
 

 |ع.ا.ب|
 پلو)مجموعه سفرنامه(/ منصور ضابطیان و مارک

 
تهر ن اهاهه  ا    ثل من که  تیهی صر هف  صه  به      ه       کسی م سالم، برای

خوا ی  عنی    لهت  میفهه. .  عنهی ای کهه  مهن اه    هه          دا  . سفر هم 
 . ا   ده بو م  ه ای که  من ا  ببین 

اهه جهعه ف به  خهرد  ا ه . ای      ضهبطیهن بهر خهالخ خی هی ای ا را هی     منصو 
 .مریاهی ا ران بیر.ن ی ه اسف برای جترب    یهی اطراصش

صرا سه ، اسهنه یه، لبنههن، انهد،       کیهب گه ا   سهفراه ی اسهف به  کاهو اهی     
 6ا یهلیههه، ا منسههیهن، اتههر ش، کههره انههوبی .  مر  ه.سههفراه ی کهه     طههو   

 .ا د هسه  ا هم جد

 :اهی ی ه ی  ا   کیهب خوبی

 ؛اه پیش  یسف مه  خی ی .قف ،اسفاهی معه ر  ای مج   سفر هم  -

. گهههای جههه را   .  جههو  مههی  میهه گهههای طز کیهههب، سههه ه .  .اِن  ثههِر -
 ؛ا   اسیه ی گهای 

به   اههه میفهه.  منصهو  ضههبطیهن      اههی  عیهو . یهر بش رهه  ا        س -
 ؛کاه د می

اههی    اهد . اه  خهرب ای یه      بد.ن  لیهل مهر م مهی   کیهب ا  خرب ای جه ی  -
 ک   .سف  ا ی بفهمی سرا همش چ  جد؟ اه ی ا سهن

 ؛ای می  جنهسف . ی ه  ای اخبه  جنیدهبعضی اسه -

    بههه ه یههتااه بهه  خصههوی اههه ی کهه  ،سههفا ههو س ا را ههی  سههفر هم  -
 ن؛جه گو د . طع  می

نهد سهفراهی ا هن کیههب     گو  کننهد . مهی   ا یقهه  مهی   اهه که     یبرخالخ بعضه  -
. کاههو اه     هه  تههویه    به سههیی  هه  صرمههو  خهههی  اجههی  بهجههد    

تهر اسهف .     اجهینی   رمهی  .سهف   به   رهرم نهین بهی     امهه   ،اغراصیه ی بهجند
 ؛تر اه اتاب برای مه ا را ی

 ؛اه ی خوااد بو  ک    ی. می کنی که  متهم  اده بو  ای کیهب -

. . ... 

 :ند اتفهق    ذان ره بیفیدبعد ای خوا دن ا ن کیهب مم ن اسف چ

 ؛جوی ک  ب ند جوی . بر.ی مسهصر  .سوس  می -

اههه .  خههوبی مر مههه ش  ا   ههد.   ههد کهه  به ههد   یههه  ا   ههد.    ذانههف مههی -
 ؛اهی   یه  ا کنه  ا    د بدی

 ؛گو ی به د جعه ف  اجف برای سفر کر ن ب  خو   می -

 ؛ برای متر ن سفر کر ن ای نین ا ران خو مهن جر.ع کنی -

 ... . برای سفر کر ن به د یبهن  ا سف . -

 :ا یخهب سخف بو   ًهچون .اقع ، . م  ا می چند م  ای کیهب
 
اههر   .  .    پههه  س تسهههبی تههری   م  ا    مههی  کیهههب خوا ههدن  ... » 

 تنهد ماهغو  مطهلعه  اسهف.     ه  کیههب     سهف  ا   . تند    کسی  ا ک  ببینی،
 جنهسهد.  . بچه  اه  منهی    ین مهر  .  ،. سهفید  سهیهه  جنهسهد،  سه  ا  منی . سن

ا ههد . یمهههن    تههه  گههت   نهه      هه  مههه اتن  عیههو   گیههر جههدها اههه  
 ا دای ههد، یخه هه  مهه یههر. گهههای .اقعههه   م  ا  ههه  قرا ههفاهههی م .اگههن اسههف.

. نهه    هه  مقطههص خهههی کیهههبی گههل می نههد.   ا ن هه   هگههههن   ًهخمصو هه
 ه   جم ند تیمههً ی  که  ااهل کیههب  یسه    اه  هنهه ی   جو د.  ن می نماغو  خوا د
. اگهر   .جههن به  بیههو گی  اهت       که  .قهف   جهلاههن  ا  هد   ِرای پ ه   ه  .ی هم 

 د ای چنههد ن  نههوان جم هه  . توا نهه مههی تیههی ا ههن  ا اهه   داجههی  بهجههند،  
جههن به  طهو  ا اههن    میهر. توی هص        ناهی صهرا.ا  ای ک  ب  لطف  گهی  .ی هم 
 اسیفه ه کنند. می جو د

 

 جههن به  طهو  ا اههن    میهر. توی هص       ناهی صهرا.ا  ای ک  ب  لطف  گهی  .ی هم 
 ای بهرای مطهلعه    هر ن    صضههی پهه  س اهیا هه ه      اسهیفه ه کننهد.  جهو ،   می

اهه معنههی ا یرههه   ا    جهه د بهرای نههین اسهف که  په  سههی     گههتا  . بههقی منهی  
 ...« کنند اه پر می اهی ا یره   ا به ک م   هنه حلر  ؛صهمند چندان منی

 (.صرا س 12 فح  )
 
 انهد . صقه     اههی مهه  ه  می یهون تومههن پهو  موبه هل مهی         ای و اوان... »

ی ی هدگی  ه  اهوان ا .پهه ی  ا وهر  .  یا        توا هد نه    جهن می اهی گوجی
 انهد   اهه تهرایم مهی    ن ا هد.    جهن  ا ای جهرجههن بیهر.ن  اتاجهی     کند، امه پهی

مه ه   هی بهی اه  SMSاههی   اهر، بهرای  .سیه اههن     اههی کاهف سهریمین     به  
 ...« بفرسیند

 ( ، اسنه یه۷۴ی )
 

ام  یمهههن ص ههرم، یمهههن ی ههدگی یمهههن بههد ، نههین امههر.ی. ام. تهههیه  مههده» ... 
تهوی رهران تههیه       اهو نهین موقهص     خهو م اسهف.   انوی ب  سه ف سریمیِن

برگای  بهو م . به  ص هر جههم بهو م. تهه  به هد سهه یی ای خهوا            ای سر که 
 ...« ام گ  کر ه ام  ا  ی  ای ی دگی . پنج سه ف گتجف. می

 (کره انوبی، 232ی)
 
 :اهی بعدی کیهب ن چند پیانهه  برای هیر جدن چهپ.    په ه 

 ؛اهی کیهب   ای بهجند ن    س -

ی جمسههم  گه ههدی    مثههل   ههه کهه  ا، اههه مههرتب  بهجههند اههه بههه مهه    ههس -
 ؛کند  مر  ه  حبف می

اههی  یاه .سهف  اجهی  خی هی ا   . اهه  اهتا     خوا نده  ا منیرر جهر  اتفههق   -
  بهه ه ا هن م ههن  هه      کیهب ا ام   اجف . مدام ا ن مج    یه د که  جهه د بعهداً   

 .ا ن جخص  وجی 
پ هو توسه     مهه    .   ههم  اههی منصهو  ضههبطیهن اه  بهه      سفر هم  ما د  .)

منیاهر جهده که  انهوی کیههب  ا بهرای معرصهی کهر ن پیهدا          23۱3  ار مث ه   
 (.ام  ه  ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ار مث  

 23۱3 -چهپ افی 
 ( قعی)2۴6
 تومهن 260111

 



 

 |عادل مرادی|
 ی سروش حبیبی مان(/ فئودور داستایوفسکی/ ترجمههای روشن)ر شب
  

 با یک جور روانپریشِی حاد و عدم توانایی ارتباط با مهنوعاا،  ه مرِد میانسالی ک
که  تا این گذارند. بدو، دوست روزگار میکند   دنیای خیالِی خودش زندگی میدر 

قرار  ای رهگذر تری گریا، که در معرض تعرض غریبهی دخ شبی پس از مشاهده
مرد  سارا  دختار     دهد. ش می ه کمک او شتافته و از دردسر جناتاست ب گرفته

شاود. ایان مسا له و     کالم مای  با کلماتی مالیم با او همرفته و برای تسکین دختر 
 شود. شا، می باعث دوستی  ارتباِط کوتاه

ای  شاوند. مارد باه شایوه     احوال یکدیگر را جویا می این دو  در مالقاهتای دیگر
متوقا   کناد  ولای دختار او را     ی خود را بیا، مای  احساساتی شرحی از گذشته

آورد.  ی دختار باه یااد او مای     این احساسات خاطراتی را از گذشتهکند. بیاِ،  می
ی دیدار بارای امشاو و    د که درست ساِل پیش با پسری وعدهآی دختر یادش می

که دختر را بیقارار  . آ، دوری و این یادآوری هدرست در مهین مکا، گذاشته بود
ِد میانسال بیرو، بریادد  غافاا از   ش را برای مر شود که دختر دل می کرده  باعث

ی او شاده اسات.    اش با دختر شایفته  رد بعد از اتفاق آ، شو و مهکالمیکه م این
کند. بنا را بار ایان    نامه را میاِ، دو عاشق ایفا می عاشق میانسال ابتدا نقِش حامِا

و جوا، را به هم برسااند. او  گذارد که از عشِق پیری خودش چشم بپوشد و د می
رسااند    می -تر مشخص کرده بودند که پیش-ی دختر را به آشنای دوطرفها نامه

ِق زناد و از عشا   ناامیدِی دختر دل را به دریا مای  ولی پس از گذشنت چند روز و
مهاه ساختی   دارد. دختار پاس از لماا ایان      یش دختر پرده برمیآتشین خود پ

د  با ایان امیاد کاه    گذار اِج با او میوکند و قرار بر ازد درخواست او را اجابت می
یاِد یاِر پیشینش را از دلش پاک کند. اما روزی که با مرِد میانسال در حاِل   زما،

زند.  شود. دختر خشکش می نه است  با عاشِق پیشین مواجه میرفنت به سوی خا
 سارش را ایساتد.   رود  مای  . با تردید به سوِی مرِد جوا، مای ماند میاِ، دو مرد می

. مارد خوشالال   اوگاردد تاِت    ند. برمیک مینگاه  رامرِد میانسال  و گرداند برمی
گیارد   ای از او می بوسه و برد ختر سرش را نددیک صورت مرد میدولی شود   می
 رود تِت مرِد جوا، ... و می

که شکست خورده و خاموش توی  ای از طرف دختر به مرِد میانسال روِز بعد نامه
 چنا، دوستیما، ادامه خواهد داشت ..."! : "... اما همرسد اش نشسته است می خانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -شور)آموزشی(/ سید حسنن منرادی   های آب اندازی آکواریوم راه
 سهیل لهراسبی

  
این کتاب که از حلاِظ نگارشی بسیار روا، است  به طاور کلای در ماورِد درجاه     

متاامی  دهاد.   شور توضیح می چگونگی شروع ساخت یک آکواریوم آبسختی و 
  تاناک  ro  گااهِ  شور از مجله دست های آب اندازِی آکواریوم وسایا مورد نیاز راه

  آکواریوم  شن ک   سنگ زنده  پد و فیلتروول مدیا  مواد فیلتری منک  واترپمپ
   دستگاه از، کلسیم ری اکتیو uv ساز  دستگاه جتهیرات کنترل دما  اسکیمر موج
.. را به طور کاما و باا تاااویر توضایح مای     نیترات گیرها  سیستم روشنایی و .

دهد. فاا های دیگر کتاب شاما عناصر موجود در آب دریاا و واوه مراقبات    

دهد.  ه طور کاما و با تااویر توضیح می.. را بنیترات گیرها  سیستم روشنایی و .
های منظم  موجود در آب دریا و ووه مراقبت های دیگر کتاب شاما عناصر فاا

 باشد. شور می از آکواریوم آب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |ایمان نوری|

 به روایت وبالگ نویسان ارزشی/ دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب 88ی  فتنه
  

های ارائه شده در مورد حوادث پاس   ی وبالگ یدهاین کتاب مشموِل مطالو برگد
ها  به بیا،  ایرا، است. بازخوانی وبالگ 8811از انتخابات ریاست مجهوری سال 

دستاوردها و هتدیدات این حوادث پرداخته است. مؤل  ضمِن معرفِی خمتار هار  
ا وبالگ)اسم وبالگ  اسم مدیر وبالگ  تاریخ و ...( منِت مورِد نظر را به طور کام

 قرار داده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |حسن شیخی|

 فال خون)داستان دفاع مقدس(/ داوود غفارزادگان
 

ی از دورا، هشات ساال دفااع    رما، کوتاهی است که باه ششا    کتاب فال خو،
رباز عراقی که برای مأموریت پردازد  به روشی متفاوت: به زبا، یک س مقدس می

های جنگ  ت برفی یکی از جبههبا، عراقی به ارتفاعا بانی با یک ستوا، دیده دیده
کناد  و وحشات    قدم به قدم پشت سر خود احساس می رود و ردپاِی مرگ را می

 کند. در کامش تلخ و ذهنش را آشفته می مرگ  خواب شیرین را
 
 
 
 
 
 
 

 نشر ماهی
 8838 -چاپ دهم

 (یجیبصفله) 803
 توما، 4.000

 

 ناشر: مؤل 
 8830-چاپ اول

 (زیریوصفله) 39
 توما، 00.000

 

 نشر معارف
 8830-چاپ دوم

 (رقعیصفله) 008
 توما، 9.000

 

 سوره مهر
 8830-چاپ یازدهم

 (رقعیصفله) 90
 توما، 8.000

 
 



 

 اهلل بهبودی اطرات دفاع مقدس(/ به کوشش هدایتمدال و مرخصی)خ

  
کتاب "مدال و مرخصی" خاطرات یک اسیر عراقی است که  هه  هیهاگ نگه  گی     

است که  ایه    پردازد. جالب  اسالم در مقاهل سرهازاگ هعثی می مندگاگاقدامات رز
ی هسیجیاگ ایراگ، تهر    های سرهازاگ عراقی قبل از محل  اسیر عراقی از اضطراب

لهب از    یسد. خ ا دگ ایه  مطا  هعثی زماگ محل  سپاهیاگ اسالم میو فرار افسراگ 
گ ایرا ی و فرز داگ مخینی  ظیری از سرافرازی ج ا ا زهاگ یک افسر عراقی سند هی

  کبیر است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 |حسین فیروزی|

 های جبهه کتاب های نشر و تازه تازه
  
 

 08     /39-های امپراط ر)شعر(/ رضا احساگ پ ر/  شر آرما/ نها  اول  خنده
 ت ماگ؛ 9.088صفح / 

 
هارهی: پژوهشی در عروسک آمریکایی/ اکرب مظفری/ ا تشارات سلماگ فارسهی/  

 ت ماگ؛ 9.888صفح )پالت یی(/  908/ 39نا  هنم 
 
آفرینهد/ راههرت    داری گرسنگی و ناقی می گذار آشغال خب ر د: نگ    سرمای ه

صهفح /   903/ 39ی کیا  ش یاسایی/  شر اختراگ/ نها  اول   آلربیت گ/ ترمج 
 ت ماگ؛ 09.888

 
خیار)جمم ع  داستاگ(/ ه شنگ مرادی کرما ی/ ا تشارات معی / نها  سه م    تِ 
 ت ماگ؛ 90.888صفح /  009/ 39
 

خ مجهه ری اسهالمی ایهراگ/ علهی     هیر: مروری ههر مقهاطحب ارا هی تهاری    نهل تد
 ت ماگ. 99.688صفح /  069/ 03دوم و پ ر/  شر پرستا/ نا  هیست الفت
 

 س ره مهر
 9900 -نا  هشتم

 صفح )رقعی( 19
 ت ماگ 388

 

 به« تورق»و « کتاب شبِ»

  «پویش مطالعاتی عشّاق محمد)ص(»
 :پیوندد می

 
 

پ یش مطالعاتی عشاق حممد هها   :خربی حتلیلی سالم فسایگاه پا
تبلیغ دو کتاب مرتبط ها پیامرب اعظهم )(( مهدتی اسهت که  در     

 .فضای جمازی ه  راه افتاده است
 

ها  در پاسخ ه  ت هی  و هتک حرمت ساحت مقد  پیامرب خ هی
پ یش عاشقاگ حممد )صهلی ا  علیه  و سهلم(، طهرا مطالعهاتی      

ویهژه  « های هبهاری  مهنام گل»ها ارائ  دو کتاب ز دگی پیامرب را 
ویژه ک دکاگ و   ج ا اگ هرای « حممد مثل گل ه د»ساالگ و  هزرگ

مناید. ای  طرا ک  ها رویکرد تکلیفی در دفاع  عم م مردم اجرا می
گردد در فروشگاه های کتاب  از حریم پیامرب اعظم )(( اجنام می

از فعهاالگ فرهنگهی   کش ر و  یز ها مهیاری خ دجه ش هسهیاری   
تر از قیمت متام شهده در اقصهی    ها، پایی  اقدام ه  عرض  ای  کتاب

 . قاط کش ر مناید
 :تند ازردو کتاب اصلی ای  پ یش )کمپی ( عبا

 کتاب مهنام گل های هباری 
کتهاب.  گهاهی  ه  هه       088کتاب مهنام گل های هباری. گزیده 

ی  ز دگی و شخصیت پیامرب اکرم صلی ا  علی  و ال  و سلم. هر ده
 ی علمی . جایزه سال ح زه

 

 (ویژه ک دکاگ)کتاب حممد)(( مثل گل ه د  
آم زش سبک ز دگی پیامرب اکرم صهلی ا  علیه  و اله  و سهلم.     
جمم ع  حممد مثل گل ه د، اثهری ههرای آمه زش سهبک ز هدگی      
پیامرب اکرم صلی ا  علی  و اله  و سهلم هه  ک دکهاگ اسهت. ایه        

باط ها خ د، ارتباط ها جمم ع ، هرنهار ح زه یارتباط ها خدا، ارت
خلق )مردم( و ارتباط ها خلقت را شامل می ش د و نههل حمه ر   

 .اصلی در سبک ز دگی را ها ک دکاگ در میاگ می گذارد
 

فروش ویژه کتب پیرام گ ز دگی پیامرب اکرم صلی ا  علی  و آله   
 .هبم  آغاز شده است 00از روز  ختفیف 08۸ها هیش از  و سلم

 
هتیه    کتاهفروشهی جبهه  کتهاب    د را می ت ا ید ازای  آثار ارمشن

 . فسا، ضلحب غرهی میداگ مصلی .کنید
 09930988-819مشاره متا : 

ریهال قیمهت    00888مهنام گل های هباری ها قیمت فروش ویژه 
 ؛ریال 18888اصلی 

ریهال   98888کتاب حممد)(( مثل گل ه د ها قیمت فروش ویژه 
 .ریال 088888قیمت اصلی 

 


