
 

 |عادل مرادی|
 خدایا مرا ببخش، حاال نه)شعر(/ علی عبدالرضایی

 
های کوتاا  و للداد اسا       ش قطعه شعر سپیِد تلفیقی، از فرماین کتاب چهل و ش

پاریس در نور، این گرله، عزیز جامعه، مادر   های دیگر نویسدد  عبارتدد از: کتاب
و       نویسدد  در این کتاب فضاهایی تاز  را در شعر عرضه کرد  اس  که کتاب 

هااای علاای  سااور شاادید کتااابرا در لیساا  پرفااروم چقااره قاارار داد   سان
ج از کقور لرود  ایقاان  له خار 1002عبدالرضایی او را لر آن داش  تا در سال 

شااعر   33انگلساتان و جاز     گان در تبعید ی مرکزی جامعه نویسدد  عضو کریته
لرضاایی در آرشایوع   شاود  شاعرخوانیع عبدا   ی سراسر جهان حمسوب مای  لرگزید 

لاه  شود  کارهای او را لسیار شابیه   داری می نگه ی ملی لریتانیا صدای کتاب خانه
مرتاد ادلیاا    های او که له عدواِن یا    اند  منت گرفته اشعار رضا کاظری در نظر

 زلان دنیا ترمجه شد  اس   20شود، تا له حال له لیش از  چدد صدایی شداخته می
 
 
 
 
 
 
 
 
 |ع.ا.ب|

 بدبخت شدیم، گاومان زاییده)شعر(/ علی بهشت آیین
 

کتااب را   12ا تا صافحه  ه صفحه دارد  دولیتی 84هبق  آیین  ر علیجمروعه شع
اناد    هاا را درون خاود جاای داد     ی صافحا  هار رلااعی    اند و لقیه اشغال کرد 

های کتااب زلاان سااد  و     ی طزن  از خولی هایی لا درون مایه ها و رلاعی دولیتی
ر آن لاا  لدون تعارفی اس  که لرای سارودن آن در نظار گرفتاه شاد  اسا  و د     

 موضوعا  امروزی سر و کار داریر 
 

 عقق شاعرانه:
 تو را خواهر چو عاشق دلربم را
 تو را خواهر چو شاعر دفترم را

 تو را ای نازنیدر دوس  دارم
 طوری که صاحب خر، خرم را مهان

 
 نامردی

 لا آن مهه خاطر ، سفر نامردی اس 
 لا این دل و صرب خمتصر نامردی اس 

 های  طرفر رد و غصهمن لا غر و د
 آخر سه نفر له ی  نفر نامردی اس 

 
 
 
 
 
 

 |عادل مرادی|
 ی نیاز ساغری و بازار/ شل سیلوراستاین/ ترجمه هملت از زبان مردم کوچه

  
این داستان که اقتباسی اس  از اثر شکسپیر درلار  ی شا  زاد  ای دامنارکی اس  
له نام مهل  که لرای مراسر تدفین پدرم از آملان لرمی گردد  مهل ، کاه در پایع   
پرد  لرداری از قتلع مرموزانه ی پدر اس ، متوجه می شود که عرو و مادرم لاا  

آن ها در قتل پدرم پی می لرد  حاال   هر رالطه دارند و در پی گیر این له نقشع
این که اوفلیا، هر سرع مهل  کسی نیس  جز دخترعروی او و دخترع مهاان ماردی   
که پدرم را کقته  مهل  له خون خواهیع پدر، عرو را می کقاد  اوفلیاا لعاد از    
کقته شدِن پدرم دیوانه شد  و خود را در رودخانه غار  مای کداد  درتایا      

 انتقام گرفنت از عرو، زمخی شد  اس ، می میرد  مهل  نیز که در طی
در این کتاب مهل  مناد تردید اس   لودن یا نبودِن مقهور شکسپیر در این کتااب  
تداقضی اس  که لینع مصلح  اندیقی و انتقام جویی مطرح می شود  ایان کتااب   

ته، از که اقتباسی اس  از اثرع فاخر شکسپیر، لیش تر له عدواِن داستانی تلطیف یاف
قلرع شل سیلوراستاینع دوس  داشتدی لرای کودکان نوشته شد  اس   کتالی مجع و 

 جور، خوب و خواندنی 
 
 
 
 
 
 
 |سجاد پورخسروانی|

 های جهان/ گزیده، ترجمه، تألیف: احمد گلشیری بهترین داستان
  

ی داساتان   الاقل در زمیداه -ای تاریخ ادلیا  ه ترین نویسدد  کدارع هر آوردِن مهر
ر ماورِد پادج جلاِد    ای کاه د  مهری اس ، اما غیر از این، نکته خودم کارع -کوتا 

ی ایان   عدصارع مقاترمه مهاه     من وجاود دارد،  های جهان" لرای "هبترین داستان
شاود   دد  لودن را از مهاین جلاِد اول مای   هاس : "لدخبتی"  عقول  نویس نویسدد 
ول" و "تورگداف" و  ناد  "گوگا   ها له نوعی ماری   ی این آدم این که مهه  گرف  

شاوند  "تولساتوی" و    آثارشان له دادگا  فراخواناد  مای   "فلولر" له خاطرع نوشنت
تاوی لادخبتیع یا      ورد  "چخوف"خ موپاسان" سر و کارشان له جدگ میدو "گی
اولع   گار آلان پاو" رًااک یا  دیواناه اسا       آید  "اد ی سرف له دنیا می واد  خانه

های آمریکاا    "  لاه خااطر     ترین نویسدد  از لدخب    "    یکیآمدام  نامه معرفی
شود، دس   گی و دائر اخلرر لودن متهر می کقی، هرز  م له جدون، آدم های نوشته

کددد   های لالتیرور پیدا می از خیالانیکی  ی درام را کدار جوی آل آخر هر جداز 
ل  م از جداگ و اصاا   له "لیرس تلخ" مقهور اس ، داستان"امربوس لیرس" که 

کدد که مدتی لعد  م از خانه فرار می شود  پسر لزرگ ای له سرم شروع می گلوله
ند گیرد و دس  آخر هر در صحرای گرا م طال  می از زن 2444شود   کقته می

طر اهتاام  کدد " ُاو هدری" لاه خاا   گی خودکقی می کانیون، در سن هفتاد و دوساله
شود  م جمبور می طر لیراری زنله خاکه کدد  مدتی لعد  اختالس از کقور فرار می

شاود    دم هر له پدج سال زنادان حمکاوم مای   میرد  خو م از سل می زن ،لرگردد
هاثورن" کاه پادرم را تاوی    میرد  " گی می استیون کرین" توی لیس  و نه ساله"

، تاا آخار عرار از    ام لازرگ شاد    از دس  داد  و لا مادر افسرد گی  چهارساله
کی" هر که دیگر سااالرع فالکا    نویسد  "داستایوفس " میهای تدها "تدهایی" و "آدم

ماادرم را از   گای  پانزد  سااله در ی جالبی دارد:  گی نامه هاس  و واقعاک زند  زد 
 دس  

 

 نقر چقره

 صفحه 222
 تومان 0100 

 

انتقارا  فصل 
 پدجر

 48 -چاپ دوم
 صفحه 84
 تومان 2000

 

 انتقارا  کتاب خورشید

 2342 -چاپ تر
 صفحه)قطع جیبی( 02

 تومان 000
 



 

، 9281گی، سال ساله 82دهد.  گی پدرش را از دست می ساله دهد. هجده یدست م
شود. نوزده  براندازی نظام حمکوم به اعدام میبه خاطر انتشار یک بیانیه و به جرم 
شود بهه زنهدانس سهیربی.     شود و فرستاده می دسامرب مهان سال مشموِل ختفیف می

گیهرد.   کند. توی زندان صرع مهی  ر میکاران س هار سال زندان را با انواع جنایتچ
شود، جمبور است به عنوان سرباز اجباری  گی که آزاد می سه ساله و ، در سی9288

دقیقها   -. مههان سهال  میهرد  رادرش میتنها ب 9288ی خدمت کند. توی مهان سیرب
گهی،   ج دوباره و افتادن روی چرِخ زندهمیرد. بعدس ازدوا ش هم می زن -مهان سال!
به دنیها آمهده،    9282ش که  شود. فرزندس اول آورد و متواری می اال میکلی طلب ب

گهی   سهاله سه   ، تهوی سهه   9288آخرش، متولدس  میرد. فرزندِش سه ماه نشده می
ریهیِی ریهه    گی بهر ارهر خهون    ساله سِ  شصتدر خودش میرد. دست آخر هم  می
 شود. ش کنده می کلک

های کتاب اوِل ای  پنج جلد است. به نظرم توجه بهه   ها فقط بدخبتی ... و تازه ای 
خیلهی چییهها را    ی ایه  بیرگهان  هها  نامهه  گهی  ی  نکته و مروِر ای  ریختِی زندها

 د.ده می توضیحتِی نویسنده" ی "چیس درباره
جها کنهار ههم     های را یک ی ای  آدم  ، جالبی کتاب به ای  است که مههغیر از ای

ای  ههای ههر نویسهنده    آمده توی جمموعه از مهم تری  ِرراجا که آ ی، و ازآنبین می
مقایسه کرد. نگرِش  دیگر یکبا هم شان را  شود سبکس کاری انتخاب شده، پس می

ز شهود ا  وضوع، و پرداختس آن خیلی راحت میهر نویسنده را نسبت به انتخاب م
ی آرهار،   اب کنندهکه جناب "امحد گلشیری"، انتخ ای  کتاب فهمید. قابل توجه ای 

ای را از کهس   طور نبهوده کهه ترمجهه     ی کارها از اول ترمجه کرده. ای خودش مهه
ت شدنس کیفیتس دیگر بردارد و بگذارد توی کتاب، که خب، ای  خودش به یک دس

ده کمک کرده بهه نظهرم. صتصهر    ی نگارش هر نویسن تر شیوه ترمجه و فهِم درست
ه روشه   که خیلی جاها ب  قبل از اررش آورده شدهای از هر نویسنده  نامه گی زنده
ی و ههم از اها س   ، ههم از اها س تیریرپهذیر   با ههم  ها روابطس خیلی از ای   شدنس

 کند؛ و خب ای  هم مییتس دیگری است که جمموعه دارد. اجتماعی، کمک می
، شهود  مشرده میهای کوتاه"  ی "هبتری  داستان از طرفی هر چند ای  کتاب جمموعه

نههویس" و  ههای داخهل جمموعهه "رمهان     جهایی کهه خیلهی از نویسهنده     امها از آن 
 ها تهوی ههر   شود کتاب را، تاریِخ نویسنده اند، پس می بلندنویس" هم بوده "داستان

 بهه جاسههت.  ههها و آرارشهان ههم کههام     سهه حهوزه دانسههت. انتخهاِب نویسهنده    
ا س تهری  تهیریر را از اه    اند، کسانی هستند که بیش که انتخاب شده هایی نویسنده

ههایی ههم کهه     اند. داستان " روی ادبیات گذاشته8"، و "پردازش مایه9"نگاه به مایه
د ذکِر خیرشان زیاد رفته، ای هستند که هر چن اند، از آن آرار برجسته اب شدهانتخ

ث هم بدیع اسهت.  از ای  حی  و پس کتاب اند، تر در فارسی به طبع رسیده ولی کم
کنم. خاصه کسانی  ی دوستان توصیه می به مهه ی پنج جلدی را داشنت ای  جمموعه

 که دستی به نوشنت دارند. مهی .
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ها م  حیث "مهم" است. بندی آن  م اولویت دادن به موضوعات و دسته غرض .9
   ش. تاند و بعد روای و از چه دیدی به موضوع نگاه کردهطور  که چه ای  .8

 

 |حسین فیروزی|

 های جبهه کتاب: های نشر و تازه تازه
 
  

ی (/ آیت اهلل سهید عله  8ترمجه ی تفصیلی آیه الکرسی)سری کتاب چه ها، گفتار 
 تومان؛ 9111صفحه/  88/ 19-خامنه ای/ انتشارات صهبا/ چاپ دوم

 
فشرده ای از تاریخ انق ب اس می/ سخ  رانی تاریخی ریاست مجههوری وقهت   

 9111/ 19دی -ایران/ آیت اهلل سید علی خامنه ای/ انتشارات صهبا/ چاپ اول
 تومان؛
 

دای ارمنهی و  مسیح در شب قدر/ روایت حضور مقام معظم رهربی در منازل شه
صفحه/ جلد  818/ 19دی  -/ صهبا/ چاپ اول9921تا  9989آشوری از سال 

 تومان؛ 890111تومان/ جلد سخت:  920111نرم: 
 

جلدی(/ حممد میرکیهانی/ نشهر حمهراب قلهم/      8قصه ی ما مهی  بود)جمموعه ی 
 تومان؛ 8111صفحه/ هر جلد  18/ هر جلد حدود 11-چاپ اول

 
ام گیاهی)از سری کتاب های در جست و جوی س متی، ارمغان اهلی، غذاهای خ

صهفحه/   882/ 19-(/ مجشید خهدادادی/ نشهر نهدای سهینا/ چهاپ دوم     8جلد 
 تومان؛ 980111

 
عاشقانه های ایرانی: کنییک و پادشاه: دفتر اول مثنوی معنوی/ سهید نویهد سهید    

 تومان؛ 8811صفحه/ قطع جیبی/  98/ 19-علی اکرب/ افق/ چاپ اول
 

راز کامیابی در زنده گی زناشویی)از سری کتاب های در جست و جوی س متی، 
صهفحه/   898/ 19-(/ مجشید خدادادی/ نشر ندای سهینا/ چهاپ هشهتم   8جلد 

 تومان.  910111
 
 
 
 

گییهده، ترمجهه،     /81و  91ی  داستان های جهان، قرن ههای  هبتر
 تیلیف: امحد گلشیری/ انتشارات عصر داستان

 
 880111  صهفحه/  892جلد اول: استادان کهه ، سهنت گرایهان/    

 تومان
 تومان 880111صفحه/  888جلد دوم: دوران ط یی، خبش اول/ 

 انتوم 910811صفحه/  888دوران ط یی، خبش دوم/   جلد سوم:
صهفحه/   888جلد چهارم: سنت ستییان، خبش اول، مدرنیست ها/ 

 تومان 880811
 898سهنت سهتییان، خبهش اول، پسامدرنیسهت هها/        جلد پنجم:
 تومان 880811صفحه/ 

 





 


، 9281گی، سال ساله 82دهد.  گی پدرش را از دست می ساله دهد. هجده یدست م
شود. نوزده  براندازی نظام حمکوم به اعدام میبه خاطر انتشار یک بیانیه و به جرم 
شود بهه زنهدانس سهیربی.     شود و فرستاده می دسامرب مهان سال مشموِل ختفیف می


گیهرد.   کند. توی زندان صرع مهی  ر میکاران س هار سال زندان را با انواع جنایتچ
شود، جمبور است به عنوان سرباز اجباری  گی که آزاد می سه ساله و ، در سی9288


دقیقها   -. مههان سهال  میهرد  رادرش میتنها ب 9288ی خدمت کند. توی مهان سیرب
گهی،   ج دوباره و افتادن روی چرِخ زندهمیرد. بعدس ازدوا ش هم می زن -مهان سال!
به دنیها آمهده،    9282ش که  شود. فرزندس اول آورد و متواری می اال میکلی طلب ب


گهی   سهاله سه   ، تهوی سهه   9288آخرش، متولدس  میرد. فرزندِش سه ماه نشده می
ریهیِی ریهه    گی بهر ارهر خهون    ساله سِ  شصتدر خودش میرد. دست آخر هم  می
 شود. ش کنده می کلک


های کتاب اوِل ای  پنج جلد است. به نظرم توجه بهه   ها فقط بدخبتی ... و تازه ای 
خیلهی چییهها را    ی ایه  بیرگهان  هها  نامهه  گهی  ی  نکته و مروِر ای  ریختِی زندها


 د.ده می توضیحتِی نویسنده" ی "چیس درباره
جها کنهار ههم     های را یک ی ای  آدم  ، جالبی کتاب به ای  است که مههغیر از ای


ای  ههای ههر نویسهنده    آمده توی جمموعه از مهم تری  ِرراجا که آ ی، و ازآنبین می
مقایسه کرد. نگرِش  دیگر یکبا هم شان را  شود سبکس کاری انتخاب شده، پس می


ز شهود ا  وضوع، و پرداختس آن خیلی راحت میهر نویسنده را نسبت به انتخاب م
ی آرهار،   اب کنندهکه جناب "امحد گلشیری"، انتخ ای  کتاب فهمید. قابل توجه ای 


ای را از کهس   طور نبهوده کهه ترمجهه     ی کارها از اول ترمجه کرده. ای خودش مهه
ت شدنس کیفیتس دیگر بردارد و بگذارد توی کتاب، که خب، ای  خودش به یک دس


ده کمک کرده بهه نظهرم. صتصهر    ی نگارش هر نویسن تر شیوه ترمجه و فهِم درست
ه روشه   که خیلی جاها ب  قبل از اررش آورده شدهای از هر نویسنده  نامه گی زنده
ی و ههم از اها س   ، ههم از اها س تیریرپهذیر   با ههم  ها روابطس خیلی از ای   شدنس


 کند؛ و خب ای  هم مییتس دیگری است که جمموعه دارد. اجتماعی، کمک می
، شهود  مشرده میهای کوتاه"  ی "هبتری  داستان از طرفی هر چند ای  کتاب جمموعه


نههویس" و  ههای داخهل جمموعهه "رمهان     جهایی کهه خیلهی از نویسهنده     امها از آن 
 ها تهوی ههر   شود کتاب را، تاریِخ نویسنده اند، پس می بلندنویس" هم بوده "داستان


 بهه جاسههت.  ههها و آرارشهان ههم کههام     سهه حهوزه دانسههت. انتخهاِب نویسهنده    
ا س تهری  تهیریر را از اه    اند، کسانی هستند که بیش که انتخاب شده هایی نویسنده


ههایی ههم کهه     اند. داستان " روی ادبیات گذاشته8"، و "پردازش مایه9"نگاه به مایه
د ذکِر خیرشان زیاد رفته، ای هستند که هر چن اند، از آن آرار برجسته اب شدهانتخ


ث هم بدیع اسهت.  از ای  حی  و پس کتاب اند، تر در فارسی به طبع رسیده ولی کم
کنم. خاصه کسانی  ی دوستان توصیه می به مهه ی پنج جلدی را داشنت ای  جمموعه


 که دستی به نوشنت دارند. مهی .
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه


 ها م  حیث "مهم" است. بندی آن  م اولویت دادن به موضوعات و دسته غرض .9
   ش. تاند و بعد روای و از چه دیدی به موضوع نگاه کردهطور  که چه ای  .8


 


 |حسین فیروزی|


 های جبهه کتاب: های نشر و تازه تازه
 
  


ی (/ آیت اهلل سهید عله  8ترمجه ی تفصیلی آیه الکرسی)سری کتاب چه ها، گفتار 
 تومان؛ 9111صفحه/  88/ 19-خامنه ای/ انتشارات صهبا/ چاپ دوم


 
فشرده ای از تاریخ انق ب اس می/ سخ  رانی تاریخی ریاست مجههوری وقهت   


 9111/ 19دی -ایران/ آیت اهلل سید علی خامنه ای/ انتشارات صهبا/ چاپ اول
 تومان؛
 


دای ارمنهی و  مسیح در شب قدر/ روایت حضور مقام معظم رهربی در منازل شه
صفحه/ جلد  818/ 19دی  -/ صهبا/ چاپ اول9921تا  9989آشوری از سال 


 تومان؛ 890111تومان/ جلد سخت:  920111نرم: 
 


جلدی(/ حممد میرکیهانی/ نشهر حمهراب قلهم/      8قصه ی ما مهی  بود)جمموعه ی 
 تومان؛ 8111صفحه/ هر جلد  18/ هر جلد حدود 11-چاپ اول


 
ام گیاهی)از سری کتاب های در جست و جوی س متی، ارمغان اهلی، غذاهای خ


صهفحه/   882/ 19-(/ مجشید خهدادادی/ نشهر نهدای سهینا/ چهاپ دوم     8جلد 
 تومان؛ 980111


 
عاشقانه های ایرانی: کنییک و پادشاه: دفتر اول مثنوی معنوی/ سهید نویهد سهید    


 تومان؛ 8811صفحه/ قطع جیبی/  98/ 19-علی اکرب/ افق/ چاپ اول
 


راز کامیابی در زنده گی زناشویی)از سری کتاب های در جست و جوی س متی، 
صهفحه/   898/ 19-(/ مجشید خدادادی/ نشر ندای سهینا/ چهاپ هشهتم   8جلد 


 تومان.  910111
 
 
 
 


گییهده، ترمجهه،     /81و  91ی  داستان های جهان، قرن ههای  هبتر
 تیلیف: امحد گلشیری/ انتشارات عصر داستان


 
 880111  صهفحه/  892جلد اول: استادان کهه ، سهنت گرایهان/    


 تومان
 تومان 880111صفحه/  888جلد دوم: دوران ط یی، خبش اول/ 


 انتوم 910811صفحه/  888دوران ط یی، خبش دوم/   جلد سوم:
صهفحه/   888جلد چهارم: سنت ستییان، خبش اول، مدرنیست ها/ 


 تومان 880811
 898سهنت سهتییان، خبهش اول، پسامدرنیسهت هها/        جلد پنجم:
 تومان 880811صفحه/ 


 





