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 معرف ناشر مترجم نام نویسنده نام کتاب

 ح. شريفی هرمس مژده دقيقی آرتور كانن دويل اتود در قرمز الکی .1

سر آرتور كونان دويل در اين كتاب طی ماجرايی . كتاب از مجموعه ماجراهای شرلوک هولمز استاتود در قرمز الكی اولين  توضیح:

. كندمیجذاب و پرهيجان دو شخصيت معروف ادبيات پليسی يعنی شرلوک هولمز و دستيارش دكتر واتسون را به خواننده معرفی 

 .اين كتاب است هایقسمت ترينجذاباز  كندمیكتاب كه اولين برخورد واتسون و هولمز را توصيف  آغازينفصل 

 رضوی درسا شراره شهالئی سيدنی شلدون یک زن آرزوهای .2

. كتابی است باشدیم بازی، انتقام و پر از تعليق و هيجان از سيدنی شلدونداستانی درباره تجارت، حرص و طمع، هوس توضیح:

 درباره چهار نسل از يک خانواده.

 Fafa ناهيد پرتو اشراق الکساندرا ريپلی اسکارلت .3

شخصيت  ترينمهماست و ادامه زندگی  شدهنوشتهكتاب در ادامه رمان معروف و شاهکار مارگارت ميچل به نام بربادرفته  توضیح:

 .دهدمیرمان كه همان اسکارلت است را شرح 

ان دیوانه که اعترافات مردی چن .4

 زیستمیبا حیوانات 

 چارلز بوكفسکی

 

 دكترميم افق شهرزاد لوالچی

تواند طعم خوب يک متن خواندنی را به مخاطبی كه خواهان پيدا كردن يک خواندنی است كه می هایداستاناز آن دست  توضیح:

 .كار خوب است، بچشاند

 رضوی اكباتان فريدون حاجتی دافنه دوموريه آنا .5

كوهنورد با دختری  یمرد ،. در داستان آناباشدمیسيب، آنا و  نجيب زادگان  هایناماين كتاب شامل سه داستان كوتاه به  توضیح:

 . شوندمی روروبهو با موجودات عجيبی  روندمیروزی به كوه  هاآنكه از رفتن به كوه هراسان است .  كندمیازدواج 

 Morealess نيلوفر سروش حبيبی لئون تالستوی آناکارنیا .6

در . بهود اشهراف طبقهه جزو و مالک يک هم است كه او لئو تولستوی خود نظرات و تفکرات دهندهبازتاب درواقعاين كتاب   توضیح:

تهوان يهک حماسهه را خواهيد خواند. داستان رمان آنا كارنيها را می نظامسوارهاين رمان روابط نامشروع يک دختر از قشر مرفه با يک 

 .از مرگ يک جامعه، مرگ يک شهر، شايدم مرگ يک فرهنگ .عنوان كرد

 اينكلمنت پنجره  حميد خادمی كالين بام انجمن شاعران مرده .7

متفاوت با  كه روشی نو و دهدمیكه در اولين جلسه تدريس نشان  استمعلّمی به اسم جان كيتينگ  یدربارهداستان   توضیح:

همين كالج  در جوانی در او فهمندمی كيتينگ آقای كالس با تحقيق درباره هایبچه  .د، دار بولتن روزیشبانهشيوه قديمی مدرسه 

 .گيرند اين محفل را دوباره به را بيندازندهفت نفر از شاگردانش تصميم می! به نام محفل شاعران مرده كردهمیمحفلی را اداره 

 جوليک نشر افق ناتالی چوبينه دانيل كلمان دنیا گیریاندازه .8

 هایسرزمينتا  افتدمیو طبيعت شناس كه راه  دانجغرافی ،هومبلت .باشدمیموضوع كتاب در رابطه با دو تا دانشمند   توضیح:

جالبی را به دنيا  هایتئوریبرجسته و معروف كه  دانرياضی ،گاوسو  كند  گيریاندازهرا  هاتپهو  هاكوه د وناشناخته را كشف كن

 . دكنن گيریاندازهو قراره دنيا را  كنندمیمالقات  باهم. اين دو نفر  كندمیارائه 

 ابوالفضل نشر نو گرگيننگين  يووال نوح هراری انسان خردمند .9

پول ، انقالب كشاورزی ، انقالب علمی و  ت. مشترک اس هایاسطورهو پديد آمدن اين  برساختنداستان  "انسان خردمند " توضیح:

همگی به  خردمند انسان فرجام و خوشبختی تاريخ ، معنای زندگی و  داریسرمايهعدالت ،  ، خط ، اديان ، هاامپراتوریصنعتی ، 

 . شوندمینحوی بسيار جذاب روايت 
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 آنشرلی قديانی سارا قديانی لوسی ماد مونتگمری آنشرلی .11

است كه  مکیكکدهد. او دختركی به تحصيل ادامه می باپشتکارسرگذشت دختری يتيم اما سرزنده و شاد است كه  اين كتاب توضیح:

 هایمهربانیدارد و با اميد و پشتکار و  حدومرزیبیاست. آنی باهوش است، قوه تخيل بزرگ شده خانهيتيمموهای سرخی دارد و در 

 .كند زندگی جديدی را آغاز كنداش، سعی میساده

 Morealess زاوش پيمان خاكسار ويکتور پلوين اومون را .11

گاه فلسفی روايت كند. سفر به فضا محور  مايهدرونمدرن را با گيری از طنزی سياه، رمانی پستنويسنده در اين داستان با بهره توضیح:

يکی از « اومون را»كند. اصلی داستان است و نويسنده در برخی موارد عالوه بر روايت داستانی تخيلی، فضاهای ترسناكی را نيز خلق می

 .كه عاشق فضانوردی است شودمیای روايت ای معاصر روسيه است كه در آن داستان پسربچههترين رمانمعروف

 آذری قيز مرواريد امير احمدی آريان استر پل اوهام .12

و او دچار افسردگی شديدی  اندشدهكشتهاست كه همسر و فرزندانش در اثر سقوط هواپيما  اینويسندهديويد استاد دانشگاه و  توضیح:

و  بيندمی هکتورماناتفاقی در تلويزيون يک فيلم كمدی صامت از  طوربهاز روزهايی كه بسيار ناراحت است،  يکی درگشته است. 

 طوربهزمانی هنرپيشه مشهوری بوده كه بعدها  هکتورماناو بنويسد.  هایفيلمتا كتابی در نقد  شودمی ایبهانه. اين موضوع خنددمی

 باشدمیبر اينکه هکتور زنده است و مايل به مالقات او  مبنی رسدمیبه دست ديويد  اینامهتشار كتاب، نا بعداز.  شودمیاتفاقی ناپديد 

 ...و 

 آنشرلی نگاه تهامی ابوالحسن اسکار وايلد ریتصویر دوریان گ   .13

كه يک پرتره از چهره خود داشته باشد تا در  گيردمیاشراف لندن تصميم  ترينجذابو  ترينجواندوريان گری، يکی از  توضیح:

تا  آوردمی هارواردپيری به ياد آورد كه چه جمال و شکوهی داشته. به همين دليل روی به نقاشی معروف به نام باسيل  روزهای

پيش  خوبیبه چيزهمهسخنوری جادويی و دانشی ژرف به او برنخورده،  باقدرترد هنری، مردی را نقاشی كند. تا زمانی كه ل اشچهره

 كهاين. نه شودمی، از نقاشی متنفر شنودمیو از توصيفات او راجع به جوانی  بيندمیبرای اولين بار لرد هنری را  كههنگامیولی  رودمی

 آن را از دست دهد. خواهدنمیلکه هرگز نخواهد جوانی را به ياد آورد، ب

 باران نيلوفر یئمهدی غبرا خالد حسينی بازبادبادک .14

قهرمان داستان كه پسر يک تاجر پشتون ثروتمند است، در آستانه بلوغ قرار دارد. همتا، دوست و البته خدمتکار  ؛امير  توضیح:

قرار دارند. اين اختالف نژادی محور اصلی  تریپاييناجتماعی در جايگاه  ازنظرحسن يک نوجوان شيعه هزاره است كه . است حسن او

 .دهدمیكه در طول داستان رخ  دهدمیرا تشکيل  هايیتنش

 Divane نگاه مهدی سحابی  ايتالو كالوينو بارون درخت نشين .15

كه بارون  كندمیمشخص  آغازين یجمله. اين رمان از همان شودمیروايت  "بارون روندو "بارون درخت نشين از زبان برادر توضیح:

همان اتفاقی است كه بر سر اروپای دوران  افتدمینچه بر سر بارون روندو اتفاق آكهنه است.  هایسنتنماد نوعی طغيان و مبارزه عليه 

  .دهدمیرافی و دوک نشان اشخانوادهكه نقد اشرافيت را از دل يک  آيدمیفئوداليسم  یدورهقبل رنسانس و اواخر 

 ابوالفضل نگاه عبدالحسين نوشين آنتوان چخوف بانو با سگ ملوس .16

، «ماسک»، «چاق و الغر» هاداستانهای كوتاه روسی با موضوعات مختلف است. عنوان داستان مجموعهمشتمل بر اين كتاب  توضیح:

 .است …و« انگيزسرگذشت مالل»، «بانو با سگ ملوس»، «جان دلم»، «سرسبک»، «شوخی»، «وانکا»

 Fafa آگاه پرتو اشراق مارگارت ميچل بربادرفته .17

انفصال آمريکاست، او به اشلی ويلکس كه فرزند يک  هایجنگاسکارلت اوهارا دختر بزرگ يک خانواده جنوبی در ابتدای  توضیح:

و اينجاست كه  شودمیشمال و جنوب دنيای اسکارلت دچار تغييرات زيادی  هایجنگ. با شروع شودمی مندعالقهمالک بزرگ است 

 .…شودمیسروان رت باتلر وارد دنيای عاشقانه اسکارلت 
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https://novler.com/_translator/t17032/شهرزاد-لولاچی
https://novler.com/_publisher/p16928/افق
https://www.ketabrah.ir/author/3922-ایتالو-کالوینو
https://www.ketabrah.ir/author/10700-مهدی-سحابی


 
3 

 

)عشق هرگز بادگیر هایبلندی .18

 (میردنمی

 آنشرلی نشر نی رضا رضايی اميلی برونته

. دختر خانواده كاترين است كه از آيددرمیثروتمند  و مهربان مردی سرپرستی به كولی ایخانواده از يتيم پسری كيليف هيت توضیح:

كارگر در  عنوانبهپس از مرگ پدر او را  .از او متنفر است شدتبهاما پسر خانواده  كندمیهمان روز اول ارتباط خوبی با پسرک برقرار 

. برادر شوندمیادی روبرو زي هایمرارتعاشق هم هستند با  كه كاترين و كيليف هيت. گيرندمی او از را جايگاهش  و كنندمیخانه قبول 

 و خوردهزخمهيت كيليف با روحی . دهدمیو سرانجام كاترين تن به ازدواج با مردی ثروتمند  گيردمی هاآنكاترين سعی در جدا كردن 

 .…انتقام برگردد و قصدبهروزی  تا كندمی ترک را خانه تحقيرشده سراسر

جالل آل احمد،  آلبركامو بیگانه .19

 خبره زاده اصغرعلی

 جمعی از دوستان نگاه

مورسو شخصيت اصلی و كليدی رمان بيگانه، كارمند فرانسوی جوانی در شهر الجزاير است كه گرفتار يک سری از رويدادها  توضیح:

 .داندمی تقصيربیكه خود را دربه وقوع پيوستنشان  شودمی

 Divane مرواريد اسداهلل امرايی ژوزه ساراماگو   بینایی .21

. از شدت باران كسی بيرون نيامده و در حوزه پرنده شودمیاخذ رأی آغاز  یحوزهداستان بينايی از يک روز بارانی در يک  توضیح:

 بستگانشانبرای دادن رأی به حوزه نيامده است. مسئولين حوزه با نگرانی به افراد خانواده و  كسهيچبعدازظهر است و هنوز  د. زنمیپرن

اخذ رأی  یحوزهبه ناگاه  4تنور انتخابات را گرم كنند گويا كسی قصد رأی دادن ندارد اما ساعت  خواهندمی هاآنو از  زنندمیتلفن 

و متوجه  گرددمی. فردای آن روز شمارش آرا آغاز ريزندمیو رأی خود را به صندوق  آيندمی. مردم مصمم و شتابان شودمیشلوغ 

 اين رأی سفيد با كوری ارتباطی دارد؟ آيا .اندريختهه داخل صندوق دم رأی سفيد ببيشتر مر شوندمی

 - نيلوفر مهدی غبرائی  كالين مک كالو پرنده خارزار .21

 دهد كهو در پی اين عشق حوادثی رخ می شودمیداستان زندگی دختر جوانی كه عاشق يک كشيش اين كتاب درباره  توضیح:

  .بخشدمحتوای داستان را شکل می

 آقاگل بهجت جهان سوزالدن  ريچارد باخ پندار .22

كرده باشد كه راوی داستان در سفری كه با هواپيمای كوچک خود میداستان اين كتاب در مورد منجی به نام شيمودا می توضیح:

 .گيردكه ريچارد راوی داستان بعد از آشنای شيمودا اصول مهمی را از شيمودا ياد می شودمیاتفاقی با شيمودا آشنا  صورتبهاست 

که از  ایصدساله پیرمرد .23

پنجره بیرون پرید و 

 ناپدید شد

 آذری قيز به نگار شادی حامدی آزاد   يوناس يوناسن

باشيم كه  زواردررفتههای يک پيرمرد ها و مويهناله هشنوندنيست در آن قرار  ظاهراًيک پيرمرد است اما  حالشرحاين داسنان  توضیح:

آورد بلکه برعکس ماجرای زندگی يک پيرمرد بسيار زبل است كه گاهی كارهای خبيثانه و جذابی با مرور خاطراتش سر ما را درد می

 .داردمیواسن و سال ما را به هيجان  با همينزند و ازش سر می

 ابوالفضل ابر سفيد داريوش شاهين همينگویارنست  پیرمرد و دریا .24

هايی كه در اين كند. وقايع و اتفاقصيد او را روايت می ترينبزرگک پيرمرد ماهيگير است و داستان ي دربارهداستان اين رمان  توضیح:

 دهد همگی ساده و باورپذير هستند كه اين از نکات مثبت اين رمان است.رمان رخ می

 - چشمه گالره اسدی آملی ميک جکسون است موردنیاز دنیاتارک .25

 دنياتارک ،هاجراح پروانه ،قايقی در سرداب، پسری كه خواب رفت ،يرسخواهران پی هایناماين كتاب شامل ده داستان به  توضیح:

همه . باشدمی دزد دكمه رودخانه، و گذر از ،هيچ ردپايیبی، كرددختری كه استخوان جمع می ،ربودن موجودات فضايی ،است موردنياز

 .آورندمیرا به وجود ، اما خيلی سريع يک فضا فانتزی شوندمیبا يک فضا واقعی آغاز  هاداستان

http://shahreketabonline.com/products/author/یوناس%20یوناسن/
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 ميس بل شادان شهناز مجيدی جوی فيلدينگ گمشده هایتکه .26

ولی چرا پليس به خاطرات . كندمیپليس ، شروع به نوشتن خاطرات خود  درخواستعمومی است كه به  روانشناسكيت يک  توضیح:

 را به نيستی كشانده است؟ هايیانسانعاشق يک قاتل گردد ؟ قاتلی كه بارها و بارها  تواندمیآيا يک زن  است؟ مندعالقهاو 

 حورا رضايی افق شهرزاد لوالچی پل استر تیمبرکتو .27

آموزد كه دنيای ديگری به نام تيمبوكتو وجود صاحبش میاست كه از « مستر بونز»اين كتاب داستان زندگی سگی به نام  توضیح:

كند و با داند كه بايد در آنجا صاحبش را پيدا كند. او به كشف و شهود انسانی دست پيدا میدارد. پس از مرگ ويلی، مستر بونز می

 .مرگ، خود را به تيمبوكتو برساند

 Divane نشر آبی پرويز دوائی بهوميل هرابال پرهیاهوتنهایی  .28

مرطوب كه انبار كاغذ باطله است  زيرزمينیهانتا است. او در  آقایگويی درونگرايانه يک كارگر پرس به نام كتاب روايت تک توضیح:

ها دنيا را هانتا با خواندن اين كتاب آقای كند.آورند را خمير میمی آنجاهايی را كه از سوی اداره سانسور به گذراند و كتابروزگار می

 .بيندديگر می ایگونهبه

 جمعی از دوستان چشمه پيمان خاكسار استيو تولتز جزء از کل .29

 به مردم عامه با متفاوت و خاص زاويه يک از هركدام كه است –پدر و پسر  –كتاب جزء از كل در مورد مارتين و جسپر دين  توضیح:

پسرش، جسپر را به بهترين شکل ممکن  كندمی. مارتين با باورهای خاص و گاه عجيب خودش سعی كنندمیزندگی و اتفاقات آن نگاه 

زندگی  دهدمی. داستانی كه نشان كندمیتربيت كند و به همين خاطر داستان زندگی خودش را از همان دوران كودكی برای او تعريف 

 …ت وداشته اس قرار اشناتنی برادر مارتين، تأثيراو هميشه تحت 

 ابوالفضل خوارزمی مهری آهی داستايوفسکی جنایات و مکافات .31

 هایانگيزه. به دليل شودمیكند كه مرتکب قتل جنايت و مکافات داستان دانشجويی به نام راسکولنيکف را روايت می توضیح:

به هنگام وقوع قتل  غيرمنتظرهاست، زن رباخواری را همراه با خواهرش كه  ناآگاه هاآنای كه حتی خود او از علت وجود پيچيده

را پنهان  هاآنبيند و كشد و پس از قتل خود را ناتوان از خرج كردن پول و جواهراتی كه برداشته می، میشوندمیحاضر  درصحنه

بيند به او مظنون است و از جنايت ارد كه هر كس را كه میكند. بعد از چند روز بيماری و انزوا در خانه، راسکولنيکف اين تصور را دمی

 .رسدوی آگاهی دارد و با اين افکار كارش به جنون می

 ابوالفضل هرمس منوچهر آتشی اسکات اودل آبی هایدلفینجزیره  .31

ها فصل های آبی زندگی كرد.در جزيره دلفين تنهايیبهسال  هایسالاين كتاب سرگذشت دختری است به نام))كارنا(( كه  توضیح:

بان، انتظار، با ساختن سايه هایسالدر طول . ها سپری شد و او همچنان در انتظار رسيدن يک كشتی در جزيره ماندگذشت سال

انگيز عشق به زنده های آبی ماجرای شگفتهای وحشی ه روزگار گذراند. رمان جزيره دلفيناسلحه، يافتن غذا و ستيز با دشمنان ه سگ

 . های طبيعت و لذت اكتشاف شخصی استماندن، درک زيبايی

 جمعی از دوستان اميركبير كاظم انصاری لئو تولستوی جنگ و صلح .32

و يکی از معتبرترين منابع تحقيق و بررسی در تاريخ  اندشدهتوصيفشخصيت با دقت  085در اين رمان طوالنی بيش از  توضیح:

ها در برابر حمله ارتش فرانسه به رهبری ناپلئون سياسی و اجتماعی سده نوزدهم امپراتوری روسيه است و به شرح مقاومت روس

  پردازد.بناپارت می

 جوليک ويدا احمیآرزو  تری چراچت جهان صفحه  .33

پشت هايی كه خود بر روی پشت آتوئين كبير، الک، فيلقرارگرفتهپيکر يی است كه روی شانه چهار فيل غولآنجا جه صفحه توضیح:

هايش تقريباً هر چه شخصيت كند. رمانمقصد نامعلومی حركت می سویبهاند كه در دنيای بيکران شناكنان قرارگرفتهای الجثهعظيم

سازی، انتشار روزنامه، سازی برگمن، استراليا، فيلمها، شركت فيلمها و حقه، ايدهشودمیتخيلی است را شامل  -پردازی و علمیخيال

 .نظمی و سلطنترول، فرهنگ، فلسفه، تاريخ مصر باستان، مهاجرت قبايل اوليه، بی اندراکموزيک 

http://shahreketabonline.com/products/author/اسکات%20اودل/
http://shahreketabonline.com/products/translator/منوچهر%20آتشی/
http://shahreketabonline.com/products/publication/1777/
https://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,603/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7.html
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 جمعی از دوستان نشر نی رضا رضايی شارلوت برونته جین ایر .34

راچستر، شخصيت  آقایرا از كودكی تا بزرگی او و عشق او به جين اير ، احساسات و تجارب قهرمانی به نام اين كتاب توضیح:

كند، مشکل روانی زندگی می زيرشيروانیراچستر زنده است و در اتاق  آقایهمسر اما . كندمیخيالی تورنفيلد را دنبال  پيشهعاشق

قانونی حق طالق دادن همسرش را ندارد چون همسرش مشکل روانی دارد. به نظر  ازنظرچستر را آقایداشته و تمايل به قتل دارد. 

 .راچستر را برای هميشه از هم دور نگه می دارد آقایجين اير و  مسئلهرسد اين می

 جوليک مرواريد عبداهلل كوثری ماشادو د آسیس براس کوباسخاطرات پس از مرگ  .35

است و فارغ از داوری زندگان و از جايگاهی فراتر از ايشان زندگی خود را ، راوی مرده «براس كوباسخاطرات پس از مرگ »در  توضیح:

در آرزوی شهرت است و با زنی  كندمیازدواج ن گاههيچثروتمند است كه  ایخانوادهبراس كوباس فرزند شيطان و مغرور  .كندروايت می

 .كه شوهر دارد دوست است

 Divane ايران اميرحسين فطانت گابريل گارسيا ماركز من سودازده روسپیان خاطرات .36

: لذت هدهديه بد کبه خودش ي اشسالگی ۰5در شب تولد  گيردمیاست كه تصميم  هایسال ۰5اين كتاب قصۀ پيرمرد  توضیح:

مختلف ارتباط داشته و به قول خودش  هایزنبا  اشزندگیو در تمام  نکرده ازدواج وقتهيچاو  ساله. ۴4دختر  کبا ي بازیعشق

مفهوم دوست داشتن و دوست داشته شدن واقعی  وقتهيچ. او "دنکرده كه بعدش پولی به او نپرداخته باش بازیعشق كسی با وقتهيچ"

 است.رو حس نکرده 

 - سخن مريم بيات آرتور گلدن خاطرات یک گیشا .37

و داستان حول زندگی  شوندمیعلت فقر به شخصی فروخته ه ژاپنی است كه بكتاب خاطرات يک گيشا داستان دو خواهر  توضیح:

 مهماندار يا ساقی مثل چيزی  كه در آينده يک گيشا شود، كنندمیكوچکی تربيت  از را او اينکه  بنام سايوری است. تركوچکخواهر 

به خاطر  گذراندمیه سايوری در درازای رمان از سر و نياز به آموزش دارند. همه وقايعی ك گيردمیمردان كه طی مراسمی خاص صورت 

. ولی در ادامه، شودمیزيادش به رئيس  بستگیدلدارد. سايوری متوجه عشق و « رئيس»است كه از نوجوانی به كسی به نام  ایعالقه

كه همگی  شودمیدر پايان داستان مشخص  آنکهحالدر برابر توجهات سايوری است.  اشتفاوتیبی كندمیمشاهده  رئيساز  آنچه

سوی ديگر  بستگیدلنبوده بلکه  سويهيک بستگیدلبوده است و اين عشق و  رئيسكه سايوری كسب كرده به پشتيبانی  هايیكاميابی

 …است شدهمیرا هم دربرگيرنده 

 

 آذری قيز نشر ماهی مهدی حقيقتامير جومپا الهيری خاک غریب .38

: بخش اول پنج داستان شوندمیبه دو بخش تقسيم  مجموعه اين هایداستان. است كوتاه هایداستان یمجموعه خاک غريب توضیح:

هستند كه يا از هند به  كسانی مجموعه اين هایداستان اصلی هایشخصيت كوتاه است و بخش دوم سه داستان كوتاه مرتبط به هم.

 را خود بومی و سنتی نگاه و قرارگرفتهمحيط جديد  تحت تأثيرزمان  درگذر هاآناند يا اصالتی هندی دارند. غربت مهاجرت كرده

ی حادثه را ساخته است. هيچ خاک غريبهای شخصيت زدگیدل. احساس غربت، تنهايی، عدم تعلق به محيط، ترس و انددادهازدست

 .دهدرا شکل می هاداستانافتد، بلکه روزمرگی و غربت است كه مسير آن شکل بگيرد اتفاق نمی برمدارای كه داستان العادهفوق

 

 مؤمنینفيس  نيلوفر سروش حبيبی رومن گاری خداحافظ گری کوپر .39

 رودمی هاارتفاعكه به  بازی استاسکیو ا .ستتعلقی ا هرگونهزادی از آ. شعار او استلنی پسری است كه از پايبندی گريخته  توضیح:

 اشزندگیو تمام اصول  شودمیبه شهر عاشق دختری  هايشمسافرتاز  دريکی. اما روزمره جدا شودتا از قيد تعلقات و مسائل پوچ 

 .شودمی زيرورو
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 مؤمنینفيس  آموت كيهان بهمنی يوكو اوگاوا خدمتکار و پروفسور .41

كه  ایخانه. شودمیفرستاده  ایخانهكه برای كار از طرف يک آژانس به  شودمیار جوان شروع خدمتک داستان از زبان يک زن توضیح:

و راوی همين زن جوان يعنی دهمين خدمتکار  اندزدهنه خدمتکار از كار كردن در آن سرباز  قبالًيک كلبه در يک باغ است و  درواقع

جديدی  چيزهيچو قادر هم نيست  كندمیرا فراموش  چيزهمهدقيقه  85، يعنی هر كندمیپيدا  ایدقيقه 85 ایحافظهاست. پروفسور 

. رمان شودمیبه ياد بياورد پروفسور استاد دانشگاه و متخصص نظريه اعداد بود. در كنار پروفسور داستان يک خدمتکار باوفا نيز ديده 

پروفسور و خدمتکار و فرزند اوست و در اين ميان به طريق زيبايی معادالت رياضی برای مخاطب خدمتکار و پروفسور روايت اتفاقات بين 

 .به تصوير كشيده شده است

 دكترميم قطره شهال حائری امانوئل اشميت وشوهریزن هایجنایتخرده  .41

است. ليزا همسرش، بعد از مرخص شدن  دادهازدستمرموز  ایحادثه براثررا  اشحافظهاست كه در ظاهر امر  اینويسندهژيل  :توضیح

به زندگی آرمانی زناشويی را دارد كه هميشه آرزويش بوده  دررسيدنو سعی  گيردمیژيل از بيمارستان سکّان امور زندگی را به دست 

كه  شودمی. با ادامه، مخاطب متوجه كندمیدخيل  اجباربهواقعيت را ديگرگونه تجسم كند و در اين تجسم ژيل را  خواهدمیاو  .است

های ليزا قرار  ايده آلبرای جستجو و كنکاش در  ایحربهفراموشی را  خواهدمی. او آوردمیژيل هوشيار است و گذشته را كامل به ياد 

 آويزیدستكه دروغ  به اين اميد گويدمیدهد. ليزا تنهاست و نياز به توجه شديد همسرش دارد. او ژيل را مجروح كرده و حال دروغ 

 .برای حفظ زندگی مشتركشان شود

 جوليک ماهی مهدی حقيقتامير جمعی از نويسندگان خوبی خدا .42

از نشريات ادبی امريکا  ۰55۲ تا ۰555 هایسال فاصله در كه امريکاست امروز نويسندگان از داستان ۰ی جموعهاين كتاب م توضیح:

اند. ريموند كارور، هاروكی موراكامی، شرمن الکسی، الکساندر همن، جومپا الهيری، و همگی جوايز مختلفی دريافت كرده اندشدهبرگزيده

در  خوبی خدا هایداستاناند. اين مجموعه هایداستانكمپر، پرسيوال اورت، گيب هادسون و اليزابت كمپر فرنچ نويسندگان  مار جوری

 .: به زبان سادهاندشدهنوشتهو به يک شيوه  اندملموسكه از تنوع فضا و موضوع برخوردارند، همگی عين اين

 Divane تنديس مهوش خرمی پور يوستين گردر دختر پرتغالی .43

 كندمیاز وی پيدا  اینامهسال پس از مرگ پدر  ۴۴سالگی پدرش فوت كرده است . او  4كه در  است هایسال ۴0جرج پسر  توضیح:

شرح آشنايی و عشق خود به يک دختر پرتقالی )  اینامهاست . پدر كه از مرگ نزديک خود مطلع بوده طی  شدهنوشتهكه خطاب به او 

برم . جرج  مدم تا وسط خوشيام از دنياآمن ناراحتم كه به دنيا " گويدمیبه جرج  درنهايت.  كندمیمنظور ميوه پرتقال است ( را بيان 

وقتی زمانش برسه می تونی بری دنيا را ببينی اما وقتی زمانش رسيد بايد بيای بيرون ازش هر  گفتنمیاگه تو موقع تشکيل جهان بهت 

 "به دنيا بيای ؟ اصالً خواستمیدلت  آياوقت كه می خواد باشه 

 دكترميم پارسه خجسته كيهان بارگاس يوساماريو  دختری از پرو .44

ای كه بر سراسر نامند، آشنايیكه او را شيليايی كوچک می شودمیبا دختری آشنا نخستين بار در ابتدای نوجوانی  ريکاردو توضیح:

بردند و خيالی، آن دو نيز مانند ساير نوجوانان آن زمان از شنيدن موسيقی لذت میافکند. در آن دوران شادی و بیزندگی او سايه می

بينی كرد كه همان دختر، چند سال بعد در كوبای فيدل كاسترو به يک شد پيشنداشتند. اما آن روزها نمی جز غم عشق نگرانی ديگری

آيد. و ريکاردو و سپس در پاريس، در دوران شاد پس از جنگ، به همسری يک سياستمدار فرانسوی درمی شودمیچريک مبارز تبديل 

  كند.می وجوجسترا  پارهآتشناپذير دختر ر با اشتياقی پاياناز سالی به سال ديگر و از يک كشور به كشوری ديگ

 حورا اساطير عبدالحسين شريفيان آندره ژيد در تنگ .43

مانه در بزرگی نيز ادامه و اين عشق پاک و معصو شودمیبزرگش آليسا  دختردايیبيش نيست كه عاشق  ایپسربچهژروم : توضیح 

و بيشتر  كندمیآليسا از نامزدی دوری  هرچند شودمی ردوبدل هاآنبين  هايینامهست و ا قلب عاشق آليسا صميم. ژروم از يابدمی

 .موضوع ديگری در ميان است داندمیاما ژروم  آوردمیبودن سنش را دليل 
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 Morealess ناهيد بهاءالدين خرمشاهی ميگل داونامونو درد جاودانگی .44

)و نه انسان انتزاعی كه در مباحث فيلسوفان و متکلمان وجود  دارخوناين كتاب درباره ميل به جاودانگی انسان گوشت و  توضیح:

 .كند كه نيازمند خدايی است كه ضامن جاودانگی بشر باشد؛ خدايی كه بتوان بر او اميد بستدارد( است. اونامونو در اين بحث مطرح می

، «ددار خونانسانی كه گوشت و »از  اندعبارتب محتوا( است كه عناوين آن به ترتي ازنظر پيوستههمبهمقاله  ۴۰فصل ) ۴۰كتاب شامل 

عشق، رنج، شفقت، تشخص »، «پايانژرفنای بی»، «چارگی عقلبی»، «ماهيت كاتوليسيسم»، «عطش جاودانگی»، «نخستين منزل»

كيشوت در دن»، «عملشالوده »، «دين، اساطير عالم باال و بازگشت به خدا»، «ايمان، اميد و خيرخواهی»، «از خدا تا به خدا»، «يافتن

 «.هه كمدی امروز اروپاتراژدی 

 جمعی از دوستان ناهيد بخشتاجسيروس  اريش ماريا مارک در غرب خبری نیست .45

تبليغات معلمشان  تأثيركند كه همراه با دوستانش تحت به نام پل را بيان می ایسالهنوزدهخاطرات جنگی سرباز  اين كتاب توضیح:

اين قصه در مورد اين است كه چطور جنگ جهانی اول  .شوندمی شانیزندگ وگيرند و مشغول نابود كردن دنيا می به دستاسلحه 

 حضورداشتهدر مورد اين كتاب اين است كه نويسنده خود در جنگ جهانی اول  توجهقابلنکات  ازجمله .باعث نابودی نسلی شده است

 .نويسدعليه آن می خوبیبهدهد و در كتابش يی رخ میداند در جنگ چه چيزهااست. نويسنده خود می

 مؤمنینفيس  قطره سپيده حبيب اروين دی يالوم درمان شوپنهاور .46

سال پيش برای اعتياد  ۰2. فيليپ را شودمیدر تکاپوی بازبينی گذشته، ژوليوس با يکی از بيماران خود به نام فيليپ مواجه  توضیح:

و  كردمیبرقرار  شماریبی، ارتباطات جنسی بود كه با زنان هاانسان. در آن زمان تنها روش ارتباط فيليپ با ساير كردمیجنسی، درمان 

 "آرتو شوپنهاور"آثار فيلسوف بدبين و انسان گريز تاريخ  بامطالعهكه خود را  كردمیحاال فيليپ ادعا .درمان ژوليوس برای او ناكام ماند

شگفتی، فيليپ مشاور فلسفی شده بود و در مقابل تعليم روش شوپنهاور در درمان به ژوليوس، از او  درنهايت .درمان كرده است

 .برای دريافت مجوز درمان داشت كه نيازمند نظارت ژوليوس بر كار فيليپ طی يک دوره بود تأييديهدرخواست 

 ح شريفی هرمس مژده دقيقی آرتور كانن دويل درنده باسکرویل .47

از افسانه ريچارد كبل  كاننهای . ايدهشودمیيک رمان جنايی است كه سومين داستان بلند شرلوک هولمز محسوب  اين كتاب توضیح:

 ۴۲55گرفت. آرامگاه وی در شهر دوون از بوكفستالی است. لرد ريچارد كبل در سال  سرچشمهكه با الهام از افسانه باسکرويل بود 

بود. او با « انسان هيوال»ها لقب او محله بوكفستالی بود. او عالقه زيادی به شکار داشت و در آن روز هایباباركرد و يکی از زندگی می

او  ۴۲۱۱در پنجمين روز از ژوئيه  ه. ده بود كه همسرش را به قتل رسانداين لقب تبديل به يک شيطان شده بود. در آن زمان شايعه ش

دهد ديدند كه در حال جيغ زدن بود. كانن دويل شرح میها روح او را در آرامگاهش میبعضی. ندفوت كرد و او را در گورستان دفن كرد

 .كه عمارت باسکرويل را از عمارت كرومر در نورفوک الهام گرفته

 مريم افق كيوان عبيدی آشتيانی آن ماری سلينکو دزیره .48

ی ازدواج داده، افسر كه بعدها همان ناپلئون بناپارت دزيره دختر تاجر ابريشم، دل در گرو عشق افسر جوانی دارد كه به او وعده توضیح:

بزرگ  كمكمساله،  ۴4دهد. دزيره عشق خود را از دست می شکستهدل یدايرهكند و ای پرنفوذ ازدواج میبا ژوزفين، بيوه شودمینامدار 

 درنهايت. با ژان باپتيست برنادوت آشنا و شودمیی يک كشور توان ديد تا جايی كه روزی ملکهشدنش را در كتاب می و بالغ شودمی

 .است شدهنوشته. داستان از زبان دزيره و در قالب خاطره نگاری شودمیی سوئد ملکه

 Divane پير اميد جالل آل احمد ژان پل سارتر آلوده هایدست .49

و  ۴۰42 هایسالداستان اين اثر، درامی سياسی است كه در كشوری خيالی به نام ايليريا بين اين كتاب يک نمايشنامه است.  توضیح:

بک نقل آلوده از طريق فالش هایدستداستان  یعمده. بخش كندمیبرجسته را روايت  مداریسياستو ماجرای قتل  گذردمی ۴۰40

 آياكه  اينجاستاصلی  سؤال. هويت قاتل از همان ابتدا مشخص است، اما كندمیخود را تعريف  موريتمأو قاتل، چگونگی انجام  شودمی

 هایانگيزهارتکاب قتل، سياسی بوده است يا شخصی. بنابراين، سارتر در اين نمايشنامه، بر چرايی به وقوع پيوستن اتفاقات و  یانگيزه

 .تمركز كرده است هاانساندرونی 

 

http://ketabnak.com/persons/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88
http://ketabnak.com/persons/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 Morealess هيرمند شکيبا محب علی نيآنتوان لور ادداشت قرمزیدفترچه .51

. خواندمیخصوصی زن را مثل كتابی ممنوع  هایيادداشت. كندمیپيدايش  فروشیكتاب. مرد شودمیيادداشتی گم  یدفترچه توضیح:

 ر... .شوق ديدا .شودمیاشتياق آغاز 

 .كندمیسبک جذاب نويسنده در تمام صفحات اين رمان كوتاه )اما عميق( خودنمايی 

 مؤمنینفيس  فرس ليلی بور بور هرمان هسه دمیان .51

 دو با  يابددرمیاجتماعی  هایعرصهدميان ماجرای جوانی به نام اميل سينکلر است. كسی كه بعد از خروج از خانه و ورود به  توضیح:

دنيايی كه خانواده، پدر و مادر و خواهران او قرار دارند؛ دنيايی روشن، زيبا، آرام و در تقابل با اين  طرفيک .است روروبه متفاوت دنيای

" فرانتس كرومر"، در همين ايام مورد آزار و اذيت همکالس خود انگيزندهراسدنيا مدرسه، خيابان و شهر قرار دارند كه تاريک، زشت و 

و از اينجاست كه رمان شکل  رهاندمیدک زمانی ماكس دميان شاگرد متفاوت مدرسه او را از دست كرومر آن بعدازاما  گيردمیقرار 

 .گيردمیاساسی به خود 

 Divane نيلوفر حسن كامشاد يوستين گردر دنیای سوفی .52

 ناشناسی از جانب فرد هايینام، او شودمی روروبهبا ماجرای عجيبی  سالگیپانزده سوفی آموندسن دختری است كه در آستانه توضیح:

 شودمیكه او با آن مواجه  سؤالی. اولين داردمیوافلسفی و خودشناسی  سؤاالت ترينابتدايیكند كه او را به تفکر در مورد افت میدري

آلبرتو كناكس  را خود بعدتر شخص اين بزرگ در برابر آن آغاز كتاب است. سؤالبا يک عالمت  سؤالاين است كه تو كيستی؟ و اين 

برای آشنايی اوليه با مفاهيم فلسفه  درواقعكتاب دنيای سوفی  كند كه قصد آموزش فلسفه به سوفی نوجوان را دارد.فيلسوف معرفی می

و دشوار شروع مناسبی باشد. در كتاب مفاهيم پيچيده  تواندمیبه مطالعه در حوزه فلسفی است، اين كتاب  مندعالقهاست. اگر كسی 

 است. شدهدادهتوضيح  سادگیبه چيزهمهو  شودمیديده  ندرتبه

 جمعی از دوستان  نيلوفر سعيد حميديان آلدوس هاكسلی دنیای قشنگ نو .53

كشد كه در آن مهندسی ژنتيک به را به تصوير می شهریآرمانگذرد و در شهر لندن می ۰045وقايع اين رمان در سال  توضیح:

منجر شده، نظام اخالقی جامعه با تشکيل حکومت جهانی و از ميان بردن جنگ و  شدهتعيينهای از پيش با ويژگی هاانسانآفرينش 

اعتال يافته و تنها هدف انسان  انگيزیحيرتشناسی به طرز و دانش روان انداختهپوست كلیبه توليدمثلفقر و نابودی كامل خانواده و 

 .غيرضروری استهای دن رنجايجاد سعادت و از ميان بر

 آذری قيز افق خجسته كيهان پل استر دیوانگی در بروکلین .54

، ارتباطی با ساير فاميل ندارد ، سرطان گرفته و به دنبال مکانی  جداشدهساله است كه از همسر سابقش  ۲5ناتان پيرمردی  توضیح:

. ناتان دو شودمیو ناتان راهی آنجا  كندمیآخر عمر خود را در آنجا سپری كند. دوستی به او بروكلين را معرفی  هایسالآرام است تا 

او پسری باهوش و عاشق ادبيات  كندمیناگهانی در بروكلين با تام برخورد  طوربه .است خبربی هاآناز  هاستسالخواهرزاده دارد كه 

كار  فروشیكتاببه بروكلين آمده و در يک  زدهدلپشت پا زده، از تنهايی و كثيفی دنيا  چيزهمهبه  بوده كه در دوره دكترا ناگهان

كه در بروكلين به دنبال دنيای آرمانی  خوردهشکستخسته، تنها و  هایآدم. شوندمیقصه اضافه  هایشخصيتبه همين ترتيب  .كندمی

  خود هستند . نيافتنیدست آرزوهایو 

 

مهرگان  نصراللهیسميه  جی ال ويتريک مادرمراز  .55

 خرد

 سلوچ

دهد؛ چه را تغيير می هاانسانهمتای محبت، مردند. جنگ، قاتل بیتر میراحت هاانسانروايتی متفاوت از روزهای است كه  توضیح:

 شماریانگشتهای اند. در اين ميان، انسانها گراييدهاز تانک برخاستههايی كه در جنگ، به تيرگی دود های بخشنده و مهربانیدل

 .ت يکی از اين افراد استيروا راز مادرم كتاباند. اند كه باورها و انسانيت خود را به ديو جنگ نباختهبوده
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داستان  17 و راشومون .56

 دیگر

 سلوچ اميركبير پرويز همتيان بروجنی ريونوسوكه آكوتاگاوا

است.  تأثيرگذار نهايتبیو  دهندهتکاناجتماعی، دلپذير،  هایعدالتیبیروحی و  هاینابسامانیزبان شيوای آكتاگاوا در بيان  توضیح:

است كه خواننده را با خود به همراه  ایگونهبهپنهان ذهن آدمی  هایاليهدقيق او از  هایتوصيف، شيوه روايت و شدهگرفتهفضای به كار 

همچون بارانی است كه زنگار غم از  هاآن، سرانجام نيک و بد هر يک از باوجوداين. يابدمیهر داستان ادامه  گيرنفسايان و تا پ بردمی

متفاوت و  هايشداستان. آكتاگاوا در هريک از گشايدمیاز هستی، افقی نو  هاآنو در برداشت  شويدمی هاانسانآيينه دل 

 .عمر كوتاه خويش فراتر از زبان قرار دارد رغمعلیاست و اين خود گواهی بر اين حقيقت است كه او  بينیپيشغيرقابل

راهنمای کهکشان برای اتواستاپ  .57

 هازن

 جوليک چشمه آرش سركوهی داگالس آدامز

فرعی است. همان  ایحادثهاما در رمان  است رخداد ترينمهمزمين  یكرهكه برای ساكنان  شودمیآغاز  ایحادثهرمان با  توضیح:

، يکی از نژادهای هاگون، و شودمیتخريب  شهریبينآرتور دنت به دستور شورای شهر برای احداث يک بزرگراه  یخانهروزی كه 

اما آرتور دنت به ياری  شودمیزمين نابود  یكره .كنندمیزمين را نابود  یسيارهكهکشان، برای احداث يک بزرگراه بين كهکشانی 

 ديگر.  ایسيارهآرتور بداند، مردی است از  آنکهبی. فورد پريفکت، برددرمیبهترين دوست خود فورد پريفکت از اين فاجعه جان به 

ره زمين . اما ناخواسته در اين سياكندمیرا منتشر  هازناست كه كتاب راهنمای كهکشان برای اتواستاپ  ایموسسهپريفکت از محققان 

 هاو گون. فورد و آرتور چند ثانيه پيش از نابودی زمين به كمک دستگاهی كه فورد به همراه دارد خود را به سفينه شودمیدرگير 

. رمان، ماجراهای سفرهای اين دو دوست و نقش دهندمیادامه  هاكهکشانسفر خود را در « اتو استاپ زدن»با  پسازآنمنتقل كرده و 

 .كشدمیيافتن معنای زندگی در بافتی جذاب و با زبانی روان به تصوير آرتور را در

 جمعی از دوستان جامی حسن شهباز دافنه دوموريه کاربه .58

به اسم ماكسيم دو وينتر از قهرمان زن  پروابیمردی جذاب و  یغيرمنتظرهداستان اين رمان در مونته كارلو و با خواستگاری  توضیح:

را زده،  اشخانهه است، از شانسی كه در كردمیيک خدمتکار زندگی  عنوانبه. اين دختر كه در كودكی يتيم شده و شودمیكتاب آغاز 

 شودمی، متوجه گذاردمیاين اتفاق را باور كند. اما زمانی كه قدم در ويالی ييالقی ماكسيم  تواندمی سختیبهبسيار خوشحال است و 

را تهديد به  شانزندگیكه در زير قبر،  دارادامهمصيبتی  خواهد افکند، هاآنبزرگ بر زندگی  ایسايهكه همسر سابق و فقيد شوهرش، 

، با ورود به اين عمارت بزرگ، به شکلی عجيب به درون زندگی داندمی. عروس جوان داستان كه چيز زيادی از همسرش نكندمینابودی 

 هايشاتاقهم فراموش نشده است...  ایلحظهكه يادش پس از مرگ، برای  كاربهاسم  ؛ زنی زيبا بهشودمیهمسر اول دو وينتر كشيده 

. شخصيت خدمتبهآمادههمچنان وفادار و  پوشيده شدن و خدمتکار شرورش]خانم دانورس[ یآماده هايشلباساست،  نخوردهدست

 رازهایو  كاربها برای فهميدن سرنوشت واقعی رمان اصلی اين رمان با دلهره و نگرانی نسبت به اتفاقات پيرامون، جستجوی خود ر

 .كندمیماندرلی آغاز 

 آذری قيز مركز ترانه عليدوستی آليس مونرو مادرم رؤیای .59

مادرم، صورت، كوئينی، تير و ستون و نفرت، دوستی، خواستگاری،  رؤيایكوتاه با عناوين  هایداستاناز  ایمجموعهاين كتاب  توضیح:

خاصی بر  تأكيدمونرو . گذردمیدر زندگی روزمره  هاآنحول مسائل انسانی و روابط  اين مجموعه هایداستان .عشق و ازدواج است

  .وی مشهود است ترقديمیكارهای  خصوصبهوی  هایداستاندر تمام مجموعه  تأكيدروابط خانوادگی دارد و اين 

 فرامرز ويسی اريک امانوئل اشميت زمانی که یک اثر هنری بودم .61

 آسيه حيدری

 سلوچ افراز

های برادرانش ؛ او بر اين باور است كه زيبايی و موفقيتشودمیبه نام تازيو آغاز  سالهبيستداستان با ماجرای خودكشی جوانی  توضیح:

های ساحلی گيرد به آن خاتمه دهد. زمانی كه تازيو بر لبه صخرهاساس از زندگی خود ناراضی است و تصميم می بر همينرا ندارد، 

خواهد. صدا نظر جوان را ساعت از وی فرصت می وچهاربيستشنود كه ايستاده و قصد دارد خود را به پايين پرتاب كند، صدايی می

 .ببيندرا  صداصاحبكند تا جلب و او را وادار می
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 Divane خوارزمی قاضی محمد نيکوس كازانتزاكيس زوربای یونانی .61

اندازی مجدد هايش را كنار بگذارد و برای راهخواهد مدتی كتابكند كه میای روايت میجوان روشنفکر يونانی: اين كتاب قصه توضیح

به نام آلکسيس زوربا  راز آميزیساله وپنجدرست قبل از مسافرت است كه با مرد شصت. سنگ به جزيره كرت سفر كنديک معدن زغال

رسند، ابتدا در هتل فرسوده وقتی به جزيره كرت می هاآن د.سركارگر معدن استخدام شو عنوانبهكند كه شود و او را قانع میآشنا می

كار بر روی اش برای تواند بر وسوسهراوی نمی . اماكنندفرانسوی، اتراق و چندی بعد كار در معدن را آغاز می مادام هورتنس، فاحشه

بسيار عميقی بر مرد  تأثيرو كار، زوربا  نشينیهم ازاينپسچند ماه  د. اره زندگی و انديشه بودا غلبه كنناتمامش درب هاینوشتهدست

 .رسدای از زندگی و لذايذ آن میگذارد تا جايی كه راوی به درک تازهمی -كند او را ارباب خطاب می معموالًكه  -جوان 

 فاطمه باقری ديو اگرس زیتون .62

 حميد ورمزياری

 Divane نگاه

مهاجر سوری است. مسلمان است و پس از وقوع يک تعميركار خانه و  اثر قهرمان. كاتريناست توفان روايت واقعی از اين كتاب توضیح:

هايی با . اما سرنوشت او را نظامیمانددر محل می رسانیكمکش برای كند و خود، همسر و فرزندانش را راهی محلی امن میتوفان

و نفرت  حس بدبينی. كتاب، روايت واقعی يک انسان مهاجر در آمريکاست و آن زنندزندان و آزار رقم می سویبهرفتاری فاشيستی 

 است. شده حاكم و آفريقا خاورميانه ها نسبت به اهالیها بر ذهن غربیسرشاری كه سال

 حورا رضايی دنيای نو مجلسیمحمد  رومن روالن ژان کریستف .63

. كندمیژان كريستف موسيقيدان آلمانی است كه پس از درگيری با پليس مجبور به ترک كشور شده و به فرانسه مهاجرت  توضیح:

تحوالتی فراوان بوده و تا حدودی دارای روحی چند شخصيتی است، شخصيت اصلی و  خوشدست اشفکریژان كه طی دوران بلوغ 

. زندگی ژان كريستف كرافت تا حد زيادی به زندگی و رسدمیو به يک ثبات معقول و منطقی  گيردمیشکل  آرامیهب بادوامش

معلوم است ژان بيشتر به خالق خود مانند است تا به فردی ديگر. موسيقی  ازآنچهبتهوون، موتسارت و واگنر شبيه است اما  هایانديشه

 راه در تمامیبه. خود را شناسدنمی وبيشكمو كسی كه خوب دوست می دارد، ديگر  انگيزدمیبردر ژان نياز شديدی به دوست داشتن 

 . كندمیكه دوست می دارد ايثار  كسانیهمه

 

 جمعی از دوستان بهجت حميد رفيعی ويليام گلدينگ هامگسساالر  .64

 يکسانحه هوايی در  يک خاطر به كه  باشدمی ساله ۴۰ تا ۲ سنی رده بين ایمدرسه  پسربچهداستان كتاب در مورد گروهی  توضیح:

به عهده  را گروه رياست رالف ،در ابتدای امر. برندمیسرپرست داستان را پيش بدون همراه داشتن و  افتندمی گير جزيره متروكه 

 است.آتش برای فرستادن پيغام  داشتننگه روشن گروه هدف ترينبزرگ و  گيردمی

 پری ثالث مهدی غبرائی پل استر بردارینسخهسفر در اتاق  .65

قرار دارد از خواب بيدار  در كجا داندمیكه در اتاقی كه ن پردازدمیدگی پيرمردی زناين كتاب به تعريف يک روز از ماجرای  توضیح:

متفاوتی نيز به  هایآدممختلفی در اتاق وجود دارد و  هاینوشته. كندمیچه  اينجاكه كيست و  آوردمی. پيرمرد حتی به خاطر نشودمی

 هایمأموريترا به  هاآنافراد زيادی بازی كرده است و  بازندگیاو  ظاهراً. كننددارند و سعی دارند به پيرمرد كمک  وآمدرفتاتاق 

 .كندمیرا فراموش  چيزهمهپرخطر فرستاده اما او خيلی زود 

 

رگات جوني كرت ونه 5سالخ خانه شماره  .66 روشنگران  ع. ا. بهرامی 

و مطالعات 

 زنان

 پری

 . كندمیكتاب در مورد جنگ جهانی دوم هست و قهرمان داستان بيلی فرديست كه در طول زمان سفر  توضیح:

. بيلی به علت سفر رد  رسدمیسرباز بودن دستش به اسلحه ن باوجودروزهای جنگ  آخرينبيلی انسان ساده و مضحکی است كه تا 

 . دهدمیخاصی كه دارد هيچ تغييری در آن ن بينیجهانن خبر دارد ولی به علت آزمان از تمامی سرنوشت خود و روند 

https://www.ketabrah.ir/author/10556-نیکوس-کازانتزاکیس
https://www.ketabrah.ir/author/10557-محمود-مصاحب
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 Divane جامی جالل آل احمد آلبركامو سوءتفاهم .67

 كهدرحالیاست كه بعد از بيست سال دوری از مادر و خواهر خود،  "ژان"ين نمايشنامه، ماجرای زندگی مردی به نام ا: توضیح

او بعد از ورود به  .تا مادر و خواهرش را نيز در خوشبختی خود سهيم كند گرددبازمیكسب كرده است به خانه  ایسرمايهو  كردهازدواج

در لحظه ورود، او را  اشخانوادهسال،  همهاينكه بعد از گذشت  شودمیمتوجه  كنندمیكه مادر و خواهرش آن را اداره  ایخانهمهمان

 .اندنشناخته

 جمعی از دوستان قطره ماندانا قهرمانلو ميچ آلبوم با موری هاشنبهسه .68

است كه  ایرابطهكامل نويسنده. داستان  سرگذشتاست. امّا نه  سرگذشتبا موری نوعی بيان خاطره و  هاشنبهسهداستان  :توضیح

ميچ آلبوم كه يک خبرنگار ورزشی است يک روز در تلويزيون استاد  .شودمیبرقرار ” موری شوارتز“ميان نويسنده و استاد دانشگاه او 

خوب با  ایرابطهچ در دوران دانشجويی . استاد او دچار بيماری سختی شده است و چون ميبيندمیرا دوران دانشجويی  اشقديمی

به  شنبهسهو هر  گيردمیتعاليم استادش موری قرار  تأثيرميچ در اين ديدارها تحت  .به ديدار موری برود گيردمیموری داشته تصميم 

زندگی را تشکيل  هایروشاز  ایمجموعهكه اين مراودات  كندمیو در مورد موضوعات مهمی با استادش صحبت  رودمیديدار استادش 

ميچ و استادش درباره  هاشنبهسه. در اين آورددرمیتا اينکه بيماری موری او را از پای  انجامدمیهفته به طول  ۴4. اين ديدارها دهدمی

 .كنندمی صحبت …موضوعاتی همچون مرگ، عشق، خانواده، پول، فرهنگ و 

 نجيب آرزوهای چشمه پيمان خاكسار كيب مک پاتريک شاگرد قصاب .69

است كه  ایخانوادهفرنسی تنها فرزند  .شودمیبيان  شخصاول صورتبهبه نام فرنسی  پريشیروانداستان كتاب از زبان بچه  :توضیح

و به همين خاطر  كندمی. مادر خانواده نيز از وضعيت موجود بسيار نااميد شده و اقدام به خودكشی استالخمردائمپدر اين خانواده يک 

پسر همسايه را می دزد، خانم همسايه مادر فرنسی را سرزنش  هایكتابطی يک ماجرا كه فرنسی  .شودمیدر بيمارستان روانی بستری 

آن را  گاههيچاو  كهنحویبه شودمی. همين عبارت به يک عقده برای فرنسی تبديل نامدمیرا مشتی خوک  هاآنو خانواده  كندمی

  …و شودمیو همين باعث آغاز ماجرای رفتارهای فرنسی  كندمیش نفرامو

 حورا رضايی افق خجسته كيهان پل استر شب پیشگویی .71

چيزی ننوشته است. حوادث اين  هاستمدتای است كه چند رمان چاپ كرده ولی است. او نويسنده” سيدنی اُر“راوی داستان  توضیح:

جان “ شانخانوادگیو دوست ” گريس“به همراه همسرش ” سيدنی“رمان دو بخش دارد. بخشی كه ماجراهای زندگی شخصی و زندگی 

 .نويسدمیدر دفتر آبی ” سيدنی“كه  افتدمیاست و بخش ديگر، ماجراهايی است كه در دل رمانی اتفاق ” ژاكوب“و فرزند جان ” تروز

 

 ابوالفضل نيلوفر رضا سيدحسينی آلبركامو طاعون .71

كند نقل دهد و از زبان راوی كه بعدها خود را دكتر ريو معرفی میيا وهران رخ می اُرانبه نام  الجزايروقايع رمان در شهری از  توضیح:

 آقایكند. اشاره می هاآنها در شهر و مرگ تعداد موش زيادشدنو سپس به  شودمیو شهر آغاز  . كتاب با توضيحی از مردمشودمی

 شودمیعالئم باعث  با همينميرد و مرگ چند نفر ديگر ها میها و خيارکای با بروز تاولبيماری براثرميشل، سرايدار منزل دكتر ريو 

دهد. با سستی تشخيص می طاعونرا بيماری احتماالً مسری بداند و كمی بعد دكتر كاستل اين بيماری را  علت مرگدكتر ريو 

 .شودمین برای واكنش، بعد از مدتی در شهر طاعون و وضع قرنطينه اعالم مسئولي

 

 سلوچ نيلوفر قاسم روبين مارگاريت دوراس عاشق  .72

زمان و  -اش، به روايت مکانی نوجوانینامه مارگريت دوراس است كه در يک برش زمانی از دورهخودزندگی نوعیبهاين كتاب  توضیح:

كه با كرجی در حين  شودمی ایسالهپانزده، يک مرد چينی پولدار عاشق دختر هندو چينی پردازد. در مستعمرهاطرافش می هایآدم

كند و در حين روايتْ اش را تعريف میپيرزنی است كه خاطرات جوانی بعضاًگذر از رودخانه است. راوی گاه دخترک، گاهی دانای كل و 

 .سازدشناسی آنان آشنا میروان -خترک و خصوصيات اجتماعید اطراف هایباشخصيتما را 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86


 
12 

 

 جمعی از دوستان چشمه زادهاسماعيلمحمد  هانريش بل عقاید یک دلقک .73

 ایرفتههمروی و خوب دلقک  ساله آلمانی است كه به كوری چشم استکبار جهانی ۰8هانس شنير شهروند  دربارهداستان  توضیح:

همسرش  افراطی باعث شده كه او شکست عشقی بخورد. ورسومآدابندارد چون همين عقايد و  هاكاتوليکاز عقايد  خوشیدلاو  .است

پاپ ژان  بوسیدستو  عسلماهماری بعد از سه سال زندگی عاشقانه او را ترک كرده و با فردی ديگر وصلت نموده و برای انجام فريضه 

دلش به استفاده  دردسركه شکست عشقی خورد سر دلش سوخت و برای تسکين  بعدازآنهانس  پُل چندم عازم رُم شده است.

سوزی است كار اعتياد بالی خانمان ازآنجاكهخودمان( روی آورد و معتاد شد و  شنگولیآب)يا همان  غيرمجازهای از نوشيدنی ازحدبيش

 .دادنمیلی پو هايشبازیدلقکو بارش از سکه افتاد تا جايی كه ديگر كسی برای 

 فرشته نشر نی رضا رضايی جين آستن غرور و تعصب .74

 و زيباتر و بودند ديگر خواهر سه از تربزرگ اليزابت و جِين .دختر دارند پنج بِنِت خانم و آقاكه  است قرارازاين داستان توضیح:

 كه كردمی زندگی بينگلی چارلز اسم به ثروتمند و سرشناس مردی نِدِرفيلد نام به باغی در شانهمسايگی در كه بود چندی. ترسنگين

 يک در. كند مايل دخترانش از يکی به ازدواج برای را جوان مرد شده هر طور تا كوشيدمی بِنِت خانم. بود چهرهخوش و بامحبت بسيار

 او. بود جشن آن در هم چارلز خواهر شوهرِ دوست دارسی، آقای. داشتند حضور نيز بِنِت خانواده بود، داده ترتيب بينگلی كه مهمانی

دارسی  آقایو اين آشنايی موجب ارتباط بيشتر جين و  شودمی آشنا بينگلی چارلز با جين شب، آن. داشت پر غرور و آراسته سرووضعی

 و . . . شودمی

 بلين هاردن 14فرار از اردوگاه شماره  .75
 

ود يوسف مسع

 حصيرچين

 جوليک چشمه

 در زندگی و آيدمیدنيا  به سياسی زندانيان اردوگاه مردی كه در .ماجرای اين كتاب، داستان واقعی شين دونگ هيوک است توضیح:

 كه جايی تا ؛سازدمی بشری خطرناک و انسانی خالی از تمام عواطف و احساسات  جاسوسی او از اردوگاه آوررعب و وحشتناک فضای

 تدريجبهشين كه هيچ آگاهی و دانشی پيرامون جهان زيست خود ندارد  .فرستدمیپای چوب دار  آوردن غذا مادر خود را به دستبرای 

باالی حکومتی بودند و يا جهان بيرون را ديده  یهاردهاز  هیبا زندانيان پيرامون خود كه گا كارانهمحافظه شدتبه هایمعاشرتدر 

 هاانسانكه دنيايی فراتر از قفس مخوف او وجود دارد. دنيايی به نام جهان آزاد، كه در آن  كندمیادراک اين مفهوم بودند شروع به 

 !كه خواستند غذا بخورند هرچقدر توانندمیدارند و قدرت انتخاب دارند و  وحقوقیحق

 ميس بل افق مهرداد تويسركانی تری ديری فرمانروایان فرومایه .76

فرمانروايان فرومايه برايتان »است كه در معرفی آن آمده است: « تاريخ ترسناک»ی جلد هفتم مجموعه "فرمانروايان فرومايه" توضیح:

گويد. از تزارهای ترسناک و امپراتورهای عوضی گرفته، تا شاهان ديوانه و رهبران تاريخ می انگيزتريننفرتهای ترين جنبهاز زشت

اند يا ؛ افرادی صاحب قدرت كه اكثريتشان يا ديوانه بودهاندزجركشيدهها از دست فرمانروايانشان م دنيا قرنهای مجنون. مردم تماملکه

حاال  ست.ترسناک نبوده ا چنيناينخ هرگز تاري با يک مشت آدم عوضی!اند. تاريخ خوب و درستکاری بوده هایآدم ندرتبه هاآنبدذات. 

رمانروا مقام كاهن اعظم را به يک االغ داد؟! كدام يکی خودش را با خوردن يک كالغ خفه كرد؟! و دوست داريد بدانيد كه كدام ف آيا

قدرت پرست هنوز هم از داخل  جمهوررئيسپس بخوانيد تا بفهميد كدام  كدامشان پيروزی را با خوردن كله دشمنانش جشن گرفت؟

چنگيز مغول  چنينهمجمع كند.  تارعنکبوتكيلو  055تا برايش كند و كدام زورگو به برده بدبختش دستور داد گور حکومت می

 « .كردچه قدر خوف ايجاد می واقعاًمرگبار را بشناسيد و حدس بزنيد كه ايوان مخوف 

 ابوالفضل البرز درسا عظيمی سوزان كين قدرت سکوت .77

مختلف رفتاری و  الگوی دو برونگرايی و گرايیدرون كه دارد تأكيد كين سوزان .باشدمی گرادروندر مورد افراد  اين كتابتوضيح: 

در اين كتاب  .باشند تأثيرگذارتوانند در دنيای ما اثربخش و و می شوندمیشخصيتی هستند كه به يک اندازه ارزشمند محسوب 

زن  مثالعنوانبهرا دارند.  گرايیدرونجالب نظير  هايیويژگیكه افراد  شويممیكه در آخر متوجه  خوانيممیجالبی را  هایداستان

و افراد مختلف  هاداستاندر كتاب سکوت با اشاره به  .بود گرادرونشدن جنبش مدنی آمريکا شد يک فرد  ورشعلهكه باعث  پوستیسياه

 .ادی ندارديک قدرت محسوب شود و اين نوع سبک زندگی هيچ اير تواندمیبودن  گرادروننويسنده سعی دارد به خواننده بياموزد كه 

http://ketabnak.com/persons/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86
http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86
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 Divane جامی امير اميرشاهی جورج اورول قلعه حیوانات .78

شويم كه هريک سمبل كرات با كاراكترهايی آشنا میجای اين كتاب بهاين رمان زبانی ساده، روان و طنزآميز دارد. در جای توضیح:

يک از اين طبقات و قشرها از حيوانات استفاده اورول در اين رمان برای به تصوير كشيدن هر  .طبقه يا قشر خاصی از جامعه هستند

 به اميدی و است منزوی همواره كه است جامعه مآبكند. برای مثال بنجامين يکی از اين حيوانات است كه نماد آن قشر صوفیمی

تن اين كتاب م از بخشی در. است زندگی بودن اليتغير به نسبت او باورهای به مربوط كتاب جمالت ترينكليدی از يکی و ندارد تغيير

 و بوده هميشه كه است همان چيزهمه داندمی و دارد خاطر به را اشطوالنی زندگی جزئيات كه بود معتقد بنجامين تنها» خوانيد:می

 « .است زندگی اليتغير قوانين مشقت و گرسنگی گفتمی او. بهتر نه و شودمی بدتر نه زندگی بود، خواهد منوال همين به نيز بعدها

 ابوالفضل چشمه سروش حبيبی داستايوفسکی قمارباز .79

دهند و مجبور به مهاجرت يک ژنرال متمول است كه ثروت فراوانشان را بر سر قمار از دست می گرا درباره خانوادهوايتی واقعر توضیح:

انتظار مرگ عمه ژنرال، كه او چيز چشماكنون اين خانواده بی .كنندناچار در شهری از اروپای مركزی و در هتلی زندگی میو به شوندمی

را معلم فرزندان اين خانواده، « قمارباز»راوی كتاب  داستايوفسکی .ی نصيبشان شودتوجهقابلزنند، هستند تا ارث را مادربزرگ صدا می

آيند، روند نگام كه از قمارخانه بيرون میهای رمان، همچون خود معلم، آن هآلکسی ايوانوويچ، انتخاب كرده و هر يک از شخصيت

 .دهندآزمايی شکل میوار داستان را همچون گردونه شانس دستگاه بختدايره

 دكترميم نيلوفر مصطفی مفيدی ارنستو ساباتو   قهرمانان و گورها .81

به نحو  شانزندگیشرح احوال آله خاندرا، دختر زيبايی از يک خاندان ممتاز آرژانتينی و سه مردی است كه  اين كتاب توضیح:

است: پدرش، فرناندو بيدال كه مشغلۀ ذهنی غريبی نسبت به كوران، شرارت و تبهکاری، و بيش از همه  خوردهگرهاو  بازندگیغمباری 

اوست كه رستگاری خويش را به قيمت دست شستن از عشق خود به دست  ترجواننسبت به آله خاندرا دارد؛ پس از او مارتين، عاشق 

با دختر او، يعنی اله  اشرابطهخانوادگی آله خاندرا كه عشق به مادر را در  ؛ سپس برونو است، يک فيلسوف و نويسنده، و دوستآوردمی

 .دهدمیآرژانتين رخ  ۴۰05 هایسالاجتماعی و سياسی  پرتالطم. داستان در متن خيزش جويدمیخاندرا، 

 پری نيلوفر مهدی غبرائی وراكامیمهاروكی  کافکا در کرانه .81

: پسری نوجوان، به نام بردمیبهره  توجهقابل العادهفوقرمان كافکا در ساحل )رمان كافکا در كرانه( از دو شخصيت ممتاز و  توضیح:

 زندمیيونانی، گره  یاسطورهرا با سرنوشت اديپ،  اشزندگیمخوفی فرار كند كه  گويیغيبتا هم از  گريزدمیكافکا تامورا، كه از خانه 

به اسم ناكاتا است كه  لوحسادهخبری از آنان ندارد. شخصيت ديگر، پيرمردی  هاستمدتو هم به دنبال مادر و خواهرش بگردد كه 

كه در زمان جنگ برايش اتفاق افتاد، هرگز بهبودی كامل را به دست نياورد. او، در  ایحادثههوشی چندان بااليی ندارد و بعد از  یبهره

 گرايیهمو داليل اين  شودمی؛ مسير زندگی اين دو شخصيت هم سو شودمیكافکا كشيده  سویبهتاب، به داليلی خالل اتفاقات ك

، از كنندمیصحبت  هاگربهكه در آن  كندمیخلق  انگيزشگفتهاروكی موراكامی برای خوانندگان كتابش، دنيايی . شودمیآشکار 

 .خزندمیخود به بيرون  هایبدنارتکاب به قتل، از  و ارواح برای معاشقه يا باردمیآسمان ماهی 

 

 Fafa اميركبير فخرالدين رمضانی هارپر لی کشتن مرغ مینا .82

كه دختر وكيل سفيدپوستی به نام اتيکاس فينج است، كه دفاع از  شودمیرمان از زبان دختری به نام اسکات فينج روايت  توضیح:

به نام تام رابينسون را كه به اتهام ناروای تجاوز به يک دختر سفيدپوست در شهر كوچک ميکوم، در آالباما محاكمه  پوستیسياهجوان 

، دوستانساناتيکاس فينج، وكيلی  .اندشدهمعرفی. مردم اين شهر در رمان، مردمی خودپسند و نژادپرست گيردمی، به عهده شودمی

از عدالت و انسانيت دفاع كرده و در مقابل تعصب، نفرت و  باكیبیو  باقدرتاست. او  داشتنیدوستجسور و شجاع و پدری مهربان و 

و تعصب نژادی است و عنوان  عدالتیبی. تم اصلی رمان، معصوميت و قربانی شدن آن در برابر ايستدمیخشونت نژادی و رياكاری مردم 

 خواهدمی هاآنو از  خردمیكريسمس برای فرزندانش  یهديه عنوانبه ایبادیاست كه در آن اتيکاس تفنگ  ایصحنهآن برگرفته از 

 .به مرغ مينا شليک نکنند، چون كشتن مرغ مينا گناه است گاههيچبه خاطر داشته باشند كه 

http://shahreketabonline.com/products/author/ارنستو%20ساباتو/
http://shahreketabonline.com/products/author/ارنستو%20ساباتو/
http://shahreketabonline.com/products/translator/مصطفی%20مفیدی/
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 مؤمنینفيس  افق خجسته كيهان پل استر هاآخرینکشور  .83

سفر  ناشناس شهری به اشبرادر گمشده وجویدر جست پردازد كهمی "آنا بلوم" نام به دختر جوانی زندگی اين كتاب به توضیح:

پذيرد، اما با شوهر شرور و متجاوز او را می ناشناس پيرزنی دعوت خانمانو بی پولبرادر، بی از يافتن مأيوس از مدتی كند و پسمی

 .شوندتکرار می چنيناين مصيبت هایقهشود و حلرو میروبه

 کنار رودخانه پیدرا .84

 نشستم و گریستم 

 Divane كاروان آرش حجازی پائولو كوئيلو

كوتاهی ممکن است  هایدورهدر  گويدمیو  كندمیاين داستان به يک هفته از زندگی دختر جوانی به اسم پيالر اشاره  توضیح:

ما را به  تواندمیكه عشق  كندمیانتظارش را ندارد. كوئليو در اين كتاب ادعا  اصالًعميقی در زندگی انسان رخ دهد كه  هایدگرگونی

را به راهی مبدل  هاآن. عشق ميان دو شخصيت اصلی داستان، زندگی رساندمیدوزخ يا بهشت ببرد، اما ما را هميشه به جايی كه بايد 

 .احساس وانهادگی كنند گذاردمیو ن گيردبرمیرا در  هاآنعشق مريم مقدس نيز در سراسر داستان،  .رسدمیكه به خدا  كندمی

 دكترميم نشر ماهی عبداهلل كوثری كارلوس فوئنتس کنستانسیا .85

همسر اندلسی خود، كنستانسيا، در همسايگی موسيو پلوتنيکوف،  به همراه، آمريکايیدست ويتبی هال، پزشک دكتر چيره توضیح:

دهد كه با موسيو كند. دكتر ويتبی هال راوی داستان است و همان اول به خواننده اطالع میی روس، زندگی میبازيگر سالخورده

مرد روس  و زنش یرابطه به ردكت و گذاردمی كنستانسيا بر پلوتنيکوف در روز مرگش مالقات كرده است؛ مرگی كه اثری مخرب

مجموعه ای بلند از قصه كنستانسيا ت.بين واقعيت و خيال قائل نيس فوئنتس در اين اثر، همچون ديگر آثارش، مرزی .شودمیمشکوک 

 اختناق فضای نويسی بازگشت. داستاناش در داستانی گذشتهآن به شيوه در و كرد منتشر ۴۰۰5است كه فوئنتس در سال  داستانی

شناختی برانگيز انسان امروز است، نگاهی هستیدهد و به مهاجرت و پناهندگی، كه يکی از موضوعات چالشبيستم را نشان می قرن

 .دارد

 جمعی از دوستان نشر مركز مهدی غبرائی ژوزه ساراماگو کوری .86

است كه  هايیچشمو در مورد  بينندنمیاست كه  هايیچشمكتاب كوری در مورد كور شدن و كور ماندن است. در مورد  توضیح:

و چرا همسر  شوندمیاين است كه چرا افراد كور  پرسيدمیدر طول خواندن اين كتاب از خود  حتماًكه  سؤالی .ببينند خواهندمین

كور  پزشکچشمدر اين ميان تنها همسر  .كنندكورها را قرنطينه می و يابدمیتعداد كورها افزايش  روزروزبه ؟شودمیكور ن پزشکچشم

ای از كورهای اراذل، در قرنطينه رفتار بسيار بدی با كورها دارند و قرنطينه كه حاال تبديل به كشوری جداگانه شده است عده .شودنمی

 .دهندمی هاآنهای گيرند و بقيه كورها برای زنده ماندن تن به خواستهو كنترل بقيه را در دست می شوندمیمسلح 

 جمعی از دوستان نيلوفر كريم امامی فتيس جرالد گتسبی بزرگ .87

اين مرد جوان مدام  .در مورد مرد جوانی است كه ثروت زيادی دارد و يک جورايی مولتی ميلياردر است كتاب گتسبی بزرگ توضیح:

 .شركت كند و شاد باشد هاآندر  تواندمیی كه هر كس هايمهمانیبزرگ و باشکوه است.  هایمهمانیو برگزاری  یگذرانخوشدر حال 

شايعه است كه گتسبی از  مثالً كسی خبر ندارد كه اين ثروت عظيم از كجا آمده است. در مورد ثروت او شايعات زيادی وجود دارد. 

  .شودمیخانواده بسيار فقيری بوده كه عاشق دی زی دختر پولدار 

و هميشه چشمش  ماندمیگتسبی عاشق  حالبااين. شنودمیاما بعد خبر ازدواج او را  شودمیدور گتسبی در زمان سربازی از دی زی 

. ثروت و شهرت و قدرت و نفوذ فراوانی كه دارد قادر به فراموش كردن عشق قديمی خود نيست باوجود .گرددمیبه دنبال دی زی 

 …شودمیاكنون دی زی در شهر اوست و ماجراهايی شروع 

 دكترميم هاشمی عباس پژمان والديمير ناباكوف ماری .88

شود كه تجربه كرده، متوجه می« ماری»شخصيت اصلی رمان كه در دوران نوجوانی عشقی نافرجام را با دختری به نام  گانين توضیح:

 -بيايد و به دنبال اين آگاهی آنجاهمسر يکی از مستاجرين ساكن در پانسيونی روسی در شهر برلين، قرار است به  عنوانبههمان دختر 

خيزد، آغاز آلود برمیای مبهم و مههای او در مورد عشقی شورانگيز كه از گذشتهپردازی، خيالماریمانده به رسيدن در ظرف چهار روز 

 ای برای فرار با ماری و رفتن به جايی ديگر به اميد شروعی نو، تازه و عاشقانه. شود به همراه نقشهمی

http://ketabnak.com/persons/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%81
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 آذری قيز نشر ماهی حقيقت اميرمهدی جومپا الهيری مترجم دردها .89

به تصوير كشيدن فرهنگ هندی در كنار فرهنگ آن  هایداستانداستان است كه ماجرای اكثر  ۰مترجم دردها مجموعه  توضیح:

دنيا، كشور آمريکا، ديگر  سویآنو در  اندكردهتحصيلبنگالی(، غربت، سردی عواطف همسرانی است كه عمدتاً )غربی، زنان هندی 

 .اندخويشهای الهيری در حال پيدا كردن خويشتن . زنان قصهانددهشتبديلبه شهروندانی غير هندی  تدريجبه

 حورا رضايی نيلوفر فريدون مجلسی نيکالی گوگول زرخریدمردگان  .91

شدند. می خريدوفروشها يا رعايای روسی در رژيم تزاری موقعيتی نزديک به بردگی داشتند، و همراه ملک يا جدا از آن سرف توضیح:

ساله اسناد هويت  ۴5های گذاشتند، و در فاصله سرشماریها را همچون كاالهايی ارزشمند برای دريافت وام نزد بانک به رهن میسرف

 درصددچيچيکف با سودجويی از فرصت  .ی مالک بودبه عهده هاآنكرد و ماليات وثيقه حفظ می عنوانبهاعتبار خود را  "رعايای مرده"

 ...وثيقه برای دريافت وام به بانک بسپارد عنوانبهرا  هاآنرا از مالکان بخرد و اسناد  "رعايای مرده"شمار زيادی از اين  يدآبرمی

 جمعی از دوستان نون فرناز تيمورزاف فردريک بکمن مردی به نام اوه .91

اخراج شده است. به همين خاطر چندان با  ساله و عبوس است كه از سر كار هم به علت داشتن سن زياد 0۰اوه يک مرد  توضیح:

دارد او به دنبال اين است كه زودتر اين دنيا را ترک كند و زودتر پيش همسرش برود.  تلخیاوقاتو  كندمیدنيای بيرون ارتباط برقرار ن

فردی  گيردمیاما هر بار كه تصميم به خودكشی  .خودكشی كند گيردمیكاری برای انجام دادن ندارد، پس تصميم  كندمیاو احساس 

 …و شودمیناخواسته مانع او  طوربه

 فرشته سعيدی رضا فکور ويکتور هوگو خنددمیمردی که  .92

كه هميشه لبخندی  ایگونهبه اندكردهرا در زمان نوزادی تحت عمل جراحی قرار داده و صورتش را شبيه يک دلقک  یپسرك توضیح:

 كنندمیاما روزی كارمندان او را رها  كندمی. او از كودكی در يک سيرک سيار كار بردمینقش بسته است و زجر  اشچهرهمصنوعی بر 

 .هم جان خود و هم دختربچه را نجات دهد خواهدمیو  يابدمینوزاد دختری را  هاراهو او در زمستان و در بين 

فميخائيل بولگاك مرشد و مارگاریتا .93  حورا رضايی  نشرنو عباس ميالنی  

شديد مجامع ادبی  العملعکس. داستان با نويسدمیداستانی درباره روز اعدام مسيح  شودمیكه مرشد ناميده  اینويسنده :توضیح

. در تمام اين مراحل زنی شوهردار به نام دانندمیتمام نويسندگان بزرگ مسکو آن را يک افتضاح بزرگ  كهطوریبه شودمیمسکو روبرو 

و خود را به  اندازدمیمارگاريتا با او رابطه دارد و پشتيبان و همراه اوست. در آخر خسته از شرايط موجود، رمان خود را به آتش 

 .دهدمیتيمارستان تحويل 

 Divane نشر ماهی حداد اصغرعلی فرانتس كافکا دیگر هایداستانمسخ و  .94

 هنرمند گرسنگی و النه، مسخ، در سرزمين محکومان، گزارشی به فرهنگستان هایناماين كتاب شامل پنج داستان به  توضیح:

خيزد، خود را به سفر، به نام گرگور زامزا، است كه يک روز، وقتی از خواب برمیدری هميشهی يک بازارياب پارچهدرباره مسخ. باشدمی

فرسا و ی كار طاقتكند كه اين چيزی نيست جز يک كابوس و نتيجهپيش از هر چيز گمان می بيند. اوای بزرگ میشکل حشره

 .وار آن داردانگيز با موضوع كابوسنشدنی است. لحن دقيق و رسمی داستان تضادی حيرتسفرهای تمام

 جمعی از دوستان ققنوس شهال پيام دانيل گالتائور مفید در برابر باد شمالی .95

اند. عشق و مفهوم بنيادين آن از ديرباز محل تفاهم و عدم تفاهم شدهنوشتهميل هايی است كه توسط ایای از نامهمجموعه توضیح:

ها و مردهايی دارد كه مفهوم عشق حقيقی را شکل های عميق حکايت از روانشناسی و روانکاوی زنبين زن و مرد بوده است و رابطه

های پر تيراژ آلمانی دارد. در دانشگاه نگاری است كه همکاری دائمی با يکی از روزنامهر اصل روزنامهكتاب د نيا سندهينواند. داده

در برابر ديدگان مخاطب  يادماندنیبهها و رويدادهای روانشناسی بالينی خوانده و در اين كتاب بر اساس يک تصادف غيرمنتظره صحنه

 .كندخلق می

 

http://shahreketabonline.com/products/author/میخائیل%20بولگاکف/
http://shahreketabonline.com/products/translator/عباس%20میلانی/
http://shahreketabonline.com/products/publication/1629/


 
16 

 

 آنشرلی نگاه مهدی سحابی كارلوس فوئنتس مرگ آرتمیو کروز .96

است و وقايع مربوط  وبرگشترفتراوی است. ذهن او مدام در  حالشرحبخش اعظم رمان متشکل از گفتار درونی و ذهنی و  توضیح:

تفکرات كليسايی  نقدبهاز رمان  هايیبخش. كشدمیبه تصوير  هايشآرمانبه دوران انقالبی گری و چگونگی فاصله گرفتن او را از 

نسبت به آنچه وجود دارد بايد راضی بود چراكه زندگی  گويدمیو  داندمیحق و عدالت را نوعی ناشکری  وجویجستكه  پردازدمی

تفکرات  ، شرايط پس از انقالب مکزيکه است و نبايد دنبال افکار بلندپروازانه رفت. كارلوس فوئنتس در اين رمان ضمن نقد كوتا

 .كندمیكليسايی را نيز نقد  كارانهمحافظه

 

 Fafa قطره يوسف قنبر لئو تولستوی مرگ ایوان ایلیچ .97

ايليچ، شخصيت اصلی داستان تولستوی، شخصی موفق در زندگی روزمره و كاری است ولی در زندگی شخصی دچار مشکالتی است. البته  توضیح:

. تولستوی شودمیدرمان دچار يک بيماری سخت ذكرشدههای كاری وی است. او بنا به داليلی كه در كتاب متأثر از موفقيت نوعیبهاين مشکالت 

كند. تولستوی روحيات يک چنين درمان استفاده میتمام قدرت خود برای به تصوير كشيدن روحيات و احساسات يک بيمار سختدر اين كتاب از 

عدم -۴از:  اندعبارتگانه اين مراحل پنج .كندبيماری را از لحظه آگاه شدنش به بيماری تا لحظه خاموشی يا مرگ را به پنج مرحله تقسيم می

 .پذيرش-0افسردگی و - 4معامله، -2خشم، -۰پذيرش يا انکار، 

 جمعی از دوستان ققنوس ارسالن فصيحی اليف شافاک ملت عشق .98

های عرفانی ملت عشق داستان دلدادگی و رهايی است. داستان زندگی آرام و يکنواخت زنی در غرب است كه درگير انديشه توضیح:

اش تنظيم كرده بود. تنها اش را با توجه به زندگی زناشويیدر بيست سال اخير همه زندگی سالهچهل« الال روبينشتاين. »شودمیشرق 

اش بود. تا اينکه بعد از بيست سال زندگی مشترک كرد خانه و آسايش خانوادهاش را تعيين میزندگی یوسوسمتدليل و عاملی كه 

الال  »سفری رفت كه پايانی نامعلوم دارد. شايد عشق تنها دليلی بود كه  به وتنهاتکيک روز صبح خود را از بند اين زندگی آزاد كرد و 

 .جدا كرد و در مسيری متالطم قرار داد اشتکراریرا از زندگی آرام و « 

 

 Divane قطره الهام دارچينيان آنا گاوالدا من او را دوست داشتم .99

آشنا شده بودند. پس  باهمآدرين در صف سينما  و كلوئه. دارد دوست را «آدرين» ٬كلوئه زنی جوان است كه عاشقانه همسرش توضیح:

دارد و تصميم گرفته كلوئه را ترک  ایمعشوقهكه  گويدمیو به كلوئه  كندمیآدرين چمدانش را جمع  روزی ٬از چندين سال زندگی

كلوئه )پدر آدرين( او و دو  پدرشوهر. رودمین و به خانه مادر و پدر آدري كندمیكوچکش پاريس را ترک  دختربچهكند. كلوئه همراه دو 

 ٬يِر پی ٬كمی حال و هوا عوض كنند. پدر آدرين هاآنتا  بردمیاست  شانفعلیرا به خانه قديمی خودشان كه دورتر از خانه  اشنوه

وش بگذراند و با كلوئه حرف خ هايشنوهخودش را به شرايط فعلی وفق دهد... با  كندمیاست... پی يِر سعی  سروصدابی و خشک مردی

كه چگونه عشق بزرگش را به دليل  گويدمیبه او  پدرشوهر. گيردمیش شکل پدرشوهرطوالنی ميان زنی جوان و  وگويیگفتبزند. 

 ...است دادهازدستاشتباهاتش 

 ميس بل پيدايش ناصر زاهدی آر ال استاين کنممیمن پرواز  .111

گذارد رقيبش در بازی با او برنده مسابقه بدهد و هميشه می باكسیجک دوست ندارد از كسی برتر باشد، او دوست ندارد  توضیخ: 

نيست. ويلسون برخالف جک هميشه دوست دارد از ديگران برتر  تحملقابلاما دوستی ويلسون و ميا و رفتار ويلسون برای جک  شود؛

اتفاقی كتابی كهنه و قديمی را پيدا  طوربهرود و ست. شبی با ناراحتی از خانه ميا بيرون میجک از ويلسون و ميا عصبانی ا .باشد

 …كتابی جادويی به نام درس پرواز .كندمی

http://ketabnak.com/persons/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3+%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%AA%D8%B3
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 Divane آموت مريم مفتاحی جوجو مويز من پیش از تو .111

تا شغل  كوشدمیدهد. او مالی خانواده مشاركت دارد، اما شغلش را از دست می تأمينای محلی در لوييزا كالرک با كار در كافه توضیح:

كند: كمک برای مراقبت از ويل ترينر، مرد جوان موفق و اش را متحول میيک آگهی استخدام زندگی درنهايتجديدی پيدا كند كه 

كند تا شايد بتواند روح زندگی را به وييزا را استخدام میمادر ويل، لت. سانحه موتورسيکلت فلج شده اس براثرثروتمند، كه دو سال پيش 

ها و آورد. محبتسختی حضور لوييزا را تاب میآزرده است، به كسهمهو  چيزهمهاز  اششرايط  به خاطرويل كه . فرزندش بازگرداند

ويل كه ضربه روحی پس از  در همين اوضاع،د. كنآرام می دكشی ناموفق زدهدست به خو كه بارهارفته ويل را های لوييزا رفتهمراقبت

ماه زندگی كند و بعد درباره مرگ آسان تصميم  ۲رسند كه اش سايه انداخته، به همراه خانواده به اين نتيجه میتصادف بر همه زندگی

تر روند و به هم نزديکمدام به گردش می هاآندهد تا فکر خودكشی از سر ويل خارج شود؛ لوييزا همه تالشش را به خرج می .بگيرند

 ...شوندمی

 Divane آموت مريم مفتاحی جوجو مويز من پس از تو .112

لوئيزا  .بر آن سوار است " پس از تو" كه داستان كتاب ایحادثه. شودمیكتاب دوم هم مانند كتاب اول با يک حادثه شروع  توضیح:

ته بود كه با پول ويل خريده است. پولی كه ويل برای او گذاش كندمیبعد از مرگ ويل اكنون به لندن آمده است و در آپارتمانی زندگی 

 كندمیلو در كافه فرودگاه مشغول به كار است و مدام درگير خاطرات ويل است، در ذهن خود با او گفتگو  د. تا زندگی خود را تغيير ده

تا اينکه اتفاق عجيبی در  رودمیوز آن زندگی را كه ويل از او خواسته بود در پيش نگرفته است. داستان كتاب با ماليمت پيش و هن

 .بردمیاتفاقی كه زندگی او را به حاشيه  .دهدمیزندگی لوئيزا رخ 

 آقاگل قطره شهال حائری اريک امانوئل اشميت مهمانسرای دو دنیا  .113

هتلی مخصوص كسانی كه نه  .كه از اسمش پيداست، جايی بين دو دنيا در حال وقوع است طورهمان،  دو دنیا مهمانسرای توضیح:

 .نداشته باشند هازندهكه كاری به كار دنيای  اندمرده قدرآنشان را دنبال خود بکشند و زندگی كنند، نه  كه بتوانند تن اندزنده قدرآن

محور  و ديالوگ شدهنوشتهداستان در قالب نمايشنامه  رار است تکلیف ما را مشخص کند؟کسی ق چه :اصلی اينجاست كه سؤال

اش نوشته  ی كه اشميت برای نمايشهايشخصيت .بردمی هاشخصيتكه خواننده پی به ساختار  هاستديالوگاست، و در خالل همين 

 .به زندگی داشت توانمیمتفاوتی است كه  هاینگاهدر 

نقد  ینيايش عبدالکريم آليس مونرو چیزی بهت بگمم خواستمی .114

 فرهنگ

 آذری قيز

آليس مونرو است كه خواهران، مادران، دختران،  ینوشتهكوتاه  هایداستاناز  ایمجموعهم چيزی بهت بگم، خواستمیكتاب  توضیح:

و از طريق  كنندمیجذاب، احساسات متفاوتی چون اميد، عشق، خشم و مهربانی را تجربه  هایقصهدر اين  دوستانشانمادربزرگان و 

 .شوندمی روروبه شانآيندهبا گذشته، حال و  يادماندنیبهو  انگيزهيجانماجراهايی 

 Divane بازتاب نگار ليلی گلستان فرانک ستوفريكر میرا .115

زندگی فردی معنا  مثالً .شوندمیها در آن تبديل به ضد ارزش كه ارزش كشدمیشهر را به تصوير ضد آرمان يک اين كتاب توضیح:

همه بايد  مثالًيا  !!!ها هم از شيشه است كه بقيه افراد بتوانند داخل خانه را ببيندنها، ديوارهای خباشدمیتر از فرد ندارد و اجتماع مهم

بيمار،  عنوانبهرا  هاآندار تعريف كنند، در غير اين صورت بامزه و خنده هایداستانرقابت نکنند و برای ديگران  باهمبه هم بخندند و 

 .گويندمی شدهاصالح هاآنچسبانند(، كه به می به صورتشانجسمی )نقابی با طرح خنده  ازنظرذهنی و هم  ازنظرهم  كنندمیعمل 

 …انين خودشان را داشته باشند وتا زندگی خودشان و قو كنندمیالبته برخی از افراد رمان كوشش 

 آذری قيز افق خجسته كيهان پل استر ناپیدا  .116

را  اشزندگیاز  سال کي، كه بيمار و در حال مرگ است. او خاطرات «آدام واكر»داستان زندگی مردی به نام اين كتاب  توضیح:

 ...سپاردمیزمان دانشگاه كه حاال نويسنده معروفی شده  كالسیهمو آن را به دست  نويسدمی
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 جمعی از دوستان آموت اللهیآيتآرمان  جان گرين نحسی ستارگان بخت ما  .117

 از جلوگيری جهت خود والدين توصيه بنابر. بردمی رنج و هيزل، شانزده سال دارد و مدتی است كه از سرطان خود خبر دارد توضیح:

در طی مدتی كه هيزل در جمع  .كندمیپيدا  حضور دارند شركت سرطانی كودكان آن در كه جمعی در ،گيریگوشه و منزوی شدن

سرطان استخوان يکی از پاهايش را  خاطر به كه شودمی آشنا آگوستوس  نام به جوانی پسر با كودكان مبتال به سرطان حضور دارد

 اميد و بيمارند دو هر اينکه به توجه با كه شودمی دو آن دوستانه و عاشقانه عميق بيناين آشنايی سرآغاز يک رابطه  .است دادهازدست

 …و شوندمی ایغيرمنتظره هایاتفاق به حداقل رسيده است دچار هاآنبه زندگی در 

 به کودکی  اینامه  .118

 که هرگز زاده نشد        

 جمعی از دوستان نگاه زويا گوهرين اوريانا فاالچی

ای از راوی داستان، يک زن جوان كه گويا خود فاالچی است، با جنينی كه در و در قالب نامه شخصاولين كتاب با زاويه ديد ا توضیح:

 .آگاهاندرحمی آن میهای دنيا و بیرا از مصيبت اشامدهينبه دنيا كه فرزند  شدهنوشتهرحم خود باردار است 

 که هرگز  اینامه  .119

 فرستاده نشد        

 رضوی توكا محمد باقر مؤمنی والری اوسيپف

انقالب بلشويکی شوروی،  هایسالاست كه به همراه دو دانشجو در  شناسزمينفرضی يک  هاینامهمجموعه  ،داستان كتاب توضیح:

را برای  هانامه( اين شناسزمينكنستانتين) .كنندمیياكوتسک سيبری سفر الماس به منطقه  هایرگهبرای پيدا كردن 

 .نويسدمیوروچکا)همسرش( 

 ح شريفی هرمس مژده دقيقی سر آرتور كانن دويل نشانه چهار .111

 هولمز . داستان اول شرح تحقيق پيچيدهشودمیاز دو داستان تشکيل  و است شرلوک هولمزدومين داستان بلند  چهارشانه  توضیح:

ت؛ داستان دوم داستانی است عاشقانه بين واتسن و موكل آگراسو به دنبال آن سرقت گنجينه  بارتولومیو شولتو مرگ درباره

 اوست. پرآوازهها در حرفه نمونه ترينعالی از يکی پرونده اين در هولمز تحقيق مورستن مری٬هولمز

 نجيب آرزوهای افق محمود حسينی زاد اووه تيم برادرم مثالا   .111

سپارد. شود و در بيمارستانی صحرايی جان میمی« اس.اس»ی نظامی تيم، داوطلب خدمت در شاخهكارل برادر جوان اووه توضیح:

سرگذشت  -تر از آنمهم -اش وهای برادرش، زندگی خود، خانوادههای روزانه و نامهبرادرم با تحليل يادداشت مثالً نويسنده در رمان 

 .ندكبازماندگان جنگ را ترسيم می

 آقاگل نيلوفر نجف دريابندری ارنست همينگوی وداع با اسلحه  .112

” فردريک هنری“. شخصيت اصلی داستان، جوانی به نام شودمیداستانی در زمان جنگ جهانی اول روايت  "اع با اسلحهدو"در  توضیح:

 اینقطهاز ” وداع با اسلحه“. جنگ در كندمیدر ارتش ايتاليا خدمت  هاآمبوالنساست كه با درجه ستوان در جنگ جهانی اول در بخش 

 كوچکی در حال رصد شدن است. 

 مؤمنینفيس  كاروان سپيده حبيب اروين يالوم وقتی نیچه گریست  .113

 نوزدهم، و در آستانه  یسدهگرای از عشق، تقدير و اراده در وين خرد ایجلوهاست از واقعيت و خيال،  ایآميزهاين كتاب  توضیح:

پزشکی جوانی به  دانشجوی …روانکاوی گذارانپايه از بروير، يوزف …فيلسوف اروپا ترينبزرگزايش دانش روانکاوی. فردريش نيچه، 

خيالی ميان  یرابطه نشدنیفراموش یحماسهتا  شوندمی تنيدهدرهمنام زيگموند فرويد، همه اجزايی هستند كه در ساختار رمان 

 .رمانگری استثنايی را بيافرينندو د العادهخارقبيماری 

 جوليک نون الهام رعايی فردريک بکمن و من دوستت دارم  .114

در ازای نجات يک زندگی، بايد قربانی كنيم. اگر نه آينده، كه گذشته هم مهم  آنچهاين كتاب، داستانی كوتاه است درباره  توضیح:

را بگذاريم؛  داروندارمانگذاريم اهميت داشته باشد، اگر مجبور باشيم همه رويم، بلکه رد پايی هم بجا میباشد، اگر نه تنها جايی كه می

 خود را فدای چه كسی خواهيم كرد؟

http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1+%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%84%D9%88%DA%A9_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%84%D9%88%DA%A9_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B2
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 Morealess چشمه پرويز شهدی كالوينوايتالو  شده دونیمویکنت   .115

خود كه  ینيمهيکو او با  كندمی دونيمتوپی او را به  یگلولهو  رودمیشخصيت اين كتاب، به جنگ ميان اتريش و تركيه  توضیح:

را  هاانساناست و ميل دارد اشيا و  پرآشوب، ظالم و رحمبیو  انصافبی. اين نيمه، گرددمینوعی معجزه و تخيل است به قلمرو خود باز

خيرخواه او شده و پس از جدايی زنده  ینيمهديگر او كه  ینيمهاينکه  . تااندازدمیرا به وحشت  چيزهمهكند، او با حضورش  دونيم

به جنگ  نابرابر هایسالحبا ” بد“ ینيمهو ” خوب“ ینيمه پسازآن. رسدمیاز راه  سرزدهو  شودمیمانده بود، به كمک سربازان مداوا 

 و هاآشوب تمام از پس و .آيندمیاو به ستوه  ضدونقيضاتفاقات مردم از رفتارهای  یهمهكه از پس  رسدمیو زمانی  روندمیهم 

. سرانجام به كمک جراحی ماهر به نام پردازندمیو بر سر تصاحب آن به دوئل  شوندمیدختری به نام پامال  عاشق هدونيم هر هاتقابل

كه او حاال  قدرآن؛ گردانندبازمیو ويکنت را به زندگی عادی  رسندمیو به وحدت  خورندمیه به هم پيوند دونيمدكتر ترالونی اين 

 .دارد باهمانسانی است كه خير و شر را 
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 هایشخصيت. باشدمیاخير  هایسالزنان افغانی و تا يک حدودی وضعيت افغانستان در  بختیسياهكتاب شرح زندگی و اين  توضیح:

هنوز جنگ كودكی مريم  درزمانی. باشدمیولداران هرات از خدمتکارش . مريم دختر نامشروع يکی از پاصلی كتاب مريم و ليال هستند

او نماد زندگی زنی از طبقه پايين افغانستان در زمان صلح است   شدهرانده. مريم ننگ پدرش است و از خانه در افغانستان شوع نشده

كه از همان كودكی جنگ ب او سايه  افغانی است فکرروشن. ليال دختری از يک خانواده كندمیخود را نيز رد جنگ طی كه اواخر عمر 

 ... خوردمیسرنوشت مريم و ليال به هم گره  .گ. نمادی از زندگی زنان دوران جنافکندمی
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كه اگر جهان به  اندرسيده. بعد از جنگ جهانی حاكمان كشورهای قدرتمند به اين نتيجه دهدمیشهر لندن رخ  درداستان  توضیح:

تنها راه  هاآنطبقاتی به خطر افتاده و حکومتشان سرنگون خواهد شد.  همعجااركان  ،همين ترتيب روند افزايش ثروت را ادامه دهد

 ... و بينندمی پايانبیدر جنگی  توليدشدهجلوگيری از اين امر را نابود كردن ثروت 
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