبینند
نویسنده داستانهای این مجموعه را طی یازده سال نوشته است .در تمامی داستانها با زنی مواجه
میشویم که در مواجهه با یک موقعیت خاص در زندگی قرار گرفته و حاال باید راهی برای
ت است ،همانطور
مقابله یا کنار آمدن با آن موقعیت پیدا کند .فضای هر داستان با دیگری متفاو 
که شخصیتهای زن این مجموعه از نظر موقعیت اجتماعی و زندگی بسیار با هم تفاوت دارند.
این مجموعه همچنین نقش زن را در جایگاههای مختلف به چالش میکشد و مهمترین پرسشی
که مطرح میکند این است که چرا زنان اغلب خود را در جایگاه قربانی میبینند؟
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«تیراندازی طبق بخشنامه» روایاتی از شخصیتی خیالپرداز بهنام تیرداد کوهستانی است؛
نامی کنایی که بهنوعی با سرنوشتش هم گره خورده است .تیرداد که در پرورشگاه بوده و
ِ
انباری کوچک در میدان ترهبار با پیازفروشی روزگار
در نوجوانی آواره شده ،سالها در یک
گذرانده ،به استخدام محیطزیست گچساران درمیآید و ....
بهرامی با تسلطی فوقالعاده بر عناصر روایی بهزیبایی مرزهای خیال و واقعیت را درنوردیده
و ساحتی شگفتانگیز و غیرکلیشهای از قصه را به مخاطب ارائه کرده است .حسن بهرامی با
یاری جستن از آشفتهحالی شخصیتش مرز خواب و واقعیت و فراتر از آن مرز مرگ و زندگی را
پشتسر میگذارد و روان بههمریختهی عاشقپیشهی تنهایش را بهخوبی روایت میکند.
عنصر پیونددهندهی ن ُه داستان «تعمید» حرکت دایرهواریست از تراژدی به کمدی؛ و یا
بالعکس .وضعیتهای ساختهشده در این داستانها با همزمان کردن تاهمزمانیها ،تردیدهایی
میان پوزخندزدن ،اندوهگینشدن ،خندیدن و یا ترسیدن شکل میدهند .آنچه ن ُه داستان «تعمید»
را در کنار یکدیگر قرار داده و از آنها یک مجموعه ساخته ،طنزی آمیخته با هراس و ُحزن
است که در تمام داستانها ساخته و پرداخته میشود.
چرا باید «تعمید» را خواند؟ چون روایت انسانهایی است که هر روز در کوچه و خیابان
میبینیمشان؛ آنهایی که نسلاندرنسل در فقر زیستهاند و مسعود ریاحی در مقام خبرنگاری
به اعلیدرجه حساس با درآمیختن عنصر تخیل و واقعیت و با چاشنی تمثیل آنها را مقابل
چشمانمان جان میبخشد ،به ِسر شدگی جمعی انسانها میپردازد و آن را به سخره میگیرد.
خیاوی در «حرف اول اسمش نون بود» بهسراغ زیست شهرستانی رفته است .در این داستان
سختیها و سرخوشیهای زیستن در یک شهر کوچک برای فردی که کمی از محیط خود کنده
است و روحیات و رفتارش چندان شبیه به همگان نیست یکی از مهمترین دستمایههای خیاوی
بوده است .خانواده ،اجتماع و نسبت آنها با فردیت نویسندهای شهرستانی که نوعی تکافتادگی
را تجربه میکند دستمایهای شده برای نوشتن داستانهایی صادق و لطیف که بیخودنمایی پر
هستند از ظرافتهای تکنیکی .از همان ابتدای «حرف اول اسمش نون بود» که بهشکلی طنزآمیز
و درعینحال با تهمایهای از تلخی به تبعات داستاننویسی در محیطی شهرستانی میپردازد
میشود دید که خیاوی در این مجموعه مشغول بازنگری مسیری است که تاکنون آمده است .آیا
نگرانیهای مردِ تکافتادهی شهرستانی مجموعهی خیاوی سرانجامی خوش خواهند داشت؟
داستانهای مجموعهداستان «ناشناس» به مسائل اجتماعی گریبانگیر ایران در سالهای اخیر
نگاهی انتقادی و البته غیرکلیشهای دارند .از رخدادهایی نظیر آتشسوزی پالسکو تا شکلگیری
یک اجتماع مجازی در اینستاگرام و نیز مسائل بغرنج اجتماعی نظیر فقر و مهاجرت ،بیماری
همهگیر و ...
پژند سلیمانی در مجموعهی «ناشناس» تالش کرده نهتنها در مضمون بلکه در فرم هم تنوع
زیادی بکار بگیرد به گونهای که میشود دربارهی فرم و مضمون هر داستان جداگانه صحبت
کرد .او بیآنکه تحتتاثیر الگوهای کهنهشدهی داستانهای واقعگرای اجتماعی باشد ،توانسته
است اجتماع دوران خود را با همهی ضعفها و قوتهایش در مجموعهداستانش روایت کند.

ِ
تبعات خش ِم فرودستان میپردازد و گسترهی ویرانی
«شانه بر شن» رمانی است دغدغهمند که به
ِ
خطوط در
ناشی از چنین خشمی را پیش چشم مخاطب نمایان میسازد .بهرامی در رما ِن پر از
ِ
شرایط قابل تصور قرار داده است.
هم تنیدهی رواییاش قهرمانان سختجانش را در سختترین

این رمان روایت جان به در بردن از خشم متعصبان است .زندگی راحیل و هارون ،قهرمانان دو
روایت موازی رما ِن مهدی بهرامی ،در شرایطی که ناامنی و شورش کشورِ خیالیای که رمان
در آن رخ میدهد را در بر گرفته است ،با فراز و فرودهایی فراوان روبهرو میشود و روایت
خونسردانهی بهرامی توانسته است به عینیترین شکل ممکن تمام این فراز و فرودهای گاه خشن
و گاه لطیف را به روی کاغذ بیاورد.
متین ایزدی دربارهی این مجموعه داستان میگوید :این قصهها را بارها در این سالها بازنویسی
کردهام .بارها ازشان فیلمنامه اقتباس کردهام .بارها تالش کردهام تا تبدیلشان کنم به نمایشنامه یا
متن بازی ویدیویی و نتیجهی تمام این تالشها ،انبار شدن نسخههای متعددی از این قصهها در
هاردها و چرکنویسها در کمدها .باالخره مطمئن شدم بهترین مدل برای روایت این قصهها،
چاپشان به صورت مجموعهی داستان کوتاه است؛ همانطور که از ابتدا زاده شده بودند! اینها
قصههاییاند که تعریف کردن هرکدامشان گاهی ،چند سالی شیرهی زندگی مرا مکیده! هنگام
خلقشان ،در خیال غوطهور بودهام و آرزو دارم که بتوانند خواننده را هم لحظاتی چند ،در
جهانهای خیال ،غرقه کنند .همهی قصههای مجموعهداستان «کرج حمله میکند» تالشهاییاند
برای درآمیختن عناصری از رئالیسم جادویی با فانتزیهای شهری

رضای معلم ،رضای دندان پزشک یا رضای راننده تاکسی؟ شخصیتی که در رمان «نیمی از
من سهم خوابهایم» محور داستان قرار گرفته سایهی موجودی است وهمآلود .احسان رضایی
در این رمان آرامآرام ما را وارد دنیای رضا میکند و ما به او شک میکنیم ،دوستش میداریم،
نفرت میورزیم و حتی گاهی میترسیم .شک ،نفرت ،عشق و ترس ،تمام این احساسات ،حاصل
جادوی قلم پرکشش نویسنده است.
در بخشی از این رمان میخوانیم :فکر میکنم به شبی که آمده بودم اینجا توی قبرستان .از میان
شکاف دیواری بلند گذشته بودم .شبی تاریک و سرد .باران میبارید .سیل جاده را برده بود و در
سیاهی مطلق بهسختی میراندم .بعد ماشین در چالهای افتاده و چرخیده بود و من چرخیده بودم.
سرم گیج رفته بود و جیغ بلندی شنیده بودم و بعد هیچ .همهجا تاریک شده بود....
در مجموعه داستان «مترسک؛ در چهار وضعیت» عباس باباعلی وضعیتهای ناممکن و نامحتملی
را شکل داده است که خاص اوست و نظیر آنها را در کمتر اثری میتوانید بیابید :مردهای که
روی تخت تشریح عاشق شده است ،مردهای دیگر که دارد انتظار میکشد بیایند جسدش را
جمع کنند و ...تهمایهی طنز داستانهای باباعلی که رنگ پرمایهای از کنایه را با خود همراه دارد،
بههمراه لحن جذاب و ویژهی روایتهای او و از این دو مهمتر بدیع بودن موضوعاتی که او
برای نوشتن انتخاب کرده است ،داستانهای او را به آثاری ویژه و خواندنی تبدیل میکند .توفیق
داستانهای این مجموعه در جوایز مختلف داستانی میتواند نمودی از ثمربخش بودن تالش
نویسنده برای رسیدن به جهان و نگرش خاص خود نیز باشد.
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صمد طاهری در «پیرزن جوانی که خواهرم بود» دوباره به مقولهی «زوال معصومیت» پرداخته
است .همان مقولهای که در اثر تحسینشدهاش «برگ هیچ درختی» هم محوریت داشت و در
داستانهای کوتاهش هم گاه به آن پرداخته است .در اثر تازهی صمد طاهری آبادان و مردمانش
و موقعیت چندفرهنگیاش نقشی اساسی ایفا میکند .همچنین نمایان ساختن روند یکسانسازی
آدمها و حذف آنها که در چهارچوبها نمیگنجند از زیرالیههای اثر طاهری است .اثری پر از
لحظات ناب طنزآمیز و سرخوشانه که راویاش اگر چه با اطرافیان صادق نیست ،با خودش و
مخاطبش بسیار صادق است و حرکتش از دستهی قربانیان به دستهی قربانیکنندگان را بهخوبی
در اثر بازنمایی میکند.
«برگ هیچ درختی» محصول نویسندهی زبردستیست که همزمان که چهارچوب واقعگرایی
ناب و در عین حال رعبآور اجتماعی را برای خودش در نظر گرفته است اما قطع ًا پا را از
این محدوده فراتر میگذارد و کاری با خواننده میکند کارستان و آن سرش ناپیدا« .برگ هیچ
درختی» روایت برگهاییست متعلق به درخت هیچ! برگهایی معلق میان زمان و مکان...
«برگ هیچ درختی»برگها را نشان میدهد اما در اصل ساقهها و ریشههای نامرئی را نشانه
میگیرد و رویا و مالیخولیا را آنچنان با زندگی اجتماعی مردمان ما در میآمیزد که مخاطب
درمیماند این چه ضیافت ویرانکنندهایست که همهمان را از خرد و کالن در بر گرفته است؟
صمد طاهری این بار با رمانی کوتاه میخکوبمان میکند .با قصهی سیامک و عمو عباس ،با
فضای بهشدت پایبند به واقعیت و در عین حال بسیار فراتر از آن.
«زخم شیر» مجموعهی یازده داستان کوتاه نوشتهی صمد طاهری است .این داستانها بین مهرماه
 ۹۰تا مرداد  ۹۵نوشته شدهاند و در سال  ۱۳۹۷منتشر شد.
این کتاب بهعنوان اثر برگزیدهی دومین دورهی جایزهی «احمد محمود» و همچنین اثر
برگزیدهی یازدهمین دورهی حایزهی «جالل آلاحمد» شناخته شد .فضای داستانها عمدتا
جنوب کشور است ،خوزستان ،بوشهر و فارس .از نظر سبکی ،این داستانها به سبک رئالیسم
مدرن تعلق دارند.
«مردی که کبوترهای باغی را با سنگ میکشت»« ،موشخرما»« ،خروس»« ،مهمانی»« ،در دام
مانده مرغی»« ،سفر سوم»« ،زخم شیر»« ،نیزن»« ،نام آن پرنده چه بود؟»« ،چیز و فالن و بهمان و
اینا» و «سگ ولگرد» نام یازده داستان این مجموعه است.

«شکار شبانه» مجموعهی دوازده داستان صمد طاهری است که بین  ۱۳۷۰تا ۱۳۷۶نوشته
شدهاند«.شکار شبانه» نیز همچون دیگر مجموعهداستان درخشان صمد طاهری یعنی «سنگ
و سپر» سالها در محاق ماند و بسیار کمتر از «زخم شیر» دیده و خوانده شد .خود طاهری
بهرغم همهی تحسینها و ستایشهایی که نسبت به کتاب «زخم شیر» شنیده و جایزههایی
که برای آن گرفته است ،همچنان «شکار شبانه» را بهترین کتابش میداند و معتقد است
بهترین داستانهایش را در این مجموعه گنجانده است .تکتک داستانهای این کتاب
در عین واقعگرایی ناب مخصوص صمدطاهری ،سرشار از شگفتی و خالقیت ماهرانهی
داستاننویسی چیرهدست هستند.

ابوتراب خسروی در رمان «ملکان عذاب» به روایت قصهی زندگی شمس میپردازد که در میان
یادداشتهای پدرش زکریا ،به خاطرات وهمآلود و عجیب او بر می خورد که پس از مالقات
با قاصدانی از جانب پدر که او را احضار کرده است ،برای مالقات با او راهی شهری دور
افتاده میشود و «...ملکان عذاب» رمانیست دربارهی سه نسل از یک خانواده که هرکدام راوی
سرنوشت خود و دیگریاند .ابوتراب خسروی در این رمان ،از خالل روایت راویان ،به گذشتهی
دور تاریخی و فرهنگی ،نقب زده است .گذشتهای همچنان حاضر در زندگی جمعی و فردی ما
که شکل حضورش آن را به کابوسی شبیه میکند؛ کابوسی که از یک منظر ،تعبیرش میتواند
کودتای  ۲۸مرداد باشدیا..
فرزند یکی از رهبران فرقه مذهبی غیررسمی برای تحصیل پزشکی به شهر الهور میرود تا بتواند در آینده
ِ
مخالف میپیوندد و...
به سایر اعضای فرقه خدمت برساند .اما او به جای تحصیل ،به فرقه

رود راوی را میتوان مفصلترین اثر ابوتراب خسروی دانست او ساخت داستان را بر بیاعتباری
زمان استوارکرده است و از عناصر و اندیشه برای مقابله با زمان در رود راوی استفاده کرده
است .نهایت خلق در آثار ابوتراب خسروی ،حسکردن رویا و اسطوره توسط مخاطب است.
زمان در آثار او می شکند .آثار خسروی انسان را به صبوری و تفکر در کلمه فرا میخواند.
موضوعاتی مثل هستی ،مرگ ،عشق و انسان که با استحالههای پیدرپی در آثار وی وجود دارند
از موضوعات اصلی کارهای اوست .رود راوی برندهی چهارمین دورهی جایزهی گلشیری شد

ابوتراب خسروی رمان «اسفارکاتبان» را طی شش سال نوشته .این اثر واجد بسیاری از تکنیکها
و تمهیدات مشترک میان انگارههای مدرنیستی و پسامدرنیستیست؛ تکثر راوی و تعدد روایت،
غلبهی عنصر وجودشناسی بر معرفتشناسی ،جابجاییهای زمانی در روایت ،شباهت شخصیّتها
ی هشتند که
به یکدیگر ،برجستگی متن ،درهمآمیزی نثر معاصر و کهن و ..از جمله تمهیدات 
خسروی در این رمان بهکار گرفته است اما شاید هیچکدام از اینها اسباب حیرتآفرینی موجود
در اثر نباشند و دشوار بتوان جوهرهی ُم َو ِجد این حیرت را توضیح داد.ابوتراب خسروی رمانی
به ذخیرهی ادبیات ایران افزوده که از نظر فرمی بسیار متفاوت با رمانهای تاریخ ادبیات معاصر
فارسیست .استفاده از روایتهای جداگانهای که هر کدام موازی یکدیگر جلو میروند از دیگر
ویژگیهای اثر است« .اسفارکاتبان» جایزه ادبی مهرگان سال  1379را از آن خود کرده است.
«آواز پرجبرئیل» بازنویسی مدرنی از اندیشههای شیخ اشراق؛ شهابالدین سهروردی است.
این کتاب شامل  ۱۴داستان میشود که همگی آنها بازنویسیای از نوشتههای سهروردی
هستند .ابوتراب خسروی در خصوص این کتاب میگوید «:من در اینجا ،در مقام داستاننویس،
عالقهمندم به مضامینی که در فرهنگ ما ریشه دارند .من بر بسط و توسعهی داستانی مضامینی از
جنس مضامین قصههای شیخ پای میفشرم؛ مضامینی مثل بوف و هدهد و جن و طاووس و غیره
که فیالواقع نیمی انسان و نیمی بوف یا نیمی طاووس و نیمی انسان هستند ـبدین دلیل که قالبی
حیوانی دارند و اندیشهای انسانی .به تعبیری اندیشهای انسانی گرفتارآمده در قالبی حیوانیاند».
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کارون در تهران روی سقف یک کانتینر جایی برای خوابیدن پیدا کرده و بساط خودش را
کنار پیادهرو دارد .حتی با دختری به نام پریا آشنا میشود که اگر میتوانست به او برسد شاید
روحیهاش به کلی عوض میشد .اما زندگی همچنان به کارون روی خوش نشان میدهد و او
با ممشاد آشنا میشود .فردی توانا و ثروتمند که کارون را زیر پر و بال خود میگیرد و حتی
خانهای در اختیار او قرار میدهد .ممشاد آدم مرموزی است که ...
«کوچهابرهای گمشده» نوشتهی کوروش اسدی ،رمانی جدی و البته جسورانه است که در
سالهای اخیر جای خالی آن احساس میشد .کتابی ساختارشکن .اسدی در این کتاب به
مباحثی پرداخته است که تا پیش از این هیچ اشارهای به آن نشده بود.
کتاب «باغ ملی» مجموعهای از داستانهای کوتاهی است که فروپاشی انسانهای معاصر را
در سبکی خاص بین وهم و واقعیت شرح میدهد .فضاسازی داستانی و توجه به دغدغههای
اجتماعی از ویژگیهای متمایزکننده داستانهای این کتاب به شمار میرود.
زبان ،چگونه گفتن و توجه به شگردهای روایت از اساسیترین دغدغههای کورش اسدی در
داستاننویسی بوده است .تسلط بر زبان فارسی و توجه به ظرفیتهای آن به کمک نویسنده
میآید تا داستان از فضاسازی بینظیری برخوردار شود و در عین غافل نبودن از مسائل روزگار
خویش و روایتی از حا لوهوای دههی هفتاد ،داستانهایی خلق کند که چندان وابسته به زمان
و مکان نباشند و به این ترتیب عمری جاودانه بیابند .این کتاب توانسته سال  ۱۳۸۳در چهارمین
دوره جایزه ادبی هوشنگ گلشیری ،برنده بهترین مجموعه داستان بشود.
مجموعه «پوکهباز» نوشتهی کوروش اسدی ،سال  ۱۳۷۸برندهی جایزهی نویسندگان و منتقدان
مطبوعات شده است« .پوکهباز» یکی از سه کتابی بود که به سفارش هوشنگ گلشیری چاپ
شد .بسیاری از منتقدان این اثر را بهترین مجموعهداستان کوروش اسدی میدانند.
اکثر شخصیتهای مجموعهی «پوکه باز» بسیار ساکت هستند و تنها نظارهگر محیط دور و بر
خود می شوند .از مجرای همین دنیای بیرون میتوان به درون آنها و دغدغههایشان پی برد.
دیالوگ در داستانها کم است .ما بیشتر شاهد مونولوگهای درونی شخصیتها هستیم .روایت
داستان همراه با جمالت کوتاه است .گاهی تنها یک فعل تشکیلدهندهی یک جمله است .فعلها
در بسیاری از جمالت در اول جمله آمده است .همین باعث می شود که ریتم داستان سریع
باشد .در بسیاری از قسمتهای داستان نثر آهنگین و دارای ریتم است.

کورش اسدی مجموعهداستان «گنبد کبود» را با همان مولفهها و خصایص همیشگی
ت داوران جایزه ادبی مهرگان
داستانهایش منتشر کرد .این مجموعه داستان مورد تحسین هیئ 
قرار گرفته است .در داستانهای این مجموعه نویسنده سعی کرده است شخصیتها را در
موقعیتی قرار دهد که به تدریج درون خود را آشکار کنند.شخصیتهای اسدی گرچه در
دوران مدرن زندگی میکنند اما در برخی از مواقع به خوی بدویشان گریز میزنند؛ با
اینکار نویسنده قصد دارد ارتباط عمیقی بین شخصیتهایش و مخاطب کتاب به وجود
آورد« .گنبد کبود» بیش از هر مجموعه دیگری فرصت کشف و مکاشفه عمیقی را برای
نویسنده آن به وجود آورده است.

کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان
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«ایده» تالش میکند قدرت تشخیص ایدهی خوب از بد و همچنین مراحل پرورش یک
ایده و پخته کردن آن را به نویسندگان و عالقهمندان نویسندگی بیاموزد .این کتاب راهنمای
غلبه بر مهمترین بخش فرآیند نوشتن؛ یعنی بخش اول است .بیشتر نویسندگان؛ رماننویسان،
نمایشنامهنویسان ،فیلمنامهنویسان و … .در انتخاب ایدهی داستان عجوالنه رفتار میکنند تا به
روند طرح و نوشتن آن برسند .و این بزرگترین دلیلی است که بیشتر پروژهها در بازار پیش
نمیروند :تم اصلی و مفهوم غالب تهیهکنندگان و ویراستاران را ناامید میکند یا حداقل تاثیر
مثبتی روی آنها نمیگذارد.بورک ،هفت عنصر کلیدی داستانهایی را توضیح میدهد که در هر
ژانر یا رسانهای که ارائه شدهاند ،شانس فروش و دستیابی به مخاطبان گستردهای را دارند.
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خطهی جنوب و علیالخصوص استان خوزستان بهدلیل شرایط جغرافیایی منطقهای ،نقش موثر
و ممتازی در ترویج این شکل ادبی دارد .کتاب حاضر با همین انگیزه به چگونگی علل پیدایش
و رونق داستان در ایران و خوزستان نوشته شده است .در بخش ابتدایی به وضعیت و موقعیت
ی ـ فرهنگی ایران در زمان پیدایش داستان کوتاه در غرب اشارهای گذرا شده
اجتماعیسیاس 
است .علل نفوذ و تأثیر این شرایط در تغییر نگرش و تحول ادبیات معاصر مدنظر بوده است.
در ادامه ،داستاننویسی معاصر ایران و نقش طبقات در روند شکلگیری آن مورد بررسی قرار
گرفته است .در ادامه ،اوج و رونق داستان کوتاه در ده ه چهل و اوایل ده ه پنجاه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتهاند .به نقش ادبیات داستانی و ترویج ُجنگهای ادبی در شهرستانها پرداخته
شده است .تعداد  ۴۸داستان کوتاه از  ۴۸نویسنده خوزستانی در کتاب گنجانیده و نقد شدهاند.
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در حاشیهی داستان مجموعهای از مقالههای ابوتراب خسروی است که در این متنها با ادبیات

گفتوگو کرده است .از خالل این نوشتهها میتوان به درک درستتری از داستانهای این نویسنده
پی برد .خسروی در این مقالهها تأمالتی دربارهی ادبیات دارد .این تأمالت گاه دربارهی نویسندهای

مانند هوشنگ گلشیریست و جایی نیز از هویت نویسنده ،مضمون و نگاهش میگوید.اشراف

ابوتراب خسروی بر ادبیات کهن و غوری که در این گنجینهی بیمانند میکند ،در مقالههایی از

جنس «وجوه نوشتن در متن بزرگ ابوالفضل بیهقی» مشهود است .با این اوصاف است که کتاب

حاضر ،سیر و سیاحتی در جهان داستاننویسی یکی از مهمترین داستاننویسان روزگار ماست .به

عبارتی در حاشیهی داستان مخاطب را به ماهیت نوشتههای نویسندهاش نزدیک میکند و راهنمایی
است برای کسی که میخواهد الیههای پنهان داستانهای او را بهتر درک کند.
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«شناختنامهی غالمحسین ساعدی» به تشریح زندگی و دنیای داستانی یکی از نویسندگان معاصر

ما یعنی غالمحسین ساعدی اختصاص یافته است .مردی با زندگی پر فراز و نشیب و فعالیتهای

اجتماعی و سیاسی فراوان که نقشی بهسزا و تاثیری غیرقابل انکار بر ادبیات کشورمان بر جای گذاشت

و داستانها و نمایشنامههای درخشانش هم چون میراثی مهم در گنجینه آثار فارسی برجای ماند .اسدی

که از عالقهمندان به آثار ساعدی است دنیای او و ویژگیها و شاخصههای نویسندگیاش را به تصویر

میکشد .ساعدی درگیر قصهبافی است .به معنای هزار و یک شبی آن .داستانهایش عجیب آدم را گرفتار

میکند که تا آخر ماجرا را دنبال کند .ساعدی در بیاعتنا گذشتن از کنار فاجعه چیرهدست است .در

بیاعتنایی به هولی که کنار آدمها ایستاده و دمی دیگر تمام هستیشان را به باد خواهد داد یا تسخیرشان
نخواهد کرد.

کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان

تئاتر دیگر
نوشتهی
		
علی شمس
		
 106صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

نوشتهی
جابر رمضانی
		
 64صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

نوشتهی
		
عباس جمالی
		
 104صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

نوشتهی
		
آرش عباسی
		
 80صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

«وقتی خروس غلط می خواند» آخرین اثر علی شمس است .داستان این نمایش در روایتی
غیرخطی و آشفته به اجرا درمی آید و مخاطب تا انتهای نمایش متوجه قصد و نیت اصلی
کارگردان از کنار هم قرار دادن این همه قاب های زیبا و چشم نواز نمی شود .داستان
مربوط به شاهی ست که پس از کشورگشایی های فراوان و قتل عام های بسیار و فتح و
فتوحات خشونت آمیز و وحشیانه در جهان تصمیم می گیرد با استفاده از تکنولوژی سفر
به گذشته ،خودش را درجوانی مجبور به خودکشی کند تا این لوپ بی وقفه از حرکت
بازایستد.
علی شمس با نمایش «وقتی خروس غلط میخواند» در تماشاخانه ایرانشهر حصارهای زمان
را در داستانی خودساخته به بازی گرفته است.
ِ
مطلق صفرِ صداست .تاریکی از
«نور ...کِش داره ...میگذره؛ ممتد .نور هم بیصداس،
ِ
مطلق صفرِ صداس .تاریکی بیصداس .عین برف .صدا بیصداس.
اونم ساکت تره .زیر
از کنارت که میگذره ،انگار ُمرده گذشته؛ هیچ که هیچ .صدا بیصداس ،عین برف ،عین
تاریکی ،عین تو».
«صدای آهستهی برف» در زمان اجرا جوایز بسیاری همچون جایزه بزرگ جشنواره
بینالمللی ایتسلف ورشو ،برترین تئاتر سال  ۱۳۹۳به انتخاب کانون نویسندگان و منتقدان
تئاتر  ،برترین تئاتر سال  ۱۳۹۳در انتخاب ساالنه منتقدان مجله تجربه ،و  ...را از آن خود
کرده بود .همچنین کاندید بهترین طراحی صحنه از سیوسومین جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر هم شده بود .این نمایش در ایتالیا و لهستان و چند کشور دیگر روی صحنه رفته است.
«دریازدگی» نمایشنامهای است با مولفههای مدرن و شخصیتهایی برآمده از بطن جامعهی
امروز .متنی که توفیق اجراهایی موفق را پیدا کرده و بازیگران و کارگردانی درجه یک آن
را بارها و بارها روی صحنه اجرا کردهاند .عناصری که در این درام مدرن تعادل را بر هم
میزنند عناصری ملموس اما نامتعارفند و در گرهگاههای قصه ،مخاطب را پیاپی غافلگیر
میکنند .دریازدگی بیش از هرچیز از آن دسته کارهایی است که می شود اسمشان را
گذاشت :برشی از زندگی ،بیآنکه صرفا رئالیستی باشد .تکهتکه بودن در همهجای کار
هست ،از محل ایستادن چهار بازیگر گرفته تا خاموش شدن نورهای گوشههای صحنه ،تا
روایت وقایع قبلی از زبان کاراکترها و گاهی پریدنشان توی حرف یکدیگر از نقاط مختلف
صحنه ...
«آناکارنینا» نمایشنامهای است مملو از غافلگیری و لحظات دراماتیک که دو شخصیت آن،
بهطور مداوم سعی دارند به یکدیگر شوک وارد کنند و در این میان این تماشاگر است که
در شوکهای پیاپی قرار میگیرد .مجری محبوب یک شوی تلویزیونی پرطرفدار همسر سابق
خود که یک سوپراستار زن سینماست ،به برنامه دعوت میکند و این دو در مقابل دوربین
زنده و جلوی چشم میلیونها نفر از مسائل شخصیشان پرده بر میدارند .دو نمایشنامه
موجود در این کتاب کامال غافلگیرتان میکند...

تئاتر دیگر
رولور دارای یک استوانه در مرکز  ،برای گذاشتن شش فشنگ داخل آن است ؛ اما اگر فقط
یک فشنگ داخل آن گذاشته و استوانه بچرخد  ،آن وقت معلوم نیست آن تیر سهم چه کسی
شود ؛ درست مثل یک زندگی در بحبوحهی یک انقالب و اگر این اسلحه بین سه رفیق  ،سه
همرزم چرخیده باشد و تیر نصیب یکی از آنها شده باشد  ،آن دو دیگری چه خواهند شد ؟
رولور میچرخد حاال بین دو رفیق قدیمی که از چهل سال قبل دشمن شدهند ،بین دو همرزم
که از چهل سال قبل در پی هم گشتهند و گریز کردهند  ،اسلحه دست یکی ست و روی به
دیگری و قرار گذاشته میشود فشنگ هنگامی شلیک شود که تیرآهنی میافتد تا صدای شلیک
		
و صدای آهنها در هم بپیچد تا کسی متوجه نشود که کسی کشته شده است ...
		

.نوشتهی
پوریا کاکاوند 		
		
 64صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

«بیضایی» اثری است بسیار مهم که سرشار از برههها و نکتههای نبوغآمیزی است که از دست
تماشاگرهای تفننی یا غیر حرفهای تئاتر در میرود اما تئاترروهای حرفهای این ظرایف را ،که
واجد داللتهای تیزهوشانهای هستند ،به خوبی در مییابند .مث ً
ال وقتی کلمهها در دهان بازیگر
سودابه با آن گریم طنازانهاش ،که قسمت پایینی فکش خونی است ،نمیچرخد و روی برخی
واژهها لکنت پیدا میکند ،میتوان راه برد به کنایههای خودارجاعانه ظریفی که فضای هنری
سینما و تئاتر ما را نشانه میگیرد .سینما و تئاتر ما که در این سالها با پیروی از نظام فوردیستی
تولید ،مدام در حال تولید و چهره کردن بازیگرانی است که هویتشان را از دماغهای عملکرده
یا حواشی زندگیشان میگیرند ،بدون آنکه بتوانند متنی را به درستی از رویش بخوانند...

نوشتهی
محمد مساوات 		
		
 94صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

«میز» و « »1979دو نمایشنامهای هستند که بهار کاتوزی نوشته و در قالب یک کتاب منتشر
شده است .نمایشنامهی «میز» که در ابتدای کتاب آمده است ،فضای یک خانه را بهتصویر
میکشد که اعضای خانواده در آن همزمان با سقف و چهارستون خانه ،در روابط میان
خودشان هم دچار شکاف و گسست شدهاند ،گسستی میان سه نسل و در عین حال با جنسیت
و روحیات متفاوت...اما نمایشنامهی دوم یعنی « »1979یک تکگویی طوالنیست و بازیگر
در آن نقش بهار کاتوزی را ایفا میکند .ماجرا به ابتدای انقالب برمیگردد و دوستی دیرینهی
پدر بهار با محسن مخملباف و همزمان ،متن پیوندی ناگسستنی با تاریخ سینمای ایران و جهان
برقرار میکند .جذابیت نمایشنامه به مستندنمایی و در عین حال جزئیات دراماتیک شخصیتهایی
است که همه را راوی پیش رویمان تجسم میبخشد.

نوشتهی
		
بهار کاتوزی
		
 104صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

تئاتر آنسو
نوشتهی
کافکا ،ولز و ...
ترجمهی			
		
علی شمس
		
 162صفحه
جلد شومیز
قیمت 55 :هزار تومان

نوشتهی
استانیسالوویتکیهویچ
ترجمهی			
		
علی شمس
		
 144صفحه
جلد شومیز
قیمت 45 :هزار تومان

نوشتهی
آگوستو بوال
ترجمهی			
		
علی شمس
		
 112صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

نوشتهی
		
استفانو بنی
ترجمهی			
		
هدا عربشاهی
		
 76صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

مجموعه «نمایشنامههاى فراموششده» آثارى را شامل مىشود که هر کدام سهمی معم در
تاریخ تئاتر جهان داشتهاند .شش نمایشنامه از پنج نویسندهی مطرح!
«نگهبان مقبره» تنها نمایشنامهی فرانتس کافکا ،پس از مرگ او منتشر شد .این متن به زندگی
و دربار یک شاهزاده میپردازد« .معماران» اثر روبر پَنژه  ،نویسندهی آوانگارد و ابزوردنویس
فرانسوی ،به رابطهی توهمآمیز و عجیب یک پادشاه و نخستوزیرش میپردازد« .پرونده»
از تادئوش روژهویچ به قهرمانی بینام و درعینحال با نامهایی متعدد میپردازد« .یک زوج
ایدهآل» از تادئوش روژهویچ،کوتاهترین نمایشنامهی او است«.یک زن شیرین» از آرتور
آدامف نمایشنامهای است که بر اساس داستانی به همین نام ازفئودور داستایفسکی نوشته
شده است .در «روز کلمبوس» اورسن ولز در مقام مجری و در نقش خودش ظاهر میشود.
کتاب «آزادی تازه و دو نمایشنامهی دیگر» از سه نمایشنامهی کمدی «عملگراها»« ،خانهای
در حومهی شهر» و «آزادی تازه» تشکیل شده است .این سه نمایشنامه از پراجراترین آثار
ویتکیهویچ در سراسر جهان محسوب میشوند.بیشک مناقشهبرانگیزترین تجلی سیمای هنر
لهستان در میان دو جنگ جهانی اول و دوم را میتوان در پرترهی استانیسالو ایگناتزه ویتکیهویچ
منحصر کرد .متفکر ،رماننویس ،فیلمساز ،عکاس ،نقاش ،معمار و نمایشنامهنویسی که در دوران
حیات خود بهقدر دست بلندی که در هنر داشت ،قدر ندید .سویهی تئاتری او نه در دوران
زندگیاش که سالها بعد و بهمدد کسانی چون گروتفسکی ،کانتور و … به جهان شناسناده شد.
با ترجمهی کتاب «آزادی تازه و  »...از زبان ایتالیایی و انتشار آن ،برای اولینبار جامعهی هنر و
تئاتر ایران توانست آثاری از ویتکیهویچ را در اختیار داشته باشد.

«انقالب در آمریکای جنوبی» با عنوان فرعی (تئاتر مستند در دو نیمه)؛ تنها نمایشنامهای که
از آگوستو بوال در دست است ،چنان طنز گزنده و تلخی داشت که تا اواخر دههی هفتاد
اجرای آن در برزیل ممنوع بود .هجویهی بوال ژوزه دا سیلوا و رنج گرسنگیاش را در
کمدیای سیاه به مردم سرزمینش -و شاید دیگر سرزمینها -یادآوری کند.
این نمایشنامه داستان شهروندی به نام ژوزه است .فردی از طبقهی کارگر که دست بر قضا
بیکار میشود و سرانجامی جز مرگ خندهآور ندارد.
شهروندی که از نظر بوالیکتنه تمام مردم فرودست آمریکای جنوبی را نمایندگی میکند.
بوال در این اثر رابطهی طاعونی نهاد قدرت و بهرهکشی از توده را به استهزایی تلخ
میکشاند.
«بئاتریچهها» نمایشنامهای است از استفانو بنی که جزو نویسندگان مطرح معاصر ایتالیا است.
این نمایشنامه از شش مونولوگ کمدی برای زنان تشکیل شده است .شش زن متفاوت که
به نوعی با هم پیوند مییابند .یک راهبه ،یک زن مضطرب ،یک زن شاغل ،پیرزنی عوضی
و پیرزن رویاباف ،یک زن جوان بیقرار ،یک نوجوان بیرحم و ….این شش مونولوگ
نمایشی مداوم از گرفتاریها ،ناسزاگوییها ،تنشها و تشویشهای عاشقانه ،جمالت نامفهوم،
دلهرههای جنسی ،زمزمههای رویاگون و … هستند .اثری بینظیر  ،بین تئاتر و داستان .در
انتهای هر مونولوگ یک شعر طنز وجود دارد که با داستان آن مونولوگ نیز در ارتباط است
و میتواند همراه با موسیقی اجرا شود.

تئاتر آنسو
کاسپار نمایشنامهای پست مدرن از پیتر هاندکه است .این نمایش با الهام از سرگذشت
مرموز کاسپار هاوزر نوشته شدهاست .داستان این نمایشنامه مربوط به جوانی است که
بهطور ناگهانی و با وضعی مضحک در شهر پدیدار میشود و توان تکلم ندارد.
ذهنیت هانتکه در نمایشنامهی «کاسپار» بهنحوی میستیسیسم (اسرار باطنی) نزدیک میشود.
او به شکلی انتزاعی ،فلسفی و تحلیلگر ،فرمی پیچیده و غیرواقعگرا را در نمایش «کاسپار»
ارائه میکند .هانتکه با وسواس تمام زبان را با ایهامی عمدی نمایشی میکند و بهطرف
مفاهیمی فلسفی میبرد ،بدون اینکه ظاهرا ً هیچ جملهی فلسفی بیان کند« .کاسپار» نوشتهی
هانتکه و با ترجمهی سودابه فضایلی بعد از  ۴۸سال ،امکان انتشار پیدا کرد.

نوشتهی
پیتر هانتکه
ترجمهی			
سودابه فضایلی 		
		
 128صفحه
جلد شومیز
قیمت 60 :هزار تومان

نمایشنامهی «هراس» فالک ریشتر که عکسالعمل سریع و قاطعی به شروع فعالیت و گسترش
گروههای دستراستی و بنیادگرایان مسیحی در آلمان است ،در اکتبر  ۲۰۱۵در برلین به صحنه
رفت .اجرای نمایش با جاروجنجال همراه شد .از ایجاد اختالل در حین اجرا تا دیوارنویسی و
تلفنهای تهدید به مرگ و تهدید به آتش زدن سالن تئاتر .درخواست حزب دستراستی برای
پایین کشیدن نمایش از صحنه با مخالفت سوسیالدموکراتها و سبزهای آلمان روبهرو شد.
نویسنده دربارهی شیوهی اجرای نمایش گفته است« :مجموعهمتنهای این نمایشنامه را میتوانید

نوشتهی
فالک ریشتر
ترجمهی			
محمود حسینیزاد 		
		
 112صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

به همین ترتیبی که آمده یا به هر ترتیبی که مایلید ترکیب و اجرا کنید».و همین شیوهی برخورد
با متن است که سبب میشود بدانیم با اثری تا چه اندازه متفاوت و جذاب سروکار داریم!

«فیلوکتت» را هینر مولر در دوران ساخت دیوار برلین نوشت ،زمانی که دولت
نوشتهی
ت–کمونیست آلمان شرقی تصمیم گرفت تا حتی با کشیدن دیوار از نفوذ و رواج
سوسیالیس 
		
َهینِر مولر
افکار غیرخودی جلوگیری کند« .فیلوکتت» اولین نمایشنامه از مجموعه بازخوانیهای هینر
ترجمهی			
مولر از تراژدیهای یونان باستان است ،با نگاه به نظریهی «نمایشنامههای آموزشی» برتولت
محمود حسینیزاد 		
برشت و با نگاه به وضعیت سیاسی آلمان شرقی .نظام حاکم بر آلمان شرقیِ کمونیستی از
		
 76صفحه
نوع استالینی بود و هینر مولر بعدها گفت« :اوایل سالهای ( ۶۰میالدی) ،کسی نمیتوانست
جلد شومیز
دربارهی استالینیسم نمایشنامهای بنویسد .اگر میخواستی واقعیت را بیان کنی ،باید چنین
قیمت 40 :هزار تومان
مدلهایی انتخاب میکردی».
«پیرمرد کوتولهی مضحک» مضحکهی تکاندهندهی تلخی است .نه فقط از نقطهنظر نگاهی
که بر پیری و سالخوردگی دارد .بلکه به دلیل نگاهی که بر رویاها و آمال و آرزوهای بزرگ
درهمشکستهی زندگی میافکند .یک زندگی یکنواخت و ماللآور که در آن فساد و تباهی
جایگزین حهش و پیشتازی شده است .این نمایشنامه میتواند جنبهای هولناک داشته باشد و
عرق سردی بر بدن تماشاگران بنشاند و حالتی بس غمانگیز برایشان ایجاد کند.فقط اگر تصور
کنیم که در پشت عروسکهایی که شخصیت اصلی نمایش با آنها بازی میکند ،میتوان دختران
کوچکی را با گوشت و پوست و استخوان یافت .او مصلحی اجتماعی است اما هرگز جوانی
ازدسترفتهاش را از یاد نمیبرد .هرگز وحوشی را که مسبب اصلی اینهمه مصیبت انسانیاند
نمیبخشد .او با کلمات از این مصیبت دنیوی مضحکهای سراسر مطایبهآمیز و کمدی میسازد.

نوشتهی
تادئوش روژهویچ
ترجمهی			
صدرالدین زاهد 		
		
 80صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

تئاتر آنسو

تئاتر آنسو
نوشتهی
پیتر وایس
ترجمهی			
		
عرفان ناظر
		
 264صفحه
جلد شومیز
قیمت 120 :هزار تومان

نوشتهی
موری شیسگال
ترجمهی			
		
شهرام زرگر
		
 112صفحه
جلد شومیز
قیمت 45 :هزار تومان

نوشتهی
والدیمیر مایاکوفسکی
ترجمهی			
مرضیه موسوی 		
		
 104صفحه
جلد شومیز
قیمت 45 :هزار تومان

نوشتهی
		
سم شپرد
ترجمهی			
امیر عطا جوالیی 		
		
 104صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

نمایشنامهی «مارا/ساد» از مهمترین نمایشنامههای سیاسیتاریخی در قرن بیستم است و
رویکردی روانکاوانه و سیاسی به انقالب فرانسه –تاریخ مشترک اروپاییان -دارد.
مارا/ساد میتواند نمونهی پرمناقشهای از رویکرد نمایشنامهنویس به تاریخ باشد و نشان دهد
که چگونه میتوان با مفاهی ِم متضاد و متعارض ،بدنهای شکافخورده ،ایدههای ازدسترفته
یا تحققنیافته ،انسانهای محروم از خویشتن و حوزهی عمومی ،تاریخ را در درام روایت
کرد و برساختی دیگر از آن ارائه داد .امیدوارم خواننده نهتنها بر وجوه زیباشناسی بلکه بر
وجوه تاریخی و سیاسی نمایشنامه نیز بنگرد و در آنها اشارتی برای اندیشیدن به «تاریـخ
خود» بیابد ،در تاریخـی که اکنون ایسـتادهایم و افقی را جسـتوجو میکنیم ،افـقی که
بینگاه به آنچه در تاریـخ رخداده رخ نمیدهـد.
میلت َمنویل باالی یک پل بهطور ناگهانی و پس از  ۱۵سال همکالسیاش ،هری برلین را میبیند
توگو
و متوجه میشود هری قصد داشته از روی پل خود را ب ه پایین پرت کند .پس از کمی گف 
متوجه میشود که هری از زندگی ناامید شده و هیچ انگیزهای برای ادامهی زندگی ندارد .میلت
که از زندگی زناشوییاش ناراضی است و بهعلت اینکه عاشق زن دیگری شده ،قصد دارد
همسرش را طالق دهد اما اِلِن یعنی همسر او راضی به طالق نیست .میلت اوضاع را مناسب
میبیند تا راه چارهای بیندیشد .به هری پیشنهاد عجیبی میدهد و ادامهی ماجرا…
«عچق» داستان غافلگیرکنندهای دارد .روند دیالوگها بهمرور گرهها را طرح و سپس آنها را باز
میکند.این نمایشنامه سال  ۱۹۶۵نوشته شده است .بالفاصله اجرای آن در برادوی با موفقیت
چشمگیری روبرو شد و تاکنون بیش از  ۹۰۰بار اجرا شده است.

مایاکوفسکی در «حمام» موقعیتهای مضحک و احمقانهای را به تصویر میکشد و قهرمانان
خود را در آن موقعیتها گرفتار میکند« .حمام» درامی در حال مبارزه با بروکراسی است
و با تمام توان سعی دارد برای داشتن آیندهای روشن ،در برابر آن مقاومت کند .او با
نگارش این اثر نشان میدهد که به عصر خود احترام گذاشته و به دنبال شیوهای برای حل
کاستیهای گذشته است .هر چند که جامعهای که او برای آینده تصور میکند کمی انتزاعی
و ایدهآل به نظر میرسد .تقریبا تمام آثار دراماتیک مایاکوفسکی افشای مسایل مربوط به
خردهبورژوازی ،بوروکراسی ،چاپلوسی خارجیها ،دزدی از اموال دولتی و «حزب» دروغین
است.نمایشنامهی «حمام» را مرضیه موسوی از زبان روسی ترجمه کرده است و رای اولین
بار در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرارداده است.
سم شپردطالیهدار سبکی خاص در گفتوگونویسی و نگاه به رویای امریکایی ،دهها جایزه برد
و برای بسیاری از درامنویسان پس از خود راه باز کرد .از میان نوشتههایش« ،دندان جنایت»
آن متنی است که مسیرش را برای ورود به برادوی و ادامهی مسیر حرفهای ،هموار کرد.
نمایشنامهای سخت برای اجرا ،اما پویا و پرضرباهنگ که دو دنیای زیرین گنگستری و متعالی
موسیقی راک را به هم پیوند میزند .شپرد بیش از نیم قرن قبل و در اوج جـوانی ،از تالقی
این دو جهان در زنـدگی شخصیت اصلی ،متنی به دست داد که هنـوز هم برای اجرا غریب
جلوه میکند و یکی از سرنمونهای درام امریکایی است .مشی نگارشی او در عین اینکه از کار
بزرگان قبلی مثل ویلیامز و اونیل و میلر سیراب است ،اما خود الگوی تازهای میسازد؛ الگویی
که طی پنجاه سال به وجه تمایز کار شپرد نویسنده بدل شد.

تئاتر آنسو
تئاتر آنسو
دیوید ایرلند ،نمایشنامهنویس و بازیگر اهل ایرلند شمالی ،درسال  1976در شهر سندی رو
بلفاست استان اولستر متولد شد .وی در مؤسسهی دانشگاهی سلطنتی بلفاست و آکادمی سلطنتی
موسیقی و نمایش اسکاتلند در گالسگو به عنوان بازیگر آموزش دیده است.
آمریکایی اولستر ،کمدی سیاه ایرلند به اختالف بین یک بازیگر آمریکایی برنده اسکار ،یک
کارگردان انگلیسی و یک نمایشنامهنویس ایرلندی شمالی میپردازد که نمایشی دربارهی هویت
ایرلندی میسازند .ایرلند در نمایشنامهی خود از توانایی زندگی در بحران و تضاد ایرلندی
و انگلیسیبودن میگوید و جواب شخصیتهای نمایشنامههای ایرلند به این بحران خشونت
است .مضامینی که دیوید ایرلند در نمایشنامههایش به آنها میپردازد کام ً
ال مربوط به ایرلند
شمالی و تنشهایش است.

نوشتهی
دیوید ایرلند
ترجمهی 			
امیرحسین بیات 		
		
 170صفحه
جلد شومیز
قیمت 60 :هزار تومان

این کتاب که مجموعهآثار کریستوفر دورانگ محسوب میشود از نمایشنامههای «کابوس
هنرپیشه»« ،مالقات واندا»« ،نینا در صبحگاه»« ،مراسم خاکسپاری»« ،فیلیس و زنوبیا»« ،زنان
در زمین بازی»« ،نمایش یکدقیقهای» و «خواهر ایگناتیوس همهچیز را به شما میگوید»
								
تشکیل شده است.
«کابوس هنرپیشه» مجموعهآثار کریستوفر دورانگ است که توسط شیوا اردوئی گردآوری
و ترجمه شدهاند .در کنار برخی از این نمایشنامهها یادداشتهای نویسنده که برای کمک
به کارگردان و بازیگر نوشته شدهاند هم گنجانده شدهاند و این مجموعهنمایشنامه را به اثری
جذاب ،خواندنی و کاربردی تبدیل کردهاند.

نوشتهی
کریستوفر دورنگ
ترجمهی			
		
شیوا اردوئی
		
 172صفحه
جلد شومیز
قیمت 60 :هزار تومان

«دروغ و سکوت» که در قالب نمایشنامهی رادیویی نوشته شده بودند ،بهسرعت روی صحنه
رفتند .ژان لوییبارو در سال  ،۱۹۶۷سکوت و دروغ را در افتتاح سالن کوچک تئاتر اودئون،
تئاتر فرانسه بر صحنه برد .و دو نمایشنامه اینگونه به رپرتوار تئاتر معاصر راه یافتند و به
دو دلیل عمده در آن ماندگار شدند .چالشی را که بازی در نمایشنامههای ساروت در مقابل
بازیگران قرار میدهد بیشک میتوان ازجملهی این دالیل برشمرد.دو نمایشنامهای که در
شرایط نخستین آفرینش صحنهایشان به سال  ۱۹۶۷و نیز چارچوبی کلی که درش سهیم
هستند ،در پیوند با یکدیگر قرار میگیرند .این چارچوب کلی را بهویژه در یک فضای انتزاعی،
که بهزحمت تداعیکنندهی داللتهای بورژوازی است ،و در گروهی از شخصیتها میتوان
یافت که امکان استقرار ُکرالی از صداها جهت جایگزینی توزیع دقیق نقشها را فراهم میآورند.
«خانهی عروسک  »2نمایشنامهای است که در سال  2017توسط لوکاس نث ،نمایشنامهنویس
آمریکایی نوشته شده است .این نمایشنامه ادامهی نمایشنامهی خانهی عروسک اثر جاودان و
ماندگار هنریک ایسبن است .در آخرین صحنه از شاهکار ایبسن نورا تصمیم تکاندهندهای
میگیرد .او تصمیم میگیرد تا همسر و فرزندانش را ترک کند و زندگی را به تنهایی آغاز کند.
این اقدام نورا درام جهانی را به عصر مدرن سوق داد .در نمایشنامهی «خانهی عروسک »2
پانزده سال از آن زمان گذشته است.این نورا است و او با یک درخواست فوری بازگشته است.
بازگشت ناگهانی او برای کسانی که او آنها را پشت سر گذاشت و ترک کرد چگونه خواهد
بود؟ نورا برگشته است اما چرا؟ و این برای کسانی که او ترکشان کرده چه معنیای دارد؟

نوشتهی
ناتالی ساروت
ترجمهی			
		
فهیمه نجمی
		
 80صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

نوشتهی
لوکاس نث
		
ترجمهی
		
افسانه کمالی
		
 120صفحه
جلد شومیز
قیمت 49 :هزار تومان

تئاتر آنسو
تئاتر آنسو
نوشتهی
مارتینا مایوک
		
ترجمهی
		
شبنم موتابی
		
 142صفحه
جلد شومیز
قیمت 49 :هزار تومان

«تاوان زیستن» ،نمایشنامهی برندهی جایزهی پولیتزر در سال  2018برای درام  ،به طرز
ماهرانهای درک و تلقی عادی از افراد معلول را به چالش میکشد و در اعماق شیوههایی
کالس ،نژاد ،ملیت و ثروت میتواند شکافهایی بین افراد ایجاد کند -حتی اگر آنها اشتیاق
زیادی به ارتباط با هم داشته باشند -کاوش میکند .این نمایشنامه دو رابطه بین افراد معلول و
توانمند را بررسی می کند :یکی بین دانش آموخته ی فارغ التحصیل که به فلج مغزی مبتالست
و مراقب او و دیگری بین یک زن فلج و همسر سابق او  .همانطور که زندگی این چهار نفر با
هم برخورد می کند  ،نمایشنامه ی مایوک به شکافی که بین بی نیازی و نیاز وجود دارد رسوخ
می کند و فضایی را کشف می کند که در آن بدن ها – توانا و ناتوان  -یکدیگر را مالقات می
کنند.

کت یک روز صبح از خواب بیدار میشود ،خانوادهاش را پشت سر میگذارد و به لندن میرود
نوشتهی
تا کاری را انجام دهد که امیدوار است ،زندگی او و زندگی دیگران را تغییر دهد.داستان این
جیمز فریتز
نمایشنامه دربارهی کسی یا کسانی است که میخواهند کاری کنند اما هنوز نمیدانند چهچیز
ترجمهی			
درست و چهچیز اشتباه است ،آنچه برای ما باقی مانده تالش برای نجات زندگی انسان در
حسین جمالی و مهرانگیز
آیندهی دور و نزدیک است .زیرا انسان نمیتواند زندگی و شکنجهاش را تاب بیاورد.
قهرمانی 			
نمایشنامهی بسیار قدرتمند جیمز فریتز؛ «میدان پارلمان» ویرانگر و دلسوزانه ،باعث میشود که
		
 112صفحه
با برخی از فوریترین و مهمترین سواالتی که با آن روبرو هستیم مواجه شویم .یک فرد برای
جلد شومیز
ایجاد تغییر چه کاری می تواند انجام دهد؟ و مرز بین تعهد مطلق و وسواس خطرناک را باید
قیمت 40 :هزار تومان
کجا ترسیم کرد؟ برای چیزی که به آن اعتقاد دارید تا کجا پیش میروید؟

نوشتهی
لن جنکین
ترجمهی			
علی حاجیمالعلی و
فاطمه سیادتی 		
		
 132صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

در اولین بخش «قصههای برزخی» به نام «بزرگراه» ،مردی ناگهان تصمیم میگیرد با ماشین به
خانهی مارگارت که  ۲۰۰مایل دورتر است برود .او با این فکر که هر ماشینی که میگذرد ممکن
است مارگارت باشد که به مالقاتش میآید درگیر است و بهمرورارتباطش با زمان و مکان فعلی
را از دست میدهد و ...
«سفر در تاریکی» مجموعهای از داستانها است که در آن شخصیتهایی در ظاهر بیارتباط با
یکدیگر همسفر میشوند .یک شخصیت مرموز به یک مترجم دستنوشتهای باستانی میدهد
تا ترجمه کند .دزد ،جواهری عظیم میدزدد .یک زن به ما اطمینان میدهد که زندگی همهاش
تصادف است .یک پیشخدمت به مشتریانش با هر نوع فکر و عقیدهای ،خدمت میکند ،اما غذا
نمیخورد و  ...در هر دونمایشنام ه ساختار اپیزودیک ،چندآوایی ،زبانمحوری ،تئاتریکالیته و
پرفورماتیو بودن و همچنین تداخل و ترکیب سبکها و ژانرهای مختلف که از ویژگیهای سبکی
لن جنکین هستند که بهخوبی مشهودند.

کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان

نوشتهی
ائوجینیو باربا و نیکوال
		
ساوارزه
ترجمهی			
محسن تمدنینژاد
		
 548صفحه
جلد سخت
قیمت 260 :هزار تومان

پنج قارة تئاتر کتابی است برآمده از بیش از بیستسال پژوهش .آنها برای نخستینبار تاریخ تئاتر
را از منظر بازیگران تعریف میکنند و به کنکاش فرهنگ مادی بازیگر میپردازند .فرهنگی که
تمرکزش بر سودمندی ،آمادگی و انعطافپذیریست و مستلزم مجموعهای از اساطیر و حکایاتی
خ نهانی
است که حرفة تئاتر را بارور و پرثمر میکنند .باربا در این کتاب به اتاقهای رازآلود تاری 
تئاتر سر میزند .جنبههای عاطفی ارزشهایی از قبیل دوستی ،شهامت ،ایثار ،شورش ،میهنپرستی،
کنکاش درونی در تاریخ نهانی تئاتر پدیدار میشوند.از کجا میآیم؟ که هستم؟ به کجا میروم؟ ما
برای پاسخ به این پرسشها باید از دورنمایی متفاوت ،فرمها ،تجربهها ،یافتهها و رموز بیشماری
که تاریخچهی این حرف ه را به ما منتقل میکند ،از نو بررسی کنیم .این تنها راه برای ساختن
قطبنمایی شخصی جهت گذرکردن از پنج قارة حرفهمان است...

نوشتهی
باربا و ساوارزه
		
ترجمهی
علی شمس/
		
هداعربشاهی
		
 436صفحه
جلد سخت
قیمت 200 :هزار تومان

کتاب «هنر رازآلود بازیگر» ،نوشتهی ائوجنیو باربا ،بنیانگذار  Odin Theatreو مدرسهی
بینالمللی انسانشناسی تئاتر بههمراه نیکوال ساوارزه جدیدترین ویراست از کتابیست که
نخستینبار با عنوان «آناتومی بازیگر» در سال  ۱۹۸۲منتشر و بارها به بسیاری از زبانها ازجمله
فرانسوی ،انگلیسی ،اسپانیایی ،و  ...ترجمه شده است .آناتومی بازیگر نتیجهی اولین کالسهای
مدرسهی بینالمللی انسانشناسی تئاتر بود که با همکاری جمعی از استادان تئاتر ،بازیگران و
کارگردانان اقصینقاط دنیا در شهر هولشتبرو در کشور دانمارک برگزار شده بود .سال ،۲۰۰۵
این دو استاد بزرگ تئاتر ایتالیا و جهان ،چاپ اول از بهروزرسانی جدید این کتاب را با عنوان
هنر رازآلود بازیگر؛ فرهنگ واژگان انسانشناسی تئاتر برای استفادهی مدرسان و دانشجویان
رشتهی تئاتر عرضه کردند که حاصل پژوهشهای انجامشده بین سالهای  ۱۹۷۲تا  ۲۰۰۴است.

نوشتهی
کیت جانستون
ترجمهی			
علی شمس و افسانه
کمالی 			
		
 400صفحه
جلد شومیز
قیمت 129 :هزار تومان
نوشتهی
ای.سی.اچ اسمیت
ترجمهی			
		
ملیحه وفامهر
		
 354صفحه
جلد شومیز
قیمت 98 :هزار تومان

«بداههپردازی ،قصهسازی یا هنرِ خلق چیزها» کتابی برای عاشقان بداههپردازی است .این کتاب
برای بازیگران ،یک کتاب “ ”Must readاست .نویسنده در این کتاب ،تئوری بداههپردازی خود
را بهطور مفصل توضیح میدهد .در این کتاب رابطهی میان بازیگر و نقش در صحنه به بحث
گذاشته میشود .هر مفهوم و گزاره بههمراه یک یا چند مثال توضیح داده میشود و مثالها از
تجربیات زیستهی مؤلف به کتاب راه پیدا کردهاند .یت جانسون در این کتاب به تبیین تئوری
بداههی خود پرداخته و هستهی مرکزی تئوری خود را بر پایهی چهار چیز بنیان نهاده است:
«بدون شکستخوردن چیزی یاد نمیگیری« ،».لطف ًا از خیر بهترینبودن بگذر! بهترینبودن
یعنی بهترشدن از چیزی که االن هستی« ،».برای خلق رابطه به صحنه قدم بگذار .دستکم تنها
نخواهی بود ».و «ایدهی از پیش طراحی شده ،اهمیتی ندارد .مهم کاری است که انجام میدهی».
پیتر بروک ،کارگردان نوآور تئاتر و سینمای بریتانیایی ،که «بزرگترین کارگردان زندهی تئاتر»
بهحساب میآید ،مرکز بینالمللی پژوهش تئاتر را سال هزار و نهصد و هفتاد میالدی در پاریس
بنیان گذاشت.کتاب حاضر ایدهی اولیهی تـأسیس این مرکز را بازگو میکند و گزارشی مفصل
از اولین پروژهی بزرگ عمومی آن ارائه میدهد«.اُرگاست» نام دارد ،در ویرانههای کاخ داریوش
کبیر با گروهی متشکل از ن ُه ملیت مختلف ،با هدایت پیتر بروک اِجرا شد و متن آن را تد
هیوز ،به زبانی بدیع نوشت.کتاب حاضر شرحی است مفصل از تکامل کار اُرگاست از آغاز تا
پایان و اِجرای شگفتانگیز آن در پرسپولیس که افزون بر شرح تصور بروک از تئاتر و متدهای
بازیگری او ،به شرح اجرای تجربی تئاتر برای مخاطبان روستایی ایران و دستاورد تئاتری بروک
از فرمهای نمایشی تعزیه و روحوضی در ایران میپردازد.

در «تئاتر پستدراماتیک و امر سیاسی» جنبههای مهم مسائلی که با چرخش پستدراماتیک در
تئاتر ،در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،طرح شدهاند به بحث گذاشته میشوند :جایگاه
مخاطب و اسلوبهای تماشاگری در تئاتر پستدراماتیک؛ دعاوی سیاسی تئاتر پستدراماتیک؛
رابطهی جاری و مداوم تئاتر پستدراماتیک با سنت دراماتیک؛ ویژگیهای دیالکتیکی تئاتر
پستدراماتیک ،و یا پرهیزش از دیالکتیک؛ مسائل مربوط به بازنمود و امر واقعی در تئاتر؛ نقش
بدنها ،ادراک ،ظاهر و تئاتریکالیته در تئاتر پستدراماتیک؛ و نیز سوبژکتیویته و عاملیت در تئاتر
و اجرای پستدراماتیک.پژوهشگران در این کتاب با ارائهی تحلیلهایی از گسترهی وسیعی از
نمونههای اجراهای بینالمللی بهنحوی توأمان آریگویانه و نقادانه با مواضع نظری هانس لمان
درگیر شده و این مواضع را با رویکردهای نظریهپردازان نظیر فیشر-لیشته و  ...مرتبط میکنند.
از اواخر دههی  1970متد سوزوکی بر روشهای آموزش بازیگر تأثیرات عمیقی بر جای نهاده
است .این متد از طریق بازیگرانی که در کمپانی سکات تحتنظر خود سوزوکی آموزش
دیدهاند و نیز افرادی که این متد را از طریق مدرسان «نسل دوم» آموختهاند ،در سراسر جهان
انتشار یافته است .متد آموزش بازیگر سوزوکی بر یکپارچگی نظامهای جسمانی و ذهنی ابتنا
دارد و فرایند آن در عین حال که دشوار ،دقیق و کام ً
ال تکنیکی است ،رهایی چشمگیری را برای
هنرجو به ارمغان میآورد .رویکرد او که توأمان درونفرهنگی و میانفرهنگی است ،اجراگران را
قادر میسازد در سطوح مختلف و فضاهای متعدد فعالیتکنند .سوزوکی عالوه بر کارگردانی
آثاری مطرح در سطح جهانی ،فهم ما را از کار بازیگر و فرایندهای تربیت بازیگر دگرگون
ساخته است.

		
نوشتهی
جروم کرل و ...
ترجمهی 			
		
نرگس .یزدی
		
 362صفحه
جلد شومیز
قیمت 115 :هزار تومان

نوشتهی
تاداشی سوزوکی
ترجمهی			
		
نرگس .یزدی
		
 402صفحه
جلد شومیز
قیمت 160 :هزار تومان

میزان تأثیر وسولود میرهولد در تئاتر مدرن را نمیتوان به سادگی ارزیابی کرد .او مدیریت
سالنهای تئاتر را برعهده داشت و برخی از شاهکارهای نمایشی ماندگار دوران مدرن را
اجرا کرد .به پشتوانهی تجربهاش در تدریس بازیگری موفق شد رویکردی انقالبی ابداع کند
که هدف آن آمادهسازی تئاتر فیزیکی یا بیومکانیک بود .او برجستهترین گروههای خالق
ی سرسخت داشت و بهاینترتیب اغلب
تاریخ تئاتر را تشکیل داد .دوستانی وفادار و مخالفان 
منتقدان و مخاطبانش از هم سوا شدند .تمایل داشت در سنتهای بازیگری از پدیدههای
بینفرهنگی کمک بگیرد ،پایههای رشد تئاتر فیزیکی و تصویری را بنا کرد و این چنین تئاتر
او از بسیاری از ابتکارهای برتولت برشت نیز پیشی گرفت.

نوشتهی
ادوارد براون
ترجمهی			
رضوانه امامیپور 		
		
 544صفحه
جلد شومیز
قیمت 190 :هزار تومان

«چشماندازهای آیینهای نمایشی» مشارکت در یک کار بزرگ است .چگونه اجرا در سیاست،
علم پزشکی ،دین ،سرگرمیهای عامهپسند و تعامالت رودرروی عادی مورد استفاده قرار
میگیرد؟ چه شباهتها و تفاوتهایی بین اجرای زنده و اجرای واسطهای وجود دارد؟ روابط
متنوع و پیچیده بین بازیگران ـ تماشاگران ،ایفاگران نقش ،نویسندگان و کارگردانان ـ را میتوان
بهصورت مستطیل و یک اجرای «چهارجانبه» تصور کرد .مطالعهی تعامالت میان سخنرانان
اجرای چهارجانبه ،همان چیزی است که در مطالعات اجرا صورت میگیرد .این مطالعات
بهشدت میانرشتهای ،میانفرهنگی و میانژنتیکی است .مطالعات اجرا براساس پیدایش جهان
پسااستعماری بنا شده که در آن فرهنگها با یکدیگر برخورد و تداخل دارند و بارور میشوند.
رشتههای هنری و دانشگاهی بهطور یکسان در مرزهای همیشه متغییر زنده هستند.

نوشتهی
ریچارد شکنر
		
ترجمهی
رضوانه امامیپور 		
		
 430صفحه
جلد شومیز
قیمت 148 :هزار تومان

مطالعات اجرا مدتی است که جایگاه خود را در دنیای آکادمیک پیدا کرده و تغیرات بنیادین در
نوشتهی
رشتههای تحصیلی ،برنامههای آموزشی و دپارتمانها ایجاد کرده است .با این حال در محیط
ناتان استاکی و سینتیا ویمر دانشگاهی ایران کمتر شناخته شده است« .تدریس مطالعات اجرا»اولین راهحل سازمانیافتهی
ترجمهی			
نظریه ،عمل و آموزش مطالعات اجرا است .این مجموعه شامل شانزده مقاله از محققان و مربیان
آفاق میرقاسمی
برجستهی حوزههای تئاتر و انسانشناسی است« .تدریس مطالعات اجرا» ماهیت نوظهور و
		
 364صفحه
چالشبرانگیز این حوزه را منعکس میکند ،حوزهای که به طیف گستردهای از رفتارها و اعمال
جلد شومیز
انسانی از گفتگوهای روزمره تا تئاتر رسمی و آیینهای فرهنگی مینگرد .این آزادی عمل
قیمت 120 :هزار تومان
میانرشتهای که توسط نویسندگان وضع شده است ،دیدگاه جدیدی از مطالعات اجرا را نشان
میدهد؛ یک رابطه و رفتوبرگشت عمدی بین زیست روزمره و کالس درس.

نوشتهی
پاتریس پاوی
ترجمهی			
علی حاجیمالعلی
		
 488صفحه
جلد شومیز
قیمت 160 :هزار تومان

نوشتهی
میخاییل چخوف
ترجمهی			
مرضیه موسوی 		
		
 176صفحه
جلد شومیز
قیمت 59 :هزار تومان

نوشتهی
		
مِل گاسو
ترجمهی			
		
علی حاتم
		
 248صفحه
جلد شومیز
قیمت 80 :هزار تومان

کتاب میزانسن معاصر به اجرای تئاتر در ربع آخر قرن بیست و ربع اول قرن بیستویک می
پردازد .مفاهیمی همچون هنر اجرا ،تئاتر فیزیکال ،اجراهای پستمدرن ،تئاترهای بینافرهنگی و
آیینی ،اجراهای رسانهای و اجراهای اقتباسی را بررسی می کند .هنرمندان و آثار آنها را معرفی

کرده و با نظریات فلسفی ،زیباییشناختی ،جامعهشناختی و مطالعات فرهنگی می سنجد .پرفسور
پاتریس پاوی که استاد مطالعات تئاتر و اجرا و مدرس دانشگاه پاریس است ،اعتقاد دارد برای
درک حال باید گذشته را مطالعه کنیم و برای درک میزانسن باید تاریخ غنی اجراهای صحنهای
قرن گذشته را مرور کنیم .در ابتدا میزانسن باید مشروعیت خود را مطالبه و این امر را اثبات
میکرد که نه به معنای دکور افزودهشده است و نه امری فرعی و الکی .میزانسن باید خود را
بهعنوان یک هنر اثبات میکرد نه چیزی در خدمت ادبیات.
«مسیر بازیگر» سندی فوقالعاده است که به ما امکان دسترسی بیسابقه به زندگی ،دوران ،ذهن
و روح یک مرد واقع ًا خارقالعاده را میدهد .این کتاب ،مجموعهای است از تجربیات ارزشمند
ی او را مایهی افتخار خود میدانند.
بازیگری درخشان ،که بزرگترین بازیگران جهان ،شاگرد 
این اثر که اولین کتاب اوست شامل خاطرات میخاییل چخوف و تأمالتش درمورد اسرار تحول
ی او در طول سالهای زندگی در روسیه
صحنه و بازیگری است .همچنین به مسیر رشد درون 
تا قبل از مهاجرتش اشاره دارد .چخوف بدون شک یکی از بزرگترین بازیگران قرن بیستم بود.
تکنیکهای تربیت بازیگر او الهامبخش بسیاری از اسطورههای هالیوود از جمله بازیگرانی مانند
آنتونی هاپکینز و جک نیکلسون شد و کتابهای او که روشهای تدریس و فلسفهی بازیگری
او را تشریح میکنند ،هنوز در سراسر جهان پرفروشترین هستند.
مِل گاسو و بکت سالها بهطور منظم یکدیگر را میدیدند و دربارهی اجرای نمایشها ،موفق یا
ناموفق بودن آنها ،کار کارگردانان و بازیگران حرف زدهاند که از خالل آن میتوان به دیدگاه
بکت درمورد چگونگی اجـرای نمایشنامههایش پی برد.آنها طبق قواعد بکت باهم گفتوگو
میکردند :فقط گپی دوستانه و نه مصاحبهای که در مطبوعات منتشر شود ،بدون قلم و کاغذ
جهت یادداشتبرداری یا استفاده از ضبطصوت.گاسو بعد از هر مالقات ،در هتل ،گفتوگوها
را در دفتر خود ثبت کرده که بخش اصلی این کتاب را تشکیل میدهد .گاسو همچنین با
کارگردانانی چون مایک نیکولز و دبورا وارنر ،که آثار بکت را اجرا کردهاند ،مصاحبه کرده
است ،و همچنین بازیگران محبوب بکت نظیر جک مگ گوران و بیلی وایتال دربارهی نحوهی
کارگردانی بکت و رابطهی او با بازیگرانش خاطرات جالبی را نقـل کردهاند...

ايديوکينِسيس که يکي از قديميترين روشهاي ذهني -بدني در غرب است ،روشي خالق براي
استفاده از تخيل و فرآيند ذهني ارائه ميدهد تا حرکت و حالت قرارگيري بدن را بهبود بخشد.
مِيبِل تاد اولين کسي بود که مفاهيم اين روش را سامان بخشيد و آموزش داد .شاگرد او ،لولو
سواِيگارد در شناساندن گستردهي ايديوکينِسيس نقش مهمي داشت ،هم از طريق تدريس و هم
با کتابش؛ ظرفيت حرکتيِ انسان ( .)1974يکي ديگر از اولين شاگردان تاد که اين سنت را پيش
بُرد باربارا کالرک بود؛ پرستار بيمارستان که از جنبهي درماني ايديوکينِسيس استفاده کرد .راه
اين نس ِ
ل اول از شاگردان تأثيرگذار را پامال مت  ،آيرين ُدود  ،نانسي تاپف ،و مهمترين آنها
آندره برنارد ،ادامه دادند که همگيشان اين سنت را به قرن بيستويکم منتقل کردند.

ن را ندارد که قهرمان زمانهی ما باشد.
قبل از همه باید بگویم که تئاتر ،استحقاق ای 
هیچکاری برای قهرمانبودن انجام نداده است .بالعکس تئاتر ،هرکاری را در راستای توقف
موجودیتش انجام داده است.
سرچشمهی بنیادی و حیاتیِ خود را که همانا بازیگران باشند ،رها کرده است .او همچنین
چ اهمیتی ندارد.
آموزش و پروراند ِن هنرپیشه را به کناری گذاشته و هنر بازیگر دیگر امروزه هی 
بنابراین ،تئاتر هرکاری را انجام داده که قهرمان عصر ما نباشد ،اما همزمان ،جامعه همهکاری را
انجام میدهد برای اینکه تئاتر به قهرمانی در روزگار ما بدل گردد .چرا که تئاتر آخرین مکان
ِ
آزادی واقعیست .تمامیِ رسانههای دیگر ،در دستان اَبَرکمپانیهای تولیدکننده است .در حالی

که تئاترِ یارانهای ،همچنان میتواند مکانی از برای رؤیا و آزادی باشد.

کتاب «آنتونن آرتو و اثرش» درحالیکه نظرات آنتونن آرتو دربارهی تئاتر را وارسی میکند،
میکوشد تا آنها را در عرصهی وسیعتر اهمیت او بهعنوان شخصیتی مکتبساز ،نیرویی
انقالبی و مورد روانشناسانهی بینظیر تاریخی بررسی کند.
این مطالعهی مختصر ،درحالیکه نظرات آنتونن آرتو دربارهی تئاتر را وارسی میکند،
میکوشد تا آنها را در عرصهی وسیعتر اهمیت او بهعنوان شخصیتی مکتبساز ،نیرویی
انقالبی و مورد روانشناسانهی بینظیر تاریخی بررسی کند.
چون زندگی و اثر آرتو بهشکلی جداییناپذیر درهم تنیده و برهم بافته شده است ،بخشی
قابلتوجه از این کتاب به شرح زندگی او میپردازد.

نوشتهی
آندره برنارد و ...
ترجمهی 			
علیرضا کیمنش 		
		
 246صفحه
جلد شومیز
قیمت99 :هزار تومان

نوشتهی
توماس استرمایر
ترجمهی			
حمیدرضا و حامد امان
پورقرایی			
		
 168صفحه
جلد شومیز
قیمت 60 :هزار تومان

نوشتهی
مارتین اسلین
ترجمهی			
		
امیر شاکری
		
 152صفحه
جلد شومیز
قیمت 50 :هزار تومان

کمدیادالرته نمایشی است که حدوداً از اوایل قرن شانزده در زادگاهش ایتالیا متولد شد.
این هنر بدیع و عالمگیر نمایشی ،در اولین سفر نعلیشکل خود ،ابتدا در فرانسه و سپس در اسپانیا نوشتهی
انتشار یافت و پس از بازگشت به ایتالیا ،بهعنوان یک گونهی نمایشیِ پایا تثبیت شد و به بسیاری سیرو فرونه
		
ترجمهی
از نقاط دنیا ازجمله ایران نیز رسید و تأثیرات شگرف خود را در جهان نمایش گذاشت .سیرو
دومان ریاضی 		
فرونه در کتاب «کمدیادالرته» تالش کرده است ،با گردآوری و بررسی تمامی منابع جدید و
		
 104صفحه
قدیم ،کتابی جامع و کامل و بهدور از تکرار آنچه در کتابهای دیگر آمده را جمعآوری کند
جلد شومیز
و با شرح بهروز آن ،به نگارش دربیاورد.دومان ریاضی که خود نیز شاگرد فرونه بوده ،تالش
قیمت 40 :هزار تومان
کرده ،نظر به اهمیت واالی مطالب ،با ترجمهای ساده و روان کتاب را در اختیار پژوهشگران و
عالقهمندان فارسیزبان این گونهی نمایشی بگذارد.

نوشتهی
ماروین کارلسون
ترجمهی			
احسان زیورعالم
		
 476صفحه
جلد شومیز
قیمت 200 :هزار تومان

نوشتهی
آر .ج .کاردولو
ترجمهی			
احسان زیورعالم
		
 364صفحه
جلد شومیز
قیمت 75 :هزار تومان

با شنیدن نام «پرفورمنس» ناخودآگاه به سمت دیکشنری میروید و در میان انبوهی از واژگان ،در
پی معادل فارسیاش میگردید .یک واژه خودنمایی میکند« :اجرا» .گره کار بیش از پیش کور
میشود .تا دقایقی پیش از دید شما «اجرا» فعلی است کلی در تئاتر .چیزی است شبیه «اکران» در
سینما .با خودتان کلنجار میروید که در نهایت «پرفورمنس» چیست که در یک دههی اخیر ،چنین
جامعه هنری ایران را درگیر خود کرده است .پاسخ پرسش شما ،در برهوت کتابهای تخصصی
را ماروین کارلسون میدهد .شخصیت شاخص حوزهی مطالعات اجرا ،در کتاب مشهورش تالش
کرده است بگوید پرفورمنس چیست و خاستگاهش کجاست .البته کارلسون برای پرفورمنس یک
خاستگاه روشن در نظر نمیگیرد ،او پرفورمنس را محصول تقاطعی از حوزههای علومانسانی
میداند و کتابش در فصلبندیها ،این مهم را برجسته میکند
چگونه میتوان نمایشنامهای را تحلیل کرد؟ آیا یک متن نمایشی را صرف ًا باید با یک شیوهی
خوانش ارزیابی کرد؟ همهی اینها پرسشهایی است که یک دانشجو یا مشتاق دنیای درام از
خود میپرسد و بهدنبال پاسخهای روشنی برای آنهاست .مسیر رسیدن به پرسشها کمی سخت و
ناهموار است .تعداد کتابهایی با موضوع تحلیل نمایش اندک است و با وجود کثرت کتابهای
انگلیسی و فرانسوی و آلمانی ،صرف ًا چند عنوان به فارسی برگردانده شده است ،اما همه فقط یک
جعبهابزار بیمثالاند .خبری از شیوهی کار نیست .همهچیز به همان اصطالحات دانشگاهی خالصه
میشود و نویسندگان این کتابها دست به تحلیل اثری نزدهاند .اما کتابی که در دست دارید

رویکرد متفاوتی دارد .نویسندهی کتاب نه یک مدرس دانشگاه ،که یک منتقد هنری است؛ حرفهاش
ِ
مشق نوشتن تحلیل.
تحلیل فنی آثار نمایشی است و کتابی نگاشته برای

«سرقت آتش از خدایان» دانشی بدیع ،تازه و بسیار مهم ارائه میدهد که هیچ جای دیگری در
نوشتهی
دسترس نیست و به نوع داستان ،واقعی یا غیرواقعیبودن آن ،رسانهای که قرار است داستان در آن
ناتان استاکی و سینتیا ویمر روایت شود و چیزهایی ازایندست بستگی ندارد .ازاینرو ،یکی از مهمترین و بهترین راهنماهای
ترجمهی			
نویسندگان ،فیلمسازان و هرکسی است که زندگیاش به فهم چگونگی قدرتبخشیدن به داستانها
آفاق میرقاسمی
و خلق داستانهایی بزرگ یا موفق بستگی دارد .حاوی مکاشفههای جدید مهمی در مورد منبع
		
 364صفحه
نهایی وحدت ،ساختار گذرگاههای داستان ،سفر ضدقهرمان ،ابرمفهوم ایدهی اصلی و تحلیل
جلد شومیز
بسیاری از داستانهای مهم معاصر و فیلمهای موفق است .دانشی که این کتاب درصدد تبیین آن
قیمت 120 :هزار تومان
است ،درحقیقت ادامهی همان کاری است که ژوزف کمبل و کارل یونگ آغاز کردند؛ دانشی که
مدل و الگویی تازه و بسیار مهم از روانشناسی بشر را به شما معرفی میکند :پارادایم طالیی.

کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان

نوشتهی
استیون ندلر
ترجمهی			
مهدیه مهدیانفر
		
 300صفحه
جلد شومیز
قیمت 120 :هزار تومان

میلیاردها انسان به عرصۀ هستی پا نهاده و بر پهنۀ این کرۀ خاکی میزیند و زیستهاند اما جالب است که
در هر برهه از تاریخ آدمیان ،تنها معدودی در زیست ایشان دقیق و نقاط روشن فطرت انسانی را به او

یادآور شدهاند .الگوهای عمدت ًا ثابت برای رسیدن به مقاصدی معین ،تعاریف مشخص از بدی و نیکی
و نسخههای همشک ِ
ل چگونه گذراندن سالهای عمر ،بر توانایی انسان در تحلیل بهترین مسیر رسیدن

به کمال هستی او پرده میافکنند و موجب میشوند هر دگرگونی در آنها تبدیل به یک جریان فکری
شود .اسپینوزا ،از آن دسته متفکرانی است که گویا با نشستن درون منشوری آینهای ،بازتاب بیانتهای

زوایای مختلف مهمترین مفاهیم انسانی را که منجر به ارائۀ درک روشنتری از آنها میشود ،میبیند و

این رسالت را بر دوش خود حس میکند که آن الگوها و نسخههای همهگیرِ خُ ردی را که بعض ًا پیشینۀ
تکرارشان به بلندای تاریخ آدمی است ،با آنچه میبیند و عموم فرصت دیدنش را نداشتهاند تغذیه کند.

نوشتهی
ریشارد داوید پرشت
ترجمهی			
فاطمه تناسان
		
 408صفحه
جلد شومیز
قیمت 120 :هزار تومان

نوشتهی
سوزان سانتاگ
ترجمهی			
		
آذر جوادزاده
		
 104صفحه
جلد شومیز
قیمت 40 :هزار تومان

نوشتهی
		
مِل گاسو
ترجمهی			
		
علی حاتم
		
 248صفحه
جلد شومیز
قیمت 80 :هزار تومان

«من کیستم؟ و آ ن وقت چند نفر؟» سفری ادیسهوار است بهدنبال یافتن پاسخ برای بنیادیترین
سوال تاریخ؛ «من کیستم؟» این کتاب به سه بخش تقسیم میشود و هر بخش از فصلهای
کوتاهی تشکیل شده است که هر کدام یکی از سؤاالت واقع ًا مهم و بنیادین در مورد زندگی
را مطرح میکند و همواره یک شخصیت کلیدی؛ یک فیلسوف وجود دارد که بیشتر اوقات این
سؤال را مورد بررسی قرار میدهد.حقیقت چیست؟ عشق چیست؟ آیا زندگی معنایی دارد؟
ریچارد دیوید پرشت که به «میک جگر کتابهای غیرداستانی» شهرت دارد ،به سراسر جهان
سفر کرده است تا به دنبال پاسخ باشد و اودیسهی او به یکی از کتابهای مورد بحث در سراسر
جهان تبدیل شده است .کسی چه میداند؟ در پایان این سفر وحشیانه و سرگرمکننده ،شاید
بتوانید به مهمترین سوال تاریخ پاسخ دهید :من کی هستم؟
سوزان سانتاگ در چهار ُجستار که بهطور جداگانه و مستقل دربارهی موضوع زن نوشته،
نقد خود را استادانه از جامعه ،تاریخ و جایگاهِ -متأثر از قضاوت محیط پیرامون و گاه
خودخواستهی -زن بیان میکند .سانتاگ که با نگارش آثاری چون علیه تفسیر ،دربارهی
عکاسی ،تماشای رنج دیگران ،در آمریکا ،دوستدار آتشفشان ،سفرنامهها از جنگ ویتنام و
سارایوو و بسیاری آثار دیگر از جمله مهمترین نویسندگان منتقد آمریکا و چهرهای جهانی و
مشهور بهشمار میآید ،اینبار در جستارهایش منزلت و نقش زنان را به چالش میکشد و آنها
را فارغ از الگوهای مردانه و تقبیح جامعه با خودِ واقعی ،ظرفیتهای نهفته و شکوفانشدهی
زن مقایسه میکند .این چهار جستار به جای طرح راهحلهای پیچیده برای زنان ،پرسشهای
سادهای مطرح میکند و جهان زنان را در مسیر خیزش برای تغییر و دگرگونی قرار میدهد.
«سقراط اکسپرس» داستان مشاهده ،تأمل و تفکر است؛ داستانی برای زیر سؤال بردن تجربهها و
اهداف زندگی فردی و پرسیدن چراها! در این کتاب نویسنده با کمک بزرگترین متفکران تاریخ
در سراسر دنیا ،از ثورو گرفته تا سیمون وی ،و از نیچه تا سقراط ،خواننده را همراه خود با
قطار به سفری فلسفی و در عین حال دلپذیر میبرد .او هزاران مایل را طی میکند ،به خاستگاه
فلسفههای بزرگ تاریخ میرود و سعی میکند آگاهانه اندیشیدن را به ما بیاموزد.نویسنده به
روشی هوشمندانه زندگی مدرن امروزی و فلسفه را کنار هم قرار میدهد و با بیانی بسیار ساده
و گاهی شوخطبعانه ،به ما نشان میدهد که چطور میتوان از اندیشهی این بزرگان برای بهبود
کیفیت زندگی خود بهره برد.چهبسا شما هم بعد از خواندن کتاب دلتان بخواهد مانند راوی
داستان ،سقراط را به نوشیدنی دعوت کنید و با هم گپی بزنید.

«درسگفتارهایی درباره الکاناین کتابدیدگاه الکانی است .دامنهی مباحث از مفاهیم اساسی
فراروانشناختی فرویدی تا روانرنجوری و ساختار بالینی و فنون روانکاوی را در بر میگیرد.
اعضای مرکز تحقیق و تحلیل فرویدی درسگفتارها را ارائه دادهاند و با اقبال مخاطبانی از
قشرهای مختلف جامعه ،از جمله روانکاوان شاغل و رواندرمانگرانی با دیدگاههای متفاوت،
فعاالن حوزهی هنر ،رسانهها ،مطالعات فرهنگ و جامعه ،دانشجویان و استادان حوزهی آموزشی
و بالینی و دیگر عالقهمندان به روانکاوی و نظریه و روش الکان روبهرو شدهاند .اندیشهی چاپ
برگزیدهای از درسگفتارها در واکنش به عالقهی روزافزون مخاطبان و درخواستهای مکرر
برای مقاالتی از این دست شکل گرفت.هر درسگفتار ،در باب یک موضوع روانکاوی و از
مقاالت دیگر مستقل است.
میدانیم تاریخ را پیروزان مینویسند .اما شکستخوردگان قربانی تاریخ نیستند .بدتر از
شکستخوردن ،الیق شکست دانسته نشدن است .قربانیان واقعی تاریخ کسانی هستند که ما
حتی از وجودشان بیخبریم« .داستایوفسکی در سیبری هگل میخواند و میگرید» با توصیف
تبعید داستایوفسکی در سیبری مسیرش را آغاز میکند ،فولدنی در این مقالهی زیبا و پر از
قدرت و تکاندهنده توجه خود را به نقطه کور تاریخ معطوف میکند .تأمالت او مانند یک
تفسیر انتقادی دربارهی زمان حال است.فولدنی در این کتاب با درک اهمیت نوشتار زیبا از
طریق همدلی ،تخیل ،شیفتگی و حساسیت شدید به عدالت ،طیف گستردهای از موضوعات را
پوشش میدهد؛ از مراقبهی وحدت متافیزیکی گروهی مجسمهساز گرفته تا تحلیل ترس بهعنوان
پنجرهای به رابطهی ما با زمان.

ریچ کارلگارد در کتاب «دیرشکوفاشدگان»به این نکته میپردازد که انسان در معنای تمام
کلمهاش بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان نسخهی واحدی برایش پیچید و از همه
انتظار داشت که یا اینگونه باشند یا قید زندگی را بزنند .این کتاب با انبوهی مثال از میان
آدمهای مختلفی که لحظههای پرتنش و پرشکست بسیاری را در دهههای سوم و چهارم و
حتی پنجم زندگیشان تجربه کردهاند ولی بازهم راهی برای ساختن زندگی بهتر همراه با
آرامش و سعادتمندی یافتهاند ،نشان میدهد چرا نیازی نیست به همهی افراد بگوییم که اگر
در بیست یا سی سالگی شکوفا نشدید ،هیچوقت نخواهید شد! دیرشکوفاشدگان نقطهنظر
ویژهایست درباب اهمیت ایستادگی برابر ابتذال جمعی میل به شکوفایی که «ما»ی جمعی
جهان سرمایهداری تعیین کرده است.

نوشتهی
آستریدگستر
ترجمهی 			
سپیده معتمدی 		
		
 156صفحه
جلد شومیز
قیمت 59 :هزار تومان

نوشتهی
لزلواف.فولدنی
ترجمهی			
		
یاسمن ثانوی
		
 272صفحه
جلد شومیز
قیمت 89 :هزار تومان

نوشتهی
ریچ کارلگارد
ترجمهی			
		
الهام طاهری
		
 296صفحه
جلد شومیز
قیمت 120 :هزار تومان

«چگونه عاشق جهان شویم» سبک جدیدی از نثر علمی به قلم نویسندهای است که بهراستی
نوشتهی
شیفتهی دنیای اطرافش است .استفان کالین ،با نثری شاعرانه در ده فصل کوتاه ،که هرکدام
استفان کالین
تمجیدی در وصف یکی از قلمروهای خیرهکنندهی کشفیات است ،از اشیا و اتفاقات روزمره
		
ترجمهی
بهعنوان سکوی پرش برای غوطهورشدن در زیبایی علوم بنیادی استفاده میکند.کالین ما را
ترغیب میکند مانند دانشمندان عاشق جهان شویم؛ با درک ایدههای اصلی و نظریات فیزیک قرن آنوشکا عسکری 		
		
 216صفحه
ی هرچیزی را نمایان میکند ،نگاهتان به گل سرخ ـ یا دنیای ما ـ دیگر
ت و یکم که شگفت 
بیس 
چون گذشته نخواهد بود« .چگونه عاشق جهان شویم» ما را ترغیب میکند مانند دانشمندان عاشق جلد شومیز
ی هرچیزی را قیمت 69 :هزار تومان
ت و یکم که شگفت 
جهان شویم؛ با درک ایدههای اصلی و نظریات فیزیک قرن بیس 
نمایان میکند ،نگاهتان به گل سرخ ـ یا دنیای ما ـ دیگر چون گذشته نخواهد بود.

نوشتهی
جیم الخلیلی
ترجمهی			
مریم امیری مبعوث
		
 312صفحه
جلد شومیز
قیمت 95 :هزار تومان

نوشتهی
لی مک اینتایر
ترجمهی			
نگار صابرآرا
		
 160صفحه
جلد شومیز
قیمت 69 :هزار تومان

نوشتهی
جان کاگ
ترجمهی			
ملیکا خوش نژاد 		
		
 192صفحه
جلد شومیز
قیمت 59 :هزار تومان

از سال  ،۲۰۰۰علم شاهد افزایش دادهها و عالقه در چندین جبههی مرتبط با فرازمینیها؛ هوش
مصنوعی و جستجوی هوش فرازمینی .این سؤال که آیا در جهان پهناور هستی تنها هستیم یا
نه و اگر تنها نیستیم ،چطور باید به دنبال ساکنان احتمالی فضا بگردیم ،چنان جذاب است که
بودجههای پژوهشی سرسا مآوری برای کاوش در فضا و کشف سیارههای قابل سکونت هزینه
میشود و این موضوع دستمایهی ساخت سریالها و فیلمهای سینمایی مختلف است.در
مقالههای هیجانانگیز و جذاب «فرازمینیها» دانشمندان از سراسر جهان آخرین پیشرفتها در
جستجوی حیات هوشمند در جهان را بررسی میکنند تا به آنهایی که حتی یک لحظه به وجود
حیات دیگر فکر کردهاند ،پاسخ گویند
ما در دنیای پساحقیقت زندگی میکنیم که در آن «حقایق جایگزین» جای حقایق واقعی را
گرفتند و احساسات از شواهد ارزشمندتر دانسته شدند .چگونه به اینجا رسیدیم؟ لی مک اینتایر
در این کتاب توسعهی پدیدهی پساحقیقت را از انکار علم از طریق ظهور «اخبار جعلی» ،از
نقاط کور روانشناختی ما تا عقبنشینی مردم به «سیلوی اطالعات» دنبال میکند.پساحقیقت دقیق ًا
چیست؟ آیا این آرزو ،چرخش سیاسی ،توهم تودهای یا دروغگویی جسورانه است؟ مکاینتایر
نمونههای اخیر را تجزیه و تحلیل میکند و متوجه میشود که پساحقیقت ادعایی بر برتری
ایدئولوژیک است که دستاندرکاران اشاعهی اخبار تالش میکنند بهوسیلهی آن آدمها را وادار
کنند تا بدون توجه به شواهد ،چیزی را باور کند .مک اینتایر استدالل می کند که ما میتوانیم با
پساحقیقت مبارزه کنیم و اولین قدم در مبارزه با پساحقیقت ،درک آن است.
ویلیام جیمز در آستانهی بزرگسالی در مرز فروپاشی قرار داشت اما توانست خود را از چاه
تاریکی که گرفتارش شده بود رها سازد و در طی دهههای بعدی زندگیاش بدل به پدر فلسفه
و روانشناسی آمریکایی شود .اودر مواجهه با چالشهای طاقتفرسا فلسفهای را بنیان نهاد که
خود آن را فلسفهای برای «داشتن ذهن سالم» مینامید .ازآنجاییکه بیشتر ما انسانها ،بهویژه
در عصر مدرن ،بر لبهی مغاک تلوتلو میخوریم ،فلسفهی ویلیام جیمز میتواند در ادامهی مسیر
چالشبرانگیز و پرپیچوخم زندگی راهگشایمان باشد .جان کاک خواننده را با مقدمات اندیشهی
ژرف و روحبخش او آشنا میکند و نشان میدهد که چطور فلسفهای برای داشتن ذهنهای
سالم در مواجهه با مغاک هستی میتواند انسانها را در مسیری هدایت کند که به زندگی شاد،
سالم ،هدفمند و درعینحال ژرف و معنادارشان منتهی شود.

کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان

نوشتهی
فردریک جیمسنن
ترجمهی			
حسین صافی
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جلد سخت
قیمت 180 :هزار تومان

«ناخودآگاه سیاسی» به بحث دربارهی اولویت تفسیر سیاسی از متون ادبی اختصاص دارد .از این

نظر امر سیاسی نه مازاد و نه فرع بر دیگر روشهای رایج در تفسیر – از جمل ه تفسیرهای روانکاوانه،

اسطورهشناختی ،سبکشناختی ،اخالقی و ساختارگرایانه -نیست؛ بلکه مطلق ًا تنها افق پیشاروی هرگونه

خوانش و تفسیری است .این کتاب فارغ از مقدمه از شش فصل «دربارهی تفسیر :ادبیات همچون کنش

نمادین اجتماعی»« ،روایتهای جادویی :دربارهی کاربرد دیالکتیکیِ نقد ژانر»« ،رئالیسم و میل :بالزاک
و مسئلهی سوژ»« ،کینتوزی موثق :گسستها و ایدئولوژههای ژانری در رمانهای «تجربیِ» جورج

گیسینگ»« ،رمانس و شیءوارگی :پیرنگسازی و بستار ایدئولوژیک در کار جوزف کنراد»« ،نتیجهگیری:
ِ
دیالکتیک اتوپیا و ایدئولوژی» تشکیل شده است .هدف جیمسن در اینجا ،نظرکردن بر آشفتهبازار نقد و
گشودن چشماندازی بوده است به وسعت «واپسین افق پیشاروی هرگونه خوانش و تفسیری».

نوشتهی
فردریک جیمسن ،سارا
دنیوس و تری ایگلتون
ترجمهی			
حسین صافی
		
 142صفحه
جلد شومیز
قیمت 50 :هزار تومان

نوشتهی
ارنستو الکالئو
ترجمهی			
		
علی ربیع
		
 356صفحه
جلد شومیز
قیمت 90 :هزار تومان

نوشتهی
یونگمین کیم
ترجمهی			
		
علی ربیع
		
 376صفحه
جلد سخت
قیمت 75 :هزار تومان

ِ
بحث واقع ًا سودمندی دربارهی تفسیر را پیش از چیستی تفسیر باید از
فردریک جیمسن :هرگونه
چرایی آن آغاز کرد .به بیان دیگر ،آنچه پیش از هر چیز نیاز به توضیح دارد ،نه چگونگی تفسیر
درست متن ،که اساس ًا ناگزیریمان از تفسیر است.
تری ایگلتون :جیمسن بر آن نیست تا این دیدگاه¬ها را به هوای تمامیتی موهوم ،دفعت ًا از نگرهی
مارکسیستی خود کنار بگذارد؛ تعالیجویی از این رویکردها را جیمسن در عوض ،وامینهد به
گردآوری ،سنجش ،و بازیابیِ دستاوردهایشان در افق استعالناپذیرِ ماتریالیسم تاریخی.
ِ
مختلف
سارا دنیوس :جیمسن با نگاه ریزبینانهی خود در فلسفهی تاریخ توانسته است نظریههای
تفسیر را بنابر شرایط شکلگیریشان تاریخیسازی کند.

الکالئو معتقد است آنچه در انکار تحقیرآمیز پوپولیسم روی میدهد ،صرف ًا انکار سیاست در یک
کالم و اطمینان از این معناست که مدیریت درست اجتماع ،دغدغهی قدرت اجراییای است
که مشروعیت خود را از آن جهت به دست آورده است که میداند یک اجتماع خوب چه
ویژگیهایی دارد .این معنا طی قرنهای متمادی همواره هستهی مرکزی گفتمان فلسفهی سیاسی
بوده است که با افالطون آغاز شد .الکالئو دربارهی دلیل نگارش کتاب نوشته است« :پوپولیسم
همواره به یک اضافهی خطرناک ربط داده شده است که قالبهای آشکار اجتماع عقلگرا
را به چالش میکشد .بنابراین وظیفهی اصلی من آن بود تا شفافیت بیشتری به منطق نهفته در
پوپولیسم بخشیده ،نشان دهم که پوپولیسم با آنچه بتوان آن را یک مفهوم حاشیهای قلمداد کرد
فاصلهی بسیار زیادی دارد و در نهاد هر فضای اجتماعاتی جای گرفته است».
با توجه به اهمیت روزافزون چین در دنیای جهانیشدهی ما ،وسوسهی جستوجوی جوهر
تفکر سیاسی چین ،که احتما ً
ال زیربنای سیاست چین است ،در ما ایجاد میشود .بااینحال،
روایتهای بسیار تلطیفشده و یا شست ه ُرفتهای از تفکر سیاسی چین ،که میتواند به کاربردی
شدن علوم اجتماعی منجر شود ،ممکن است گمراهکننده باشد .چیزی تحت عنوان جوهر تفکر
سیاسی چین وجود ندارد .حتی هنگامی که بهنظر میرسد برخی از ویژگیهای مشترک در
سراسر تاریخ چین تکرار میشود،مهم نحوهی رسیدن به چنین نظری است نه ارائهی یک روایت
تلطیفشده از آن .هیچ مجموعهای از ویژگیهای اصلی وجود ندارد که در سیر تطور تاریخی
تفکر سیاسی چین ،آنطور که باید و شاید ،معتبر باشد .در پارهای از موارد ،بهسبب وجود یک
ِ
اهمیت معنادارترِ یک ویژگی به بهترین وجه آشکار میشود.
تاریخ طوالنی است که

جان قزوینیان معتقد است آغاز روابط ایران و آمریکا را بهجای یافتن مقصر اصلی «گناه
نخستین» در صفحات تاریخی ،باید در میان رابطهی دیرینه میان مردم دو کشور جستجو
کرد و «ایران و آمریکا ،تاریخ یک رابطه» را بهمنظور نورافشانی بر چنین روایتی تاریخی به
رشتهی تحریر درآوده است .محسن عسکری مترجم کتاب دربارهی دشواریهای ترجمهی
«ایران و آمریکا ،تاریخ یک رابطه» میگوید« :اولوهله به رسم احترام و ادب ،همچنین به
منظور حرمت نهادن به ارزش کار قلم و تحقیق و پژوهش پس از پایان یافتن ترجمهی اثر با
نویسندهی محترم کتاب حاضر تماس گرفتم؛ خوشبختانه فضای دوستانه و عالمانهای که در
این ارتباطگیری پدید آمد امکان تبادل نظر در موارد متعدد را سهلتر کرد».
داستان «پاپشاه» که سال  ۲۰۱۸توسط دیوید ایزریئل کرتزر نوشته شده .حکایتگر تغییر ماهیت
معنویترین کانون مسیحیت جهان ،یعنی واتیکان بعد از به تخت رسیدن یک پاپ در قرن
نوزدهم و کاربست فایدهگرایانهی انواع تقیههای سیاسیاقتصادی در بزنگاه عافیتطلبی و ترسیم
تأثیرپذیری رهبر کاتولیکهای جهان از اطرافیان فاسد و دروغپرداز است .نقص تراژیک قهرمان
روایت خود بهبهای خون هزاران تن تمام
قصه یعنی پاپ ،که ازقضا منجی بشریت است ،در این
ْ
میشود .گرچه اگر آن خفقان و سرکوب نبود شاید اروپای مدرن ظهور نمیکرد .اساس ًا درام
جهان بهیمن کشمکش خیر و شر در رخدادهای آن بهپیش میرود .متن با آنکه مربوط به حدود
دو قرن پیش است ،ا ّما با توجه به اوضاع سیاسی جهان ،بسیار معاصر مینماید .مث ً
ال در آن دوره
هم گویی اجالسهایی مثل ( ۴ + ۱چهار قدرت اروپایی بهعالوهی پاپ) وجود داشته است.

«راههای ایریشم» در حکایت حریرگون پیچان خود خوانندگان اقلیمهای گوناگون از تاریخ
و جغرافیا ،سیاست و تجارت ،هنر و ادب را از خواندن خرسند میسازد و بصیرتی
نو پیشکش میکند تا در پرتو آن بتوان وقایع جهان را دقیقتر واکاوی و بازتأویل کرد.
مطالعهی «راههای ابریشم» ،چیستی و چرایی سازوکار پیدا و پنهان رقابت و رفاقت قدرتها
و اسلوبهای ستمکاری و ستمپذیری در طول تاریخ را نمایان میسازد .اهمیت گرانیگاه
منابع ثروتساز جهان همچون خاورمیانه را که همیشه محل نظربازی ابرقدرتها بوده
گوشزد میکند و ما را در خنیای آونگ ناز خاور و نیاز باختر که بذر ادویه تا بذر ترور
را در کشتزار سرنوشت مردمان است ،سهیم میکند ،و دین را به مدد تجارت در شاهراه
لولههای نفت به یمن فناوری ترابری از خاکراهها و آبراهها به این سو و آن سو میبرد.

نوشتهی
جان قزوینیان
		
ترجمهی
محسن عسکریجهقی
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جلد سخت
قیمت 240 :هزار تومان

نوشتهی
دیوید ایزریئل .کرتزر
ترجمهی			
علیرضا عامری 		
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نوشتهی
پیتر فرنکوپن
ترجمهی			
علیرضا عامری 		
		
 736صفحه
جلد سخت
قیمت 220 :هزار تومان

کتاب «ویال اِربِل :جنگ جهانی دوم ،فرار و خانهای در فرانسه» روایتی واقعی از جنگ جهانی
نوشتهی
دوم است که نشان میدهد چطور کمیتهی نجات اضطراری به برخی از مهمترین روشنفکران و
رزماری سالیوان
هنرمندان اروپا کمک کرد از نازیها بگریزند .ورین فرای را از نیویورک به فرانسه فرستادند تا
		
دفتر مرکزی کمیته را در مارسی راهاندازی کند .از کسانی که بیش از همه درمعرض خطر بودند ترجمهی
		
مریم الماسی
فهرستی تهیه کردند .در میان این افراد میتوان به ویکتور سرژ ،آندره برتون ،مکس ارنست و
		
 556صفحه
مارک شاگال اشاره کرد .میان آشوب فرانسهی زما ِن جنگ ،ویال اربل به پناهگاهی تبدیل شد.
نهایت ًا ،همهی ساکنان این خانه و همچنین دو هزار نفر دیگر به خاطر مداخلهی شجاعانهی فرای و جلد سخت
قیمت 115 :هزار تومان
کمیتهاش نجات یافتند .روایتی غریب از هنرمندان به نام در جنگ!

نوشتهی
ژاک میسترال
ترجمهی			
کیانوش امیری
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نوشتهی
پیتر منسفیلد
ترجمهی			
کیانوش امیری
		
 568صفحه
جلد سخت
قیمت 240 :هزار تومان

نوشتهی
روبرت گرین
ترجمهی			
کیانوش امیری 		
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نوشتهی
روبرت آ .دال
ترجمهی			
		
داود سپاهی
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قیمت 30 :هزار تومان

جنگ دوبارهی پولها و تکرار تاریخ روزبهروز محتملتر میشود .در سایهی تدام بحرانهای
فعلی ،بیم آن میرود که جنگی با عواقب ناگوار میان دالر ،یورو و یوآن دربگیرد .ناتوانی اروپا
در حل مسئلهی حکمرانی ،سردرگمیهای چین که طبع ًا تنها در سایهی احساسات ناسیونالیستی،
فرصتی برای ابراز قدرت تازهیافتهاش پیدا کرده ،و نهایت ًا آمریکا که بهرغم اطمینان از توانایی در
بهبودی اوضاع همچنان قادر به رهایی از بحران مالی که درگیرش کرده نیست .همهی اینها در
دستهی فرصتهای ازدسترفتهای قرار میگیرد که اندکاندک فضای بینالمللی را خراب کرده
و در نهایت مانع هرگونه ایدهی اندکی بلندپروازانه در راستای همکاریهای بینالمللی میگردد.
در پس این حوادث نگرانیهای چین نسبت به امنیت داراییهای ارزی دالری و یورویی قرار
دارد؛ اثرات منحط سیاستهای نامتعارفی که راه خروجی از آنان به چشم نمیخورد....
«تاریخ خاورمیانه» کتابی است که بدون جانبداری مسائل مربوط به خاورمیانه را از دوران بروز
اولین تمدنها تا امروز واکاوی کرده است و برای بهبود شرایط امروز خاورمیانه پیشنهادهای
کاربردی و جالبی را مطرح میکند .پیتر منسفیلد در فصل پایانی تحت عنوان «چشمانداز قرن
بیستودوم» ،که دو دهه پیش نگارش شده ،پیشگویی خود را به اثبات رساند .او ظهور یک
جنبش مسلح اسالمگرا را در منطقهی خاورمیانه پیشبینی کرده و گفته بود دولتهای عرب با هر
میزان پایگاه قدرت ،دوام خواهند آورد .با این حال ،یکی از پیشبینیهای او کام ً
ال غلط از آب
درآمد .هدف از نسخهی بهروزشدهی فعلی واکاوی خطاهاست .دو فصل جدید در این ویرایش
سیاستهای جدید آمریکا را در قبال عراق ،مناقشهی بین اعراب و اسرائیل و جنبشهای جهادی
نوظهور بررسی میکند.
در کتب تاریخ که اغلب در غرب نوشته شده و پس از ترجمه به اقصی نقاط عالم رسیده ،از
برخی افراد قهرمان یا اسطوره ساختهاند .از این بهاصالح قهرمانان یا اسطورهها ،روایتهای
محیرالعقولی نیز ارائه شده و گاهی آنها را نوابغی بینظیر خواندهاند.در میان مخاطبان هم کمتر
کسی خالف آن را باور کرده .شاید عجیب و باورنکردنی باشد که غالب افراد قهرمان و اسطوره
با توسل به روشهای غیراخالقی و با حیلهگری پلههای ترقی را درنوردیده و صاحب جایگاه و
نامی شده باشند.کتاب حاضر دقیق ًا راهی را رفته که دیگران عمداً یا سهواً از آن مغفول ماندهاند.
نگارنده با بررسی روایات از شخصیتهای برجسته در تاریخ به کنکاش پرداخته و به رمز
موفقیت آنان تا حدودی پی بردهاست.فلسفهی انتخاب و ترجمهی اثر حاضر منحصربهفرد بودن
نوع نگاه به تاریخ و شخصیتهای افسانهای و تاریخی است تا ذهنیتهای رایج و نادرست از
اسطورههای زندگی مردم زدوده شود.
رابرت دال در «قانون اساسی آمریکا چقدر دموکراتیک است» بهاختصار دربارهی نقائص قانون
اساسی آمریکا ،میپردازد .او در جایگاه یک استاد دانشگاه کارآزموده و باتجربه ،انتقاد از قانون
اساسی را در چارچوبی قرار میدهد که خواننده بهاختیار خود میتواند به سؤاالت فکر کند و
در جستوجوی پاسخ خود به راهکارهای عملی هم فکر کند .درواقع ،پس از خواندن و تعمق
در سؤاالت مطرحشده خواننده وارد بحث میشود ،بهگونهای که خود میتواند سؤاالت دیگری
مطرح کند .این کتاب از هفت فصل «پرسشهای بنیادی« ،بنیانگذاران چهچیزی را نمیتوانستند
بفهمند؟« ،قانون اساسی الگو :تصور باطل آمریکایی»« ،انتخاب رئیسجمهوری« ،نظام قانون
اساسی چقدر خوب عمل میکند؟»« ،امکان قانون اساسی دموکراتیکتر» و «برخی تأمالت
درمورد چشمانداز قانون اساسی دموکراتیکتر» تشکیل شده است.

دنیای بدون اسالم را تصور کنید! گراهام فولر در این کتاب رابطه و تعامل اسالم با سایر
فرهنگها و ادیان را در طول تاریخ بررسی میکند .سپس به تحلیل انتقادی تفکر بیاساس
اسالمهراسی و قرار دادن اسالم در کانون مبارزهی آمریکا علیه تروریسم و رشته تعهدات جنگ
جهانی علیه ترور میپردازد .بهنظر میرسد مبارزهی ایدئولوژیک سهمگینی که بهراحتی بر دین
متمرکز است بسیاری از عوامل دیگر را ،که در تعارض میان شرق و غرب نقش دارند ،نادیده
گرفته است.این کتاب موضوع را از دیدگاههای متعددی به بحث میگذارد و عوامل و مؤلفههای
متعددی را در تعارض غرب و شرق سهیم میداند« .دنیای بدون اسالم» که مملو از جزئیات
جذاب و نتیجهگیریهای غیرمنتظره است ،مسلم ًا الهامبخش بحثهای فراوانی خواهد بود و طرز
تفکر ما در مورد رابطهی اسالم با غرب را تغییر میدهد.
پایان همیشه نزدیک است ،کتابی است که با چاشنی طنز و استفاده از سینما و ادبیات مخاطب را
قوت «پایان
با خطرات زندگی در قرن بیستم آشنا میکند و برای او سؤال میسازد.یکی از نقاط ّ
همیشه نزدیک است» واقعگرایی آن است .کارلین بهروشنی بیان میکند که در گذشته ،بالهای
زیادی بر سر نژاد بشر آمده و در آینده هم گریبانگیر بشر خواهد شد .آسیبپذیری ما در برابر
پدیدههای طبیعی آشکارا مورد بررسی قرار میگیرد .انتشار این کتاب با بیماری عالمگیر کووید
 ۱۹همزمان شد و جالب است که در آن ،پیش از آغاز این بیماری ،به ظهور نوعی بیماری
عالمگیر اشاره شده است .یکی از جذابیتهای کتاب این است که دن کارلین حتی لحظهای از
طنازی دست برنمیدارد و در بخش سپاسنامهی کتاب هم این طنازی را به اعلیدرجه به نمایش
میگذارد که پیشنهاد میشود بههیچوجه این بخش را از دست ندهید!

نوشتهی
گراهام ایفولر
		
ترجمهی
فائقه شاهحسینی
		
 352صفحه
جلد شومیز
قیمت 120 :هزار تومان

نوشتهی
دن کارلین
ترجمهی			
احمدرضا سرمدی		
		
 232صفحه
جلد شومیز
قیمت 69 :هزار تومان

کتابهایی دربارهی کتاب از سراسر جهان

رمان ایرانی (کتاب بوف)
ردیف

عنوان

2

تابان ،برج استخوان (تابان )2

شیوا مقانلو

مترسک

باباعلی

1

علیرضا سیفالدینی

180000

نفیسه مرادی

48000

نیمی از من سهم خوابهای تو

احسان رضایی

60000

7

گورچین

شهره احدیت

79000

9

تیراندازی طبق بخشنامه

حسن بهرامی

پیرزن جوانی که خواهر من بود (چاپ
دوم)

افسانه احمدی

95000
98000

صمد طاهری

55000

گالره عباسی

35000

3
4
5
6

8

خیرگی

مؤلف

قیمت (تومان)

گذر

روزهای سخت میکائیل
فروچاله

رسول یونان

زینب حبیبی

140000
44000
69000

40000

10

سوفار

12

مریلین مونرو سر جردن (چاپ سوم)

14

گزارش گمان شکن (چاپسوم)

علی شمس

نیوتن زیر درخت گردو (چاپ دوم)

لیال صبوحی

توفان سال موش

محمد قاسمزاده

89000

محمدهاشم اکبریانی

59000

اسفار کاتبان (چاپ سوم)

ابوتراب خسروی

48000

کتاب خَم (چاپ سوم)

علیرضا سیفالدینی

79000

ابراهیم دمشناس

25000

فرید قدمی

39000

منیرالدین بیروتی

65000

کوروش اسدی

89000

صمد طاهری

40000

11

13
15
16

ایشان (چاپ دوم)

الفبای الزاروس (چاپ سوم)

احمد ابوالفتحی

89000

هادی تقیزاده

96000

میترا معینی

35000

17

سونات الل (چاپ دوم)

19

شانه بر شن (چاپ دوم)

مهدی بهرامی

رود راوی (چاپ دوم)

ابوتراب خسروی

18
20
21
22
23
24
25
26

اندوه من (چاپ دوم)

ملکان عذاب (چاپ دوم)

اسرار عمارت تابان (چاپسوم)

بیو بیو بیو گاهشماری یک واقعهی تا هنوز
معمول (چاپ دوم)

27

کمونِ مردگان یا مرثیهای برای پیراهن
خونیِ سوفیا

29

کوچه ابرهای گمشده (چاپ
چهارم)[برگزیدهی جایزهی ادبی داستان
شیراز /رمان برگزیدهی جایزهی مهرگان]

ابوتراب خسروی
شیوا مقانلو

28

بوی مار (چاپ دوم)

30

برگِ هیچ درختی (چاپ چهارم)

32

دستنوشتهها (چاپ سوم)

فرهاد کشوری

اوراد نیمروز (چاپ چهارم)

منصور علیمرادی

31
33
34

مریخی

مأموریت جیکاک

48000
89000

69000

79000
89000
59000

فرهاد کشوری

15000

فرهاد کشوری

18000

15000
69000

35

36

تاریک ماه (چاپ پنجم)[برندهی جایزهی
ادبی هفتاقلیم /برندهی جایزهی ویژهی
کتاب سال کرمان]

منصور علیمرادی

59000

39000

هشتِ پیانیست (چاپ سوم)

مهدی بهرامی

نگران نباش (چاپ چهاردهم) [برندهی
جایزهی گلشیری /برندهی جایزهی
نویسندگان و منتقدان مطبوعات]

مهسا محب علی

15000

مهسا محب علی

19000

شهره احدیت

45000
23000

37

نفرین خاکستری

39

زخم زار (چاپ چهارم)

41

باغ استخوانهای نمور (چاپ دوم)

احمد آرام

دست بد (چاپ دوم)

شهریار وقفیپور

پیاده روی در ته دنیا (چاپ سوم)

مهدی جعفری

47

جهان هولوگرافیک جنایت

فرید حسینیان تهرانی

45000

49

ساعت باران

هادی معیرینژاد

17000

38

40
42
43
44
45
46

48
50
51
52
53
54

زمان زوال (چاپ چهارم)
فصل های دوزخی
هزار توی تاریکی

پشت درخت توت (چاپ چهارم)
آنها که نیستند
مرد کبود

شهره احدیت

59000

شهریار وقفیپور

16000

مهدی جعفری

15000

احمد پوری

حسین رحمتیزاده
پیام عزیزی

15000

15000
36000

25000
30000

سیاوش اسم بهتری بود (چاپ سوم)

لیال صبوحی

49000

چرخوفلک

محسن عباسی

15000

پیراهن بیدرز مریم (چاپ دوم)

ندا کاووسی

24000

عروس آب (چاپ دوم)

قاسم شکری

ماجرای غریب و غمانگیز یک قاچاقچی در
قشم (چاپ دوم)

معصومه ابوطالبی

15000

متین ایزدی

15000

روزبه معین

80000

58

راز رُخشید برمال شد (چاپ بیستویکم)

علی سلطانی

34000

60

زنگ موسیقی

مصطفی اسالمیه

15000

بادسر (چاپ دوم) [برندهی جایزهی کتاب
سال سیستان و بلوچستان]

ناصر نخزریمقدم

15000

مهدی فیاضیکیا

15000

55
56

از باغ ها به بعد

57

قهوهی سرد آقای نویسنده (چاپ
نودودوم)

59

مکافات

61
62

پدرکشی

علی شروقی

مالحت نیکی

63

یک گزارش شتابزده

65

نفس (چاپ چهارم)

نرگس آبیار

یکروز مادرم در برفک تلویزیون یخ زد

مهدی عزتی

64
66

67
68

دوال پا

مالقات با آکرونیها
وضعیت تهی

18000

22000
10000

وحید پاک طینت

17000

میالد ظریف

15000

امیررضا مافی

15000

40000
15000

69

مجید همتی متین

15000

سرباز کوکیها

دوازده نت برای سکوت

کیوان صادقی

17000

حاال راحت بخواب

آالله سلیمانی

70

خاکسفید (چاپ دوم)

72

بیکرانگی (چاپ سوم)

71
73
74

75
76

77

مرز و حد (چاپ سوم)

حمید بابایی

مهدی ابراهیمیالمع

40000

زینب حبیبی

30000

خاموشخانه (چاپ سوم)

ساناز زمانی

راه طوالنی بود از عشق حرف زدیم
(چاپ چهارم)

رسول یونان

سوگ گوزن

15000

هومن قویدل

16000

29000
15000
49000

مجموعهداستان ایرانی (کتاب بوف)
ردیف

عنوان

2

ناشناس

1
3
4
5
6

مؤلف

خوکچهی بادنما

احمد آرام

دو زن زیبا

آرام روانشاد

تعمید (چاپ دوم)

غزل سیب (چاپ دوم)

پژند سلیمانی
مسعود ریاحی

40000

منیرالدین بیروتی
احمد پوری

35000

حرف اول اسمش نون بود (چاپ دوم)

حافظ خیاوی

کرج حمله میکند (چاپ دوم)

متین ایزدی

35000

ابوتراب خسروی

45000

صمد طاهری

19000

9

به چشمهای هم خیره شده بودیم

احمد آرام

سنگ و سپر

صمد طاهری

10

آواز پر جبرئیل (چاپ دوم)

12

شکار شبانه

13

35000
40000

7

11

69000

48000

روزن

8

قیمت (تومان)

40000

28000
30000

زخم شیر (چاپ هفتم)

صمد طاهری

با شب یکشنبه (چاپ دوم)

محمدرضا صفدری

17

خانهی کوچک ما (چاپ دوم) [برندهی اولین
دورهی جایزهی داستان شیراز /2013 ،تقدیر ویژه
در جایزهی جالل/

داریوش احمدی
کاندید جایزهی
هفتاقلیم]

15000

کورش اسدی

25000

19

گنبد کبود (چاپ دوم)
[مجموعهداستانشایستهیتقدیردرجشنوارهیمهرگان]

کورش اسدی

15000

21

آدمهای اشتباهی(چاپ دوم)

14
15
16

چهل گیسو

به مگزی خوش آمدید

18

پوکه باز (چاپ سوم)
[برندهی جایزهی نویسندگان ومنتقدانمطبوعات]

20

باغ ملی (چاپ سوم)[برندهیبهترین
مجموعهداستان درچهارمین
دورهیجایزهیهوشنگ گلشیری]

22

تونل

40000

محمدرضا صفدری

15000

داریوش احمدی

29000

15000

کورش اسدی

20000

شیوا مقانلو

16000

فرهاد کشوری

15000

23

بیدار نشدن در ساعت نمیدانم چند (چاپ دوم)
[شایستهی تقدیر جایزهی مهرگان]

25

شمارهی ناشناس (چاپ سوم)

24

یاسمنهای زنانه

26

باد زنها را میبرد (چاپ سوم)
[برندهی نخستین دورهی جایزهی داستان ایرانی]

احمد آرام

15000

آرش آذرپناه

17000

حسن محمودی

15000

فرهاد رفیعی

25000

آرش آذرپناه

15000

27

زمستان شغال(چاپ دوم)

29

خاطرهای فراموش شده از فردا

مدیا کاشیگر

افتاده بودیم در گردنهی حیران (چاپ پنجم)

حسین لعلبذری

35000

دربست عشقآباد (چاپ دوم)

سمیرا آرامی

20000

بهشت دستهجمعی (چاپ سوم)

آتفه چهارمحالیان

30000

خسرو عباسی
خودالنکاندید جایزهی
جالل آلاحمد  /کاندید
جایزهی هفتاقلیم]

15000

رضا کاظمی

15000

رضا کاظمی

15000

28
30
31
32
33
34
35
36

37

سبکهای حسادت

سایهی تاریک کاجها
تب خواب

بالش ابری

سایههای ابریشمی

سنگ یحیا (چاپ دوم)
[برگزیدهی گروه ادبیات کتاب سال دانشجویی]

38

یک سفر،دو لیوان چای آشغال؛ و مسافری که شبیه
تو بود

40

باواریا

39

ته چشمهاش انگار مرگ دست تکان میداد

41

باقی مانده از

42
43

فارسی بخند (چاپ پنجم)

همه به هم شببهخیر گفتند اما کسی نخوابید
(چاپ دوم)

44
46

لیوانهاوپیپها

47
48

غالمرضا رضایی

15000

فاضله فراهانی

عبدالوهاب نظری
فاطمه زندهبودی

15000

40000
40000
15000

هادی تقی زاده

15000

سپیده سیاوشی

15000

رسول یونان

28000

رسول یونان

15000

رسول یونان

25000

فرزانه کرم پور

کلبهای در مزرعهی برفی (چاپ سوم)

45

شهریار وقفیپور

15000

دیر کردی ما شام را خوردیم (چاپ چهارم)

رسول یونان

نیازمندیها

ساناز اسدی

لندن شهر چیزهای قرمز(چاپ دوم) [برندهی دوم
داستاننویسی جشنوارهی تیرگان کانادا2015 ،

نوید حمزوی
راه یافته به مرحلهی نهایی
جایزهی مهرگان]

گیسوف

مرتضا کربالییلو

15000

15000
15000
15000

49

خانوادهی جمعه

موسا بندری

51

عکس سلفی با مرده

غالمحسین دهقان

15000

احمد حسنزاده

15000

ابراهیم مهدی زاده

15000

50
52
53
54

پنج داستان از کتاب معجزه

مستر جیکاک (چاپ سوم) [برندهی جایزهی هفت
اقلیم]
با دریا حرف میزند

4

بهاء مرشدی

15000
15000
15000

55

قصههای بیوقتی

57

کشتن به سبک خانگی

56

آقای چنار با من ازدواج میکنی

حسن غالمعلیفرد

18000

افسانه احمدی

15000

میترا معینی

15000

رمان ترجمه (ادبیات جهان)
ردیف
1
2
3

عنوان
زندانی آسمان
بازی فرشته (چاپ دوم)
سایهی باد (چاپ یازدهم)

مؤلف

کارلوس روئیث ثافون /علی
صنعوی

کارلوس روئیث ثافون /علی
صنعوی
کارلوس روئیث ثافون /علی
صنعوی

4

کالرا و خورشید (چاپ پنجم)

ایشی گورو /شیوا مقانلو

6

زندگی رویایی سوخانوف

اولگا گروشین /مینا صفار

5
7

اولین آدم بد

مردی که پنجشنبه بود

8

سرزمین خیال

10

گمشده در شهربازی

9

11

اسکندر (رمان وهم)
هی زن گریه نکن

12

آدمماهی (چاپ سوم)

14

مرگِ راهنمای رودخانه

13
15
16

17
18
19
20

115000
130000
220000
120000
280000

کالئوس مان/محمود حدادی

98000

ریتامارلی به همراهی هتی
جنز /مینا صفار

98000

جان بارت /شیوا مقانلو

کوبوابه/شیوا مقانلو

60000

79000

در خانالخلیلی اتفاق افتاد

نجیب محفوظ  /امل نبهانی

79000

دیوان اسپارتی

ریچارد فالناگان/علی رضایی

عبدالوهاب عیساوی /غزاله
نبهانی

115000
110000

افسانهی اکنون (چاپدوم)

روث اوزوکی /مهدیه عباسپور

138000

پرستیژ (چاپ دوم)

کریستوفر پریست /گیتا
گرکانی

149000

قورباغه

مویان /ناصر کوه گیالنی

148000

بیخیال

ادوارد سنت اُبین /مجتبی
ویسی

بازندههای نازنین (چاپ سوم)

لئونارد کوهن /محمد رزازیان

128000

نمایشگاه 58

جاناتان کو /اشکان دانشمند

44000

23

26

180000

اگنس نام فراموشی من است

اشراق در پاریس

25

آنتونی دوئر /فاطمه تناسان

180000

سوزان مایزنِر/رضا جهانآبادی

21

24

جی .کی .چسترتون /پریسا
سلیمینژاد

140000

128000

نبوغ

22

میراندا جوالی

قیمت (تومان)

ماشینهایی مثل من ،آدمهایی مثل تو
چهار روز با روح همینگوی

جک کروآک /محمد رزازیان
ایوان مکایوان /اشکان
دانشمند

تام وینتون /مهسا خراسانی

29000
180000
33000
49000
33000

27
28
29
30
31
32
33
34

وقتیکه اثر هنری بودم (چ سوم)
قوانین چارتین
شاعران مرده رمان پلیسی نمینویسند
روزگار سخت (چاپ ششم)
راهنمای به آتشکشیدن خانهی نویسندگان
(چاپ سوم)
کشتن کتابفروش
چقدر دیر بود ،چقدر دیر
رد پای خدا

اریک امانوئل اشمیت /سیلویا
بجانیان
عمروعبدالحمید /فرشته
موالیی

بیورن الرسون /قاسم صنعوی

براک کالرک /الهام عسگری

110000

سعد محمد رحیم /محمد
حزبائیزاده

49000

جیمز کلِمن /زهره مهرنیا

مکسانس ون در مرش /نرگس
کریمی

35
37

نبرد

پاتریک رامبو /قاسم صنعوی

39

رفته عزیزم رفته (چاپ دوم)

دنیس لیهان /فرهاد بیگدلو

خاطرات زن مطلقه

هیفا بیطار /سیدمهدی
حسینینژاد

38
40
41
42
43
44

خطای نسلها

بهشت مامان غیضه

در بازار اسیران
دیگر آرامشی در کار نیست

50
51
52
53
54

49000

دنیا میخائیل /سیدمهدی
حسینینژاد
چینو آچهبه /علی هداوند

زیرزمینیها

آرتور کستلِر /اسداللّه امرایی

69000

15000
29000
25000
39000
25000
98000

سیری هاسوت /فرزانه رحیمی

35000

رهبر ارکستر (چاپ سوم)

سارا کوئیگلی /فاطمه تناسان

149000

دفن ساردین

فرناندو آرابال /متین کریمی

16000

دریا دریا (چاپ ششم)
پنهان (چاپ پنجم)

سه دختر حوا (چاپ بیستم)
بافته(چاپ پنجم)

55

خانهی خواب (چاپ دوم)

57

آنت ورپ

56

15000

بثینه العیسی /روح اله رحیمی

جک کرواک /محمد رزازیان

49

48

44000

39000

ب گوسفندهای
بلید رانر آیا آندروئیدها خوا ِ
الکتریکی را میبینند؟ (چاپ سوم)

47

38000

نانسی هوستون /فریبا مجیدی

فیلیپ کی .دیک /شهریار
وقفیپور

افسون لیلی دال

79000

40000

بسیار بلند و فوقالعاده نزدیک (چاپ دوم)

45
46

پاسکال رز /راحله فاضلی

جاناتان سفران فوئر /محسن
یاوری

ظلمت در نیمروز

69000

ماریو بارگاس یوسا /مهدی
سرایی

سه زن توانمند (چاپ دوم)

36

39000

75000

ماری اندیای /مرضیه کردبچه

شکارچی صفر

89000

تنهایی هولناک مکسول سیم (چاپ سوم)

آیریس مرداک /زهره مهرنیا
الیف شافاک /صابر حسینی
الیف شافاک /صابر حسینی
الئتیسیا کولومبانی /نرگس
کریمی

19000
70000
69000

79000
50000

جاناتان کو /اشکان دانشمند

59000

روبرتو بوالنیو /محمد حیاتی

18000

جاناتان کو /اشکان دانشمند

40000

58
59
60
61
62
63

آیریس مِرداک /زهره مهرنیا

هنری و کیتو

امیلی سنت ،جان مندل /پگاه
صمدزاده

ایستگاهیازدهگ

مایک مککورمَک /آرمین
کاظمیان

استخوانهای خورشیدی

شروود اندرسون /فرانک
جواهری

واینزبورگ ،اوهایو [جزو صد کتاب برتر
انگلیلسیزبان قرن ]20

کارلوس روئیث ثافون /قاسم
صنعوی

مارینا (چاپ سوم)

هوراس مک کوی /شهریار
وقفیپور

کفن جیب ندارد

69000
59000
44000
18000
79000
40000

64

برف سیاه (چاپ سوم)

66

ویالرد و جایزه های بولینگش (چاپ دوم)

ریچارد براتیگان /فرید قدمی

یخ پاره

آنا کاوان /سید محمد مومنی

15000

کارن جوی فاولر /ثنا نصاری

25000

عبدالهادی سعدون /سیدمهدی
حسینینژاد

15000

ادی السید /زهرا طراوتی

35000

پاتریک مودیانو /سیلویا
بجانیان

15000

65

بارش کاله مکزیکی (چاپ دوم)

67

سابینا

69

باشگاه کتابخوانی جین آستین (چاپ دوم)

68
70
71
72
73
74

ژتون قرمز من (چاپ سوم) [برندهی جایزهی
پن فاکنر]2014 ،
خاطرات سگ عراقی
بیا گم شویم (چاپ پنجم) [جزو ده رمان برتر
سال امریکا]
میدان اتوال
گشت شبانه

75

77

نویسنده ی پشت پرده(چاپ دوم)

79

ریشههای آسمان(چاپ دوم) [برندهی جایزهی
گنکور]1956 ،

78

ننگ بشری (چاپ پنجم) [برندهی جایزهی پن
فاکنر]2001 ،
سگ سفید (چاپ سوم)

80

خر مرده (چاپ سوم)

82

فرانکشتاین در بغداد (چاپ سوم) [برندهی
جایزهی منبوکر عربی]2014 ،

81

83
84
85

24000

ریچارد براتیگان /فرید قدمی
آنائیس نین /فرید قدمی

کارن جوی فاولر /ثنا نصاری

پاتریک مودیانو /سیلویا
بجانیان

زوکرمن رهیده از بند

76

میخائیل بولگاکف /احمد پوری

49000

پخمه(چاپ چهارم)

اسکندر (چاپ پنجم)

محرم (چاپنهم) [برندهی جایزهی رمان برتر
7

15000
25000

15000

فیلیپ راث /سهیل سمی

15000

فیلیپ راث /زهرا طراوتی

160000

فیلیپ راث /سهیل سمی

15000

رومن گاری /سیلویا بجانیان

39000

رومن گاری /سیلویا بجانیان

180000

عزیز نسین /صابر حسینی

29000

احمد سعداوی /امل نبهانی

49000

اورحان پاموک /علیرضا سیف
الدینی

70000

عزیز نسین /رضا همراه

جودت بیک و پسرانش (چاپ دوم)

36000

الیف شافاک /صابر حسینی
الیف شافاک /صابر حسینی

39000

69000

89000

86

سال  2000از سوی اتحادیه نویسندگان]
من و استادم (چاپ هشتم)

87

عشق (چاپ ششم)

89

ساعتها (چاپ سوم) [برندهی جایزهی پولیتزر
و پن فاکنر]1999 ،

88

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

نوری که نمیبینیم (چاپ سوم) [برندهی
جایزهی پولیتزر]2015 ،

الشهی شناور
غروب پروانه (چاپ پنجم)
خدا حفظتان کند آقای رزواتر (چاپ دوم)
مسافر شبانه
انجمن شاعران مرده (چاپ هفدهم)
گرگ تنها
از برادران زخمی ما [برندهی جایزهی گنکور
ادبیات( ]2016 ،چاپدوم)

روح غریب جنگل تاریک [نامزد بهترین کتاب
سال آلمان]2016 ،
زن آندروس (چاپ دوم)

الیف شافاک /صابر حسینی

69000

آنتونی دوئر /حسام جنانی

89000

مایکل کانینگهام /مهدی
غبرایی

89000

الیف شافاک /عفت دیبایی

چارت کوربجیتی /سمانه
توسلی

بختیار علی /مریوان حلبچهای
کورتونهگات جونیور /محمد
حسینیمقدم
ماوریتزیو ماجانی /اثمار
موسوینیا
ان .اچ .کالین بام /زهرا
طراوتی

98000
20000
18000
49000

آشوت آقابابیان /آندرانیک
خچومیان
ژوزف آندراس /مریم خراسانی

60000

راینهارد کایزر موهلکر /دنیا
مقدمراد

18000

تورنتون وایلدر /علیرضا
دوراندیش

دشمنان (چاپ دوم)
رزیکارپ [برندهی جایزهی فمینا]2001 ،

ماری اِندیای /مرضیه کردبچه

کلوب کودکان

9500

20000

آیساک باشویس سینگر /احمد
پوری

درگاه گچین

45000

احمد سعداوی /امل نبهانی

کاروان عمر کاکهسوور /خلیل
جلیلزاده

15000
25000
80000
33000
28000

103

ازدواج ناشیانه (چاپ دوم)

آن تایلر /اختر اعتمادی

105

رد پای فرشته [برندهی جایزهی بزرگ
خوانندگان مجلهی ]1999 ،Elle

مارک لوی /نیما کیوانی

30000

نانسی هوستون /فریبا مجیدی

25000

ارسوال لگوین /بشیر عبدالهی

25000

104

106

سفر عجیب آقای دالدری

صداها

59000

107

افکار عجیب من (چاپ دوم)
[برندهی جایزهی نوبل ادبیات]2006 ،

اورهان پاموک /علیرضا
سیفالدینی

109

دریا و سکوت [برندهی جایزهی اروپا،
]2013

پیتر کانینگهام /مرضیه قدیری
بیان

25000

زلفی لیوانلی /یاسمن پوری

19000

108

سه نفر میروند دیدن شاه

110

اضطراب (چاپ دوم)
[برندهی جایزهی کتاب سال ترکیه]2017 ،

مگنوس میلز /نورا موسوینیا

89000
18000

14

111

کفشدوزک (چاپ دوم)

112

ژان اشنوز /سپهر یحیوی

دی اچ الرنس /یوسف شیروانی

15000
16000

مجموعهداستان ترجمه (ادبیات جهان)
ردیف

عنوان

2

دلبند عزیزترینم (مجموعه نامه)
(چاپ چهارم)

1

3
4
5
6

نامههای عاشقانهی جویس (چاپ
دوم)

اول شخص مفرد ( چاپ پنجم)
رقص روی سنجاق
تصغیر

داستانپرداز زندگی

مؤلف

قیمت (تومان)

جیمز جویس /غالمرضا صراف

24000

آنتوان چخوف /احمد پوری
هاروکی موراکامی /شیوا مقانلو
فرانتس کافکا ،استنلی بوبن/...
زهرا طراوتی
احمد امید /امیر هنرمند

تیتزیانو اسکارپا /اثمار موسوینیا

89000
59000
15000
15000
15000

مینیماژ (کتاب جیبی)
ردیف
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

عنوان
در غیاب بالنکا
آزمون
حس
سوسک
دختر آگاممنون
سرود

خودخوار
خورشید روبه غروب
چنگ چمنزار

مثل حاالی ما
دوست مرحوم من

مردی با کاله مشکی ،پالتوی مشکی و کفش

مؤلف

آنتونیومونیز مولینا /اشکان
دانشمند
سیلون نوول /محمد
غفوری
عدنیه شبلی /آسیه
شهبازی

ایان مکیوان /اشکان
دانشمند

اسماعیل کاداره /مهدی
غبرائی

آین رند /فاطمه تناسان
روکه الراکی /نوشین
سلیمانی
اوسامو دازای /آزاده
سلحشور

ترومن کاپوتی /آرزو
مقدس

می ساتون /نیلوفر داد

آندری کورکوف /شهریار
وقفیپور
فرهاد پیربال /آکو

قیمت (تومان)
25000
25000
25000

25000
30000
25000
35000
35000
35000
35000
40000
35000

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

حسینپور

آبی

جویس کارول اوتس/حسام
جنانی/میترا مظاهری

پدرکشی
حقارت

آگراندیسمان
رختکن کودکی
آنها به اسبها شلیک میکنند
تخیل را مرده خیال کن
سرزمین اکتبر
غم

فیلیپ راث /سهیل سمی

30000

پاتریک مودیانو /سهراب
کریمی

40000

هوراس مک کوی/
محمد علی سپانلو

ساموئل بکت /غالمرضا
صراف

50000

غاده السمان /محبوبه
افشاری

بیروت 75

20000

بختیار علی /مریوان
حلبچهای

ارسوال کروبر لگوین/
بشیر عبدالهی

دورتر از هر جای دیگر

40000

40000

میرچا الیاده /فرهاد
بیگدلو

جوانی بدون جوانی

35000

ری برادبری /شهریار
وقفی پور
بارتلمی

عمویم جمشیدخان

40000

40000

50000
40000
45000

کتاب بوطیقا(نقد ادبی)
ردیف

عنوان

2

حاشیهای بر مبانی داستان (چ دوم)

4

در حاشیهی داستان (چاپ دوم)

1

3
5
6

7

مؤلف

دریچهی جنوبی تاریخچهی داستان
خوزستان

کورش اسدی ـ غالمرضا
رضایی

جابهجا کردن صندلیها

رسول یونان

شناختنامهی غالمحسین ساعدی

داستانهای پشت پرده (تمثیل در داستان
کوتاه معاصر ایران)
ایده

ابوتراب خسروی

قیمت (تومان)
180000
50000
15000

ابوتراب خسروی

39000

آرش آذرپناه

35000

محسن یاوری

60000

کورش اسدی

35000

نمایشنامه
ردیف
1

عنوان

سوراخ و صدای آهستهی برف (چاپ
دوم)

مؤلف /مترجم

قیمت (تومان)

جابر رمضانی

40000

2

بیضایی و کروکودیل (چ دوم)

4

آناکارنینا و سیگنال (چاپ دوم)

6

میز و ( 1979چاپ دوم)

3

5

وقتی خروس غلط میخواند و دقیقاً
مثل سبزوار بعد از عبور چنگیز
(چاپ دوم)
دریازدگی و پنج ثانیه برف (چاپ
دوم)

سیدمحمد مساوات

40000

علی شمس

40000

آرش عباسی

40000

عباس جمالی

40000

بهار کاتوزی

40000

7

رِوُلوِر و ضیافت پنالتیها (چاپ دوم)

پوریا کاکاوند

9

دندان جنایت

سم شپرد /امیر عطا جوالیی

8

ماراساد (چاپ دوم)

10

آمریکایی اولستر

12

دروغ و سکوت

11
13
14
15
16
17

فیلوکتت

هینرمولر /محمود حسینی زاد

40000

هراس
نمایشنامههای فراموششده
قصههای برزخی
میدان پارلمان

20
22

کاسپار (چاپدوم)

24
25
26

بئاتریچهها (منولوگهایی برای تئاتر و
چیزهای دیگر)

32

انتس کافکا  -روبر ژنتر /...علی
شمس

لن جنکین /علی حاجیمالعلی-
فاطمه سیادتی
جیمز فریتز/حسین جمالی-
مهرانگیز قهرمانی
آگوستو بوال /علی شمس

55000
40000
40000
40000

استفانو بنی /هدا عربشاهی

40000

لوکاس نَث /افسانه کمالی

40000

تاوان زیستن ( چاپ دوم)
پیرمرد کوتولهی مضحک

تادئوش روژهویچ /صدرالدین
زاهد

40000

حمام (چاپ دوم)

والدیمیر مایاکوفسکی /مرضیه
موسوی

عچق

آزادی تازه

29
31

فالک ریشتر /محمود حسینی
زاد

40000

مارتینا مایوک /شبنم موتابی

27

30

ناتالی ساروت  /فهیمه نجمی

40000

49000

مراقبت شدید

28

60000

کابوس هنرپیشه

خانهی عروسک 2

23

40000

کریستوفر دورنگ  /شیوا اردوئی

18

21

دیوید ایرلند /امیرحسین بیات

120000

60000

انقالب در آمریکای جنوبی

19

پیتر وایس  /عرفان ناظر

40000

اِرنانی (چ دوم)

پیتر هانتکه /سودابه فضایلی

موری شیسگال /شهرام زرگر

استانیسالو ویتکیهویچ /علی
شمس
ژان ژنه /مدیا کاشیگر

ویکتور هوگو /رامتین شهبازی

60000

45000
45000
45000
40000

45000

اتاقها و صورتبرداریها

فیلیپ مینیانا /زیبا خادمحقیقت

40000

تاسها و یک نمایشنامهی دیگر

نستور کابایرو /شهاب نادری

40000

آدمها

صحنههای دودی

استفن کَرَم /محمد منعم

نیک زاگون /فرهاد بیگدلو

40000
40000

33

ویلی کو ویلی کو بدو

ابراهیم پشتکوهی

40000

35

سگها و استخوانهای مادرم و یک
نمایشنامهی دیگر

مژگان خالقی

40000

جی.بی.پریستلی /پرستو
قائدرحمت

40000

34

تیوال

36

علی عابدی

من قبالً اینجا بودهام

37
38

درست آخر دنیا و داستان عشق

ژان لوک لَگَرس /زیبا
خادمحقیقت

هوسِ کشتن روی نوک زبان و
اکتینگ

انزو کُرمن /زیبا خادمحقیقت

40000

زَویه دورَنژه /زیبا خادمحقیقت

40000

ساموئل گوسیان /آندرانیک
خچومیان

40000

دیگری و باور دارم

39
40

پشت چراغقرمز و با نوای ویلن

41

گپوگفت و دو نمایشنامهی دیگر

43

خرمگس و این خونه بههمریختهست

علی عابدی

هندی از رؤیاها

هلن سیکسو /محمدعلی سپانلو و
فرزانه شهفر

42

یک زن و از کوچه باال آمدم و از کنار
اشباح گذر کردم

44

40000

کَرول فرِشِت /پریسا رشیدی

40000

فیلیپ مینیانا /زیبا خادمحقیقت

40000
40000

آخرالزمان

45

40000

مدیا کاشیگر

15000
19800

تئاتر
ردیف
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

عنوان

هنر رازآلود بازیگر
فرهنگ واژگان انسانشناسی تئاتر (چ
دوم)
اُرگاست در پرسپولیس

مؤلف

قیمت (تومان)

ائوجِنیو باربا و نیکوال ساوارِزه/
علی شمس و هدا عربشاهی

200000

اِی .سی .اِچ .اِسمیت /ملیحه
وفامهر

98000

تحلیل نمایشنامه :راهنمای موردی
درام مدرن غربی

آر .ج .کاردولو /احسان
زیورعالم

چشمانداز آیینهای نمایشی

ریچارد شکنر  /رضوانه امامی
پور

کمدیا دل آرته

سیرو فرونه /دومان ریاضی

تئاتر پست دراماتیک و امر سیاسی

کارن یورس  /نرگس یزدی

آنتونن آرتو و اثرش

مارتین اسلین /امیر شاکری

گفتوگوهایی با بکت و دربارهی او
مسیر بازیگر
تدریس مطالعات اجرا

سرقت آتش از خدایان (چاپ دوم)

مل گاسو  /علی حاتم

میخاییل چخوف /مرضیه
موسوی

ناتان استاکی -سینتیا ویمر/
آفق میرقاسمی
جیمز بونت/پوپک رحیمی

75000
40000
148000
115000
80000
50000
59000
120000
149000

12
13
14
15
16

17
18
19

کیت جانستون/علی شمس-
افسانه کمالی

بداههپردازی ،قصهسازی ،هنر خلق
چیزها

پاتریس پاوی /علی
حاجیمالعلی

میزانسن معاصر

ادوراد براون /رضوانه امامیپور

میرهولد در تئاتر

توماس استرمایر /حمیدرضا و
حامد امان پورقرایی

تئاتر و ترس

آندره برنارد /ولفگانگ
اشتاینمولر /ارسوال استریکر/
علیرضا کیمنش

ایدیونکسیس

ماروین کارلسون /احسان
زیورعالم

پرفورمنس یک مقدمهی اجتماعی

تاداشی سوزوکی /نرگس یزدی

فرهنگ بدن است

ائوجینیو باربا و نیکوال ساوارزه/
محسن تمدنینژاد و شهاب
آگاهی

پنج قارهی تئاتر

129000
160000
190000
60000
99000
200000
160000
260000

تاریخ و سیاست
ردیف

عنوان

2

ویال اِربِل :جنگ جهانی دوم ،فرار و خانهای
در فرانسه (چاپ دوم)

رزماری سالیوان /مریم
الماسی

4

تاریخ تفکر سیاسی چین

یونگمین کیم /علی ربیع

75000

روبرت آ .دال /داود سپاهی

30000

6

ایران و آمریکا تاریخ یک رابطه از 1720
تا (2020چاپدوم)

جان قزوینیان /محسن
عسکری جهقی

240000

1

 48قانون قدرت ( چاپ دوم)

3

پاپ شاه تبعید پایِس نهم و ظهور اروپای
نوین (چاپ دوم)

5

قانون اساسی آمریکا چقدر دموکراتیک
است

7
8
9
10
11
12
13

راههای ابریشم
در باب عقل پوپولیستی
تاریخ خاورمیانه
دنیای بدون اسالم
ناخود آگاه سیاسی (چاپ دوم)
پایان همیشه نزدیک است
فرانقدهایی بر ناخودآگاه سیاسی

مؤلف

روبرتگرین /کیانوش امیری

دیوید ایزریئل .کرتزر/
علیرضا عامری

پیتر فرنکوپن  /علیرضا
عامری

ارنستو الکالئو  /علی ربیع
پیتر منسفیلد /کیانوش
امیری
گراهام ایفولر /فائقه
شاهحسینی

فردریک جیمسن  /حسین
صافی
دن کارلین /احمدرضا
سرمدی

فردریک جیمسن و سارا

قیمت (تومان)
180000
115000
98000

220000
90000
240000
120000
180000
69000
50000

14

دنیوس و تری ایگلتون/
حسین صافی
جنگ پولها

ژاک میسترال /کیانوش
امیری

120000

فلسفه (استخوانهای روح)
ردیف

عنوان

2

فرار به مهلکه (تمرینهایی در کار
تئوریک)

4

ش سیاست:منشیان و
ت فکر و دان ِ
وزار ِ
تبعیدیان (چاپ دوم)

1

3

5

6
7
8
9

10
11
12

ی جهانهای
مِتافیزیک و گمانهساز ِ
برونعلم (چاپ دوم)

فروید و غیراروپاییها (چاپ دوم)

جنگهای حافظه :بازگشت به متن
فرویدی
محبوس در هزارتو یا مذاب در آسمان
(چاپ دوم)
فهم پساساختارگرایی (چاپ دوم)
میراث فرانسوی نیچه (تبارشناسی
پساساختارگرایی) (چاپ دوم)
مدرنیسم :پنج خوانش سیاسی (چاپ
دوم)
آیندهای برای نقد
جستارهایی دربارهی زن (چاپ سوم)

19

شهریار وقفیپور و محرم
محمدی

40000

فیل مولن ،سوزی اوربک،
اشلی کانوی /سپیده
معتمدی

40000

شهریار وقفیپور

40000

جیمز ویلیامز/
سیدمحمدجواد سیدی

50000

آلن د.شریفت/
سیدمحمدجواد سیدی

تری ایگلتون ،فردریک
جیمسون /محمدعلی
جعفری
کاترین بلسی /حبیب
رستمی

سوزان سانتاگ /آذر جواد
زاده

50000
40000
50000
40000

روحهای بیمار ،ذهنهای سالم

جان کاگ /ملیکا خوش نژاد

داستایفسکی در سیبری از هگل
میخواند و میگرید (چاپ دوم)

لزلواف.فولدنی/یاسمن ثانوی

89000

ریشارد داوید پرشت /فاطمه
تناسان

120000

15

18

ادوارد سعید /نوید حمزوی

40000

59000

سقراط اکسپرس

17

روزبه صدرآرا

40000

فرازمینی ها

13

16

کانتَن مِیاسو /مدیا کاشیگر

40000

جیم الخلیلی /مریم امیری
مبعوث

پساحقیقت

14

مؤلف

قیمت (تومان)

من کیستم؟ و آن وقت چند نفر؟
چگونه عاشق جهان شویم؟
درسگفتارهای مقدماتی دربارهی

لی مک اینتایر /نگار صابرآرا
اریک واینر /شقایق الکائی

استفان کالین /آنوشکا
عسکری
آستریدگستر /سپیده

95000
69000

120000

69000
59000

20
21

معتمدی

الکان

دیرشکوفاشدگان

مرگ را جدی نگیر :آرای اسپینوزا در
باب چگونهزیستن و چگونهمردن

ریچ کارلگارد /الهام طاهری
استیون ندلر /مهدیه
مهدیانفر

120000
120000

متفرقه
ردیف
1

عنوان
گریزان (چ دوم)

2

اعترافات (چاپ دوم)

4

پارچهفروش عاشق (چاپ سوم)

3
5
6

مؤلف

الیف شافاک /صابر
حسینی
حامد ابراهیمپور

قیمت (تومان)
39000
15000

آغوشی برای یک سفر طوالنی (چاپ سوم)

سید محمد مرکبیان

15000

لطفاً صندلی عقب بنشینید

سیداحمد حسینی

15000

احمدرضا احمدی

50000

بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی
جهان

محمد صالحعال

35000

