ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ

ﺗﻤﺎم ﻧﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻧﺘﻮﻧﯽ ُدوﺋﺮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﯾﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯿﻬﺎ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﭼﻬﺎرم ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۹۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﺎل آﻣﺎزون
ﮐﺘﺎب ِ
ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮ ﯾﻦ رﻣﺎن ﺳﺎل  ٢٠١٤و ِ

ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰه ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر ﺳﺎل ٢٠١٥

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﻠﺴﺖ اﯾﻨﮓ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺧﺴﺮوی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﺳﻮم ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ۲۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
" ﻟﯿﺪﯾﺎ ﻣﺮده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ".داﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎده و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .رواﯾﺖ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ در
ﺧﺎﻧﻮاده ای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ-ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه  ،دﺧﺘﺮی ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ
ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و در ﮐﻨﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺎدر ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﻣـﺎ
در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺗــﺎب ﺗﺤﻤــﻞ زﻧــﺪﮔﯽ در ﭼﻨــﺎن ﺧــﺎﻧﻮادهای را از دﺳــﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪی
آﻣﺮﯾﮑﺎی دﻫﻪ  ۶۰و  ۷۰ﺧﻮد را ﻣﻨﺰوی ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮافﺷﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗـﺮار ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از
ﭘﺮﻓﺮوشﺗــﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫــﺎی ﺳــﺎل  ٢.١٤ﺑــﻮده داﺳــﺘﺎن ﻋﺸــﻖﻫﺎ و
آرزوﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ زﺑﺎن آورده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ
اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن را از ﻣﯿﺎن ﯾﺎدﮔﺎریﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰﯾﺰﺷـﺎن
درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم
درک ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و آرزوﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﯽﺷـﻮد اﻋﻀـﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

اﻋﺰام ﻣﺠﺪد
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻓﯿﻞ ِﮐ ِﻠﯽ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻤﯿﺮا ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

اﯾﻦ رﻣﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘـﯽ در رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری ﺳـﺘﻮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﯾـﮏ رﻣـﺎن
ﭘﺮﻓﺮوش ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ و زﯾﺒﺎ در ﻣﻮرد ﯾـﮏ دﺧﺘـﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴـﻪی اﺷـﻐﺎل ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘﺴـﺮی آﻟﻤـﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧـﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻼش ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن
در ﻣﯿﺎن وﯾﺮاﻧﮕﺮیﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﺳﺖ .ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔـﯽ
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
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﻧﮕـﺎر ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪهی آن ﺧـﻮد در آن ﻣﻘﻄـﻊ ﺣﻀـﻮر
داﺷﺘﻪ و وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺑـﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﭙﺮدازد

ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻣﻠﯽ ﺳﺎل ٢٠١٤

ﻫﻤﻪی ﻫﻤﺴﺮان اﺟﻨـﻪی ﺷـﯿﺦ
ﻣﺤﻤﻮد
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻟﻄﯿﻒ ﻫﻠﻤﺖ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮﯾﺎد ﺷﯿﺮی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ِﮐ ِﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺮﺑﺎزان و ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در دو ﻫﻔﺘــﻪ ﭘــﯿﺶ ﮐــﻪ دو ﺗــﺎ از دوﺳــﺘﺎﻧﺶ ﮐﺸــﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑــﻮدن ،دﭼــﺎر
ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و ﺣﻤﻼت ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑـﻪ دﯾـﻮار ﻣﺸـﺖ ﻣـﯽزد،
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻗﺮص ﺧـﻮاﺑﺶ ﻣﯽﺑـﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ﮐـﺎﺑﻮس ﻣﯽدﯾـﺪ ،ﮐـﺎﺑﻮس ﻣـﺮگ دوﺳـﺘﺎﻧﺶ ،ﻣـﺮگ
ﺧﻮدش ،ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و ﺗﺮﺳﻨﺎک.
اﯾﻨﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺟﻨﮓزدﮔﯽ ﺑﻮد؛ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ ،ﻏﻢاﻧﺪوه ،ﺗﻨﮕـﯽﻧﻔﺲ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،و از ﻫﻤﻪﺑﺪﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ.

آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ از ﺷﻬﺮی ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺪﯾﺪهای ،وﻟـﯽ ﺧﯿـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻫﺰار ﺳﺎل در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهای .ﺳﺨﺖ اﺳﺖ از ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی
رﻧـﮓ
و
ﺷﮑﺎر ﻧﻬﻨﮓ در درﯾﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣـﻮ و ِ
ِ
آﺑﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهای.
ﺳــﺤﺮﮔﺎﻫﺎن وﻗﺘــﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫــﺎ و ﮐﻮﭼــﻪﻫﺎی ﺷــﻬﺮ ،ﻗــﺪمﻫﺎﯾﻢ را
ﻣﯽدزدﯾﺪﻧﺪ ،دﺧﺘﺮاﻧـﯽ از ﭘﻨﺠـﺮهی ﺧﺎﻧـﻪﻫﺎ ،ﺗـﻮر ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺑـﺮاﯾﻢ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺻﯿﺪم ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ! ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﺎﺑـﺎن
درﯾﺎ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﺎﻫﯽ!

ﺗﺎرﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ ﻓﺮاﻧﮑﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ِِ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﯿﭻ آﻟﺒﻮم
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺤﺮ ﺗﻮﮐﻠﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۳۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ
َ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﻟﯿﺴﻮن ﻣﻮر
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺘﻮت
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۳۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﯾﻦ اﺛـﺮ ﻣـﯿﭻ آﻟﺒـﻮم،
راوی ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻧﺎﻣﺘﻌــﺎرف رﻣـﺎن اﺳــﺖ .راوی اﯾـﻦ رﻣــﺎن ﺻــﺪای
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﯿﺘﺎرﯾﺴﺖ ﺧﻮش ﻧﺎم و
اﺳﻄﻮرهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮاﻧﮑﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﭘﺮدازد .داﺳﺘﺎن از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ و
ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ رﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ،
ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ و اﺗﻔﺎﻗـﺎت زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾﻦ
ﮔﯿﺘﺎرﯾﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺶ ﺳـﯿﻢ ﺟـﺎدوﯾﯽ
ﮔﯿﺘﺎرش ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ از اﺳﺘﺎد ﮔﯿﺘﺎر ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎﯾﺶ ،زﻧـﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .داﺳﺘﺎن ﮐﻮدک ﯾﺘﯿﻢ ﻧـﻪ ﺳـﺎﻟﻪای
ﮐﻪ در ﭘﺲ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺪﯾﺮش راﻫﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰهی ﻣﻦ ﺑﻮﮐﺮ ﺳﺎل ٢٠١٢

ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺮﻧﻮﺑﯿﻞ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ:ﺳﻮم۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۲۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ رواﯾﺘﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻗـﺎب دو اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﻮری داﺳﺘﺎن را ﻣﺮدی ﻣﯿﺎنﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ
ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻫﻤﺴﺮش اﮐﻨﻮن راﻫـﯽ ﺳـﻔﺮی ﺑـﻪ آﻟﻤـﺎن ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ
روﺣﯿﻪ اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﺮﺷﻪی ﮐﺸﺘﯽای ﮐﻪ آبﻫﺎی درﯾﺎی ﺷﻤﺎل
را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهروی در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧـﻪی راﯾـﻦ
اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺳﯿﺮ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ زﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد داﺳﺘﺎن را دارد.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪیﺑﻌﺪ از روز ﻣﺎدر

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ادوارد ﭘﯽ .ﺟﻮﻧﺰ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۲۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﭘﻦ )ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی( ﺳﺎل ۱۹۹۳

ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ﺳﺎل ۲۰۱۵

اﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از زﺑﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۰۰ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨـﯽ ،ﺷـﺎﻣﻞ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻓﯿﺰﮐﺪاﻧﺎن ،آﺗﺶﻧﺸﺎنﻫﺎ ،ﭘﺎﮐﺴﺎزیﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺘــﺎب ﺣﺎﺿــﺮ ،ﺣﺎﺻــﻞ ﺗــﻼش  ۱۰ﺳــﺎﻟﻪ اﻟﮑﺴــﯿﻮﯾﭻ اﺳــﺖ ﺑـﺮای
ﺟﻤﻊآوری ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻧﻘﺐزدن در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ
ﻣﺮدﻣــﯽ ﮐــﻪ از ﺻــﺒﺢ  ۲۶آورﯾــﻞ  ۱۹۸۶درﮔﯿــﺮ ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌــﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻗـﺐ آن دﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ.

اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ رواﯾﺖ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻮﻧﺰ اﺳـﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮی ﺷـﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾـﻮرک .او ﺑـﺎ ﺧﻮاﻧـﺪن ﮐﺘـﺎب
دوﺑﻠﯿﻨﯽ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺟﯿﻤﺰ ﺟﻮﯾﺲ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﯾﮑﺮدی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺟﯽ.ﮐﯽ .روﻟﯿﻨﮓ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﻋﺎرﻓﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۸۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺟﻮﻣﭙﺎ ﻻﻫﯿﺮی
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺴﮑﺮی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۸۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰه ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر ﺳﺎل۲۰۰۰

زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻮن داﺳﺘﺎن اﺳﺖ :ﻧﻪ ﺑﻪ درازای آن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آن ،اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ روﻟﯿﻨﮓ در ﺟﻤﻊ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد
"ﺟﯽ ِﮐـﯽ روﻟﯿﻨـﮓ" ﻧﻮ ﯾﺴـﻨﺪه
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ِ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮی ﭘﺎﺗﺮ

ﻋﺎﺷﻖ ژاﭘﻨﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﯾﺰاﺑﻞ آﻟﻨﺪه
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺴﮑﺮی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ٢٠١٦
اﯾﻦ رﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از اﻧﺘﺸﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آﻣﺎزون،
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻣﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﮕﺰﯾﻦ آن را
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺳﺎل ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
آﻟﻨﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن در آﺛﺎرش از ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ
اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دو زن از دو ﻧﺴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺿﻤﻦ
رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺳﺮ راه اﯾﻦ دو زن ،ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ را ﻋﻼوه ﺑﺮ
آﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺎب ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻗﺪرت او در ﭘﺮوراﻧﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﻮی زن در اﯾﻦ اﺛﺮ آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﻮدﻧﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪی اﯾﺪه ای ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎب
ﻋﺸﻖ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و رواﺑﻂ ﻧﻮ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
آن در آﺛﺎری ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ.

»داﻓﻨﻪ ﺗﺎزه دﻋﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﺎﻧﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﻪی ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑـﺮ
اﻧﺪامﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد .ﺳﯿﻨﻪاش را ﭘﻮﺳـﺖ ﻧـﺎزک درﺧـﺖ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ .ﻣﻮﻫـﺎﯾﺶ
ﺗﻮی ﺑﺮگﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﭘﯿﭻ ﺧﻮرد ،ﭘﺎﻫـﺎﯾﺶ
ﻫﻢ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻣﺜﻞ رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺳﻔﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و رﻓـﺖ ﻻی
رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻫﻢ ،ﻧﻮک درﺧﺖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ «.وﻗﺘﯽ آﭘﻮﻟﻮ دﺳـﺘﺶ را
ﺑﻪ ﺗﻨﻪی اﯾﻦ درﺧﺖ ﮐﺸﯿﺪ» .اﺣﺴﺎس ﮐـﺮد ﺳـﯿﻨﻪی داﻓﻨـﻪ دارد زﯾـﺮ اﯾـﻦ
ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﭙﺪ« دﮔﺮدﯾﺴـﯽ روﻧـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﺧﺸـﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
اﺳﺖ .ﻫﻢ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه؛ ﻣﺮگ و ﺗﻮﻟﺪ .روﺷﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺠـﺎ اﻟﻬـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﻣﯽﺷﻮد و درﺧﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ﻋﻨﺼـﺮ در
ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋـﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺴـﺎﻧﻪای ﮐﻬـﻦ ،ﺣـﺲ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ
ﺑﻮدن دو ﭼﯿﺰ در ﯾﮏ زﻣﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﺸـﺪه و
ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﺷﯽ و ﻫﻮﯾﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.

ﻣﯿﺮاﯾﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﮔﻮﻧﺘﺮ ﮔﺮاس
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺧﺴﺮو و ﺳﺎرا ﮐﯿﺎﻧﺮاد
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
آﺧﺮ ﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ﺳﺎل ۱۹۹۹

»ﻣﯿﺮاﯾﯽ« ،آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻮﻧﺘﺮ ﮔـﺮاس اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آورﯾـﻞ ۲۰۱۵
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻮدوﺷﺶ ﺷﻌﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﭘﺮوﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻗﺎﻟـﺐ
ﺷﻌﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻌﻪی ادﺑـﯽ ،ﯾﺎدداﺷـﺖ و
ﮔﺎﻫﯽ داﺳﺘﺎﻧﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾـﻦرو ﮐﺘـﺎب ﺣﺎﺿـﺮ ،ﮐـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺑﺎب ﻣﯿﺮاﯾﯽ« اﺳﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿـﺎن ﻧﻈـﻢ و ﻧﺜـﺮ ﻗـﺮار
ﮐﺎﻣﻠﺶ »در ِ
دارد .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ از ﺧـﻮد ﮔـﺮاس ﻫﻤـﺮاه
اﺛﺮ ﮔﻮﻧﺘﺮ ﮔﺮاس ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺸـﺮ ﺷـﺘﺎﯾﺪل ،ﻧﺎﺷـﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ واﭘﺴﯿﻦ ِ
وﯾﮋهی آﺛﺎر او در آﻟﻤﺎن در ﭘﻨﺠﺎهﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ رواﻧﻪی ﺑﺎزار ﻧﺸﺮ ﺷﺪ.

دﺧﺘﺮی در ﻗﻄﺎر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﭘﺎﺋﻮﻻ ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﯽ ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۰۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮ ﯾﻦ رﻣﺎن ﺳﺎل ٢٠١٥

راﺷــﻞ واﺗﺴــﻮن زﻧــﯽ ﺳــﯽ و دوﺳــﺎﻟﻪ و اﻟﮑﻠــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ٔ
دوره ﺳــﺨﺘﯽ از
زﻧﺪﮔﯽاش را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﺗﺎم ،ﺷﻮﻫﺮ ﺳـﺎﺑﻘﺶ دو ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ او را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪاش ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻻن او و آﻧﺎ ازدواج ﮐﺮده و ﯾـﮏ دﺧﺘـﺮ دارﻧـﺪ.
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺗﺎم ،آﻧﺎ را ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﻣﺘﺎﻫﻞاش ﻣﮕﺎن ﻫﯿﭗول
راﺑﻄﻪ دارد.ﻣﮕﺎن ﺑﺎردار اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗـﺎم ﭘـﺪر ﺑﭽـﻪاش اﺳـﺖ.در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ راﺷﻞ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ زوج زﯾﺒﺎﯾﯽ
ً
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺎد ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎدت ﻣﯽﮐﻨـﺪ .آنﻫـﺎ را ﺗﻤﺎﺷـﺎ
ﮐﺮده و در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻘﯿـﺪه دارد آﻧﻬـﺎ زوج ﮐﺎﻣـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .روزﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی در
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮی را در ﻣﻮرد ﮔﻢﺷﺪن زﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ و ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ آن
زن-ﻣﮕﺎن اﺳﺖ .راﺷﻞ ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮑﻨﺪدر روز ﺣﺎدﺛﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ
و ﺧﺮاب ﺑﻮده ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﮕﺎن آورده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣـﺎﺟﺮا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.راﺷﻞ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﮑﺎت ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮕﺎن ﺑﻪ او دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
و ﺑﺎ ﻣﺴﺘﯽﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻫﺮ دوی ﺗﺎم و آﻧﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
آﻧﺎ ﻣﺪارﮐﯽ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺎم ﺑﺎ ﻣﮕﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او و راﺷﻞ ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎم در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺎ او ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﺗﺎم
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮕﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﻧﺸـﺪهاش
اﺳﺖ او را ﮐﺸﺘﻪ و دﻓﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺗﺎم ﺑـﻪ راﺷـﻞ ﺣﻤﻠـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و راﺷـﻞ در
دﻓﺎع از ﺧﻮد او را ﻣﯽﮐﺸﺪ.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺮدان
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻫﺸﺎم ﻣﻌﻄﺮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺷﺒﻨﻢ ﺳﻤﯿﻌﯿﺎن
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ۱۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰهی ﻣﻦ ﺑﻮﮐﺮ ﺳﺎل ٢٠٠٦
ﻫﺸﺎم ﻣﻄﺮ در رﻣﺎن »در ﮐﺸﻮر ﻣـﺮدان« ﻓﻀـﺎی ﺧﻔﻘـﺎنآوری را ﺑـﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺮ ﻗـﺬاﻓﯽ ،رﻫﺒـﺮ ﺳـﺎﺑﻖ ﮐﺸـﻮر
ﻟﯿﺒﯽ ،ﻣﺴﺒﺐ آن ﺑﻮد .راوی داﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﮐـﻪ
داﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮور ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد و از ﻏﺮﺑﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ .
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ دور از ﭘﺪر ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﺪر ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑـﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ دوش ﭘﺴـﺮ ۹
ﺳﺎﻟﻪاش ﮔﺬاﺷﺘﻪ .راوی ﮐﻮﭼﮏ داﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺴـﻮوﻟﯿﺘﯽ ﺳـﻨﮕﯿﻦ را در
ﻏﯿﺎب ﭘﺪر ﺑﺮ دوش ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ روزی ﭘﺪرش را در ﻣﯿﺪان
ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﭘﺪر ﺑﻪ او ﺑﯽاﻋﺘﻨـﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺣﻀـﻮر او را ﻧﺎدﯾـﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ
و دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﭘـﺪر و
ﻣﺎدرش ﻫﻢ در آن دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

دوران ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهِ :ای ای ﻫﺎﭼﻨﺮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻬﺮﻧﻮش اﻣﯿﺮی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۱۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﺮﺷﺖ ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﺮﺷﺖ،
ِ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

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

در ﻣﻮرد ﺑﺮﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ و درامﭘﺮداز ،ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ آﺛـﺎر ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﻪ
ُ
اﻧـﺪک ،ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺷﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺮ ﺟﺰ درﻣﻮارد

ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﺎﭘﺎ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی را ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺑﻬـﺎر

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﺟـﺮأت ﻣﯽﺗـﻮان ادﻋـﺎ ﮐﺮدﮐـﻪ اﮔـﺮ
ً
روزی ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺮﺷﺖ ازﻣﯿﺎن ﺑﺮود ﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی او آﻓﺮﯾـﺪه

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

ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﺮﺷﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬـﺮهای ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ و

ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻀﺤﮏ درﺧﻮاﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی ﺟﻬـﺖ ﻧﮕـﺎرش ﻣﻘﺎﻟـﻪای

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺷﻌﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﭘﺎﭘﺎ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی را ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﯽ ﺳـﺎل ﻣﺎﺟﺮاﻫـﺎی ﺗﻠـﺦ و ﺷـﯿﺮﯾﻦﻣـﺎن
 ۱۳۹۴اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠـﻪی ﮐﺎزﻣﺎﭘﺎﻟﺘﯿـﺎن و ﺳـﭙﺲ در ﯾـﮏ

درﺑﺎرهی »آﯾﻨﺪهی ادﺑﯿﺎت« ﻋﺎزم ﻫﺎواﻧﺎ ﺷﺪم  .ﺳـﺮدﺑﯿﺮ در اﯾـﻦ ﻓﮑـﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﺷﻤﺎرهای از ﻣﺠﻠﻪ را ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ آﯾﻨـﺪه و ﭼﺸـﻢاﻧـﺪاز رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ؛ ﻓﺮاﻧﮏ ﻟﻮﯾـﺪ راﯾـﺖ درﺑـﺎرهی ﻣﻌﻤـﺎری ،ﻫﻨـﺮی ﻓـﻮرد دوم
درﺑﺎرهی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ،ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ درﺑﺎرهی ﻫﻨﺮ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔـﺘﻢ ،ﻫﻤﯿﻨﮕـﻮی
درﺑﺎرهی ادﺑﯿﺎت ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﻮ ﺿﻌﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯽ،
ﻣﻦ داﺷﺘﻢ :
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدم.

ﮐﻼه ﮐﺎﻓﮑﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﺗﯿﮕﺎن
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺘﻮت
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ:زﻫﺮا اﻣﯿﻨﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ۱۲۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،ﺗﺎرﯾﮏ ،ﻋﻤﯿﻖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺟﻮﯾﺲ ﮐﺎرول اوﺗﺲ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺴﮑﺮی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ

ﻣﺘﻦ دوزﺑﺎﻧﻪ)ﻓﺎرﺳﯽ – اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
»ﮔﺮدنآوﯾﺰ ﺑﻠﻮرت«
ﻣﯽﺗﺮاود ﮔﺮدنآوﯾﺰ ﺑﻠﻮرت
ﭼﮑﻪﭼﮑﻪ ﻣﯽﭼﮑﺪ ﻣﻬﺘﺎب
از ﻓﺮاز ﺑﯽﻗﺮار ﺳﯿﻨﻪات آرام
ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻟﺒﺎس روﺷﻦ ﻓﺠﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻮار ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ
راه ﭘﺮﻧﺸﯿﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﻟﻨﮕﺎن

ﺧﺎﻧﻢ »ﺟﻮﯾﺲ ﮐﺮول اوﺗﺲ« در ﺷﺎﻧﺰده ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۱۹۳۸ﻣـﯿﻼدی
در ﺷﻬﺮ »ﻻک ﭘﻮرت« در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در
داﺳﺘﺎنﻫـﺎﯾﺶ ﺑـﻪ ﮐـﺎوش آن ﭘﺮداﺧـﺖ .او ﯾﮑـﯽ از ﻣﺤﺒـﻮبﺗـﺮﯾﻦ؛
ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳـﺖ .ﺷـﻬﺮت
اوﺗﺲ در داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺎ ﻗـﻮای اﺣﺴﺎﺳـﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ راوی داﺳﺘﺎن ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷـﺮح ﻣﯽدﻫـﺪ.
ﺳﻮژه داﺳﺘﺎنﻫﺎی اوﺗﺲ ﻓﻘﺮ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻋﺸـﻖ ﺑـﻪ
ﻗﺪرت ،زﻧﺎن و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺮا واﻗﻌـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻧﯿـﺰ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻣﻨﺜﻮر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﯾﻮان ﺗﻮرﮔﯿﻨﻒ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺪادی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۸۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﮏ ﺷﺐ ﭘﺎﯾﯿﺰی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ روس
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺎﻧﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﯿﮕﻠﺮی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮﺧﯽ از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

در ادﺑﯿـﺎت اﻣــﺮوز اروﭘـﺎ ،اﯾــﻮان ﺗﻮرﮔﻨﯿـﻒ ) (۱۸۱۸-۱۸۸۳ﻫﻤـﺮاه
داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ و ﻟﺌﻮن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی از ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی رﻣﺎن روﺳـﯽ
در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾـﺪ .اﻣـﺎ از وی ﺑﺴـﯿﺎری ﻫـﻢ داﺳـﺘﺎن،
رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﻘــﺪ ﺑــﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧــﺪه اﺳــﺖ .ﺗﻮرﮔﻨﯿــﻒ
اﻗﺎﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺧﺎﺻـﻪ در آﻟﻤـﺎن و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .در
ﺳﺎلﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽاش – ﮐﻪ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﺬﺷﺖ -ﺑﺎ آﺛﺎر ﻫﮕﻞ ،ﮔﻮﺗـﻪ
و ﺧﺎﺻﻪ ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮی ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻫﻨﺮی
وی از روﺳﯿﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و رﻧﮕﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺷﯿﻮهی او ﻫﻢ در اﺳﺎس ﺑﺮ واﻗـﻊﮔﺮاﯾﯽ ادﺑﯿـﺎت ﻣـﯿﻬﻦ ﺧـﻮدش ،ﺑـﺮ
رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﻌﻬﺪ روﺳﯽ آن روزﮔﺎر ﺗﮑﯿﻪ دارد .اﻣﺎ ﺷـﺎﺧﺺﺗﺮ در اﯾـﻦ
ﻣﯿﺎن ﻟﺤﻦ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪی ﻧﺜﺮ وی اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﻪای از ﻏﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺜﺮ رﻧﮕﯽ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﺷﻨﻞ :اﺛﺮی از ﻧﯿﮑﻼی واﺳﯿﻠﻮﯾﭻ ﮔﻮﮔﻮل
ﭘﺰﺷﮏ دﻫﮑﺪه :اﺛﺮی از اﯾﻮان ﺳﺮﮔﺌﯽﯾﻮﯾﭻ ﺗﻮرﮔﻨﯿﻒ
درﺧــﺖ ﮐﺮﯾﺴــﻤﺲ و ﻋﺮوﺳــﯽ :اﺛــﺮی از ﻓﯿــﻮدور ﻣﯿﺨــﺎﯾﯿﻠﻮوﯾﭻ
داﺳﺘﺎﯾﻔﺴﮑﯽ
ﺧﺪا ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ :اﺛـﺮی از ﻟﺌـﻮ ﻧﯿﮑﻼﯾـﻮﯾﭻ
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی
ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ،ﯾﮏ رو ﯾﺎ :اﺛﺮی از وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﮔﺎﻻﮐﺘﯿﻮﻧﻮ ﯾﭻ ﮐﻮروﻟﻨﮑﻮ
ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪار :اﺛﺮی از وﺳﻮاﻻد ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻼوﯾﭻ ﮔﺎرﺷﯿﻦ
ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻮﺷﮏ :اﺛﺮی از ﻓﺌﻮدور ﮐﻮزﻣﯿﭻ ﺳﻮﻟﻮﮔﻮب
ﻣﺨﻠﻮع :اﺛﺮی از اﯾﮕﻨﺎﺗﯽ ﻧﯿﮑﻼﯾﻮ ﯾﭻ ﭘﻮﺗﺎﭘﻨﮑﻮ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر :اﺛﺮی از ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺗﺮﻧﺘﯿﯿﻮ ﯾﭻ ﺳﻤﯿﻮﻧﻮف
ﯾﮏ ﺷﺐ ﭘﺎﺋﯿﺰی :اﺛﺮی از ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ

زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺰﯾﺰ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻟﯿﺲ ﻣﻮﻧﺮو
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﯾﻢ ﺻﺒﻮری
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﭘﻨﺠﻢ ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۰۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺎﻓﻪ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﯾﻢ ﺻﺒﻮری
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دﻫﻢ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ۲۰۱۳

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

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎن زﻧـﺪﮔﯽ ﻋﺰﯾـﺰ ،ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎرده داﺳـﺘﺎن ﮐﻮﺗـﺎه
اﺳــﺖ ،آﺧــﺮﯾﻦ اﺛــﺮ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪهی ﮐﺎﻧــﺎداﯾﯽ ،آﻟــﯿﺲ ﻣــﻮﻧﺮو ،اﺳــﺖ.
داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ و ﺷـﻬﺮﻫﺎی اﻃـﺮاف درﯾﺎﭼـﻪ
ﻫــﻮرن ﻣﯽﮔــﺬرد و ﺷﺨﺼــﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺷﺨﺼــﯿﺖ اﻏﻠــﺐ
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻧﺮو آدمﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻟﯿﺲ ﻣـﻮﻧﺮو ،ﺑﺮﻧـﺪهی
ﻧﻮﺑــﻞ ادﺑﯿــﺎت  ،۲۰۱۳از ﺑﺰرگﺗــﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنﮐﻮﺗﺎهﻧﻮﯾﺴــﺎن ﻣﻌﺎﺻــﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی  ۸۲ﺳﺎﻟﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻮﺷـﮑﺎﻓﺎﻧﻪ از

ﻧﺨﻮاﻧﺪهای! ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ آﺛـﺎر داﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬـﺎن را
ﺗــﻮی دﺳــﺖﻫﺎﯾﺖ ﻧﮕــﻪ داﺷــﺘﻪای ،ﻫــﻢ ﺧــﻮدت را ﻣﻬﻤــﺎن ﯾــﮏ
ﮐﺎﻓﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﺮدهای .ﺗﺎ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ،ﭘـﺎ ﺑـﻪ ﭘـﺎی ﻓﺌـﻮدر
داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﻟﺌﻮن ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ،ﺟﻮﻣﭙﺎ ﻻﻫﯿﺮی و دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻨـﺪ ﻗـﺪﻫﺎی
ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ،داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎﻧﯽ را ورق ﺑﺰﻧـﯽ ﮐـﻪ
اﻫﻞ اﻣﺮوز و اﯾﻨﺠـﺎ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎﯾﺸـﺎن ،ﺳـﺨﺖ ﺷـﺒﯿﻪ
اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم اﻣﺮوز و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.

زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .او ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
آدمﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤـﻞ وﻗـﻮع داﺳـﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘـﺮدازد.
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی زن در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣـﻮﻧﺮو زﻧـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ روﺣﯿـﻪ و ﺗﻔﮑـﺮ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ

درﯾﺎﭼﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺑﻨﺎﻧﺎ ﯾﻮﺷﯿﻤﻮﺗﻮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﮋﮔﺎن رﻧﺠﺒﺮ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ اول۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۱۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺴﻮﮐﻮرو ﺗﺎزاﮐﯽ ﺑﯽرﻧﮓ وﺳﺎلﻫﺎی
زﯾﺎرﺗﺶ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻫﺎروﮐﯽ ﻣﻮراﮐﺎﻣﯽ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎرال زالزر
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﺳﻮم۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰهی ادﺑﯽ "ﻣﻦ آﺳﯿﺎ" در ﺳﺎل٢٠١١
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،داﺳﺘﺎن زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﯽﻫﯿﺮو ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮ
ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﺶ ﻏﻠﺒﻪ ،و ﺣﺮﻓﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ
از ﻣﺪﺗﯽ او ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐـﻪ زﻣـﺎن زﯾـﺎدی را ﺻـﺮف
اﯾﺴﺘﺎدن در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮهاش و ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﮐﺎﺟﯿﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ او ﻧﯿـﺰ زﻣـﺎن
زﯾﺎدی را در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮهاش ﮐـﻪ در ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻗـﺮار دارد،
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ

ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺴﻮﮐﻮرو ﺗﺎزاﮐﯽ ﻧـﺎم دارد .در ﺳـﺎل ،۱۹۹۵
دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺴﻮﮐﻮرو ﮐﻪ ﻫﻢﮐﻼﺳـﯽﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎناش ﺑﻮدﻧـﺪ،
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﻗﻄﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾـﻦ
اﺗﻔﺎق ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺎدی ﺑﺮ روﺣﯿﻪ ﺳﻮﮐﻮرو ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ۱۶ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
در ﺳــﺎل  ،۲۰۱۱ﺗﺴــﻮﮐﻮرو ﺑــﻪ اﺻــﺮار دوﺳــﺖدﺧﺘﺮش ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣـﺎﺟﺮا ،دوﺑـﺎره ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن ﺳـﺎﺑﻖاش ﻣﻼﻗـﺎت
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻧﺘﻮان دوﺳﻨﺖ
اﮔﺰوﭘﺮی
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﯾﻢ ﺻﺒﻮری
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﺳﻮم ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۷۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درﻣﺤﻠﻪ ﮔﻢﻧﺸﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻣﻮدﯾﺎﻧﻮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :زﻫﺮا ﺧﺪادادی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۵۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ژان دراﮔﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای در ﺣـﺪود ﺷﺼـﺖ

ﺷــﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟــﻮ ﮔﻔــﺖ» :دارم دﻧﺒــﺎل دوﺳــﺘﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔــﺮدم .ﻧﮕﻔﺘ ـﯽ

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

»اﻫﻠﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟«

آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪاش اﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑـﻪ آن زﻣـﺎنﻫـﺎ

روﺑﺎه ﮔﻔﺖ» :ﯾﻚ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺘـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ

اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔـﻦ او زﻧـﮓ ﻧﻤـﯽﺧـﻮرد.

ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﻣﻌﻨﯽاش اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ«.

دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﻪ

 -اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮدن؟

ﻧﺎم ﺑﻮﻓﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

 درﺳﺘﻪ! ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺟﺰ ﯾﻚ ﭘﺴـﺮﺑﭽﻪ ،ﻣﺜـﻞﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﺴﺮﺑﭽﺔ دﯾﮕﺮ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم .و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑـﻪ ﻣـﻦ
ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪاری .ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﻢ ،ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺟﺰ ﯾﻚ روﺑـﺎه
ﻣﺜﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار روﺑﺎه دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣـﺮا اﻫﻠـﯽ ﮐﻨـﯽ .آن وﻗـﺖ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮ ﯾﻢ.

ﺷﺐﻫﺎی روﺷﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻓﺌﻮدور اﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﯿﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۴۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺮاژدی ﺳﮕﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﺗﯿﮕﺎن
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻧﻌﻨﺎﮐﺎر
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از داﺳﺘﺎنﻫﺎی داﺳﺘﺎﯾﻔﺴﮑﯽ ،ﺷﺐﻫﺎی روﺷـﻦ داﺳـﺘﺎن

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه از اﯾـﻦ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﭘﺴـﺖﻣﺪرن
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از داﺳﺘﺎن ﭼﺴﺐ زﺧﻢ:
اﻣﺮوز ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ذﻫﻨﻢ ﭘﺮ از ﺣﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان آن را ﺑـﻪ
زﺑﺎن آورد و ﺑﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸـﻢ ﮐـﻪ در ﻫـﯿﭻ واژه و ﺟﻤﻠـﻪای
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ دﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﺴﺐ زﺧـﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴـﺖ .ﭼﺴـﺐ
زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرهﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐﯽام را ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷـﮑﻠﯽ
دارد و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ.

ﯾﮏ راوی اول ﺷﺨﺺ ﺑﯽ ﻧـﺎم و ﻧﺸـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮐـﺮدن اﻓﮑـﺎر ﺧـﻮد را
ٔ
ٔ
اوﻟﯿـﻪ ﯾـﮏ ﺧﯿـﺎل ﺑـﺎف
ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻧﺪارد ،رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .اﯾـﻦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ
داﺋﻤﯽﺳﺖ .او در ذﻫﻦ ﺧﻮد زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺧﯿـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮐﻨﺎرش رد ﻣﯽﺷﻮد اﻣـﺎ ﻫﺮﮔـﺰ ﺣـﺮف
ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،دوﺳﺘﺎن او ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﺷـﺶ ﺑﺨـﺶ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻗﻨﺪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﺗﯿﮕﺎن
ﻣﺘـــﺮﺟﻢ :ﻣﻬـــﺮداد واﺷـــﻘﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﺴﺮ ﮔﻤﺸﺪه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :دﯾﻮ ﭘﻠﺘﺰر
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮔﯿﺘﺎ ﮔﺮﮐﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۴۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻮﯾﺪ ِ)دﯾﻮ( ﭘﻠﺘﺰر ،ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار و اذﯾـﺖ

ﯾﮑــﯽ از رﻣﺎنﻫــﺎی ﮐﻮﺗــﺎه رﯾﭽــﺎرد ﺑﺮاﺗﯿﮕــﺎن ،ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﺷــﺎﻋﺮ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ داﺳﺘﺎن
ﯾــﮏ ﮐﻤــﻮن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺣــﻮل ﯾــﮏ ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺤﻔﻠــﯽ ،ﮐــﻪ آیدث
)(IDEATHﻧﺎم دارد ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﻀـﺎ ،ﺑﺴـﯿﺎری
از ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﺷﯿﺮه ﻗﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از ﻫﻨﺪواﻧـﻪ ﯾـﺎ از ﭼـﻮب ﮐـﺎج،
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻫـﺮ
ﯾﮏ از روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رﻧﮓﻫـﺎی ﻫﻨﺪواﻧـﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺮدم ﮐﻤﻮن ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﺎدر ﻋﺼﺒﯽ و اﻟﮑﻠﯽاش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .او ﺗﻤـﺎم ﮐـﻮدﮐﯽ اش را ﺻـﺮف
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .دﯾﻮﯾﺪﭘﺴﺮ ﺟـﻮاﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ در آن ﺑـﻪ او
ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد .ﺗﻨﻬﺎ داراﯾﯽ او ﭼﻨﺪ ﻟﺒـﺎس ﮐﻬﻨـﻪی ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﻻی ﮐﺎﻏـﺬ
اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺮس و اﻧﺰواﺳﺖ.

اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻫﺮاس
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺟﻮﻟﯽ اﺗﺴﺎﮐﺎ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :روﺷﻨﮏ ﺿﺮاﺑﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻧﺘﻮان ﭼﺨﻮف
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺎرال زالزر
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ ۹۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ُ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﯽ ﺳﺎده اﻣﺎ ﭘﺮ از ﻫﯿﺠﺎن .ﺟﻮﻟﯽ اﺗﺴﺎﮐﺎ اﯾﻦ رﻣﺎن را ﻃﺒﻖ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان ﺧـﻮد ﺷـﻨﯿﺪه،
ﺑﯽﻫﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺧﺎردار ،ﺗﺮس
و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ در ﺷـﺠﺎﻋﺖ و ﺷـﻬﺎﻣﺖ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻫـﺮاس از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﺷـﺎن را ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪه
اﺳﺖ و ﯾﺎدآور اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ژﯾﻞ دﻟﻮز اﺳﺖ :ﺷﺮﻣﺴﺎر از اﻧﺴـﺎن ﺑـﻮدن-
ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ؟

آﻧﺘﻮان ﭼﺨﻮف داﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧـﻮﯾﺲ ﺳﺮﺷـﻨﺎس روﺳـﯽ ﺳـﺎل
 ۱۸۶۰ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
 ،۱۸۸۰ﺳـﺎل آﻏـﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ آﻧﺘــﻮان ﭼﺨـﻮف -ﺑﺮﺗــﺮﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮﯾﺲ روس – ﺑﻮد و در آﺛﺎر او ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼـﻮن ﺗﻀـﺎد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ارزشﻫﺎی راﯾﺞ و ﻏﻠـﻂ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺤﺸﺎ و … ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب:
ﭘﺪرش ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑـﺮای ﮐﺘـﺎب در اﺧﺘﯿـﺎرش ﻣﯽﮔﺬاﺷـﺖ .در
ﺣﻘﯿﻘﯿــﺖ در ﮐﻨــﺎر ﮐــﺎر ﺧــﻮﺑﺶ داراﯾــﯽ زﯾــﺎدی ﻧﺪاﺷــﺖ و ﻣــﺮد
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻧﺒﻮد .او ﻫﺮﺷـﺐ ﮐﺎرتﺑـﺎزی و ﻗﻤـﺎر ﻣﯽﮐـﺮد و ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺧﺖ…

دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻧﺎ ﮔﺎواﻟﺪا
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻮﻟﻤﺎز واﺣﺪیﮐﯿﺎ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۹۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﺷﺎﻣﻞ  ۱۲داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ،
داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨـﯽ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ؛
داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﻧﺨﺴـﺖ اﻧﺸـﺎر ﺻـﺪﻫﺰار ﻧﺴـﺨﻪ در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﻓـﺮوش
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۲۰زﺑـﺎن ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه و در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و ﺑﻠﮋﯾـﮏ ﭼﻨـﺪ
ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
آﻧﺎ ﮔﺎواﻟﺪا ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از آﻧﭽﻪ در دور و ﺑﺮﻣـﺎن ﻣﯽﮔـﺬرد
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؛ ﺑﯽﺣﺬف و اﺿـﺎﻓﻪ .داﺳـﺘﺎنﻫﺎی وی ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺗﻤـﺎمﺗﺮ
اﺣﺴﺎﺳﺎت آدمﻫﺎی اﻃﺮاف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺳـﺎدﮔﯽ ﻻﯾـﻪدار و
ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎ و رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮات ذﻫﻦ ﯾـﮏ اﻧﺴـﺎن زﯾـﺮ ذرهﺑـﯿﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺷﮕﻔﺖزدﻣﺎن ﮐﻨﺪ.
روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺗﻠﺦ ،ﯾﺎ ﮔﺮ ﺷـﯿﺮﯾﻦ ،ﻫﻤﯿﻦاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ و
ﺣﻘﯿﻘﯽ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎری ﻓﺮاﻧﺲ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :داﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﻫـﻢ
ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاﻧﺪ ﻫﻢ ﮔﺰﻧﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻏﻢاﻧﮕﯿـﺰ .ﮔﻠـﯽ زﯾﺒـﺎ ﺑـﺎ ﺧﺎرﻫـﺎی
زﯾﺎد «.ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﮔﺎواﻟﺪا» ،واﻗﻌﯿﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪی ﮐـﻪ ﺑـﻪ آراﻣـﯽ از
آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﮐﺎﻓﮑﺎ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ:اول۱۳۹۱-
ﻗﯿﻤﺖ۱۱۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
رﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم از ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﮐﺎﻓﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۲۵ﭼﺎپ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﺎﻓﮑﺎﺳﺖ و داﺳﺘﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺧﺎرج از ﺻﺤﻨﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،و ﺑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ
ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﺠﺎزات
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺼﻠﯽ دارد
ﮐﻪ در آن داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﺎﻓﮑﺎ ،دوﺳﺖ و ﻓﻌﺎل
ادﺑﯽ اش ﻣﺎﮐﺲ ﺑﺮود ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭼﺎپ آﻣﺎده ﮐﺮد .ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮐﺎﻓﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺪن دﺧﺘﺮ ﺻﺪدرﺻﺪ دﻟﺨﻮاه در
ﺻﺒﺢ ز ﯾﺒﺎی آورﯾﻞ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻫﺎروﮐﯽ ﻣﻮراﮐﺎﻣﯽ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻮﻟﻤﺎز واﺣﺪیﮐﯿﺎ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۵۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ  ۷داﺳﺘﺎن از ﻣﻮراﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ داﺳﺘﺎن آن از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺑﯿﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،زن ﺧﻔﺘﻪ« و داﺳﺘﺎن دﯾﮕـﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ »ﻓﯿـﻞ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد« اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ» .ﺳـﺎل اﺳـﭙﺎﮔﺘﯽ«» ،ﻣﯿﻤـﻮن
ﺷﯿﻨﺎﮔﺎوا«» ،ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣﯽﺷـﻮد«» ،دﯾـﺪن
دﺧﺘﺮ ﺻﺪدرﺻﺪ دﻟﺨﻮاه در ﺻﺒﺢ زﯾﺒﺎی آورﯾﻞ«» ،اﺳﻔﺮود ﺑـﯽ دم«
و «ﻣﺮد ﯾﺨﯽ« ﻋﻨﺎوﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠـﺐ ﺣـﻮل
ﻣﺤــﻮر ﯾــﮏ زن و ﻣــﺮور ﮐﻮﺗــﺎه زﻧــﺪﮔﯽ او ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﮐﻨﺎر وﺟﻮد اﺳﺎﻣﯽ ﺷـﺮﻗﯽ و
ﺗﻮﺻﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﻗﯽ در ﺑﻌﻀﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت
و دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن ،ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻓﺰوده اﺳﺖ .

ﭘﺎﯾﯿﺰ داغ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻟﯿﺲ ﻣﻮﻧﺮو
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻮﻟﻤﺎز واﺣﺪیﮐﯿﺎ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ۴۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

»آﻟﯿﺲ ﻣـﻮﻧﺮو« ﻣﺘﻮﻟـﺪ  ۱۰ﺟـﻮﻻی  ۱۹۳۱در
ﺷﻬﺮ »و ﯾﻨﮕﻬﺎم« ﮐﺎﻧﺎدا در ﺧﺎﻧﻮادهﯾﯽ ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ
آﻣــﺪ ﮐــﻪ ﭘــﺪرش ﮐﺸــﺎورز و ﻣــﺎدرش ﻣﻌﻠــﻢ ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑــﻮد .او در ﻧﻮﺟــﻮاﻧﯽ
ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﻧـﺎم »اﺑﻌـﺎد
ﯾﻚ ﺳﺎﯾﻪ« زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در داﻧﺸـﮕﺎه اوﻧﺘـﺎرﯾﻮ ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﻮد،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .او در ﺳﺎل  ۱۹۵۱داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺮك و ازدواج و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﻤﺴـﺮش
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد ،و در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺐ ﺟـﺎﯾﺰهی
ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت  ۲۰۱۳ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺎﺑﻮت ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ .ﻧﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮری و ﻧﻪ ﺧﯿﻠـﯽ دور از آنﻫـﺎ ،اﻟﺒﺘـﻪ آنﺟـﺎ ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ اﻗﺎﻣﺖﮔـﺎه
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻘﯿﻪ اوﻗﺎت ﺑﺎﯾـﺪ ﻫـﺮ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ او ﮐـﺎر ﻣﯽﮐـﺮد،
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آنﺟﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮو ،ﻋﺮاق ،ﯾـﺎ ﻧـﻮاﺣﯽ ﺷـﻤﺎل
ﻏﺮب .ﮔﺮﯾﺲ از ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺧﻮﺷﺶ آﻣـﺪ .اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮر را ﺣﺘـﺎ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از
اﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣـﺎن ،ﮐـﻪ او ﺑـﺎ ﻏـﺮور زﯾـﺎد از آن ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐـﺮد ،دوﺳـﺖ
داﺷﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺪام از آنﻫﺎ اﺻﻼ ﺑﺮاﯾﺶ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،وﻟـﯽ ﻓﮑـﺮ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺣﺼـﯿﺮ ﺻـﻨﺪﻟﯽ در ﻫﻤـﺎن ﺷـﻬﺮ و
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮد.

ﻣﺰرﻋﻪی ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ُ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهُ :ﺟﺮج اورل
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﻣﯿﺮ اﻣﯿﺮﺷﺎﻫﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ:دوم۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۷۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﯿﻼبﻫﺎیﺑﻬﺎری
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ارﻧﺴﺖ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﮑﺎری
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ۵۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ٔ
ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺟـﻮرج اورول
رﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎدآرﻣﺎنﺷﻬﺮی ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ و
اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻣﺎن در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل ۱۹۴۵
ﻣـﯿﻼدی در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ ،وﻟـﯽ در اواﺧـﺮ دﻫـﻪی۱۹۵۰
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ رﻣـﺎن درﺑـﺎرهی ﮔﺮوﻫـﯽ از ﺣﯿﻮاﻧـﺎت
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺪاﻣﯽ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ )آﻗـﺎی
ﺟﻮﻧﺰ( را از ﻣﺰرﻋﻪ اش ﻓﺮاری ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺧـﻮد ٔ
اداره ﻣﺰرﻋـﻪ را ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و »ﺑﺮاﺑﺮی« و »رﻓﺎه« را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧـﻮد ﺑﺮﻗـﺮار ﺳـﺎزﻧﺪ.
رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﻮکﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻧـﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﻤﭽـﻮن
آﻗﺎی ﺟﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ از ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﻣﺰرﻋـﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧـﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ

ﺳﯿﻼبﻫﺎی ﺑﻬﺎری اوﻟﯿﻦ رﻣﺎن ارﻧﺴﺖ ﻫﻤﯿﻨﮕـﻮی ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑـﺰرگ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی در اﯾﻦ رﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻤﯿﮏ
و ﺷـﻮخ ﻣﺤﻔـﻞ ادﺑــﯽ ﺷـﯿﮑﺎﮔﻮ و ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن آن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷــﺮوود
اﻧﺪرﺳﻮن را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿـﺮد اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب داﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻣﺰه و
ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه دارد .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎدهدل و راﺳﺘﮕﻮ و اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻬﺮﺑـﺎن
در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ رﻓـﺖ و آﻣـﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮕـﻮی ﺑـﺎ
ﻗﺪرت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد آنﻫـﺎ را ﻃـﻮری وﺻـﻒ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه
ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﯾﺎد آن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی
اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻼبﻫﺎی ﺑﻬـﺎری
و داﺳﺘﺎﻧﺶ داد ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺧﻮاﻧـﺪ ،و ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر.

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهﻧﻈﺎم

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺟﯽ.دی .ﺳﻠﯿﻨﺠﺮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﯿﻪ ﻧﺒﻮﺗﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۰-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۵۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب ﺷــﺎﻣﻞ  ۱۶داﺳــﺘﺎن ﮐﻮﺗــﺎه
ﺳﻠﯿﻨﺠﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻣﯿـﺎن دهﻫـﺎ داﺳـﺘﺎن او ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮادهی ﮔـﻼس glass
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻠﯿﻨﺠﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
«ﺑﻪ ﻻﻟﻮر ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻮ ازدواج ﮐﺮدی و دو ﭘﺴﺮ داری .ﻫﻤﺴﺮت راﺟـﻊ
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨـﮓ رﻓﺘﻨـﺖ ﭼـﻪ ﺣﺴـﯽ داره؟« ﻻﻟـﻮر ﺑـﺎ ﺧﻨـﺪهای
ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﮔﻔﺖ» :اون ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ .ﻣﮕﻪ اﯾﻨﻮ ﻧﻤﯽدوﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ﻫﻤﻪ زﻧﻬـﺎ
از رﻓﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮاﺷﻮن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻦ .ﺑﻠـﻪ ،ﻣـﻦ دو ﺗـﺎ ﭘﺴـﺮ
دارم .ﯾﮑﯽ از اوﻧﺎ ﺗﻮ ارﺗﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕـﻪ ﺗـﻮ ﻧﯿـﺮوی
درﯾﺎﯾﯽ – اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎزوﯾﺶ را در ﺟﻨـﮓ ﺑﻨـﺪر ﻣﺮوارﯾـﺪ از
دﺳﺖ داد .اﮔﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧـﺪاره وﻗـﺖ ﺷـﻤﺎ را ﺑﯿﺸـﺘﺮ از اﯾـﻦ ﻧﮕﯿـﺮم.
ﮔﺮوﻫﺒــﺎن ،ﻣﻤﮑﻨــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺑﮕﯿــﺪ ﮐــﻪ دﻓﺘــﺮ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴــﯽ ﺳــﺮﺑﺎزﻫﺎ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟...

ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :رﯾﭽﺎرد ﺑﺎخ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻣﺪار
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۴۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
رﯾﭽﺎرد ﺑﺎخ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن را در ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﻧﻮﺷﺖ ،داﺳﺘﺎن ﻣـﺮغ درﯾـﺎﯾﯽ
ای ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﻏﺎن درﯾﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ
ﺗﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و او
را از ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ ﯾـﺎ
ﻣﺮﻏﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را راﻧﺪﻧﺪ؟

ﺑﻴﻮﮔﺮﺍﻓﻲ
ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ﺑﺎﻧﻮی آﻫﻨﯿﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺟﺎن ﺑﻼﻧﺪل
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﯿﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ۱۸۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪآ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﮋﮔﺎن رﻧﺠﺒﺮ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾـﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ﺷـﺮح ﻣﯽدﻫـﺪ.
زﻧــﯽ ﮐــﻪ ﻧﻘــﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﯽ در ﻧﺠــﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿــﺎ داﺷــﺖ و ﯾﮑــﯽ از
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد.
در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﺎﻟﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻞ آن اﺳـﺖ .ﭼـﺮا در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
اﻣــﺮوزه آﻣــﻮزش و رﻓــﺎه ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ از اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑــﺎﻻﺗﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽﺷـﻮد؟ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ دﻻﯾـﻞ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن وﺟﻮد دارد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒـﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎره ی ﺳﻪ از ﻟﯿﺴﺖ ﺻﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾـﺪ
در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون "
ﺷﺎﯾﺪ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﮐﻮدکْﺳﺮﺑﺎز ،ﻧﺸﺌﻪ از ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر
و ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻒﺑﻪدﺳﺖ ،در ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﺟﻨﮓ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
دﻧﯿــﺎ ﺣﻀــﻮر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ» .اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑــﻪآ« ﯾﮑــﯽ از ﻫﻤــﯿﻦ
ْ
ﮐﻮدکﺳﺮﺑﺎزان ﺑـﻮده ،و ﯾﮑـﯽ از اوﻟـﯿﻦ اﻓﺮادیﺳـﺖ ﮐـﻪ داﺳـﺘﺎن و
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را از ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﯿـﺐﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪآ در »راﻫﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﮐـﻪ رﻓـﺘﻢ« ﮐـﻪ آن را در ﺳـﻦ ۲۶
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورده اﺳﺖ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﯿﺞ و ﻣﻨﮑﻮبﮐﻨﻨﺪه را
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺣﺴﺎن زﯾﻮرﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۶۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﻦ ﻣﻼﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻫﺎﻧﯿﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﭘﻨﺠﻢ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۹۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

او از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮك ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﻧـﻪ

ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮ ﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل  ٢٠١٣در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ "

راه ﺑﺮود .ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺶ را
ﺧﻢ و راﺳﺖ ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ را ﻧﯿـﺰ ﻧـﺪازد.
زﯾﺮا ﻋﻀﻼت ﺻﻮﺗﯽ او ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﺑﺮاز ﮐﻠﻤﺎت اﻧﺪ
ﻣﺜﻞ  ۹۹درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻀﻼت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺪﻧﺶ در ﯾـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ ﻓﻠـﺞ
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺸﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ روی ﯾﻚ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﭼﺮﺧﺪار ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﻠﺒﺶ و رﯾﻪﻫﺎﯾﺶ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﺑـﺪﻧﺶ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻐﺰش ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﯾﻚ ﻣﻐﺰ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده
ﮐﻪ دﻣﯽ از ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘـﮋوﻫﺶ و رﻫﮕﺸـﺎﯾﯽ ﺑﺴـﻮی ﻣﻌﻤﺎﻫـﺎ و ﻧـﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:ﻣﻼﻟﻪ ﯾﻮﺳﻒزی-ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ ﻟﻤﺐ

ﻣﻼﻟﻪ ﯾﻮﺳﻒ زی دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺖ و ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ
ﻟﻤﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼﻟﻪ  ۱۶ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻟﺤﻈﺎت
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دو ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮی ﻃﺎﻟﺒﺎن در  ۹اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۲
ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮش ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.

رﻫﺒﺮی
ِﺳﺮاﻟﮑﺲ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮرﯾﺘﺰ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺎزر
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﭼﻬﺎرم ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ۲۶۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
درﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام )اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺪت دوازده ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﯿﻢ اﯾﺴﺖ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓﺷﺎﯾﺮ ،ﺳﻨﺖﻣﯿﺮن و
آﺑﺮدﯾﻦ ،و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖوﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﯿﻢ
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ از زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖام و
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد آرﺷﯿﻮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت آرﺷﯿﻮی ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻬﺎی
ﮐﺘﺎب آورده ﺷﺪهاﻧﺪ

ﻧﮕﺎه اول ﺷﺨﺺ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺑﺎ ﮔﻮﻧﺘﺮ ﮔﺮاس
ً
»واﻗﻌﺎ ﻣﺎ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺧﯿﻠـﯽ ﮐـﻢ ﻣـﯽداﻧﯿﻢ و اﯾـﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷﺮﻣﺴـﺎری
ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﮕﻔﺖ و ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ .آنﻫﻤـﻪ از ﺷـﺮق و
ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل از دﯾﺮﺑـﺎز ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺣﻤﻠـﻪ ﺷـﺪه ،ﻋﺮبﻫـﺎ،
ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ ،ﻣﻐﻮلﻫﺎ ،روسﻫﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽﻫﺎ ﺑـﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و اﻗـﻮام دﯾﮕـﺮ،
وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻋﺼـﺎرهی آن دﺳـﺖﻧﺨﻮرده و ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧـﺪه .اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﮕﻔﺘﯽ و ﺗﺤﺴــﯿﻦ ﻣــﻦ اﺳــﺖ و ﺑ ـﺮای اﯾــﻦ ﻓﺮﻫﻨــﮓ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎن اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻠﻢ .ﮐﻤﺘـﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﯾـﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷـﺖ را
داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧـﺪه .ﺷـﺎﻋﺮان ﮐﻼﺳـﯿﮏ اﯾـﺮان ﺑـﺎ آن ﻋﻈﻤـﺖ و ﻣﻬﻢﺗـﺮ از ﻫﻤـﻪ
ﺗﻼشﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺻﺪﺳﺎﻟﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﺮای ﺑﻘـﺎ و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
آزادی ،ﺑـﺮای ﻣـﻦ ﻗﺎﺑــﻞاﺣﺘﺮام اﺳـﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ ﻣــﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫـﺎ و اروﭘﺎﯾﯽﻫــﺎ از
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان و روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻤـﯿﻦ دﻫـﻪﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﻫـﯿﭻ اﻃﻼﻋـﯽ ﻧـﺪارﯾﻢ.
ً
ﺧﯿﻠﯽ زود ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣـﺜﻼ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻨـﮓ ﻧﻪﺳـﺎﻟﻪی اﯾـﺮان و ﻋـﺮاق –
ﺗﺼﺤﯿﺤﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎﻟﻪ-ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎل ﺟﻨـﮓ ﮐـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ! ﺗﻤـﺎم
اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﺻﺪام را آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫـﺎ و ﻣـﺎ اروﭘﺎﯾﯽﻫـﺎ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐـﺮدﯾﻢ .اﻵن
اﻧﮕﺎرﻧﻪاﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ رخ داده! راﺳﺘﯽ اﺛـﺮی در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﺟﻨـﮓ
ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟«

ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﻓﻼﻃﻮن
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۸۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﺷــﺎﻫﮑﺎر اﻓﻼﻃــﻮن ﮐﺘــﺎب ﻣﻬﻤــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﮐﺘﺎبﻫــﺎی
ﺑﯽﻧﻈﯿــﺮ ﺗــﺎرﯾﺦ اﺳـــﺖ .داﺳــﺘﺎن ﻣﻬﻤـــﺎﻧﯽ ﯾﮑــﯽ از دوﺳـــﺘﺎن
ﺳــﻘﺮاط اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭼــﻮن ﺷــﺎﻋﺮی ﺟــﺎﯾﺰه ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ وﻟﯿﻤــﻪ
ﻣﯽدﻫــﺪ .در اﯾــﻦ ﻣﻬﻤــﺎﻧﯽ اﺻــﺤﺎب ﻫﻤــﻪ از ﺷــﺮب و ﻧﺸــﺎط و
ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻨـﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺧﻄﺎﺑـﻪﯾﯽ
در وﺻﻒ ﻋﺸﻖ و ﻣﺪح ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﺴﺮاﯾﺪ...

ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺳﺘﻔﻦ ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاﺟﻪدﻟﻮﯾﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
در اﯾﻦ ﺳﺮی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﯽﺧـﻮاﻫﻢ ﺗـﻼش ﮐـﻨﻢ ﻃـﺮح ﮐﻠـﯽ
ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﻬﺎن از زﻣﺎن ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ
ﺗﺎ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﮐﺎﻓﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ رواﯾﺖ آدمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺣﮑـﺎﯾﺘﯽ
در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧــﻮد داﺷــﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ داﺳــﺘﺎن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و دوﺑـﺎره ﺑـﻪ آن رﺟـﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ
رﺟﻮع ﭘﺎﯾﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺑﻪ ﯾـﺎد
آوردن اﺳﺖ .
در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮔﺰارشﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ
ﻫﻤــﯿﻦ دﻟﯿــﻞ داﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ واﻗﻌــﯽ ﻣﯽآﯾﻨــﺪ .ﺣﺘــﯽ در ﺑﺮﺧــﯽ داﺳــﺘﺎنﻫﺎ از
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون وﺟﻮد دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ وﺟـﻮددارد و ﺑﯿﺸـﺘﺮ داﺳـﺘﺎنﻫﺎ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل »ﮐﺎﻓﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ﮐـﻪ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺷـﺎﻧﺰﻟﯿﺰه وﺟـﻮد
دارد ﯾﺎ ﺑﺮج اﯾﻔﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻـﺮﻓﺎ از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل »ﻓﺮاﻧﺴـﻮا
ﻣﻮرﯾﺎک« ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ۱۹۵۲ﺟـﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑـﻞ را ﺑـﻪ
دﺳﺖ آورد .داﺳﺘﺎن »دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳـﯿﺎه« درﺑـﺎره ﻣﻮرﯾـﺎک اﺳـﺖ .در ﺑﺮﺧـﯽ از داﺳـﺘﺎنﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻮن داﺳﺘﺎن دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﯿﺎه ،از ﺳﺒﮏ ﻣﺘﺎﻓﯿﮑﺸﻦ ﯾﺎ ﻓﺮاداﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﺗﻤﺎم ﻇﺮفﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﻮد دور رﯾﺨـﺖ و ﻫﻤـﻪی ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی

ﻣﻌﻠﻢ ﭘﯿﺎﻧﻮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﭼﯿﺴﺘﺎ ﯾﺜﺮﺑﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ۸۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ً
ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح ﮐﻪ داﺷـﺖ
ﻫﻤﻪی ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮوﺻﻮرﺗﻢ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺑـﺎ ﮐﻔﺶﻫـﺎی
ﭘﺎﺷﻨﻪﺑﻠﻨﺪ درﺑﻪدر دﻧﺒﺎل آدرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﺳﻤﺶ را
ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .اﻧﮕـﺎر آدرﺳـﯽ از ﮐـﺮهی ﻣـﺮﯾﺦ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﻢ! ﮐﻮﭼـﻪی
ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ...ﺟﻮری ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻧﮕﺎر ﻓﺤـﺶ دادهام! ﻧﻤـﯽداﻧﻢ
ﻋﻠﺘﺶ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﻮﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪی ﻣﻦ در ﺑﺎد ﮐـﻪ از زﯾـﺮ ﺷـﺎل زده
ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮﻓﺎن ،ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﮐﻮﭼـﻪ ﺑـﺮده ﺑـﻮد .آن ﻫـﻢ در
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ...ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﭘﺸﺖ ﭼﻨﺎرﻫﺎ ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﮐﻮﭼـﻪی
ﮐـﺬاﯾﯽ آﻣﻮزﺷـﮕﺎه ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ
ﺑﻌـﺪ آن ،ﺗـﺎﺑﻠﻮی
ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ﭘﯿﺪا ﺷـﺪ و ِ
ِ
ً
ﺷﺎﯾﺎن .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدم .واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ؟

ﮐﻠﯿﺴﺎ را از ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ .ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﮐﺎﻓﻪ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد و ﻓﻘـﻂ
اﺟﺎزه داد ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﻧـﺎم ﮐﺎﻓـﻪ را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ »ﮐﺎﻓـﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .زﯾﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺳﺮدر ﮐﺎﻓﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻮﺷﺖ:
»-ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺪا دﻧﺒﺎل ﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﻦ آذر ﻫﺴﺘﻢ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﯾﻌﺴﻮب ﻣﺤﺴﻨﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

داﺳـــــﺘﺎنﻫﺎی ﻣـــــﺪرن از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۱-
ﻗﯿﻤﺖ۸۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ دارﻗﺎﻟﯽ ،ﻣﯿﺎن ﺗﺎرو ﭘـﻮد
رﻧﮕﺎرﻧﮓ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮی ِدمﺑﺨﺖ را ﺳﺮﮔﺮم و اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽدارد،
ِ
رﻧـﮓ زﻧـﺪﮔﯽ را در ﺳـﻄﺮﻫﺎی درس
ﻗﺼﻪ ﺑﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻗﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺑـﻪ ِ
اﻧﺸﺎء ﺟﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزی روﺷﻦ را ﺑﻪ ﺷـﺐ ﺗـﺎر ﭘﯿﻮﻧـﺪ
زﻧـﺪﮔﯽ ﻗﺼـﻪﮔـﻮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،وﻟـﯽ
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺼﻪﻫﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد واﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎی
ِ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺗﺼﻮرات ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﺨﯿﻼت دروﻧﯽ او ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .آذر،

ﺗﻤﺎم دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎ زﺑـﺎﻧﯽ ﺳـﺎده و

رواﯾﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺪون ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪیﻫﺎی راﯾـﺞ ﺿـﻤﻦ ﺑـﺎﻓﺘﻦ ﻗـﺎﻟﯽ روی
ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ.

در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈـﺎت و ﺗﺠـﺎرب ﺗﮑﻨﯿﮑـﯽ،
زﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻮ ﯾﺮی ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺟـﺎی ﻣﻤﮑـﻦ از
آﺛﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ آدمﻫﺎ ،ﻣﻘـﺪورات ،ﻓﻀـﺎﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫﺎی ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه در آنﻫﺎ ﺗﮑﺮاری ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی روزﮔـﺎر ﺧـﻮد
ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮔﺮاﻧﻪ،
ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزاﻧﻪ و ﺷﻌﺎری اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﻃﺮح آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﺳﺖ.

ﻣﺮﺑﺎی اﻧﺠﯿﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﯾﻌﺴﻮب ﻣﺤﺴﻨﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۶۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺠﺘﺒﯽ ادﯾﺒﺎن
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۲۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒـﯽ اﺳـﺖ.
ﺧﻮدم ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸـﺪم و اﮔـﺮ ﻫـﻢ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن ﮐـﺮدم
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن آن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺢ ﺗـﺮی از داﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﺑﯿﺎورم و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌـﺖ آدم
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﻓﻬـﻢ ﮐﻨـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ
اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای درﺑﺎرهی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ام و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ .ﭼﻨـﺪ وﻗﺘـﯽ
ﮐــﻪ ﺷــﺮوع ﺑــﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻦ اﯾــﻦ داﺳــﺘﺎن ﮐــﺮدم ﺧــﻮدم را ﺗــﻮی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ
دﯾــﺪم.ﺗﺌﻮری ﻫﺎی رﻧــﮓ وارﻧﮕــﯽ را ورق زدم .ادﻋﺎﻫــﺎی ﻣـﺮارت ﺑــﺎری را ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﮐﻤﯽ ﺣﺴﺎدت ﺑـﺮدم ﺑﻌـﺪ دﭼـﺎر ﻧـﻮﻋﯽ ﺑﯿﻬـﻮدﮔﯽ اﻧﮕـﺎری ﺷـﺪم .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم
ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی را ﺑـﯿﻦ آدﻣـﯽ و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه را ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدم .ﯾـﮏ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ﻃﻌﻦآﻣﯿﺰ،ﺧﺸﻦ و ﺑﯽ رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ آدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺑـﺎ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽرﺑـﻂ ﺑـﻮد! ﻣـﻦ ﻫﯿﭻﭼﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﺧﻮاﻧـﺪن
دوﺑﺎره آن ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺘﻮا ﻧﺪ در ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐـﻪ ذﻫـﻨﻢ را ﻣﺸـﻐﻮل
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
ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﮏ روز ﺟﻤﻌﻪ .ﺑﺮادرم اﯾﻦ ﻗﺼـﻪ را ﺑـﺮای ﻣـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮد .ﮐﻠﻤـﻪی
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم.

ﯾﮑــﯽ از ﺧﻮدﻣــﺎن ﺑــﻪ ﻫــﺮ دﻟﯿﻠــﯽ
ﭼﺸــــﻤﺎﻧﺶ را ﻣﯽﺑﻨــــﺪد و دﯾﮕــــﺮ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرش ﭼﯿﺴﺖ؟
در داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬر از ﺗﺎرﯾﮑﯽ درون ﺧﻮدش ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻫـﻢ دارد ،اﻣـﺎدر
ﻫﯿﭽﮑﺪام از داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺟﺪا از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻌﺪی ﺧﻮدش
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮدش ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻪ دروﻧﮑـﺎوی
ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﮐﺎر دروﻧـﯽ و
درک و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ ﮐـﻪ دور از ﯾـﮏ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ درون
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻮدن و داﯾﺮهای ﺑﻮدن اﺛـﺮ ﻫﻤﯿﻦﻃـﻮر ﮐـﻪ اﺳـﻢ اﺛـﺮ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ...

از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۶۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻧﯿﻤﮑﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﻗﺮﭼﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ ۲۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﯽﻣﺎل

اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﮕﺮ در آﺳﻤﺎن ﻧﻤـﯽ
ﺗﺎﺑﺪ ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﺎﻻﺧﺮه
درﺧﺸﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش در آﺳـﻤﺎن را ﺑـﻪ رخ ﭼﺸـﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﮑﺸـﺪ ﯾـﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﯽاﻓﺘﺪ .از ﺗﺮس ،از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﯾـﺎ ﺷـﺎﯾﺪ
ﻫﻢ از ﺗﻌﺠﺐ.

روز اول  ،در ﭘﺎرك ﺳﻼم ﮐﺮدی و ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺘﯽ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ دوی ﻣـﺎ
ﻫﻮای ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪش رﻓﺘﻢ و رﻓﺘـﯽ .ﻫﻔﺘـﻪی ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎز
ﺳﻼم ﮐﺮدی و ﻧﺸﺴﺘﯽ  .اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪی ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ ﺳـﻪ روز ﭘـﯿﺶ
ﻣﺎدرم را از دﺳﺖ داده ﺑـﻮدم .ﮔﻔـﺘﻢ ﺳـﻼﻣﺘﯽ .ﭘﺮﺳـﯿﺪم ﭼـﻪ ﺧﺒـﺮ؟
ﺻﺒﺤﺶ از ﮐﺎر اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮدی ،ﮔﻔﺘﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ .آرام ﺗﮑﯿـﻪ دادم و
دادی ﺑﻪ ﻧﯿﻤﮑﺖ.

ﻣﻮﺧﻮره
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :راﺿﯿﻪ ﻣﻬﺪیزاده
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۴۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﻮﺧﻮره ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد.رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﯽﻣﯿﺮد .ﻣﻮﺧﻮره،ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﯿﺎت اﺳﺖ.
ﺣﯿﺎت ورزﯾﺪن در دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯽ ﻣﻐﺮوق...
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی "ﻣﻮﺧﻮره"ﺷﺎﻣﻞ  ۱۹داﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﯽﻣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﮕﺎه ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی روزﻣﺮه دارد .داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﯿﻨﯽﻣﺎل
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ زداﯾﯽ از ﻫﺮروزهﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ

ﮐﺎﺷﺘﻦ رﻋﺪ
َ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺸﯿﻮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﯿﺮوان رﺿﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۱۳۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ ﺳﭙﯿﺪهدم
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺷﯿﺮﮐﻮ ﺑﯽﮐﺲ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻧﯿﺮوان رﺿﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۱۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوزﺑﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺮدی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوزﺑﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺮدی

ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻢ ﮔﻞ دادهاﻧﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﺎرا ﻗﺒﺎدی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﯽﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻮی
ﻣﺮگ ﻣﯽدﻫﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﺎرا ﻗﺒﺎدی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۵۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﯽ در دﻫﺎن ﺗﻔﻨﮓﻫﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯿﺮی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

دﻟﻢ ﺗﮑﺮار راﻫﺒﻪﻫﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻫﺎﺷﻢ ﺑﺎروﺗﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﻬﺮاب ﻗﺴﻢات را ﭘﺲﮔﯿﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻟﯿﺪا ﻓﻨﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دو ﻧﻔﺮه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ۵۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﺮدای ﮐﺠﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻫﻮﻣﻦ رﺑﯿﻌﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۶۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎل
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻫﻮﻣﻦ ﺗﻘﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۵۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

از اﯾﻦ ﺳﻼﻧﻪ ﻣﺮدن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﯾﺪﯾﻦ ﭘﻮرﺿﯿﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ:اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۶۵۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

اﮔﺮ ﺻﺪای ﺗﻮﺧﻮب اﺳﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :دلآرا ﻃﺎﻟﺒﯿﺎن
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺳﺐﻫﺎی وﺣﺸﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :رﺿﺎ ﻓﻼح
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۶۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﻪﻣﺠﻠﺲﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺮم ﺧﻮش
آﻣﺪﯾﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺒﺪی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﮏ ﺟﻮر ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺣﺴﻦ ادﯾﺐ زاده
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۷۵۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

روﯾﺸﯽ در ﺟﺎم
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺣﺴﻦ ادﯾﺐ زاده
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

درﻣﻦ دو آﻫﻮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﯾﺎﻏﯽ ﺗﺒﺎر
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۳۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺷﻨﺒﻪﺳﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﭼﯿﺴﺘﺎ ﯾﺜﺮﺑﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻟﯿﻠﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻟﯿﻼ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽﻓﺮ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۷۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺎری
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۶۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺼﺪق
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ ۳۵۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﭼﯿﺪن ﻣﺮگ از ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯿﺮی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪهات روی دف
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﯿﺎﻣﮏ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻋﺸﻖ اﻫﻮراﯾﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﯿﻤﯿﻦ ﮐﺮدﺟﺰی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﻠﻪﻫﺎ را ﻣﻮﻇﺐﺑﺎش ﻣﺮﺿﯿﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﻨﮓ ﺑﺮ دوش
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۰۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ روز ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺮﯾﻢ اﻣﯿﺮﻓﺮﺷﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۶۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻫﯿﭻاﻋﺘﻤﺎدیﺑﻪﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎﻃﻪدار
ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :روﺷﻨﮏ آراﻣﺶ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﯽ ﻗﺮن و ﺳﯽ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﯿﺮﺣﺴﻨﯽ

ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺗـﺎزه اﯾـﻦ ﺣـﻮادث را
ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ورود ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣـﻼلآور و ﻧﺎمﻫـﺎی ﻓﺮﻋـﯽ و
ﺣﺎﺷﯿﻪای ،ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﺷـﻤﺎری از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎی ﻣـﺎ درﺑـﺎرهی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺎﺳـﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﯿﺮ ﻋﻠﻢ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺷﻬﺮﯾﺎر زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﭘﻬﻠﻮی دوم ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﺑﻠﻨـﺪ
ﭘﺮواز داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻧﮕـﺎرش ﻣﻘﺎﻟـﻪای در
"دﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕﺮاف "در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ او را ﺳﺨﺖ ﻋﺼـﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و دﻋـﻮای
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷـﺎه و وزﯾـﺮ درﺑـﺎر ،در ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﻫﻤـﯿﻦ روﺣﯿـﻪ ﺳـﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد او ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤـﺎن دﻧﯿـﺎ ﺑﺪاﻧـﺪ و ﺑـﻪ آنﻫـﺎ درس
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﻌﻤﺎر ﺳﺎواک

ده روز ﺑﺎ داﻋﺶ
در درون ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﻬﺮزاد ﻗﻨﺒﺮی )ﺧﺮاد آذر(

ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ،زﻫﺮا ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻨﯽ

ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۲۰۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﯾﻮرﮔﻦ ﺗﻮدﻧﻬﻮﻓﺮ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﻫﻔﺘﻢ۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ۲۳۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ده روز ﺑﺎ داﻋﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ،ﺟﺬاب ،دﻗﯿﻖ و
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺮح ﺳﻔﺮ ﺟﺴﻮراﻧﻪی ده روزهی ﯾﻮرﮔﻦ
ﺗﻮدﻧﻬﻮﻓﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮش و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
دوﺳﺘﺎن وی ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ داﻋﺶ .او در ﻓﺼﻞﻫﺎی
دهﮔﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ،ﺷﺮح ﻋﯿﻨﯽ
ده روز اﻗﺎﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮﺷﺎن را ﺑﻪ دﻗﺖ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﮔﺎﻫﺶ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب،
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺳﺮﺷﻨﺎس ،ﺣﻘﯿﻘﺖﮔﻮ و ﻣﻨﺼﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﺑﻠﮑﻪ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﺤﺘﺮم دارد؛ زﯾﺮا
ﮔﺰارشﻫﺎی او ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻏﺮضﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻔﺮﻫﺎی رﺿﺎه ﺷﺎه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻫﺎرون و ﻫﻮﻣﻦ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :ﭼﻬﺎرم ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ۱۸۵۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﭼﻨﺎﻧﭽـــﻪ اﺳـــﻨﺎد دﻓﺘـــﺮ وزارت درﺑـــﺎر
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۱۳۴۹
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮا ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﮑﺮار ﻧﺎم ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻧﺼﯿﺮی و ﺳﺮﻟﺸـﮑﺮ ﻣﻘـﺪم
ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺎﻣﯽ در ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺴـﺘﺪﻋﯿﺎن ﺷـﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﺟﻠـﯽ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺧﻄﯿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪن اوﺿﺎع ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎری از
ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋـﻼم وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌـﺎده ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰارش داﯾﺮه ﺿـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺘﺎد ارﺗـﺶ ،اﺣﻀـﺎر ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎواک را ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ روی
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮاﻧﺪازی ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ،در راس ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﭘﺰﯾﺴـﯿﻮن
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﺣﺮﺑـﻪای ﻣﺨـﺮب در اﺧﺘﯿـﺎر دوﻟـﺖ ﻋـﺮاق ﻗـﺮار
داﺷﺖ ،ﺑﻮد
اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل  ۱۳۰۵ه.ش و ﺑـﺮای ﺑـﺎر دوم در
ﺳﺎل  ۱۳۵۵ه.ش ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﻪی رﺿﺎﺷﺎه و ﻧﮕﺎرش ﻓﺮجاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ اﺳﺖ؛ و ﻗﻄﻌﺎ
ﺑﻪ رؤﯾﺖ او رﺳﯿﺪه و رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ و ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ
آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺨﺺ – ﮐـﻪ
رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻪ – ﺳـﻮاد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﮐﺘـﺎب را
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.

ﻫﻨﺮ ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻓﯿﻠﻢ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ دﻫﻘﺎنﭘﻮر
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۱۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش و اﻓﺰاﯾﺶ
آﮔﺎﻫﯽ و درک داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ و
ﻓﻨﻮنآن و ارﺗﻘﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪﻧﻮ ﯾﺴﯽ ﺗﺪو ﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :دﯾﺪﯾﻪ ون ﮐﻮﻻرت
ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺻﻐﺮ ﻧﻮری
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ۶۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ "دﯾﺪﯾﻪ ون ﮐـﻮﻻرت" در ﺳـﺎل  ١٩٨٢ﺑـﺎ
رﻣﺎن "ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر" ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی در ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﭘـﺎ ﮐـﺮد
و ﻣﻨﺘﻘﺪان او را ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻧﻮرﺳﯿﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ رﻣﺎن ﺑﺮﻧـﺪهی ﺟـﺎﯾﺰهی
"دل دوﮐﺎ" ﺷﺪ .ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ او "ﺟـﺎﯾﺰهی آﮐـﺎدﻣﯽ ﺗﺌـﺎﺗﺮ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ" را ﺑـﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪی "ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس"ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و دو رﻣـﺎن ﺑﻌـﺪیاش "ﻣـﺎﻫﯽ ﻋﺸـﻖ" و
"ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺷـﺒﺢ" ﺑﺘﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮﻧـﺪهی ﺟـﻮاﯾﺰ "روژه ﻧﯿﻤﯿـﻪ" و "ﮔﺘﻨﺒـﺮگ دو ﻟﯿـﻮر"
ﺷﺪﻧﺪ

ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮﯾﮏ اﯾﺒﺴﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻫﻨﺮﯾﮏ اﯾﺒﺴﻦ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﮐﺘﺎﯾﻮن ﻧﺎﺻﺢ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ۱۵۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
درام ﻧـــﻮ ﯾﺲ ﺑـــﺰرگ ﺟﻬـــﺎن .در ﺳـــﻪ ﻣﮑﺘـــﺐ
روﻣﺎﻧﺘﯿﺴﯿﺴﻢ  ،رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﺴﻢ آﺛﺎر دارد اﻣﺎ در رﺋﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.اﯾﺒﺴﻦ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزده در ﻧﺮوژ ﺑـﺪﻧﯿﺎ آﻣـﺪ  ،.ﭘـﺪرش ﺗـﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴـﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻮدﮐﯽ او در ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎد داﺷـﺖ اﻣـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ
آن را اداﻣﻪ دﻫﺪ او در ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﮐـﺎر در ﯾـﻚ دارو ﻓﺮوﺷـﯽ ﺷـﺪو
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد .از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی اوﻋﻀـﻮ ﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﮐـﺎر ﮔـﺮان،
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ در روزﻧﺎﻣﻪ  ،ﻧﻘﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ...ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﻬﯿﺮ ﻧﺮوژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺎه ﺑﺮ ﺗﺮک اﺳﺐ ﭘﯿﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﯾﻮب آﻗﺎﺧﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۵-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻣــﻦ داوودم .اﯾﺮاﻧــﯽام وﻟــﯽ ﻧﻤﯽﺗــﻮﻧﻢ ﺑﺮﮔــﺮدم.
زﻧـﺪﮔﯽﻣﻮ اوﻧﺠـﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴــﺘﻢ ﺗﺤﻤـﻞ ﮐــﻨﻢ .اﻵن
اﯾﻨﺠﺎم .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻊ ﻣﻦ ﺑﻬﺘـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .ﺷـﺎﯾﺪ اﮔـﻪ
ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ ﺑﻮدم ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ وﻟﯽ ...ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻮل رﺑﻄـﯽ ﻧـﺪاره .ﻧﻤـﯽدوﻧﻢ.
ﺷﻌﺮ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﻢ .دو ﺗـﺎﯾﯽ ﻫـﻢ ﮐﺘـﺎب ﭼـﺎپ ﮐـﺮدم .ﯾـﺎد ﯾﮑـﯽ از ﻫﺎﯾﮑﻮﻫـﺎم
اﻓﺘﺎدم .ﻣﺎل دوران اﻓﺴﺮدﮔﯽﻣﻪ .اون ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮی ﯾﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدم.

اﺳﻢ ﻣﻦ رﯾﭽﻞ ﮐﻮری اﺳﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻟﻦ رﯾﮑﻤﻦ /ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ واﯾﻨﺮ

ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮاﻧﮏ ﺣﯿﺪرﯾﺎن
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﻢ ﻣﻦ رﯾﭽﻞ ﮐﻮری اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺎﻃﺮات رﯾﭽﻞ ﮐﻮری ﻓﻌـﺎل
ﺻﻠﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻦ رﯾﮑﻤﻦ و ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ واﯾﻨﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺠﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿـﺮ آﻣﺮﯾﮑـﺎ و
اروﭘــﺎ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽﺷــﻮد و ﺑﺎرﻫــﺎ از اﺟـﺮای آن در اﯾﺎﻟــﺖ ﻣﺘﺤــﺪه
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺑﻪ روش ﻟﯽاﺳﺘﺮاﺳﺒﺮگ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :دﮐﺘﺮ ﻟﻮری ﻫﺎول
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮداد ﺻﻔﺎﺧﻮ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ ۱۲۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب:
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی
و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ازﺑﺮﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻈﺮ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻓﮑﺮی و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهﺗﺮﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ...

ﭘﯿﺮوز و آنﻫﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﮑﺎری
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ:اول۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :آﻟﺒﺮﮐﺎﻣﻮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :آلاﺣﻤﺪ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۲-
ﻗﯿﻤﺖ ۵۵۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺘﺎب »ﭘﯿﺮوز و آنﻫﺎ« ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ» .ﭘﯿﺮوز و آنﻫﺎ«

ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎده ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ داﺳـﺘﺎن زﻧـﺪﮔﯽ

ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﺮ

ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻣـﺎ ﻣﻤﻠـﻮ از ﺳـﻮء ﺗﻔـﺎﻫﻢ

ﺷﺪه ،و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ »ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی دوﻣﯿﻦ

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

ﺟﺸﻨﻮارهی ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﺧﻮاﻧﯽ »ﺷﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻮﻟﻮی« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

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

اﺳﺖ.

ازدواج ﮐﺮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔـﺮدد ﺗـﺎ
ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮش را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧـﻮد ﺳـﻬﯿﻢ ﮐﻨـﺪ .او ﺑﻌـﺪ از
ورود ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮش آن را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎل ،ﺧـﺎﻧﻮادهاش در ﻟﺤﻈـﻪ
ورود ،او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﺳﯿﻨﻤﺎ و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻔﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۱-
ﻗﯿﻤﺖ۹۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دوﺑﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺣﻤﺪ ژﯾﺮاﻓﺮ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۵۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن دوﺟﻠﺪی ﺑﺎ
ﻗﺎب

ﺗﺼﻨﯿﻒﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮان در دﺳـﺘﮕﺎه

ﺗﺼﻨﯿﻒﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮان در دﺳﺘﮕﺎه

ﻧﻮا و راﺳﺖﭘﻨﺠﮕﺎه

ﺷﻮر

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﻬﺪی ﻧﻤﺎزی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۳۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺼـــﻨﯿﻒﻫﺎی ﻗـــﺪﯾﻤﯽ اﯾـــﺮان در
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻮر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﻬﺪی ﻧﻤﺎزی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۴۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﻬﺪی ﻧﻤﺎزی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۴۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺼـــﻨﯿﻒﻫﺎی ﻗـــﺪﯾﻤﯽ اﯾـــﺮان در
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﻬﺪی ﻧﻤﺎزی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۴۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺼـــﻨﯿﻒﻫﺎی ﻗـــﺪﯾﻤﯽ اﯾـــﺮان در
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻪﮔﺎه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﻬﺪی ﻧﻤﺎزی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۳۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺼـــﻨﯿﻒﻫﺎی ﻗـــﺪﯾﻤﯽ اﯾـــﺮان در
دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرﮔﺎه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﻬﺪی ﻧﻤﺎزی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۳۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺮاوﺷﺎت ﯾﮏ ذﻫﻦ آﺷﻔﺘﻪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺑﻬﺮوز واﺛﻘﯽ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۴-
ﻗﯿﻤﺖ ۷۰۰۰:ﺗﻮﻣﺎن

ﺟﻮاﻫﺮات ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دﻟﺒﺮی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۳۵۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻃﺮف ﺳﺮش ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده و آدم ﺷﺪه ،ﻣﺎل

ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه

ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه ﻫﻢ ﮐـﻪ ﺑﺨـﻮرد،
ﻗﺪﯾﻢﻫﺎ ﺑﻮد .اﻻن ﻃﺮف ﺳﺮش ﺑﻪ ِ

ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان

اول ﺷﻬﺮداری را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﻨﮓ را از ﻣﺴـﯿﺮ

ﺳﻌﯿﺪ ﭼﺎواری
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ۱۳۹۱
ﻗﯿﻤﺖ ۳۵۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

او ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻨﮓ دﻋـﻮا ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﮕـﺮ
ﺳﺮ راه ﻣﻦ ﺳﺒﺰ ﺷﺪهﯾﯽ؟ ﺑﻌﺪ ﻫـﻢ ﮔﻮﺷـﯽ ﺗﻠﻔـﻦ
ﺷﻌﻮر ﻧﺪاری ِ

ﺳـــﺮ
ﻫﻤـــﺮاﻫﺶ را از ﺟﯿـــﺒﺶ درﻣـــﯽآورد و از ﺧـــﻮدشِ ،
ﺑﺎدﮐﺮدهاش و ﺳﻨﮓ ،ﻋﮑـﺲ ﺳـﻠﻔﯽ ﻣﯽاﻧـﺪازد ،ﻣﯽﮔـﺬارد در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و زﯾﺮ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ـ ﻣﻦ ،ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه ،ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ،ﯾﻬﻮﯾﯽ...

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ دﻗﺖ ﮐﺮدﯾﻦ
ﻣﻬﺪی اﺣﻤﺪﯾﺎن
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ  :ﺳﻮم۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۴۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﮏ وﻓﺎﻣﯿﻠﻪ دارﯾﻢ!
ﻣﻬﺪی اﺣﻤﺪﯾﺎن
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :دوم۱۳۹۳-
ﻗﯿﻤﺖ ۴۵۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

