




 

 ادبيات و ترجمه
 تمام آنچه هرگز به تو نگفتم

 سلست اینگنویسنده: 

 مرضیه خسرویمترجم: 

 ۱۳۹۵-سوم : نوبت چاپ

 تومان۲۰۰۰۰:قیمت
 

 و کتاِب ساِل آمازون ٢٠١٤ن رمان سال یپرفروش تر 
 

لیدیا مرده اما هنوز کسی نمی داند." داستان با این واقعیت ساده و " 
شود. روایت دختر نوجـوانی کـه در  در عین حال سهمگین آغاز می

چینی به دنیا آمده ، دختری کـه بـرای حفـظ -خانواده ای آمریکایی
کنـد امـا  ها فداکاری می سالجمع خانوادگی و در کنار داشتن مادر 

ای را از دســت  تــاب تحمــل زنــدگی در چنــان خــانواده در نهایــت
ی  های فرهنگـی در جامعـه ای که به لحاظ تفاوت خانواده دهد، می

تواننـد  و عمال نمیخود را منزوی کرده اند  ۷۰و  ۶۰آمریکای دهه 
ایـن کتـاب کـه یکـی از  .شان ارتباط برقـرار کننـد با محیط اطراف

ــرین کتاب پرفروش ــال  ت ــای س ــق ٢.١٤ه ــتان عش ــوده داس ها و  ب
شوند و تنها پس از مرگ  آرزوهایی است که هرگز بر زبان آورده نمی

ها و خاطرات عزیزشـان  که بازماندگان آن را از میان یادگاری .است
درمی یابند. تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم در حقیقت بیانگر عدم 

شـود اعضـای  ایی اسـت کـه موجـب میها و آرزوهـ درک خواسته
 .خانواده از هم فاصله بگیرند

 ببینیم توانیم تمام نورهایی که نمی
 آنتونی ُدوئرنویسنده: 

یم طباطباییهامترجم:   مر
 ۱۳۹۵-چهارم   :نوبت چاپ

 تومان ۲۹۰۰۰:قیمت
 

  ٢٠١٥تزر سال یزه پولیی جا برنده
 

های  مثبتـی در رسـانهاین رمان بعد از انتشار خود با نقدهای بسیار 

یـک رمـان  .دنیا همراه شده و از سوی بسیاری سـتوده شـده اسـت

العاده بلند پروازانه و زیبا در مورد یـک دختـر نابینـای  پرفروش فوق

ی اشـغال شـده بـا پسـری آلمـانی برخـورد  فرانسوی که در فرانسـه

ترین دغدغه هر دو تالش برای زنده ماندن  که بزرگ حالیکند. در می

تـرین ویژگـی  مهـم .های جنگ جهانی دوم است یان ویرانگریدر م

نثر دوئر در این اثر پرداخت دقیق و موشکافانه به جزئیات است که 

آن متن را بسیار جذاب و ملموس کرده است. خواننـده ایـن رمـان 

ی آن خـود در آن مقطـع حضـور  کند کـه انگـار نویسـنده حس می

تواند این چنین دقیق بـه  میداشته و وقایع را به چشم دیده است که 

 توصیف جزئیات آن بپردازد
 
 

 اعزام مجدد
 فیل ِکِلینویسنده: 

 سمیرا چوپانیمترجم: 
 ۱۳۹۵-دوم : نوبت چاپ

 تومان ۲۰۰۰۰:قیمت
 

  ٢٠١٤ی ملی سال  زهیی جا برنده
 

ِکِلی در این کتاب تجربیات سربازان و کهنه سربازانی را به تصـویر 
 .اند عراق خدمت کرده کشد که در زمان جنگ می

ــودن، دچــار  ــا از دوســتانش کشــته شــده ب ــیش کــه دو ت در دو هفتــه پ
زد،  مشکالت روحی و حمالت عصبی شده بود. بـه دیـوار مشـت مـی

بـرد.  با خوردن سه چهار تا قرص خـوابش میتونست بخوابه، فقط  نمی
دیـد، کـابوس مـرگ دوسـتانش، مـرگ  خوابید کـابوس می وقتی هم می

 های خشونت بار و ترسناک. خودش، کابوس
نفس،  اندوه، تنگـی زدگی بود؛ اضطراب شدید، غم اینا همه عالیم جنگ

 بدتر احساس نومیدی مطلق. قلب، و از همهافزایش ضربان 

شـیخ  ی ی همسران اجنـه همه 
 محمود

  لطیف هلمت نویسنده: 
یاد شیریمترجم:   فر

   ۱۳۹۵-اول   :نوبت چاپ
 تومان  ۷۰۰۰:قیمت

 

ای، ولـی خیـال  نیست از شهری حرف بزنی که تا حاال ندیدهآسان 

ای. سخت است از ماهیگیری  کنی هزار سال در آن زندگی کرده می

و شکاِر نهنگ در دریایی حرف بزنی که خودت با قلم مـو و رنـِگ 

 .ای آبی خلق کرده

ــحرگاهان وقتــی خیابان هایم را  های شــهر، قــدم هــا و کوچــه س

ها، تـور مـاهیگیری بـرایم  ی خانـه ز پنجـرهدزدیدند، دخترانـی ا می

دانم! شاید خیابـان  کردند صیدم کنند. نمی انداختند و سعی می می

 !دریا بود و من ماهی



 
 تارهای جادویی فرانکی ِپِرستو 

 میچ آلبومنویسنده: 
 سحر توکلیمترجم: 

 ۱۳۹۵-اول : نوبت چاپ
 تومان ۲۳۰۰۰ :قیمت

 

آلبـوم، فرد این اثـر مـیچ  ویژگی منحصربه

راوی متفـاوت و نامتعــارف رمـان اســت. راوی ایـن رمــان صــدای 

موسیقی است که به روایت داستان و زندگی گیتاریست خوش نام و 

پردازد. داستان از مراسم تدفین و  ای به نام فرانکی پرستو می اسطوره

شود و تا لحظه پایـانی،  خاکسپاری شخصیت اصلی رمان آغاز می

تـرین  هـا و اتفاقـات زنـدگی بـزرگ چالشآهنگ متفاوتی از  ضرب

کنـد کـه بـا شـش سـیم جـادویی  گیتاریست جامعه هنری ارائه می

ای است کوچک از استاد گیتار نابینـایش، زنـدگی  گیتارش که هدیه

ای  دهد. داستان کودک یتیم نـه سـاله ها را تحت تأثیر قرار می انسان

اهی آمریکـا های داخلی اسپانیا به دنبال تقدیرش ر که در پس جنگ

 .گذارد شود و ته یک کشتی کوچک پا به این سرزمین می می

 

 

یایی   فانوس در
 َالیسون مورنویسنده: 

 ابراهیم فتوتمترجم: 
 ۱۳۹۴-اول: نوبت چاپ

 تومان ۱۳۰۰۰:قیمت
  ٢٠١٢ی من بوکر سال  زهیجا یینامزد نها

 

فانوس دریایی روایتگر تمام عیار تنهایی در قـاب دو انسـان اسـت. 

دهد که بـا  سال تشکیل می شخصیت محوری داستان را مردی میان

جدا شدن از همسرش اکنون راهـی سـفری بـه آلمـان بـرای تغییـر 

های دریای شمال  ای که آب ی کشتی روحیه است. داستان بر عرشه

ی رایـن  روی در امتداد رودخانـه شود و با پیاده پیماید آغاز می را می

شویم که روایتی بسیار  ان با زنی آشنا مییابد. در سیر داست ادامه می

 .شبیه به مرد داستان را دارد

 صداهایی از چرنوبیل 
 سوتالنا آلکسیویچنویسنده: 

 حدیث حسینیمترجم: 
 ۱۳۹۵-سوم:نوبت چاپ

 تومان ۲۲۰۰۰:قیمت
 

  ۲۰۱۵ی نوبل ادبیات سال  زهیبرنده جا
 

عینـی، شـامل شاهد  ۵۰۰الکسیویچ در این کتاب از زبان بالغ بر 

ها و مردم معمولی  کننده ها، پاکسازی نشان پزشکان، فیزکدانان، آتش

 .به بررسی ابعاد این فاجعه پرداخته است
 

ســاله الکســیویچ اســت بــرای  ۱۰کتــاب حاضــر، حاصــل تــالش 

زدن در این حادثه از طریـق گفتگـو بـا  آوری مستندات و نقب جمع

گتــرین فاجعــه درگیــر بزر ۱۹۸۶آوریــل  ۲۶مردمــی کــه از صــبح 

تکنولوژیک قرن بیستم شدند و هنوز هـم بـا عواقـب آن دسـت بـه 

 .گریبانند

 

 

 بعد از روز مادر ی یکشنبه
یسنده:   ادوارد پی. جونزنو

ین معتمدیمترجم:   شیر
 ۱۳۹۴-اول :نوبت چاپ

 تومان ۱۲۰۰۰:قیمت
 

 ۱۹۹۳ی پن (همینگوی) سال  ی جایزه برنده
 

گرایانه و شخصی جونز اسـت از زنـدگی  ها روایت واقع این داستان

ی کارگری شـهر نیویـورک. او بـا خوانـدن کتـاب  سیاهپوستان طبقه

ها اثر جیمز جویس بر آن شد تا در این مجموعه رویکردی  دوبلینی

 .مشابه به شهر نیویورک داشته باشد



 
 های بسیار خوب زندگی 

 جی.کی. رولینگنویسنده: 

 حسن عارفیمترجم: 

 ۱۳۹۴-دوم: نوبت چاپ

 تومان۸۰۰۰:قیمت

 
ن ینی آن، ایریزندگی چون داستان است: نه به درازای آن، بلکه به ش

  .ت داردیزی است که اهمیهمان چ

الن دانشگاه هاروارد ینگ در جمع فارغ التحصیسخنرانی خانم رول

سـنده ینـگ" نوین اثر "ِجی ِکـی رولیتر ن کتاب و البته متفاوتیآخر

 پاترهای هری  مجموعه کتاب

 

 

 

 

 

 

 به دیگر سخن 
 جومپا الهیرینویسنده: 

 معصومه عسکریمترجم: 
 ۱۳۹۵- اول : نوبت چاپ

 تومان ۸۰۰۰:قیمت
 

ین کتاب برنده  ۲۰۰۰ی جایزه پولیتزر سال آخر
 

ی سـنگینی بـر  دافنه تازه دعای خود را به پایان رسـانده بـود کـه سـایه«
پوشـاند. موهـایش اش را پوسـت نـازک درخـت  هایش افتاد. سینه اندام

ها پیچ خورد، پاهـایش  هایش توی شاخه ها کشیده شد، دست توی برگ
ها سفت و ثابت شد و رفـت الی  هم در یک چشم به هم زدن مثل ریشه

وقتی آپولو دسـتش را » ها و صورتش هم، نوک درخت ناپدید شد. ریشه
ی دافنـه دارد زیـر ایـن  احساس کـرد سـینه«ی این درخت کشید.  به تنه

آمیز  دگردیسـی رونـدی اسـت کـه هـم خشـونت» تپد ست جدید میپو
است. هم احیا کننده؛ مرگ و تولد. روشن نیسـت کـه کجـا الهـه تمـام 

شود. زیبایی این صحنه تلفیق دو عنصـر در  شود و درخت شروع می می
هم پیچیده است که هر دو جود دارند. این صحنه به ما دو تصویر ارائـه 

ای کهـن، حـس معنـایی  کند. در قالب افسـانه یدهد و ما را گمراه م می
کند. اینکه چیزی تعریـف نشـده و  بودن دو چیز در یک زمان را بیان می

 مبهم باشی و هویتی دوگانه داشته باشی.

 عاشق ژاپنی 

 ایزابل آلنده نویسنده: 
 معصومه عسکریمترجم: 

 ۱۳۹۵-اول   :نوبت چاپ
 تومان ۲۰۰۰۰:قیمت

 

  ٢٠١٦ن کتاب سال یدای بهتر یکاند
 

گذرد، به انتخاب آمازون،  این رمان که تنها چند ماه از انتشارش می
نیز شده است و نیویورک مگزین آن را  ۲۰۱۶کاندیدای بهترین رمان سال 

 .یکی از پیشروترین آثار سال خوانده است
آلنده که زنان در آثارش از قوت و قدرت باالیی برخوردار هستند، در این 

پردازد و ضمن  نیز همزمان به زندگی دو زن از دو نسل مختلف میاثر 
های سر راه این دو زن، مفهوم عشق را عالوه بر  روایت زندگی و چالش

 کشد. آنچه همه با آن آشنا هستند، در معنایی جدید و ناب به تصویر می
قدرت او در پروراندن شخصیت قوی زن در این اثر آن را بسیار ستودنی 

 ت.کرده اس
ای جدید در باب  ی ایده آنچه این اثر را شاخص می کند عالوه بر ارائه

عشق، ساخت فضاهای جدید و روابط نو در این فضاهاست که مشابه 
 .توان سراغ گرفت در آثاری با مضامین عاشقانه کمتر می آن 

 میرایی 
 گونتر گراسنویسنده: 

 خسرو و سارا کیانرادمترجم: 
 ۱۳۹۵-اول   :چاپ نوبت
 تومان  ۱۰۰۰۰:قیمت

 
ین کتاب برنده  ۱۹۹۹نوبل سال  ی جایزه ی آخر

 

 ۲۰۱۵در آوریـل کـه ، آخرین کتاب گونتر گـراس اسـت »میرایی«

شود که شماری از  انتشار یافت. این اثر نودوشش شعر را شامل می

اند. برخی نیز از قالـب  ی پروسیای شرقی سروده شده ها با لهجه آن

ی ادبـی، یادداشـت و  تر حالت قطعهواقع بیشون رفته و در شعر بیر

رو کتـاب حاضـر، کـه عنـوان  اند. از ایـن گاهی داستانک پیدا کرده

ی میـان نظـم و نثـر قـرار  است در فاصله» در باِب میرایی«کاملش 

هـایی از خـود گـراس همـراه  دارد. مطالب کتاب، همچنین با طرح

، ناشـر تایدلشـاست. این واپسین اثِر گونتر گراس نیز توسـط نشـر 

 ی بازار نشر شد. هزار نسخه روانه ی آثار او در آلمان در پنجاه ویژه



 
 دختری در قطار  

  پائوال هاوکینزنویسنده: 
 علی قانعمترجم: 

 ۱۳۹۵-اول :چاپ نوبت
 تومان ۲۰۰۰۰ :قیمت

 ٢٠١٥ن رمان سال یتر  پرفروش

ــی ســی و دوســاله و الکلــی اســت کــه دورٔه ســختی از  راشــل واتســون زن
، شوهر سـابقش دو سـال پـیش او را بـه خـاطر تام .گذراند اش را می زندگی

زدواج کرده و یـک دختـر دارنـد. ا آنااش ترک کرده است. االن او و  معشوقه
 ول مگان هیپاش  متاهل ی هدهد و با همسای را هم فریب می آناحال تام، بهر

در .اش اسـت پـدر بچـه تـامکند که  باردار است و فکر می مگان.رابطه دارد
کند، متوجه زوج زیبایی  وآمد می رفت حالیکه راشل هر روز با قطار به لندن

 شاد هسـتند حسـادت می شود و به آن می
ً
هـا را تماشـا  کنـد. آن ها که ظاهرا

گفتگو  ها کند. گرچه هرگز با آن پردازی می ها خیال کرده و در مورد زندگی آن
نکرده است، اما عقیـده دارد آنهـا زوج کامـل هسـتند. روزهـای بعـدی در 

شـود کـه آن  خوانـد و متوجـه می شدن زنی می روزنامه خبری را در مورد گم
شود نکنددر روز حادثه در حالی که مست  نگران می راشل .است مگان-زن

آورده باشد، و شروع به تحقیق در مورد مـاجرا  مگانو خراب بوده بالیی سر 
گوید  به او دروغ می مگانشوهر  اسکاتبرای نزدیک شدن به  راشل.کند می

زمانی کـه  .گردد می آناو  تامهای مکرر موجب پریشانی هر دوی  و با مستی
متوجـه  راشلکند، او و  پیدا می مگانبا  تاممدارکی در مورد رابطه داشتن  آنا

 تام.شوند گوید و با او مواجه می در مورد همه چیز دروغ می تامه شوند ک می
اش  به او گفته پدر فرزند متولـد نشـده مگانکند که بعد از اینکه  اعتراف می

در  راشـلکنـد و  حملـه می راشـلبـه  تام.است او را کشته و دفن کرده است
 .کشد دفاع از خود او را می

 مردان در کشور 
 هشام معطرنویسنده: 

 شبنم سمیعیانمترجم: 
 ۱۳۹۵-اول : چاپ نوبت
 تومان۱۵۰۰۰:قیمت

 

  ٢٠٠٦ی من بوکر سال  زهیجا یینامزد نها
 

آوری را بـه  فضـای خفقـان» در کشور مـردان«هشام مطر در رمان 
دهد که معمر قـذافی، رهبـر سـابق کشـور  مخاطب خود نشان می

سـلیمان کـه لیبی، مسبب آن بود. راوی داستان جوانی است به نـام 
 .نویسـد برد و از غربت می داستان را با مرور خاطراتش به پیش می

کند زیرا پدر برای تجارت بـه  سلیمان به دور از پدر خود زندگی می
 ۹سرزمینی دیگر مهاجرت کرده و مسوولیت خانه را بر دوش پسـر 

اش گذاشته. راوی کوچک داستان که مسـوولیتی سـنگین را در  ساله
کند روزی پدرش را در میدان  دوش خود احساس می غیاب پدر بر

کنـد و حضـور او را نادیـده  اعتنـایی می بیند و پدر به او بی بازار می
شکند  گونه است که تصورات ذهنی سلیمان در هم می گیرد. این می

ر و شـود کـه حتـی پـد و دنیای پیش رویش بـه جهـانی تبـدیل می
 د.گوین مادرش هم در آن دروغ می

 عاشقی همینگوی دوران 
 ای هاچنر ی اِ نویسنده: 

 مهرنوش امیریمترجم: 
 ۱۳۹۵-اول :چاپ نوبت
 تومان ۱۱۰۰۰:قیمت

همینگوی، مـن ارنست پنجاه سال پیش، چند سال بعد از مرگ : هاز نویسند

مـان  را براسـاس سـی سـال ماجراهـای تلـخ و شـیرین پاپا همینگویکتاب 

اند، به ماجرای بهـار  برای کسانی که کتاب پاپا همینگوی را نخواندهنوشتم. 

و سـپس در یـک  کازماپالتیـانی  کنم؛ زمانی که در مجلـه اشاره می ۱۳۹۴

کردم و  ی ادبی دیگر، که بعدها توسط گورلی براون منحل شد، کار می مجله

ای  برای مأموریت مضحک درخواست از همینگوی جهـت نگـارش مقالـه

در ایـن فکـر بـود کـه سـردبیر . عازم هاوانا شدم » ی ادبیات آینده«ی  درباره

هـای مختلـف  انـداز رشـته ای از مجله را بـه بررسـی آینـده و چشـم شماره

ی معمـاری، هنـری فـورد دوم  فرانک لویـد رایـت دربـاره ؛اختصاص دهد

طور که گفـتم، همینگـوی  همان و ی هنر ها، پیکاسو درباره ی اتومبیل درباره

 .ندنظر بود ی ادبیات صاحب رهدربا

 برشت، برشِت شاعر 
 شعرهای برتولت برشت نویسنده:
 علی عبداللهی مترجم: 

 ۱۳۹۵-اول  :چاپنوبت 
 تومان ۱۵۰۰۰:قیمت

پرداز، پیش از ایـن آثـار بسـیاری بـه  نویس و درام در مورد برشت نمایشنامه

فارسی منتشر شده است. اما برشت شاعر هر جز درموارد انـدُک، کمتـر بـه 

تـوان ادعـا کردکـه اگـر  خوانندگان ایرانی معرفی شده است. بـه جـرأت می

 نمایشنامههای برشت ازمیان برود  روزی نمایشنامه
ً
و آفریـده های ا یا اصوال

ای قدرتمنـد و  تواند چهـره توانست و می شد، برشت شاعر به تنهایی می نمی

 برجسته در شعر جهان باشد.
 

 تو ضعفی نداشتی، 

  :من داشتم

 .من عاشق بودم

 



 
 کافکا ه کال 

یچارد براتیگاننویسنده:   ر

 ابراهیم فتوتمترجم: 

 زهرا امینیتصویرگر:

 ۱۳۹۵- اول: نوبت چاپ

 تومان۱۲۰۰۰:قیمت

 مجموعه شعر 
 انگلیسی) –متن دوزبانه(فارسی 

 »آویز بلورت گردن«

 آویز بلورت تراود گردن می

 چکد مهتاب چکه می چکه

 ات آرام قرار سینه از فراز بی

 که پوشیده لباس روشن فجر

 کند هموار تا بستر می

 راه پرنشیب خانه را لنگان

 

یک، عاشقانه،  عمیق تار
 اوتسجویس کارول نویسنده: 

 معصومه عسکریمترجم: 
 ۱۳۹۵- اول: نوبت چاپ

 تومان ۲۵۰۰۰:قیمت
 

یکایی داستان  های کوتاه آمر
مـیالدی  ۱۹۳۸ در شانزده ژوئن سال»  جویس کرول اوتس«خانم 

ای که بارها در  در نیویورک متولد شد. منطقه» الک پورت«در شهر 

 تـرین؛ او یکـی از محبـوبهـایش بـه کـاوش آن پرداخـت.  داستان

ترین نویسـندگان معاصـر آمریکاسـت. شـهرت  پرکارترین و مطرح

نویسی این است که همـواره بـا قـوای احساسـی و  اوتس در داستان

دهـد.  کند و شـرح می ها را لمس می تیواقع ،منطقی راوی داستان

های اوتس فقر، آزار جنسی، تضاد طبقاتی، عشـق بـه  سوژه داستان

خشـونت نیـز در  واقعـی هسـتند.قدرت، زنان و گاه نیز مفاهیم فرا 

 خورد. هایش به چشم می بیشتر داستان

 

 دفتر شعرهای منثور 

 ایوان تورگینفنویسنده: 
 محمود حدادیمترجم: 

 ۱۳۹۵-اول   :نوبت چاپ
 تومان ۸۰۰۰:قیمت

 

) همــراه ۱۸۱۸-۱۸۸۳در ادبیـات امــروز اروپـا، ایــوان تورگنیـف (

ی رمان روسـی  گانه سه های داستایوفسکی و لئون تولستوی از ستاره

امـا از وی بسـیاری هـم داسـتان،  .آیـد در قرن نوزدهم به شمار می

ــاله ــه رس ــد ب ــناختی و نق ــت های زیباش ــده اس ــف  .جا مان تورگنی

هایی طوالنی، خاصـه در آلمـان و فرانسـه داشـته اسـت. در  اقامت

با آثار هگل، گوتـه  -که در برلین گذشت –اش  های دانشجویی سال

هاور نزدیکی فکری یافت. چنین است که نگاه هنری و خاصه شوپن

یابـد، هـر چنـد کـه  رود و رنگی اروپایی می وی از روسیه فراتر می

گرایی ادبیـات مـیهن خـودش، بـر  ی او هم در اساس بر واقـع شیوه

تر در ایـن  رئالیسم متعهد روسی آن روزگار تکیه دارد. اما شـاخص

ای از غم، که به این  سایهی نثر وی است، همراه  میان لحن شاعرانه

 .بخشد نثر رنگی رمانتیک می

 یک شب پاییزی 
یسنده:  نویسندگان بزرگ روس نو
 ساناز جهان بیگلریمترجم: 

 ۱۳۹۳-اول  :نوبت چاپ
 تومان  ۱۵۰۰۰:قیمت

 

 های کتاب عبارتند از: برخی از داستان
 

 واسیلویچ گوگول یکالیاز ن یشنل: اثر
 یویچ تورگنیف سرگئیوان یا ی ازاثر :پزشک دهکده

ــت کر ــمس و عرویدرخ ــس ــری ازس ــاییلوویچ ی: اث ــودور میخ  فی
 داستایفسکی

لئـو نیکالیـویچ  کنـد: اثـری از داند اما صبر می میخدا حقیقت را 
 تولستوی

 چ کورولنکویونویر گاالکتیمیوالد از یا: اثریک رویها،  هیسا
 وسواالد میخائیالویچ گارشین از یعالمت هشدار: اثر

 چ سولوگوبیفئودور کوزم از یموشک: اثرقایم 
 چ پوتاپنکویویکالین یگناتیا از یمخلوع: اثر

 ونوفیچ سمیوییسرگئی ترنت از یخدمتکار: اثر

 ماکسیم گورکی از ی: اثریزیک شب پائی



 
 زندگی عزیز  

  آلیس مونرونویسنده: 
یم صبوریمترجم:   مر

 ۱۳۹۵- پنجم :نوبت چاپ
 تومان ۲۰۰۰۰ :قیمت

 

 ۲۰۱۳نوبل ادبیات  ی جایزهی  برنده
 

کـه شـامل چهـارده داسـتان کوتـاه  زنـدگی عزیـز،داستان  مجموعه

ی کانــادایی، آلــیس مــونرو، اســت.  اســت، آخــرین اثــر نویســنده

های ایـن مجموعـه در منـاطق و شـهرهای اطـراف دریاچـه  داستان

ــورن می ــیت ه ــذرد و شخص ــب  گ ــیت اغل ــد شخص هایش مانن

ی  آلیس مـونرو، برنـده .مولی هستندهایی مع های مونرو آدم داستان

نویســان معاصــر  کوتاه تــرین داستان ، از بزرگ۲۰۱۳نوبــل ادبیــات 

هایش تصویری موشـکافانه از  ساله در داستان ۸۲است. این بانوی 

کنـد. او بیشـتر بـه زنـدگی  هایش ارائه می زندگی روزمره شخصیت

 پـردازد. هایش می های شهرهای کوچک و محـل وقـوع داسـتان آدم

های مـونرو زنـانی بـا روحیـه و تفکـر  های زن در داستان شخصیت

 پیچیده هستند

 

یس   کافه پار
یسنده:   نویسندگان بزرگ جهاننو
یم صبوریمترجم:   مر

 ۱۳۹۵-دهم: نوبت چاپ
 تومان ۲۰۰۰۰:قیمت

 

این کتاب را داشـته باشـی و بـروی یـک گوشـه دنـج، فقـط کتـاب 

برتـرین آثـار داسـتانی جهـان را ای! هم کتابخانه کاملی از  نخوانده

ــت ــوی دس ــته ت ــه داش ــان  هایت نگ ــودت را مهم ــم خ ــک ای، ه ی

ای. تا سر یک میز، پـا بـه پـای فئـودر  نشینی به یادماندنی کرده کافه

داستایوفسکی، لئون تولستوی، جومپا الهیری و دیگر بلنـد قـدهای 

ادبیات داستانی جهان، داستان زندگی قهرمانـانی را ورق بزنـی کـه 

هایشـان، سـخت شـبیه  هل امروز و اینجـا نیسـتند، امـا روزمرگیا

 .های مردم امروز و اینجاست افسانه

یاچه   در
 بنانا یوشیموتونویسنده: 

 مژگان رنجبرمترجم: 
 ۱۳۹۵-اول نوبت چاپ

 تومان ۱۱۰۰۰:قیمت
 

 

 ٢٠١١ا" در سالی"من آس یی ادب زهیجا یینامزد نها
 

شـود کـه  هیرو بازگو می نام چیدر این کتاب، داستان زن جوانی به 

کند، با این امید که بـر  به دنبال مرگ مادرش به توکیو نقل مکان می

ای را به عنوان گرافیست آغاز کند. پس  غم و اندوهش غلبه، و حرفه

یابد کـه زمـان زیـادی را صـرف  از مدتی او خود را در شرایطی می

کند، تا اینکه به  اش و خیره شدن به بیرون می ایستادن در کنار پنجره

شود کـه او نیـز زمـان  تدریج متوجه مرد جوانی به نام ناکاجیما می

اش کـه در سـوی دیگـر خیابـان قـرار دارد،  زیادی را در کنار پنجره

 گذراند می

 

های  وسال رنگ تسوکورو تازاکی بی
یارتش  ز

 هاروکی موراکامینویسنده: 
 زر مارال زالمترجم: 

 ۱۳۹۵-سوم :چاپنوبت 
 تومان ۲۰۰۰۰:قیمت

 

، ۱۹۹۵نـام دارد. در سـال  تسوکورو تازاکیشخصیت اصلی کتاب 

اش بودنـد،  های دبیرسـتان کالسـی سوکورو که همتدوستان نزدیک 

اند و ایـن  ناگهان بدون هیچ توضیحی تماس خود را با او قطع کرده

سال بعد  ۱۶اتفاق تاثیرات زیادی بر روحیه سوکورو گذاشته است. 

ــال  ــتت، ۲۰۱۱در س ــرار دوس ــه اص ــوکورو ب ــال  س ــه دنب دخترش ب

اش مالقـات  توضیحی برای این مـاجرا، دوبـاره بـا دوسـتان سـابق

 .کند می

 



 
 شازده کوچولو

آنتوان دوسنت نویسنده: 
  اگزوپری
یم صبوری مترجم:   مر

 ۱۳۹۴- سوم :نوبت چاپ
 تومان ۱۷۰۰۰ :قیمت

 
ــو گفــت:  ــ یدارم دنبــال دوســتانم م«شــازده کوچول  یگــردم. نگفت

 »؟یچ یعنی» یاهل«

 یوقتـه بـه دسـت فراموشـ یلیاست که خ یزیك چی«روباه گفت: 

 »کردن است. ایجاد عالقهاش  یسپرده شده، معن

 کردن؟  ایجاد عالقه -

ك پسـربچه، مثـل ی، جز یستین یچیمن، تو هنوز ه یدرسته! برا -

ندارم. و تو هم بـه مـن  یازیگر و من به تو نیصدها هزار پسربچة د

ك روبـاه یستم جز ین یزیتو هم، من چ ی. برایندار یاجیچ احتیه

. آن وقـت بـه یکنـ یگر. اما اگر مـرا اهلـیمثل صدها هزار روباه د

 م.یشو یازمند میگر نیهمد

 

 نشی برای اینکه درمحله گم
یک مودیانونویسنده:   پاتر

 زهرا خدادادیمترجم: 
 ۱۳۹۴-اول: نوبت چاپ

 تومان ۷۵۰۰:قیمت
 

ای در حـدود شصـت  ژان دراگان نویسنده شخصیت اصلی داستان

برد و از ترس رویارویی با اندوهی کـه  ساله که در تنهایی به سر می

هـا  اش است از پرداختن و فکر کردن بـه آن زمـان آمیخته با گذشته

خـورد.  هاست که دیگر تلفـن او زنـگ نمـی کند. مدت اجتناب می

ای به  نویسنده نویسد. تنها کتاب تاریخ طبیعی دیگر چندان هم نمی

 د.خوان نام بوفن را می

 های روشن  شب 
 فئودور استایوفسکینویسنده: 

 هانیه چوپانیمترجم: 
 ۱۳۹۳-دوم :نوبت چاپ

 تومان ۴۰۰۰:قیمت
 

های روشـن داسـتان  های داستایفسکی، شب مانند خیلی از داستان

یک راوی اول شخص بی نـام و نشـان اسـت کـه در شـهر زنـدگی 

تنهایی و این که توانـایی متوقـف کـردن افکـار خـود را کند و از  می

برد. ایـن شخصـیت نمونـٔه اولیـٔه یـک خیـال بـاف  ندارد، رنج می

کنـد، در حـالی کـه خیـال  ست. او در ذهن خود زنـدگی می دائمی

شود امـا هرگـز حـرف  کند پیرمردی که همیشه از کنارش رد می می

ستان بـه شـش بخـش ها، دوستان او هستند. این دا زند یا خانه نمی

 .شود تقسیم می
 

 

 تراژدی سگی 
یچارد براتیگاننویسنده:   ر

 امیرحسین نعناکارمترجم: 
 ۱۳۹۳-دوم :نوبت چاپ

 تومان ۷۰۰۰:قیمت
 

مدرن  پسـت های کوتاه از ایـن نویسـنده داستان  این کتاب مجموعه

 باشد. می امریکایی

 از داستان چسب زخم: 

تـوان آن را بـه  هایی بـود کـه نمی حسامروز بعدازظهر، ذهنم پر از 

ای  اندیشـم کـه در هـیچ واژه و جملـه هایی می زبان آورد و به اتفاق

گنجد و باید آن را به دید یک چسب زخـم نگریسـت. چسـب  نمی

ام را که نه شـکلی  های خاطرات کودکی تواند تکه پاره زخمی که می

 دارد و نه هیچ معنایی، به هم بچسباند.



 
 هندوانهدر قند  

یچارد براتیگان نویسنده:   ر

ـــرجم:  ـــقانی مت ـــرداد واش مه
 فراهانی

 ۱۳۹۲- اول: نوبت چاپ

 تومان۷۰۰۰:قیمت

 
ــی از رمان ــاه  یک ــای کوت ــانه ــارد براتیگ ــاعر ریچ ــنده و ش ، نویس

چاپ شده است. این اثر داستان  ۱۹۶۸امریکایی است که در سال 

 دث اســت کــه حــول یــک خانــه محفلــی، کــه آی کمــونیــک 

(IDEATH) در این فضـا، بسـیاری  .نام دارد، پرداخته شده است

شده از هندوانـه یـا از چـوب کـاج،  از چیزها از شیره قند استخراج

کنـد و هـر  مدام تغییر میانداز طبیعی محیط  شود. چشم ساخته می

هایی اسـت کـه  هـای هندوانـه یک از روزهای هفته به یکی از رنگ

 .دهند مردم کمون پرورش می

 

 

 پسر گمشده  
 پلتزردیو نویسنده: 

 گیتا گرکانیمترجم: 
 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ

 تومان ۱۴۰۰۰:قیمت
 

اذیـت است به نام دیوید (ِدیو) پلتزر، که مورد آزار و   داستان پسری

اش قرار گرفته. او تمـام کـودکی اش را صـرف  مادر عصبی و الکلی

  دیویدپسر جـوانی .کند که او را قبول کنند و بپذیرند می  یافتن جایی

ای که کسـی در آن بـه او  ای نداشته است، خانه است که هرگز خانه

ی پیچیـده الی کاغـذ  عشق بورزد. تنها دارایی او چند لبـاس کهنـه

 .کند ترس و انزواست دنیایی که در آن زندگی میاست، و تنها 

 

 امپراطور هراس  

 جولی اتساکانویسنده: 
 روشنک ضرابی مترجم: 

 ۱۳۹۴- اول  :نوبت چاپ
 تومان ۷۰۰۰:قیمت

 
تساکا این رمان را طبق 

ُ
کتابی با متنی ساده اما پر از هیجان. جولی ا

خویشـاوندان خـود شـنیده، ترین  ها و حقایقی که از نزدیـک تجربه

های خاردار، ترس  ها، سیم کند. سوله هیچ کم و کاستی بازگو می بی

هـای  تـرین ویژگی و تنهایی آمیخته در شـجاعت و شـهامت از مهم

سـت  های کتاب است. امپراطور هـراس از شاهکارهایی شخصیت

شـان را بـه تصـویر کشـیده  ها و سیاست که تاریخ شرمگین انسـان

 -این گفته ژیل دلوز است: شرمسار از انسـان بـودن است و یادآور

 چه دلیلی از این بهتر برای نوشتن؟
 
 
 
 

 های یک نویسنده روزمرگی 
 آنتوان چخوفنویسنده: 

 زر مارال زالمترجم: 
 ۱۳۹۲-اول  :نوبت چاپ

 تومان  ۹۰۰۰:قیمت
 

آنتوان چخوف داستان و نمایشنامه نـویس سرشـناس روسـی سـال 

 متولد شد. ۱۸۶۰

برتــرین  -، سـال آغـاز فعالیــت نویسـندگی آنتــوان چخـوف۱۸۸۰

بود و در آثار او به مسایلی چـون تضـاد  –داستان کوتاه نویس روس 

های رایج و غلـط  های از دست رفته زندگی، ارزش طبقاتی، فرصت

 پرداخته شده است.… جامعه، فحشا و 

 از متن کتاب:  

گذاشـت. در  میدرش پول بسیار کمی بـرای کتـاب در اختیـارش پ

ــرد  ــت و م ــادی نداش ــی زی ــوبش دارای ــار خ ــار ک ــت در کن حقیقی

کـرد و همیشـه  بـازی و قمـار می ثروتمندی نبود. او هرشـب کارت

 …باخت می

 



 
  دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد 

 آنا گاوالدا نویسنده: 

 کیا سولماز واحدیمترجم: 

 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ

 تومان۹۰۰۰:قیمت
 داستان کوتاه است،  ۱۲شامل 
شـوند؛  هایی که با وجود سادگی باعث مشغولیت ذهنـی خواننـده می داستان
هایی که در سـال نخسـت انشـار صـدهزار نسـخه در فرانسـه فـروش  داستان

زبـان ترجمـه شـده و در فرانسـه و بلژیـک چنـد  ۲۰داشته است و تاکنون به 
 جایزه معتبر را به خود اختصاص داده است.

گـذرد  ای است که به سادگی از آنچه در دور و برمـان می ا گاوالدا، نویسندهآن
تر  های وی بـه راحتـی هـر چـه تمـام حذف و اضـافه. داسـتان نویسد؛ بی می

دار و  ها در عین سـادگی الیـه دهند. آن های اطراف را نشان می احساسات آدم
بـین  ر ذرهها و ریزترین تفکرات ذهن یـک انسـان زیـ عمیق هستند. روزمرگی

 زدمان کند.  کند شگفت اند. تالش نمی اندیشه او قرار گرفته
انـد کـه هسـتند؛ صـادقانه و  هایی که گر تلخ، یا گر شـیرین، همین روزمرگی

ها هـم  داسـتان«حقیقی. روزنامه ماری فرانس درباره این کتاب نوشته است: 
بـا خارهـای  انگیـز. گلـی زیبـا اند هم گزنده و در عین حال، غم العاده خارق
واقعیات ناخوشـایندی کـه بـه آرامـی از «یا شاید به قول خود گاوالدا، » زیاد.

 »ها سخن رفته است. آن

دلخواه در  دیدن دختر صددرصد 
یل یبای آور  صبح ز

 هاروکی موراکامینویسنده: 
 کیا سولماز واحدیمترجم: 

 ۱۳۹۳-اول: نوبت چاپ
  تومان ۵۰۰۰ :قیمت

 

داستان از موراکامی است که شش داستان آن از  ۷این کتاب شامل 

فیـل «و داستان دیگـر از مجموعـه » بید نابینا، زن خفته«مجموعه 

میمـون «، »سـال اسـپاگتی«انتخاب شـده اسـت. » شود ناپدید می

دیـدن «، »شـود قلوه سنگی که هر روز جـا بـه جـا می«، »شیناگاوا

» اسفرود بـی دم«، »آوریل دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای

های این کتاب است که اغلـب حـول  عناوین داستان» مرد یخی»و 

ــت ــده اس ــته ش ــدگی او نوش ــاه زن ــرور کوت ــک زن و م ــور ی  .مح

استفاده از کلمات ساده و تاثیر گذار در کنار وجود اسامی شـرقی و 

ها همراه با بازی با کلمات  توصیف زندگی شرقی در بعضی داستان

های داستان، بر جذابیت  های کوتاه و تاثیر گذار شخصیت و دیالوگ

  .این کتاب افزوده است

 محاکمه 

 فرانتس کافکانویسنده: 
 محمد رمضانیمترجم: 

  ۱۳۹۱-اول :نوبت چاپ
 تومان۱۱۰۰۰ :قیمت

 
چاپ شد.  ۱۹۲۵است که اولین بار در سال  فرانتس کافکارمانی ناتمام از 

این کتاب از مشهورترین آثار کافکاست و داستان مردی است که به دست 

صحنه و غیرقابل دسترسی، و به جرمی که هرگز ماهیتش  حاکمی خارج از

شود، دستگیر و مجازات  نه برای خواننده و نه برای خودش مشخص نمی

شود. مانند سایر آثار کافکا محاکمه هم کامل نشد، اگرچه فصلی دارد  می

رسد. پس از مرگ کافکا، دوست و فعال  که در آن داستان به سرانجامی می

که این کتاب همراه  .ها را برای چاپ آماده کرد نوشته ماکس برودادبی اش 

 باشد. های ناتمام کافکا می با نوشته
 
 
 

 پاییز داغ 
 آلیس مونرو نویسنده: 

 کیا واحدیسولماز مترجم: 
 ۱۳۹۲- دوم :نوبت چاپ

 تومان۴۰۰۰:قیمت
در  ۱۹۳۱ یجـوال ۱۰متولـد » س مـونرویآل«

ا یـبـه دن یی کانادا در خانواده» نگهامیو«شهر 
ــوان ــود. او در نوج ــم مدرســه ب ــادرش معل ــدرش کشــاورز و م ــه پ  یآمــد ک

ابعـاد «ن رمان خود را بـا نـام ینخست ۱۹۵۰را آغاز کرد و در سال  یسندگینو
بـود،  یو غربـیل در دانشـگاه اونتـاریکه مشـغول بـه تحصـ یزمان» هیك سای

دانشگاه را ترك و ازدواج و بـه همـراه همسـرش  ۱۹۵۱او در سال  .منتشر کرد
ی  موفـق بـه کسـب جـایزه ۲۰۱۳، و در سال ا مهاجرت کردیکتوریبه شهر و

 شد. ۲۰۱۳نوبل ادبیات 
خرند. نه خیلـی نزدیـک  میوقتی ازدواج کنند، جایی نزدیک دریاچه سابوت 

گـاه  جـا فقـط یـک اقامت هـا، البتـه آن به والدین موری و نه خیلـی دور از آن
کـرد،  آید. بقیه اوقات بایـد هـر جـایی کـه او کـار می تابستانی به حساب می

جا ممکن بود هر جایی باشد، پرو، عراق، یـا نـواحی شـمال  زندگی کنند. آن
تـر از  آمـد. ایـن تصـور را حتـا بیشغرب. گریس از فکر این سفرها خوشش 

کـرد، دوسـت  ایده خانه خودمـان، کـه او بـا غـرور زیـاد از آن صـحبت می
رسیدند، ولـی فکـر  ها اصال برایش واقعی به نظر نمی کدام از آن داشت. هیچ

کمک به عمویش، زندگی به عنوان بافنده حصـیر صـندلی در همـان شـهر و 
 .ایش واقعی نبودای که در آن بزرگ شده بود هم بر خانه



 
 ی حیوانات  مزرعه    

 ُجرج ُاورلنویسنده: 
 امیر امیرشاهی مترجم: 

 ۱۳۹۴-دوم :نوبت چاپ
 تومان۷۰۰۰ :قیمت

 
 جـورج اورولو نوشـتٔه  زبـان انگلیسـیبـه  شهری پادآرمان رمانی

 ۱۹۴۵نوشته و در سال  جنگ جهانی دوماست. این رمان در طول 

 ۱۹۵۰ی همنتشـر شـد، ولـی در اواخـر دهـ انگلسـتاندر  مـیالدی

گروهـی از حیوانـات ی  ی به شهرت رسید. این رمـان دربـارهمیالد

آقـای (مزرعه  است که در اقدامی آرمان گرایانه و انقالبی، صاحب

دهنـد تـا خـود ادارٔه مزرعـه را بـه  جونز) را از مزرعه اش فراری می

را در جامعه خـود برقـرار سـازند. » رفاه«و » برابری«دست گرفته و 

دست دارند، ولی پس از  ها به رهبری این جنبش را گروهی از خوک

مدتی این گروه جدید نیز به رهبری خوکی به نـام نـاپلئون همچـون 

پردازنـد و هرگونـه  ونز به بهره کشی از حیوانـات مزرعـه میآقای ج

 .کنند مخالفتی را سرکوب می

 بهاری های سیالب 
 ارنست همینگوینویسنده: 

 محمدرضا شکاریمترجم: 
 ۱۳۹۳-اول   :نوبت چاپ

 تومان ۵۰۰۰ :قیمت
 

های بهاری اولین رمان ارنست همینگـوی نویسـنده بـزرگ  سیالب

همینگوی در این رمان با لحنی کمیک  .باشد میقرن بیستم امریکا 

و شـوخ محفـل ادبــی شـیکاگو و نویســندگان آن از جملـه شــروود 

ایـن کتـاب داسـتانی بسـیار بـامزه و  گیـرد اندرسون را به سخره می

دل و راستگو و البتـه مهربـان  های ساده کننده دارد. شخصیت سرگرم

همینگـوی بـا کننـد و  در صفحه به صفحه این اثر رفـت و آمـد می

هـا را طـوری وصـف کـرده کـه خواننـده  قدرت نویسندگی خود آن

ها و ماجراهایشان  ها بعد از خواندن کتاب به یاد آن شخصیت مدت

های کوتاه همینگوی  افتد. این اثر کوتاه به قوت بزرگترین داستان می

های بهـاری  شود توضیح بیشتری در مورد کتاب سیالب است. نمی

این کتابی است کـه بایـد آن را خوانـد، و چـه بسـا و داستانش داد، 

  .بیش از یک بار

 نظام یک پیادههای شخصی  یادداشت 
 جی.دی. سلینجرنویسنده: 

 وتیهانیه نبمترجم: 
  ۱۳۹۰-اول: نوبت چاپ

 تومان ۷۵۰۰:قیمت
ــامل  ــاب ش ــن کت ــاه  ۱۶ای ــتان کوت داس

هـا داسـتان او برگزیـده شـده اسـت.  سلینجر است کـه از میـان ده

 glassی گـالس  ها نیز به اعضـای خـانواده تعدادی از این داستان

 د.های دیگر سلینجر نیز حضور دارن بشوند که در کتا مربوط می

ع تو ازدواج کردی و دو پسر داری. همسرت راجـ«به اللور گفتم: »

ای  اللـور بـا خنـده »به تصمیم به جنـگ رفتنـت چـه حسـی داره؟

دونستید؟ همه زنهـا  اون خوشحاله. مگه اینو نمی«غیرعادی گفت: 

شن. بلـه، مـن دو تـا پسـر  از رفتن شوهراشون به جنگ ناراحت می

دارم. یکی از اونا تو ارتش خدمت می کنه و یکی دیگـه تـو نیـروی 

بـازویش را در جنـگ بنـدر مرواریـد از البته تا زمانی کـه  –دریایی 

دست داد. اگه اشکالی نـداره وقـت شـما را بیشـتر از ایـن نگیـرم. 

ــر نام ــه دفت ــد ک ــه مــن بگی ــه ب ــان، ممکن ــربازها  گروهب نویســی س

 ...کجاست؟

یایی   جاناتان مرغ در
یچارد باخنویسنده:   ر

 حسن نامدارمترجم: 
 ۱۳۹۴-دوم: نوبت چاپ

 تومان ۱۴۰۰۰:قیمت
 

نوشت، داستان مـرغ دریـایی  ۱۹۷۰ریچارد باخ جاناتان را در سال 

خواهـد  ای که نمی خواهد مثل بقیه مرغان دریایی زندگی کند، می

تندتر و باالتر پرواز کند. اما همنوعانش تغییر را دوست ندارند و او 

رانند. اما به راستی، جاناتان تنها مانده اسـت یـا  را از جمع خود می

 و را راندند؟ مرغانی که ا

 
 
 



 

 بيوگرافي 
 مارگارت تاچر بانوی آهنین 

 جان بالندل    نویسنده: 

 هانیه چوپانیمترجم: 
 ۱۳۹۵- دوم: نوبت چاپ

 تومان۱۸۰۰۰:قیمت

 
ها و عالیق و  کتاب حاضر جزئیات زندگی مارگارت تاچر و دیدگاه

دهـد.  دستاوردهای او را به عنوان نخست وزیـر بریتانیـا شـرح می

ــی  ــی از زن ــت و یک ــا داش ــات بریتانی ــزایی در نج ــش بس ــه نق ک

 .تاثیرگذارترین سیاستمداران قرن بیستم بود

در بخشی از کتاب مارگارت تاچر در سخنرانی چالش دموکراسی 

ها و نارضایتی حال حاضر جامعـه  بحث بر سر کاستی«گوید:  می

چـرا در حـالی کـه  .و تالش برای بررسی برخی از علل آن اسـت

آمــوزش و رفــاه نســبت بــه گذشــته از اســتاندارد بــاالتری امــروزه 

برخوردار است، خشونت و اعتراض بیشتر و اعتماد کمتری نسبت 

شـود؟ بـه ایـن ترتیـب دالیـل  به آینده نظام دموکراتیک ما ابراز می

بسیاری برای مثبت اندیشیدن وجود دارد و توانایی ما را برای غلبـه 

 .کند بر این مشکالت به مراتب بیشتر می

 راهی طوالنی که رفتم    
 آ  اسماعیل بهنویسنده: 

 مژگان رنجبرمترجم: 
 ۱۳۹۵- دوم: نوبت چاپ

 تومان ۲۰۰۰۰:قیمت
 

د یـوگرافی که هر کس بایست صد کتاب بیکتاب شماره ی سه از ل

  "ت آمازونیدر طول عمرش بخواند به انتخاب سا

از مواد مخـدر سرباز، نشئه  ْشاید رقمی بالغ بر سیصد هزار کودک

دست، در بیش از پنجاه منازعه و جنگ در سرتاسر  به و کالشنیکف

ــند.  ــته باش ــور داش ــا حض ــه«دنی ــماعیل ب ــین » آ اس ــی از هم یک

سـت کـه داسـتان و  سربازان بـوده، و یکـی از اولـین افرادی کودْک 

هـای دنیـا بـازگو  ترین جنگ مشاهدات خود را از یکـی از مهیـب

 .کند می

 ۲۶کـه آن را در سـن » راهی طـوالنی کـه رفـتم«آ در  اسماعیل به

کننده را  سالگی به نگارش درآورده است، داستانی مهیج و منکوب

 کند روایت می

 زندگی من   

 گ   استیون هاوکیننویسنده: 
یورعالممترجم:   احسان ز

 ۱۳۹۴-دوم  :نوبت چاپ
 تومان۶۰۰۰:قیمت

 

زد. نـه یند نه برخیتواند بنش یاو از هر گونه تحرك عاجز است. نه م

ا بدنش را یش را تکان بدهد یست دست و پایقادر ن یحت .راه برود

ز نـدازد. یـسخن گفـتن را ن ییخم و راست کند. از همه بدتر توانا

ل و ابراز کلمات اند یتشک یاو که عامل اصل یرا عضالت صوتیز

ك حالـت فلـج یـبدنش در  یه عضالت حرکتیدرصد بق ۹۹مثل 

 یك صندلی یپوست و استخوان است رو یمشتکامل قرار دارند. 

بـدنش  یاتیـح یها ش و دستگاهیها هیچرخدار که فقط قلبش و ر

ده االع ك مغز خارقیمغزش فعال است.  کنند و بخصوص یکار م

معماهـا و نـا  یبسـو ییاز جستجو و پـژوهش و رهگشـا یکه دم

 ماند یباز نم ها شناخته

 من مالله هستم 
یستینا لمب-زی مالله یوسفنویسنده:    کر

 هانیه چوپانیمترجم: 
 ۱۳۹۴-پنجم   :نوبت چاپ

 تومان  ۱۹۰۰۰:قیمت
 

  "وگرافیینه اتوبیدر زم ٢٠١٣ن کتاب سال یپرفروش تر 
 

مالله یوسف زی دختر نوجوان پاکستانی که به خاطر تالش برای 

دفاع از حق تحصیل زنان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله طالبان 

دختری که برای تحصیل به پاخاست و هدف گلوله  .قرار گرفت

طالبان قرار گرفت، با همکاری روزنامه نگار بریتانیایی کریستینا 

ساله در این کتاب از لحظات  ۱۶لمب نوشته شده است. مالله 

 ۲۰۱۲اکتبر  ۹گوید که دو پیکارجوی طالبان در  وحشتناکی می

 .سوار اتوبوس مدرسه شدند و به سرش شلیک کردند

 



 
 رهبری  

 ِسرالکس فرگوسن
یتز    نویسنده:   مایکل مور

 حسین گازرمترجم: 

 ۱۳۹۵- چهارم: نوبت چاپ

 تومان۲۶۰۰۰:قیمت
 

بندی  ین کتاب داستانی متفاوت دارد. این کتاب نوعی جمعا

ام و همچنین  درباره اطالعاتی است که از زندگی شخصی

بار در اسکاتلند ام (اولین  های مختلف به دست آورده مدیریت تیم

میرن و  شایر، سنت به مدت دوازده سال با تیم ایست استرلینگ

وشش سال با تیم  آبردین، و در ادامه به مدت بیست

ام و  منچستریونایتد). همچنین اطالعات جالبی از زمان مدیریت

اند در این  نیز برخی موارد آرشیوی که پیش از این منتشر نشده

ها و اطالعات آرشیوی نیز در انتهای  ادهکتاب ارائه شده است که د

 اند کتاب آورده شده

 

 نگاه اول شخص     
 علی عبداللهی  نویسنده: 

 ۱۳۹۵- اول: نوبت چاپ
 تومان ۲۵۰۰۰:قیمت

 

 ی با گونتر گراس بخشی از مصاحبه

 ما از فرهنگ ایرانـی خیلـی کـم مـی«
ً
دانیم و ایـن باعـث شرمسـاری  واقعا

همـه از شـرق و  است. آن ینیتحس شگفت و قابلنظر من فرهنگ  ماست. به

هـا،  غرب و جنوب و شمال از دیربـاز بـه ایـن فرهنـگ حملـه شـده، عرب

 ،طور غیرمسـتقیم و اقـوام دیگـر ها بـه ها، انگلیسـی ها، روس تاتارها، مغول

. ایـن مسـئله مانـده ینخورده و پویـا باق ی آن دسـت ولی همچنـان عصـاره

ــن ــین م ــگفتی و تحس ــث ش ــه باع ــگ در  همیش ــن فرهن ــرای ای ــت و ب اس

کمتـر فرهنگـی ایـن سرگذشـت را  .خاورمیانه و جهان احترام خاصی قائلم

تـر از همـه  داشته و مانـده. شـاعران کالسـیک ایـران بـا آن عظمـت و مهم

روشنفکران ایرانـی بـرای بقـا و دسـتیابی بـه  ی مبارزات صدساله و ها تالش

هــا از  هـا و اروپایی آلمانی مــا ینیـداحترام اسـت. بب بـرای مـن قابــل ،آزادی

های اخیـر هـیچ اطالعـی نـداریم.  فرهنگ ایران و رویدادهای همـین دهـه

 همـین جنـگ نه خیلی زود فراموش می
ً
 –ایـران و عـراق  ی سـاله کنیم. مـثال

هشـت سـال جنـگ کـم نیسـت! تمـام -هشـت سـاله ،کنم تصحیحش می

کـردیم. اآلن  یهـا تـأمین م هـا و مـا اروپایی های صدام را آمریکایی اسلحه

انگار که همچین جنگی رخ داده! راستی اثـری در مـورد ایـن جنـگ  انگارنه

 »به آلمانی وجود دارد که من بخوانم؟
 ضیافت سخن درباره عشق 

 افالطون    نویسنده: 

 محمدعلی فروغیمترجم: 

 ۱۳۹۴-دوم: نوبت چاپ

 تومان۸۰۰۰:قیمت

 
ــه از  ــت ک ــانی اس ــاب مهم ــون کت ــاهکار افالط ــای  کتابش ه

نظیــر تــاریخ اســـت. داســتان مهمـــانی یکــی از دوســـتان  بی

ــه  ــت ولیم ــه اس ــایزه گرفت ــاعری ج ــون ش ــه چ ــت ک ــقراط اس س

ــن مهمــانی اصــحاب همــه از شــرب و نشــاط و  می دهــد. در ای

یی  گذارنـد کـه هـر یـک خطابـه شـوند و بنـا می هیاهو خسته می

 در وصف عشق و مدح خداوندگار عشق بسراید...

 

 

 جهان هستی جایگاه در  
 استفن هاوکینگ نویسنده: 

 دلویی صالح خواجهمترجم: 
 ۱۳۹۴-دوم: نوبت چاپ

 تومان ۷۵۰۰ :قیمت
 

خـواهم تـالش کـنم طـرح کلـی  ها، می در این سری از سخنرانی

کنیم تاریخ کیهان از زمان مهبانگ  چیزی را نشان دهم که فکر می

 .گیرد ها را در بر می چاله تا سیاه

 



 

 ايران ادبيات معاصر
 کافه فراموشی  

 مرتضی بخشایش نویسنده: 

 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ

 تومان۷۰۰۰:قیمت
هایی است کـه حکـایتی  ها عموما روایت آدم داستان

اند داســتان را  اند و نتوانســته در گذشــته خــود داشــته
کننـد. ایـن  فراموش کنند و دوبـاره بـه آن رجـوع می

ها همین فراموشی و به یـاد  تر داستان تم بیش دهد و ها را تشکیل می رجوع پایه داستان
  .آوردن است

نویسی استفاده شده اسـت؛ بـه  نویسی و گزارش در نوشتن این کتاب از ظرفیت مقاله
ــتان ــل داس ــین دلی ــی می هم ــر واقع ــه نظ ــتان ها ب ــی داس ــی در برخ ــد. حت ها از  آین

  .هایی که در بیرون وجود دارند استفاده شده است شخصیت
ها در  داسـتان وجـوددارد و بیشـترهایش  استفاده از نمادهای مکانی فرانسه در داستان

کـه در خیابـان شـانزلیزه وجـود » کافه فراموشی«افتد. به عنوان مثال  فرانسه اتفاق می
دارد یا برج ایفل که یکی از نمادهای فرانسه است، در کتاب آمده است. اما صـرفا از 

  .ده شده استعناصر مکانی فرانسه استفا
فرانسـوا «بـه عنـوان مثـال  .شود ها دیده می همچنین عناصر انسانی فرانسه در داستان

جـایزه نوبـل را بـه ۱۹۵۲یک نویسنده برجسته فرانسـه اسـت کـه در سـال » موریاک
ها  در برخـی از داسـتان .دربـاره موریـاک اسـت» دفترچه سـیاه«دست آورد. داستان 

 سبک متافیکشن یا فراداستان استفاده شده است.  همچون داستان دفترچه سیاه، از

های  ی نشـانه ها بود دور ریخـت و همـه هایی را که تصویر صلیب بر آن او تمام ظرف

کلیسا را از کافه برداشت. خیلی زود تغییراتی در دکوراسیون کافه ایجـاد کـرد و فقـط 

کافـه «نیـز بـه  ها به شکل صلیب بـاقی بمانـد و نـام کافـه را اجازه داد پشتی صندلی

 :تغییر داد. زیر تابلو سردر کافه هم این طور نوشت» یفراموش

 خوش آمدید، اینجا خدا دنبال تان نیست« -

 معلم پیانو 
    یثربی چیستانویسنده: 

 ۱۳۹۵- اول: نوبت چاپ

 تومان۸۵۰۰  :قیمت

 
 همه می

ً
خندیدند که در آن طوفان نوح که داشـت  طوفان بود، حتما

هـای  ریخت، بـا کفش گردوغبار جهان را به سروصورتم میی  همه

گشتم که کسی تا حاال اسمش را  در دنبال آدرسی می بلند دربه پاشنه

 ی خواسـتم! کوچـه مـریخ می ی نشنیده بود. انگـار آدرسـی از کـره

دانم  ام! نمـی کردند انگار فحـش داده شباهنگ... جوری نگاهم می

زده  از زیـر شـال کـه من در باد ی علتش طوفان بود یا موهای آشفته

وفان، مرا به آن کوچـه بـرده بـود. آن هـم در ط یا حسی که در بودن

ی  پشت چنارها تـابلوی کوچـه از شناختم... باالخره محلی که نمی

شباهنگ پیدا شـد و بعـِد آن، تـابلوی کـذایِی آموزشـگاه موسـیقی 

 باید می
ً
 رفتم؟ شایان. یک لحظه تردید کردم. واقعا

 

 
 

 من آذر هستم  

 یعسوب محسنی نویسنده: 
 ۱۳۹۵-اول   :نوبت چاپ

 تومان ۷۰۰۰:قیمت
 

تنها چیزی که پشت دارقالی، میان تارو پـود 

دارد، بخت را سرگرم و امیدوار به آینده نگـه مـیرنگارنِگ زندگی دختری دِم 

هایی که رنگ بـه رنـِگ زنـدگی را در سـطرهای درس  بافی است. قصهقصه 

تواند روزی روشن را به شـب تـار پیونـد هایی که می دهد. قصهمیانشاء جا 

گـو نباشـد، ولـی  هـای زنـدگِی قصـهها، شاید نمود واقعیـتدهد. این قصه

همواره برداشتی از تصورات بیرونی و تخیالت درونی او خواهـد بـود. آذر، 

ی خود را با زبـانی سـاده و  های کوچک و به واقعیت ننشستهتمام دلبستگی

رایـج ضـمن بـافتن قـالی روی های  بندی ایتی متفاوت و بدون فصل رو

 .نشاندکاغذ می

ـــــتان ـــــدرن  داس از های م
 ایران نویسندگان معاصر 

 ۱۳۹۱- اول: نوبت چاپ

 تومان۸۰۰۰:قیمت

 

 
کـی، ین مجموعه عالوه بر مالحظـات و تجـارب تکنیدر انتخاب ا

از  ن بوده اسـت کـه تـا جـای ممکـنیری، سعی بر ایزبانی و تصو

های بـه  ها، مقـدورات، فضـاها و تجربـه آثاری استفاده شود که آدم

های روزگـار خـود  ها تکراری نباشد و با جلوه ش در آمده در آنینما

های موعظه گرانه،  ل از نوشتهین دلیهم خوانی داشته باشند و به هم

ها به  گر زمان طرح آنینه توزانه و شعاری اجتناب شده است که دیک

 .هاست ت گذشتهیاست و حکاسر آمده 



 
 مربای انجیر  

 یعسوب محسنینویسنده: 
 ۱۳۹۵- اول: نوبت چاپ

 تومان ۶۰۰۰:قیمت
 
دانم که این داستان عجیب و غریبـی اسـت.  می

خودم هم درست متوجه آن نشـدم و اگـر هـم شـروع بـه نوشـتن ایـن داسـتان کـردم 

تـری از داسـتان بـه دسـت خاطر امید کمی بود که با تمام کردن آن، تصویر واضح  به

های طبیعـت آدم  ای کـه بیشـتر از مـن بـا پیچیـدگی بیاورم و یا با این امید تا خواننده

آشنایی دارد، تعریفی را به من ارائه دهد که این داستان را برایم قابـل فهـم کنـد. البتـه 

 ی این داستان وجـود ای درباره اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این است که نظریه

ام و کسی هم آن را به من گوشزد نکـرده اسـت. چنـد وقتـی  دارد که در جایی نخوانده

ــه ــوی کتابخان ــتان کــردم خــودم را ت ــن داس ــه نوشــتن ای ــف  کــه شــروع ب های مختل

های رنــگ وارنگــی را ورق زدم. ادعاهــای مــرارت بــاری را پشــت ســر  دیــدم.تئوری

ی شـدم. سـرانجام گذاشتم. کمی حسادت بـردم بعـد دچـار نـوعی بیهـودگی انگـار

تفاوت زیادی را بـین آدمـی و نویسـنده را پیـدا کـردم. یـک نویسـنده ممکـن اسـت 

رحم باشد در حالی که یک آدم ممکن است خیلی مهربان و بـا  آمیز،خشن و بی طعن

چیـز بـه خصوصـی در خوانـدن  ربـط بـود! مـن هیچ حوصله باشد. هرچند خیلی بی

ند در فهمیدن موضوعی کـه ذهـنم را مشـغول دوباره آن همه کتاب پیدا نکردم که بتوا

کرده است کمکی بکند. اول از همه باید این موضوع را روشن کنم. کـه ایـن داسـتان 

من نیست. و من هیچ ارتبـاطی بـا ایـن داسـتان نداشـته ام. یـک روز عصـر، دقـیقن 

ی  بخواهم بگویم یک روز جمعه. برادرم این قصـه را بـرای مـن تعریـف کـرد. کلمـه

   ای این مسئله پیدا نکردم. خوبی بر

 تنها زندگی نکردن    
 مجتبی ادیبان نویسنده: 

 ۱۳۹۳- اول: نوبت چاپ
 تومان ۱۲۰۰۰:قیمت

 
ــی  ــر دلیل ــه ه ــان ب ــی از خودم یک

بنــــدد و دیگــــر  چشــــمانش را می
 ها را باز کند، ولی علت کارش چیست؟  خواهد آن نمی

سازد تنها  میهایی که برای گذر از تاریکی درون خودش  در داستان
های متفـاوتی هـم دارد، امـادر  ها و موقعیت نیست، جنسیت و سن

قبلی و بعدی خودش  های هایش جدا از داستان هیچکدام از داستان
ترین شناسـه درونکـاوی  نیست. شناختن ابعاد تاریک خودش مهم

توان آن را یک کار درونـی و  خودش است. بیشتر از هر چیز هم می
عی دانست کـه دور از یـک روانشناسـی درون درک و فلسفی اجتما

 شناسی نیست. 
طـور کـه اسـم اثـر نشـان  ای بودن اثـر همین ای بودن و دایره چرخه

 دهد پیداست... می

 تابد  جایی که خورشید میاز 
 یگانه شیخ االسالمینویسنده: 

 ۱۳۹۳-اول   :نوبت چاپ
 تومان  ۶۰۰۰:قیمت

 
 

خورشید دیگر در آسمان نمـی اگر یک روز بیدار شوید و ببینید که 

مانیـد تـا شـاید بـاالخره  کنید؟ حتما منتظـر می تابد، چه فکری می

اش در آسـمان را بـه رخ چشـمانتان بکشـد یـا  درخشش همیشگی

مانید که  کنید و میخکوب به آسمانی خیره می شاید هم وحشت می

دیگر خبری از روشنایی خورشید در آن نیست. شاید حس کنید که 

افتد. از ترس، از نگرانی، یـا شـاید  هایتان به شماره می سکم کم نف

 .هم از تعجب
 
 

  یه من یه تو یه نیمکت 
 آناهیتا قرچه نویسنده: 

 ۱۳۹۲-اول  :نوبت چاپ
 تومان ۲۰۰۰ :قیمت

 مال مجموعه داستان مینی
 

. به نظر هر دوی مـا یو کنارم نشست یروز اول ، در پارك سالم کرد

بعـد بـاز  ی . هفتـهییکساعت بعدش رفتم و رفتـ .بود یخوب یهوا

ش یچه خبر؟ سـه روز پـ یدین دفعه پرسی. ا یو نشست یسالم کرد

دم چـه خبـر؟ ی. پرسـیمادرم را از دست داده بـودم. گفـتم سـالمت

ه دادم و یـ. آرام تکیسالمت ی، گفتیصبحش از کار اخراج شده بود

 .مکتیبه ن یداد



 
 موخوره 

 زاده  راضیه مهدینویسنده: 
 ۱۳۹۴-اول: نوبت چاپ

 تومان ۴۰۰۰ :قیمت
 

شود.  کند. زنده می شخصیتی مستقل دارد.رشد می موخوره،

میرد. موخوره،نوعی از حیات است.  کشد. می نفس می

 ...حیات ورزیدن در دست و پایی مغروق
باشد که  مال می داستان مینی ۱۹"موخوره"شامل ی  مجموعه

مال  ی مینیها های روزمره دارد. داستان پدیدهای به  نگاه تازه

 های ماست این مجموعه،خواستار آشنایی زدایی از هرروزه

 کاشتن رعد 
 عبدالله َپشیو نویسنده: 

 نیروان رضاییمترجم: 

 ۱۳۹۴- اول :نوبت چاپ

 تومان۱۳۰۰۰:قیمت
 مجموعه دوزبانه فارسی و کردی

 

 دم هایی رو به سپیده پنجره 
 کس بی  شیرکونویسنده: 

 نیروان رضاییمترجم: 
 ۱۳۹۴-اول :نوبت چاپ

 تومان  ۱۱۰۰۰:قیمت
 مجموعه دوزبانه فارسی و کردی

  اند دادههایم گل  شانه 

 سارا قبادی نویسنده: 
 ۱۳۹۵-اول   :نوبت چاپ

 تومان ۵۰۰۰:قیمت
 

بوی  دنیا  های تو تمام عاشقانه بی
 دهد مرگ می

  سارا قبادینویسنده: 
 ۱۳۹۴-اول :چاپ نوبت
 تومان  ۷۵۰۰:قیمت

 ها فنگشاخه گلی در دهان ت 
 مسعود میری نویسنده: 

 ۱۳۹۵- اول: نوبت چاپ

 تومان۵۰۰۰:قیمت

 

 

 ها    دلم تکرار راهبه 
 هاشم باروتی نویسنده: 

 ۱۳۹۵- اول: نوبت چاپ
 تومان ۷۰۰۰:قیمت

 

 گیر  ات را پس سهراب قسم

 لیدا فنایی نویسنده: 
 ۱۳۹۴-اول   :نوبت چاپ

 تومان ۷۰۰۰:قیمت
 

 تنهایی دو نفره   
 مرتضی بخشایشنویسنده: 

 ۱۳۹۲- اول: نوبت چاپ
 تومان۵۰۰۰  :قیمت



 
 فردای کجای تقویم  

  هومن ربیعی نویسنده: 

 ۱۳۹۴-اول  :نوبت چاپ

 تومان۶۰۰۰:قیمت
 

ین خیال      طعم شیر
  هومن تقایینویسنده: 

 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ
 تومان ۷۵۰۰:قیمت

 

  از این سالنه مردن 

  آیدین پورضیایینویسنده: 
 ۱۳۹۴-اول  :نوبت چاپ

 تومان۶۵۰۰:قیمت
 
 
 

 اگر صدای توخوب است
  آرا طالبیان دلنویسنده: 

 ۱۳۹۴-اول   :نوبت چاپ
 تومان  ۷۰۰۰:قیمت

 

 های وحشی دنبال اسب به
 رضا فالح   نویسنده: 

 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ

 تومان۶۰۰۰:قیمت

 

 

 

خوش  ختم خواهرم مجلس به 
 آمدید

 مرتضی عبدی نویسنده: 
 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ

 تومان ۵۰۰۰:قیمت
 

 یک جور نقطه چین  

 حسن ادیب زاده  نویسنده: 
 ۱۳۹۴-اول   :نوبت چاپ

 تومان۷۵۰۰:قیمت
 

 رویشی در جام 
   حسن ادیب زادهنویسنده: 

 ۱۳۹۵-اول   :نوبت چاپ
 تومان  ۱۰۰۰۰:قیمت

 
 

 درمن دو آهو 

 اکبر یاغی تبار علینویسنده:
 ۱۳۹۳-اول   :نوبت چاپ

 تومان ۳۰۰۰:قیمت
 

 ست    نگاهت همیشه دوشنبه 
 یثربی  چیستانویسنده: 

 ۱۳۹۵- اول: نوبت چاپ
 تومان  :قیمت



 
 های لیلی نامحرمانه 

  فر لیال خراسانی نویسنده:

 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ

 تومان ۷۷۰۰ :قیمت

 

 
 

 را خواهم کشت من تو 
 محمد بهارینویسنده: 

 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ
 تومان ۶۵۰۰  :قیمت

 های مصدق عاشقانه 
 مرتضی بخشایش   نویسنده: 

 ۱۳۹۲- دوم: نوبت چاپ

 تومان ۳۵۰۰:قیمت

 

 

 چیدن مرگ از موهایت    
 مسعود میری نویسنده: 

 ۱۳۹۲- اول: نوبت چاپ
 تومان ۷۰۰۰ :قیمت

 روی دفات  پوست کشیده 
  سیامک یعقوبی نویسنده:

 ۱۳۹۳- اول: نوبت چاپ

 تومان ۷۰۰۰ :قیمت

 

 عشق اهورایی 
 سیمین کردجزی   نویسنده: 

 ۱۳۹۳-اول: نوبت چاپ

 تومان۵۰۰۰:قیمت

 

 

 باش مرضیه ها را موظب پله
 مرتضی بخشایش   نویسنده: 

 ۱۳۹۲- دوم: نوبت چاپ

 تومان۵۰۰۰:قیمت
 
 

 سنگ بر دوش  
 احمد شاملو نویسنده:

 ۱۳۹۲- اول: نوبت چاپ
 تومان ۱۰۰۰۰ :قیمت

 

 بیست و سه روز تنهایی 
یم امیرفرشی نویسنده:  مر

 ۱۳۹۳- اول: نوبت چاپ

 تومان ۶۰۰۰ :قیمت

 

دار  ساعت شماطه به اعتمادی هیچ 
 نیست

 روشنک آرامش نویسنده: 
 ۱۳۹۴- اول :نوبت چاپ

  تومان ۷۰۰۰:قیمت
 
 



 

 تاريخ
 حادثهسی قرن و سی 

   سیدمرتضی میرحسنینویسنده: 
 ۱۳۹۴-اول   :نوبت چاپ

 تومان  ۱۰۰۰۰:قیمت
 

این کتاب با نگـاهی تـازه ایـن حـوادث را 

هـای فرعـی و  آور و نام کند و بدون ورود به جزئیات مـالل مرور می

پردازد. همچنین  ای، به بازخوانی جریان اصلی این وقایع می حاشیه

ی گذشـته پاسـخ  های مـا دربـاره پرسـشتـرین  به شـماری از مهم

 .دهد می

    شیر علم 
یار زمانینویسنده:    شهر

 ۱۳۹۴-اول: نوبت چاپ
 تومان ۱۷۰۰۰:قیمت

پهلوی دوم شخصیتی خود شیفته و بلنـد 

ای در  پرواز داشته اسـت. نگـارش مقالـه

کنـد و دعـوای   "دیلی تلگراف "در همین رابطه او را سخت عصـبانی می

گیـرد. همـین روحیـه سـبب   سختی بین پادشـاه و وزیـر دربـار، در می

هـا درس  شود او خود را باالتر از سایر حاکمـان دنیـا بدانـد و بـه آن  می

 .بدهدمرانی حک

  ا داعشده روز ب 
   در درون حکومت اسالمی

    تودنهوفریورگن نویسنده: 
 الدینی زهرا معینعلی عبداللهی،مترجم: 

 ۱۳۹۵-هفتم  :نوبت چاپ
 ومانت۲۳۰۰۰:قیمت

 

ده روز با داعش کتابی است بسیار خواندنی، جذاب، دقیق و 
ی یورگن  روزهی ده  موشکافانه. این کتاب، شرح سفر جسورانه

نگار آلمانی است به همراه پسرش و یکی دیگر از  تودنهوفر روزنامه
های  دوستان وی به قلمرو دولت اسالمی یا داعش. او در فصل

ی این کتاب، مقدمات و ماجراهای پیش از سفر، شرح عینی  گانه ده
کند.  ده روز اقامت و نیز پایان سفرشان را به دقت، بازگو می

قط در میان مردم و خوانندگان آگاهش در جهان غرب، نویسنده نه ف
شود؛  گو و منصف شناخته می نگاری سرشناس، حقیقت روزنامه

بلکه در دنیای اسالم هم تصویری مقبول و محترم دارد؛ زیرا 
های شخصی  های او تا به امروز منصفانه و خالی از غرض گزارش

 .و استعمارگرانه بوده است

ین بازی معمار سا   واکآخر
 مهرزاد قنبری (خراد آذر)    نویسنده: 

 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ
 تومان۲۰۰۰۰:قیمت

 
ـــر وزارت ـــار  چنانچـــه اســـناد دفت درب

 ۱۳۴۹شاهنشاهی در نیمه نخست سال 
مورد بررسی قرا بگیرد، تکرار نام سپهبد نصیری و سرلشـکر مقـدم 
بیش از سایر اسامی در سیاهه فهرست مسـتدعیان شـرفیابی جلـی 

خواهد کرد، خطیر ارزیابی شدن اوضاع نگران کننده جاری از نظر 
العـاده بـر  سوی محمدرضا پهلوی با توجه به اعـالم وضـعیت فوق

مبنای گزارش دایره ضـد اطالعـات سـتاد ارتـش، احضـار پیوسـته 
مدیران ساواک را موجب گردیده و موضوع چالش امنیتی پیش روی 

های اپزیسـیون  ایر گروهعملیات براندازی تیمور بختیار، در راس س
ای مخـرب در اختیـار دولـت عـراق قـرار  که اینک به مثابـه حربـه

 داشت، بود

 سفرهای رضاه شاه
 هارون و هومن    نویسنده: 

 ۱۳۹۲- چهارم: نوبت چاپ

 تومان۱۸۵۰۰:قیمت

 

ه.ش و بـرای بـار دوم در  ۱۳۰۵این سفرنامه نخستین بـار در سـال 

 ه.ش چاپ شده است.  ۱۳۵۵سال 

  شاه و نگارش فرجی رضا این اثر به دیکته
ً
الله بهرامی است؛ و قطعا

به رؤیت او رسیده و رضاشاه پهلوی با کلمه به کلمه و سطر به سطر 

کـه  –آنان موافق بوده است. بسیار احمقانه است کـه ایـن شـخص 

سـواد نداشـته و کتـاب را  –رهبری نظام سلطنتی را برعهـده  داشـته 

 اند. کسی دیگر نوشته و برای او خوانده



 

 هنر، سينما و نمايشنامه
 مبانی و مفاهیم در فیلم 

     پور دکتر حمید دهقاننویسنده: 

 ۱۳۹۴- اول: نوبت چاپ

 تومان۱۵۰۰۰:قیمت
  شیو افزا  منظور پرورش  به  کتاب  نیا

و   نامه لمیاز ف  آموزان دانش  کو در  یآگاه

  نهیدر زم  انیودانشج  مهارت  جانبه  همه  یو ارتقا  آن فنون

 . است  شده  نیتدو یسینو نامه لمیف

  بر ترک اسب پیر هما 
  ایوب آقاخانینویسنده: 

 ۱۳۹۵-اول: نوبت چاپ
 تومان ۷۰۰۰ :قیمت

ــن داوودم. ا ــیم ــ یران ــردم.  ینم یام ول ــونم برگ ت
اآلن تونســتم تحمـل کــنم.  یمو اونجـا نم یزنـدگ

د اگـه یسـت. شـایوضع من بهتـر ن یعنینجا هم وضع بهتر نیست. ینجام. ایا
دونم.  ینـداره. نمـ ید هم به پول ربطـی... شایشد؛ ول یپولدارتر بودم بهتر م

کوهـام یها از  یکـیاد یـهـم کتـاب چـاپ کـردم.  ییسم. دو تـاینو یشعر م
 بودم. یبسترشگاه یه آسای یمه. اون موقع تو یافتادم. مال دوران افسردگ

   ستاره شناس  

   دیدیه ون کوالرتنویسنده: 
 اصغر نوریمترجم: 

 ۱۳۹۴-اول :نوبت چاپ
 تومان۶۰۰۰:قیمت

کادمی تئاتر فرانسه "د زهیی جا برنده بـا  ١٩٨٢ه ون کـوالرت" در سـال یدیی آ

ات فرانسه به پـا کـرد یادی در ادبیست سال گرد و غبار" سروصدای زیب"رمان 

ی  زهیی جـا ن رمان برنـدهیدند. ایی معاصر نام هیرا فرانسوا نورس و منتقدان او

کـادمی تئـاتر فرانسـه" را بـرای  زهیسـال بعـد او "جـا کیـدل دوکا" شد. " ی آ

"مـاهی عشـق" و  اش شناس"کسب کرد و دو رمـان بعـدی ی "ستاره شنامهینما

 ور"یـه" و "گتنبـرگ دو لیـمیز "روژه نیی جـوا ب برنـدهیـالت شـبح" بترتی"تعط

 شدند

یچل کوری است   اسم من ر
ین واینرنویسنده:  یکمن/ کاتر     آلن ر
یانمترجم:   فرانک حیدر

 ۱۳۹۴-اول   :نوبت چاپ
 تومان  ۷۰۰۰:قیمت

 

اسم من ریچل کوری است برگرفته از خاطرات ریچل کوری فعـال 

صلح است که توسط آلن ریکمن و کاترین واینر بـه مـتن نمایشـی 

ترین آثار چند سال اخیـر آمریکـا و  جنجالیتبدیل شده که یکی از 

شــود و بارهــا از اجــرای آن در ایالــت متحــده  اروپــا محســوب می

 .جلوگیری شده است

 

یک   ایبسن شاهکارهای هنر
یک ایبسن    نویسنده:   هنر

  کتایون ناصحمترجم: 

 ۱۳۹۲- اول: نوبت چاپ

 تومان۱۵۰۰۰:قیمت
 

ـــو ـــب یدرام ن ـــه مکت ـــان .در س ـــزرگ جه س ب
سـم شـناخته شـده یسم آثار دارد اما در رئالیسم و سمبولیسم ، رئالیسیرومانت
ا آمـد .، پـدرش تـاجر ورشکسـته یل قرن نوزده در نروژ بـدنیبسن اوایا.است

اد داشـت امـا نتوانسـت یعالقه ز یگذشت .به نقاش یاو در سخت یبود کودک
شـدو  یك دارو فروشـیـمجبـور بـه کـار در  یسالگ۱۵آن را ادامه دهد او در 

 ،ه کـار گـرانیـت در اتحادیاوعضـو یهـاتیپنج سال در آنجا کار کرد. از فعال
این کتـاب شـامل چهـار  .است و... بودینوشتن مطلب در روزنامه ، نقد از س

 نمایشنامه معروف این نویسنده شهیر نروژی می باشد

یگری به روش لی   استراسبرگ  باز
 دکتر لوری هاول نویسنده: 

 فرداد صفاخومترجم: 
 ۱۳۹۲-دوم: نوبت چاپ

 تومان ۱۲۰۰۰ :قیمت
 از متن کتاب:

پذیری  بینند معموال به دلیل انعطاف در جوانی تعلیم میکسانی که 

و آمادگی بیشتر، ازبرتری بیشتری برخوردار هستند جوانان از نظر 

تر از افراد مسن یاد  ترند و سریع فیزیکی، فکری و احساسی پذیرنده

 گیرند... می



 
    ها آنپیروز و  

   حمیدرضا شکارینویسنده: 
 ۱۳۹۳-اول :نوبت چاپ

 تومان۷۰۰۰:قیمت
 
 

» ها پیروز و آن«نامه است.  شامل دو نمایش» ها پیروز و آن«کتاب 

المللی تئاتر دانشگاهی ایران تقدیر  ی بین که در پانزدهمین جشنواره

ی دومین  که به عنوان متن برگزیده» خانوادگی«چنین  شده، و هم

انتخاب شده » های مولوی شنبه«خوانی  نامه ی نمایش جشنواره

 .است

 
 
 
 

 تفاهم سوء 
    آلبرکامونویسنده: 

 احمد آلمترجم: 
 ۱۳۹۲-دوم  :نوبت چاپ

 تومان  ۵۵۰۰:قیمت
 

سوء تفاهم تنها یک نمایشنامه ساده نیسـت، بلکـه داسـتان زنـدگی 

ها است چرا که زندگانی همه مـا مملـو از سـوء تفـاهم  انسانهمه 

است. این نمایشنامه، ماجرای زندگی مردی به نـام "ژان" اسـت کـه 

بعد از بیسـت سـال دوری از مـادر و خـواهر خـود، در حـالی کـه 

گـردد تـا  ای کسب کرده است به خانه باز می ازدواج کرده و سرمایه

خـود سـهیم کنـد. او بعـد از مادر و خواهرش را نیز در خوشبختی 

کنند متوجه  ای که مادر و خواهرش آن را اداره می ورود به مهمانخانه

اش در لحظـه  شود که بعد از گذشت ایـن همـه سـال، خـانواده می

 .اند ورود، او را نشناخته

 سینما و این سه نفر 
یفی     نویسنده:   حسن شر

 ۱۳۹۱- دوم: نوبت چاپ

 تومان۹۰۰۰:قیمت

 

یخچه  دوبله به زبان فارسی تار
یرافر نویسنده:   احمد ژ

 ۱۳۹۳-اول: نوبت چاپ
جلدی با دو  تومان ۷۵۰۰۰ :قیمت
 قاب 

 در دسـتگاه ایران قدیمیهای  تصنیف
 پنجگاه  نوا و راست
 مهدی نمازی نویسنده:

 ۱۳۹۴-دوم : نوبت چاپ
 تومان ۳۵۰۰ :قیمت

  در دستگاهایران  های قدیمی تصنیف 
 شور

 مهدی نمازی نویسنده:
 ۱۳۹۴-دوم : نوبت چاپ

 تومان ۴۵۰۰ :قیمت
ـــنیف  ـــدیمی  تص ـــرانهای ق در  ای

 ماهوردستگاه 
 مهدی نمازی نویسنده:

 ۱۳۹۴-دوم : نوبت چاپ
 تومان ۴۵۰۰ :قیمت

ـــنیف  ـــدیمی  تص ـــرانهای ق در  ای
 همایوندستگاه 

 مهدی نمازی نویسنده:
 ۱۳۹۴-دوم : نوبت چاپ

 تومان ۴۵۰۰ :قیمت



 
ـــنیف  ـــدیمی  تص ـــرانهای ق در  ای

 گاه سهدستگاه 
 مهدی نمازی نویسنده:

 ۱۳۹۴-دوم : نوبت چاپ
  تومان ۳۵۰۰ :قیمت

ـــنیف ـــدیمی  تص ـــران های ق در ای
 چهارگاهدستگاه 

 مهدی نمازی نویسنده:
 ۱۳۹۴-دوم : نوبت چاپ

 تومان ۳۵۰۰ :قیمت
 تراوشات یک ذهن آشفته  

 بهروز واثقی نویسنده: 
 ۱۳۹۴-اول   :نوبت چاپ

 تومان ۷۰۰۰:قیمت
 

مال  ،گفتند طرف سرش به سنگ خورده و آدم شده که می این

سیاه هم کـه بخـورد،  ها بود. االن طرف سرش به سنِگ  قدیم

داند که چرا این سنگ را از مسـیر  اول شهرداری را مقصر می

کنـد کـه مگـر  او بر نداشته، بعد کلی با خود سنگ دعـوا می

ی؟ بعد هـم گوشـی تلفـن ی من سبز شده راه شعور نداری سرِ 

ـــی ـــبش درم ـــراهش را از جی ـــود هم ـــرِ شآورد و از خ  ، س

گـذارد در  انـدازد، می عکـس سـلفی می ،اش و سنگ بادکرده

 نویسد: اینترنت و زیر آن می

 ..یهویی. ،ـ من، سنگ سیاه، همین االن

 

 جواهرات شاعرانه 
 امیرحسین دلبری

 ۱۳۹۳-اول چاپ: نوبت
 تومان ۳۵۰۰۰ قیمت:

 
 

 چهره به چهره 
یکاتور اساتید موسیقی ایران  کار

 سعید چاواری 
 ۱۳۹۱: اول نوبت چاپ

 تومان ۳۵۰۰۰ قیمت:

   

 تا حاال دقت کردین 
 مهدی احمدیان

 ۱۳۹۳-سوم : نوبت چاپ
  تومان ۴۰۰۰ قیمت:

  

یم  !فک وفامیله دار
 مهدی احمدیان

 ۱۳۹۳-دوم: نوبت چاپ
  تومان ۴۵۰۰ قیمت:

 
 






