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آبان

آذر

ن
بهم 

ي
د

ارديبهشت

اسفند و فروردين

مجلهی داستان همشهری

نماية سه سال انتشار
شمارههاي تیر  89تا اردیبهشت 92
بخش «درباره زندگی»
عنوان

نویسنده

مترجم

نشانی

سقف باالی سرت را نگهدار

دوریس لسینگ

مینا فرشیدنیک

تیرماه 89

به خاطر يك بطري شربت صورتي

استفن كينگ

ايمان عقيليان

تیرماه 89

نقش ناگزير

محمدرضا بايرامي

اينك شلمشوربا

ياسر مالي

يادگاري كتاب اول

موريل اسپارك

خانهی ساحلي ما

ديويد سدريس

طلبگي در سنة 1250

آقانجفي قوچاني

ستارهاي سر دوشم

فيروزه گل سرخي

گل سرخي براي دروازهبان

كولوم مككان

تیرماه 89
تیرماه 89
مهسا ملكمرزبان

مردادماه 89

ياسر مالي

مردادماه 89
مردادماه 89
مردادماه 89

نيما ملكمحمدي

شهريورماه 89

آهنگ آن گوي

جان بنويل

ايمان عقيليان

شهريورماه 89

بند نويسندگان بد اقبال

ال .ام الزاروف

ليال حسيني

شهريورماه 89

ويراستن عيب سر زلف

مهدي دادخواه تهراني

براي خاطر كتابها

احسان رضايي

تنها سفر خانوادگي ما

مري گوردون

همۀ سهشنبههاي من

آندره دبوس

شهريورماه 89
شهريورماه 89
مینا فرشیدنیک

مهرماه 89

شيوا مقانلو

مهرماه 89

هيوالي تفاوت

مصطفي مستور

مهرماه 89

روزهاي من و اصفهان

علي خدايي

مهرماه 89

يادگاران درخشان

الكساندر همن

شيوا مقانلو

آبانماه 89

مرگ يك صندلي

دوريس لسينگ

مینا فرشیدنیک

آبانماه 89

خواهم گفت چرا

محمدحسن شهسواري

آبانماه 89
آبانماه 89

راه رسيدن به محال

محمد طلوعي

پيير كوچولو

ماریو بارگاس یوسا

اميرحسين هاشمي

آذرماه 89

در آشپزخانه

هنري لوئيس گيتس

نيما ملكمحمدي

آذرماه 89

ف .و

فريبا وفي

آذرماه 89

پسر برگزيده

ياسر مالي

آذرماه 89

2
خرداد

مرداد

تير

مهر

شهريور

عنوان

نویسنده

مترجم

نشانی

ارثيه فاميلي

نورا افرون

احسان لطفي

ديماه 89

ليال حسيني

ديماه 89

خانهی كاغذي

هنري برومل

مفتخواني ممنوع

اسداهلل امرايي

شليك به مرگ

حبيب ه جعفريان

خبرنگار بيسبال

بيل برايسون

داد و ستد با مردگان

جنيفر ايگان

افسانهی حسين بنا

محسن كاظمي

ديماه 89
ديماه 89
احسان لطفي

بهمنماه 89

مینا فرشیدنیک

بهمنماه 89
بهمنماه 89

يادم تو را فراموش

سپينود ناجيان

بهمنماه 89

داستان يك دوچرخه

جعفر مدرسصادقي

اسفن د  89و فروردين90

تيلهها

اورهان پاموك

سبز قبا

جمشيد ارجمند

اسفن د  89و فروردين90

احسان لطفي

اسفن د  89و فروردين90

بانو

بلقيس سليماني

اسفن د  89و فروردين90

آيينهها پير نميشوند

كوروش اديم

اسفن د  89و فروردين90

دايي مرتضي

عليرضا محمودي

اسفن د  89و فروردين90

نام تو در هوش روزگار بماند

حسين مهكام

اسفن د  89و فروردين90

حرف من اين است

اميلي هان

ضحي كاظمي

ارديبهشتماه90

كالهگيس رنگينكماني

مارجوري گراس

زهرا درمان

ارديبهشتماه90

رابرت راك ،نيويورك و بيبي گلاندام

محمد كشاورز

ارديبهشتماه90

شمشير زورو

جواد رسولي

ارديبهشتماه90

اعترافات يك تردست

تينا في

اگر زنبورها نبودند

عليرضا تقيخاني

خردادماه 90

نقرهاي

فائزه جمالي

خردادماه 90

اورهانِ ديگر

اورهان پاموك

مينا فرشيدنيك

احسان لطفي

خردادماه 90

تيرماه 90

خاك نوچ

سوگل مهاجري

تيرماه 90

بهشت ممنوعه

حبيبه جعفريان

تيرماه 90

دست به دست کردن قصهها

جومپا الهیری

ماهیزدگی

عباس عبدی

مردادماه90

کتاب شِ ن

احسان رضایی

مردادماه90

يك صبح تا ظهر ،جنگ

احمد دهقان

شهريورماه 90

آقاي قندينمكي

سيدرضا ميركريمي

شهريورماه 90

لباسي بين كت و پالتو

پرويز يغمايي

شهريورماه 90

همۀ پسانداز مادرم

امیرمهدی حقیقت

مردادماه90

جونو دياز

بهناز شيرمحمدي

شهريورماه 90

دومين فرزند

استيون كينگ

احسان لطفي

شهريورماه 90

در آسمان اتفاق افتاد

دوريس لسينگ

فرزانه سالمي

مهرماه 90

هويت بازي

وين ونگ

اميرحسين هاشمي

مهرماه 90

پريچهر

مسعود فروتن

مهرماه 90

آن سالها ،آن سالهاي دور

بلقيس سليماني

مهرماه 90

ابر ،خانه ،خورشيد

ياسر مالي

مهرماه 90
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آبان

آذر

ن
بهم 

ي
د

ارديبهشت

اسفند و فروردين

عنوان

نویسنده

مترجم

نشانی

رختخواب

ياشار كمال

مرضيه احدي

آبانماه 90

بيمه عمر

ماركوس لفي

اميرحسين هاشمي

آبانماه 90

دوربرگردان

لوييز اردريچ

بهناز شيرمحمدي

آبانماه 90

يخ سرخ

بهاءالدين خرمشاهي

آبانماه 90

خدا از سر تقصيرات من بگذرد

محمدحسن شهسواري

آبانماه 90

گرگ

شرمين نادري

آبانماه 90

فراموشان

داوود غفارزادگان

آذرماه 90

بلد

رضا اميرخاني

آذرماه 90

هستۀ اندوه

حبيبه جعفريان

آذرماه 90

اختراع افسانهاي

آرتور كستلر

اميرحسين هاشمي

آذرماه 90

از دسترس اطفال دور نگه داريد

ديويد فاسترواالس

پويا كرمبخش

آذرماه 90

روياي پدر

هشام مطر

آراز بارسقيان

آذرماه 90

بيكاري

اورهان ولي كانيك

مرضيه احدي

ديماه 90

گرم يا سرد

ميل ملوي

شيدا ساالروند

ديماه 90

اميرحسين هاشمي

ديماه 90

چراگاه سفيد

خوليو كورتاسار

يكي نبود ،يكي بود

عليرضا محمودي

ديماه 90

بهخاطر عروسكها

فيروزه گلسرخي

جادۀ شماره پنج

استيون كينگ

اميرحسين هاشمي

بهمنماه 90

ديماه 90

خانۀ برف

مايكل ويتنر

روزبه استيفائي

بهمنماه 90

يك ده تمام عيار

كريستوفر موريس

سولماز حداديان

بهمنماه 90

قصة اعالميه

محسن كنگرلو

بهمنماه 90

از كاپيتال ماركس تا رسالة امام (ره)

محمدحسين جعفريان

بهمنماه 90

خاطرات كتابفروشي

جورج اورول

احسان لطفي

اسفند 90و فروردين 91

احمد كساييپور

اسفند 90و فروردين 91

اولش چي شد ،آخرش چي شد

امبرتو اكو

خيال يك صبح بهاري

ابوتراب خسروي

اسفند 90و فروردين 91

ويترين

محمدرضا هنرمند

اسفند 90و فروردين 91

كليد اضافي

سوگل مهاجري

اسفند 90و فروردين 91
اسفند 90و فروردين 91

همۀ آنچه با دماغ ميشنوي

هادي مقدمدوست

تکهای نان ذرت و مشتی نان

ژوزه ساراماگو

اسداهلل امرایی

اردیبهشتماه 91

فرشید عطایی

اردیبهشتماه 91

آکواریوم

الکساندر همن

گردنبندی از قطانجق

مسعود فروتن

اردیبهشتماه 91

ر ّد لبو بر پیراهن فراری ناکام

شمیم مستقیمی

اردیبهشتماه 91

نامادری

حبیبه جعفریان

اردیبهشتماه 91

چروکهای زیر گردن

سپینود ناجیان

اردیبهشتماه 91

مهماني پدرانه

اسكار ايخوئلوس

شيدا ساالروند

خردادماه 91

دوئل

مارك تواين

سولماز حداديان

خردادماه 91

مهرهاندازان

مصطفي رحماندوست

خردادماه 91

ميخواهي مرا چگونه بشناسي؟

شادمهر راستين

خردادماه 91

4
خرداد

مرداد

تير

شهريور
مترجم

مهر

عنوان

نویسنده

رضايتنامه

حسين وحداني

خردادماه 91

نشانی

تابستان جاناست

محمد صالحعال

تیرماه 91

چند روایت معتبر از ماست و خیار

علی خدایی

تیرماه 91

چرا روستانشینام؟

مارتین هایدگر

احسان سنایی اردکانی

تیرماه 91

روز تولدت آمده و رفتهاست

پُل آستر

محمد میرزاخانی

تیرماه 91

تابستان چهارده سالگی

هوشنگ گلمکانی

مردادماه 91

سرمقالۀ اتفاقی

جواد محقق

مردادماه 91

صفحة 396

احمد شاکری

مردادماه 91

قلعۀ اسرارآمیز

یاسر مالی

مردادماه 91
مردادماه 91

سکۀ گمشده

حسین سلیمانی

از گردنم خوشم نمیآید

نورا افرون

شیدا ساالروند

حقایق کثیف

مردادماه 91

مایکل پرنتی

فریبا گرانمایه

مردادماه 91

دستلرزه

رابرت کاپا

سولماز حدادیان

شهریورماه 91

واقعه و واقعیت

اسپنسر پالت

احسان لطفی

شهریورماه 91

ماکارونی

گولسه بیرسل

مرضیه احدی

شهریورماه 91

اولین لبخند ،آخرین آه

مجید قیصری

شهریورماه 91

پیک

محمد بکایی

شهریورماه 91

پشت ِ
ِ
پلک تَر پاییز

محمد صالحعال

مهرماه 91

شازده حمام

محمدحسین پاپلی یزدی

مهرماه 91

کجا میروی؟

سروش صحت

مهرماه 91

ِ
جنایت هشت سالگی

جورج اورول

رنجها و لذتهای مدرسه

اورهان پاموک

مجید منتظرمهدی

مهرماه 91

جوش

چارلز بوكفسكي

محمد ميرزاخاني

آبانماه 91

بهترين لحظۀ دنيا

نيك هورنبي

حميدرضا صدر

آبانماه 91

مهرماه 91

هزار سالگي

فريدون صديقي

آبانماه 91

من به بيسيم و زري مأنوسم

سيدعلي ميرفتاح

آبانماه 91

همه حجت مسلماني من

عليرضا شجاعنوري

آذرماه 91

و سبزهميدان تمام جهان نبود

حسين پاكدل

آذرماه 91

خيلي وقت پيش

ريچارد باوش

حسين كاظمييزدي

آذرماه 91

دزدها هم هكلبريفين ميخواهند

تامس بلر

رحيم قاسميان

آذرماه 91

سوداي مادرم

ساندرا سيسنروس

بهناز شيرمحمدي

آذرماه 91

ف َگرد
بر 

احمدرضا احمدي

ديماه 91

سفر انار

بهروز رضوي

ديماه 91

ملكۀ يلدا

مسعود فروتن

ديماه 91

تَ ِتهجان

شكوه قاسمنيا

ُكمدها حرف ميزنند

ايمي ت ِن

شيدا ساالروند

ديماه 91

بذار برف بياد

ديويد سدريس

احسان لطفي

ديماه 91

ديماه 91
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آذر

آبان

ن
بهم 

ي
د

عنوان

نویسنده

خودش خواست

محمدعلي فارسي

كودك ،سرباز و پدر

سيدرضا ميركريمی

دردسر خدمتكار

آلما گيرموپريتو

اسفند و فروردين
مترجم

ارديبهشت
نشانی
بهمنماه 91
بهمنماه 91

شيدا ساالروند

بهمنماه 91

من و پول

جانت وينترسن

مرضيه نيرومند

بهمنماه 91

توپچي فريك

اسپايك ميليگان

مجتبي آذرشب زاویه

بهمنماه 91

تكرار تكاني

كيانوش عياري

اسفند  91و فروردين 92

ي ِ از آب گذشته
شيرين 

پرويز كردواني

اسفند  91و فروردين 92

زهرا و توسعة روستايي

ن راد
مهدي محسنيا 

اسفند  91و فروردين 92

بانوي قرمزپوش

زويا پيرزاد

اسفند  91و فروردين 92

سراپا سفيد

نغمه ثميني

اسفند  91و فروردين 92

ميراث جهاني بشريت

حبيبه جعفريان

اسفند  91و فروردين 92

گاوبازي

ارنست همينگوي

محمد ميرزاخاني

اسفند  91و فروردين 92

موزۀ مادربزرگ

اورهان پاموك

احسان لطفي

اسفند  91و فروردين 92
اسفند  91و فروردين 92

اللهچيني

پوالد تاليس

آروباي من

نورا افرون

كتاب با پرتقال دَرهم

سيدمحمد مرعشي

ارديبهشتماه 92

پسرک و کتاب

غالمرضا امامی

ارديبهشتماه 92

ده درصد

ياسر مالي

ارديبهشتماه 92

شيدا ساالروند

اسفند  91و فروردين 92

كافكا ُمد بود

آناتول برويارد

ايمان حسينيشكيب

ارديبهشتماه 92

آواز كتابخانۀ من

اَبيگيل دويچ

شيدا ساالروند

ارديبهشتماه 92

بخش «داستان»
سرفصل

عنوان

نویسنده

مترجم

نشانی

با من دعوا كن

ريچارد فورد

اميرمهدي حقيقت

تیرماه 89

ن روژ
مرغابيهاي باغوحش سينما مول 

مصطفي مستور

تیرماه 89

كالغ

داوود غفارزادگان

تیرماه 89

صفحة آخر

مرجان فوالدوند

تیرماه 89

فالور مريم

فيروزه گلسرخي

تیرماه 89

داستان

سگ برقي

نيما دهقاني

پايان چخوفي

گريس پالي

احسان لطفي

مردادماه 89

تیرماه 89

آقاي كوئتزي جوان

جان مكسول كوئتزي

علي فارسينژاد

مردادماه 89

پروانه

محمد طلوعي

مردادماه 89

زير همان پل

جعفر مدرسصادقي

شهريورماه 89

پيژامة راهراه من

حامد حبيبي

شهريورماه 89

در معرض

حسين مهكام

شهريورماه 89

شما از كجا بادمجان ميخريد؟

دينا كاوياني

شهريورماه 89

خواندنيهاي تابستان

برنارد ماالمود

شهريورماه 89

مثل ماه

مرتضيسرهنگي

مهرماه 89

6
خرداد
سرفصل

مرداد

تير

شهريور
مترجم

مهر

عنوان

نویسنده

تأمالت يك دوزنده

داوود غفارزادگان

مهرماه 89

نشانی

يخچال

سپينود ناجيان

مهرماه 89

رضا رزم

سلمان باهنر

مهرماه 89

هنر آشپزي و پذيرايي

مارگرت اتوود

مژده دقيقي

مهرماه 89

حس یک مسافر احمق

جان چيور

فرزانه دوستي ،محمد طلوعي

مهرماه 89

در حال كودكي

ابوتراب خسروي

آبانماه 89

انگار بچهاي آنجا خوابيده باشد

حامد حبيبي

آبانماه 89
حسين يعقوبي

آبانماه 89

پنج داستان

ايوان ايوانوويچ مازورسكي

خانة كبود

كورش اسدي

آذرماه 89

آتش

مجيد قيصري

آذرماه 89

سكوت

داوود غفارزادگان

آذرماه 89

پاييدن مور بيمملكت

نيما دهقان

آذرماه 89

داستان

آسانسور

برنارد ماالمود

اميرمهدي حقيقت

آذرماه 89

مسأله با خانم بلين ،مسأله با دنيا

پاتريشيا هاياسميت

مینا فرشیدنیک

آذرماه 89

پيراهنِ گمشدة هدا گابلر

اصغر عبداللهي

ديماه 89

آرايشگاه پرنيان

محمدرضا عبداللهي

ديماه 89

دكتر رسول خيوهاي

سلمان باهنر

ديماه 89

شهد گل پارچهاي

مرجان بصيري

سرفه در كنسرت

هاينريش بل

ديماه 89
علي عبداللهي

ديماه 89

عروسي بيرم

عباس عبدي

بهمنماه 89

گيالسي غلتيده زير مبل

حامد حبيبي

بهمنماه 89

از طرف ما

آرش صادقبيگي

پسر ريزه

جان چيور

بهمنماه 89
فرزانه دوستي ،محمد طلوعي

بهمنماه 89

هزارويك ،هزارودو

جوزف ريچ

ايمان عقيليان

بهمنماه 89

عقربۀ سرنوشت

هانس برايتن اَيشنر

مهشيد ميرمعزي

بهمنماه 89

درختو

هوشنگ مرادي كرماني

اسفن د  89و فروردين90

شفيجان

داوود غفارزادگان

اسفن د  89و فروردين90
اسفن د  89و فروردين90

اميد مثقالي

سلمان باهنر

گزيدۀ مكالمههاي تلفني استراوينسكي

يان فريزر

احمد اخوت

امپراتور هوا

ايتن َكنين

مژده دقيقي

اسفن د  89و فروردين90

منو دوست داري؟

پيتر كري

نيما ملكمحمدي

اسفن د  89و فروردين90

اسفن د  89و فروردين90

دره

زهره حكيمي

ارديبهشتماه 90

آنچه دربارة زيپو نميدانيم

عليرضا محمودي ايرانمهر

ارديبهشتماه 90

چسبيده به آسمان

علي بهپژوه

ارديبهشتماه 90

زمانِ كوچه فرحناز

مهدي علومي

ارديبهشتماه 90

آبان

		

7

		

آذر

آبان
سرفصل

ن
بهم 

ي
د

ارديبهشت

اسفند و فروردين

عنوان

نویسنده

مترجم

نشانی

پايانِ بازي

خوليو كورتاسار

اميد نيكفرجام

ارديبهشتماه 90

حوالي خانة من

لوك گوتيه بوشه

پويان غفاري

ارديبهشتماه 90

اشتها

سعيد صيرفيزاده

احسان لطفي

خردادماه 90

تلويزيوني

اميرحسين خورشيدفر

خردادماه 90

آقاي نويسنده ،كهنهكار است

آرش اسدپور

خردادماه 90

هانا

آيين نوروزي

خردادماه 90

تاراي سفيد

گلي ترقي

تيرماه 90

ساقة پالتين

مجيد قيصري

تيرماه 90

نجاتيافتگان مثلث برمودا

محمدرضا زماني

تيرماه 90

سارق هومة شيدي هيل

جان چيور

فرزانه دوستي ،محمد طلوعي

تيرماه 90

کلبهای رو به اقیانوس

فریبا وفی

مردادماه 90

روباهی که نمیخواست روباه باشد

مصطفی مستور

مردادماه 90

تابستان 63

محمد طلوعی

برادر مردهام به آمریکا میآید

الکساندر گودین

مردادماه 90
اسداهلل امرایی

مردادماه 90

داستان

رد چرخها

احمد بيگدلي

شهريورماه 90

صيد ماهي صبور

محمدحسن ابوحمزه

شهريورماه 90

نهنگ

سوگل مهاجري

شهريورماه 90

چهارشنبه

معين فرخي

شهريورماه 90

معذرتخواهي

برنارد ماالمود

اميرمهدي حقيقت

شهريورماه 90

كارتپستالها

ديويد البحاري

علي عبداللهي

شهريورماه 90

ته خيار

هوشنگ مرادي كرماني

مهرماه 90

Made in Denmark

محمد طلوعي

مهرماه 90
مهرماه 90

همهاش در آسمان بود

سپيده صريحي

دايناسور

بروس هالند راجرز

شبنم عالقهبند

مهرماه 90

بيستسالگي

هاروكي موراكامي

مژده دقيقي

مهرماه 90

مبادا

نفيسه مرشدزاده

آبانماه 90

ليز

محمدرضا زماني

آبانماه 90

مسخ

جان چيور

فرزانه دوستي ،محمد طلوعي

آبانماه 90

روز و شب

بريژيت ژيرو

اصغر نوري

آبانماه 90

خريدن لنين

ميروسالو پنكوف

اميرمهدي حقيقت

آذرماه 90

پنج داستان

ديويد البحاري

علي عبداللهي

آذرماه 90

اسداهلل امرايي

آذرماه 90

هادلي

بن لوري

ماهجان

سپنود ناجيان

آذرماه 90

8
خرداد
سرفصل

مرداد

تير

شهريور
مترجم

مهر
نشانی

عنوان

نویسنده

مسافرت نويد

آيين نوروزي

آذرماه 90

عروسك

محمدعلي ركني

آذرماه 90

احترام

فرخنده آقايي

ديماه 90

هشب شب ،ميدان آرژانتين

محمد كشاورز

ديماه 90

سهرفيق

داوود غفارزادگان

ديماه 90

زندگي به وقت دوازد هوبيستدقيقه

احمد شاكري

ديماه 90

فلكه

آرش ساالري

ديماه 90

پدرم واقعيتهاي دوران پيري را با من در
ميان ميگذارد

گريس پيلي

احمد كساييپور

ديماه 90

پنج داستان

شينايچيهشي

مرتضي بغدادي

ديماه 90

شب پاريس

پاتريس چاپلين

فريبا گرانمايه

بهمنماه 90

نالة بلند

علي صالحي

بهمنماه 90

ريزماهي

ندا كاووسيفر

بهمنماه 90

يك داستان از توزيدن كينة مثلثي ،با
نتيجهگيري آخرش

فروغ كشاورز

بهمنماه 90

خورشيد از ميان درختان غروب ميكند

معين فرخي

بهمنماه 90

داستان

پيرمرد سر پل

ارنست همينگوي

نجفدريابندري

اسفند 90و فروردين 91

كفشهاي خدمتكار

برنارد ماالمود

اميرمهدي حقيقت

اسفند 90و فروردين 91

سرازير

جي .جي .باالرد

اميرحسينهاشمي

اسفند 90و فروردين 91

دهل و لگن

هوشنگمراديكرماني

اسفند 90و فروردين 91

سالي كه زير برف ماند

داوود غفارزادگان

اسفند 90و فروردين 91

در يك چشم برهم زدن

فريبا وفي

اسفند 90و فروردين 91

انگشتر الماس

محمد طلوعي

اسفند 90و فروردين 91

كروكوديل

اميرحسين يزدانبد

طوطیها

کوین بروک مایر

اسفند 90و فروردين 91
امیرحسین هاشمی

اردیبهشتماه 91

مار

ربکا ایوانهو

ضحی کاظمی

اردیبهشتماه 91

اشکهای فروشی

سمیره عزام

شیدا ساالروند

اردیبهشتماه 91

آهنگ پلنگ صورتی را بزن

محمد کشاورز

اردیبهشتماه 91

َمشدنابات پاینده

سلمان باهنر

اردیبهشتماه 91

عالیجناب آلزایمر

عرفان مجیب

اردیبهشتماه 91

کجی

زهرا درمان

اردیبهشتماه 91

خوشبينها

ريچارد فورد

اميرمهدي حقيقت

خردادماه 91

روحاهلل رحيمي

خردادماه 91

فرزند ششم

بسمه الخطيب

تن ميسپارد

امين فقيري

خردادماه 91

كيش

آيين نوروزي

خردادماه 91

آبان
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آذر

آبان
سرفصل

ن
بهم 

ي
د

اسفند و فروردين
مترجم

ارديبهشت
نشانی

عنوان

نویسنده

برخورد کوتاه

سعید صیرفیزاده

تیرماه 91

غشاء نازک

فریبا وفی

تیرماه 91

فانوس دریایی

محمدرضا زمانی

تیرماه 91

قوانین بازی

ایمی تَن

مژده دقیقی

مردادماه 91

ما با هم دوستیم؟

عالء االسوانی

مجتبی آذرشبزاویه

مردادماه 91

دختردایی مالحت

محمد طلوعی

مردادماه 91

آیدا نیست

سینا دادخواه

مردادماه 91

حمله به بوداپست

نوویولت بوالوایو

علیرضا شاهمحمدی

شهریورماه 91

چند روایت از بازگشت پدر

هوریا گاربهآ

شیدا ساالروند

شهریورماه 91

استاد دروغهای کوچک

ارسی سوتیروپولس

بابک واحدی

شهریورماه 91

هنوز شام نخورده بودند

سیدمحمود حسینیزاد

شهریورماه 91

چاه

قباد آذرآیین

شهریورماه 91

شبی در ونیز

مرضیه جوکار

شهریورماه 91

آبشُ ش

ساناز خجستهسمیعی

شهریورماه 91

زندگی ادبی ل ِبن ُگلدمن

برنارد ماالمود

امیرمهدی حقیقت

مهرماه 91

راه افتخار

مولی پترسون

سیدضیاءالدین غیاثی

مهرماه 91

داستان

تروا

سپینود ناجیان

مهرماه 91

النه اسکوات ِر

فرشته احمدی

مهرماه 91

آفتاب تهران

آیین نوروزی

مهرماه 91

بیخوابی

فائزه اثناعشری

مهرماه 91

بليت بختآزمايي

اگوستن فرناندز پاز

شهال شمساييفر

آبانماه 91

تجربهي شخصي

پيتر هو ديويس

اميرحسين هاشمي

آبانماه 91

قديس ششلولبند

المور لئونارد

مجيد پرويزي

آبانماه 91

كارولين

آصف سلطانزاده

آبانماه 91

روزنامه

مرجان فوالدوند

آبانماه 91

كنارة خاكي جاده

فاطمه سركارپور

آبانماه 91

توگويي ميان مردگان
گف 

خورخه لوييس بورخس

احسان رضايي

آذرماه 91

خودت را بسپار به من

جان آپدايك

اميد نيكفرجام

آذرماه 91

بتهوون براي ماهيها

ب ِن رايس

شيدا ساالروند

آذرماه 91

احسان لطفي

آذرماه 91

كانديداي رياست جمهوري

مارك تواين

آن چهرة مناسب

امراهلل احمدجو

آذرماه 91

شهميرزاد  12كيلومتر

حميدرضا واشقاني فراهاني

آذرماه 91

جاللآباد

محمد صالحعال

ديماه 91

10
خرداد
سرفصل

مرداد

تير

شهريور
مترجم

مهر
نشانی

داستان

عنوان

نویسنده

تانكچيها

احمد دهقان

ديماه 91

بارن
آمپاية ُ

محمد طلوعي

ديماه 91

روي دور ُكند

محمدرضا زماني

ديماه 91

قفس شيرها

حميدرضا فرهنگي

ديماه 91

غار

يوگني زامياتين

ديماه 91

بخش «روایتهای داستانی»
سرفصل

عنوان

موضوع

منبع /نویسنده

نشانی

و من به هالك خويش يقين
داشتم

گزيدهاي از «فرج بعد از شدت» /قاضي تنوخي

تیرماه 89

اما ملكالشعرا زنده است

گزيدهاي از «سرگذشت حاجيباباي اصفهاني»/
جيمز موريه

مردادماه 89

ملك يونان و حكيم رويان

گزيدهاي از حكايت شب چهارم و پنجم از
«هزارويك شب»

شهريورماه 89

عارف صاحبعيال

گزيدهاي از حكايت هارون با ابنسماك و
عبدالعزيز از «تاریخ بیهقی» /خواجه ابوالفضل
بيهقي

آبانماه 89

گزيدهاي از «تفسير طبري» /محمد ابن
جرير طبري

آذرماه 89

قادر شدن پشه بر پيل

گزيدهاي از «حمزهنامه»

ديماه 89

پريِ سگ پيكر

ِسپ َرم»
گزيدهاي از «زاد ا َ

بهمنماه 89

محمود لقبي تازه ميخواهد

گزيدهاي از «سيرالملوك» /خواجه نظامالملك
طوسي

ارديبهشتماه90

پريان زن شاه را بردند

گزيدهاي از «اسكندرنامه» /اسكندرنامه احمدي

خردادماه 90

حديث قحط

قصة يوسف

گزيدهاي از «تفسير طبري»

تيرماه 90

نيمه صبر

به بهانة ماه رمضان

پارههایی از «کیمیای سعادت» /امام محمد
غزالی

مردادماه90

حصنها به دست تو بگشايد

روايت حماسهی خيبر ،به بهانة
شهادت حضرت علي (ع)

گزيدهاي از كتاب «سيرت رسول اهلل»/
رفيعالدين اسحاق ابن محمد همداني

شهريورماه 90

باز ايستيد و فرود آييد

ورود كاروان امام حسين (ع) به
سرزمين نينوا

گزیدهای از «فيضالدموع»

آذرماه 90

ميهماني كريمان

روايت ضيافت در قرآن

گزيدهاي از تفسیر سوره ذاريات از تفسير
«روضالجنان و روحالجنان» /ابوالفتوح رازي

ديماه 90

تازهروي باش

آداب ميهماني

گزيدهاي از «قابوسنامه» عنصرالمعاني كيكاووس
بن اسكندر /به كوشش دكتر غالمحسين يوسفي

ديماه 90

حكايتي از مجموعة «هفت كشور و سفرهاي ابن
تراب» /ايرج افشار و مهران افشاري

بهمنماه 90

نوبت من آمد

روایت کهن

چراغ بيفروغ دروغ

ن علي (ع)
مقتل حسيناب 

آبان
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آذر

آبان
سرفصل

عنوان

ي
د
موضوع

ن
بهم 

ارديبهشت

اسفند و فروردين

روایت کهن
روايت × منبر

منبع /نویسنده

نشانی

در اشتياق ديوانگي

ن خيال» از «ادبیات عامیانه
گزيدهاي از «بوستا 
ایران» /دكتر محمدجعفر محجوب /به كوشش
دكتر حسن ذوالفقاري

اسفند  90و فروردين 91

خلقت تمساح دراز است

ن
گزيدهاي از «منافع حيوان» /عبدالهاديب 
محمدمراغي /به كوشش محمد روشن

خردادماه 91

چشمة ماه

گزیدهای از «كليله و دمنه» انشاي ابوالمعالي
نصراهلل منشي /براساس نسخهي استاد مجتبي
مينويتهراني /به كوشش محمدحسين مجد

خردادماه 91

گوهر خضر

گزیدهای از «دارابنامهی طرسوسی» /ابوطاهر
محمدبن حسنالطرسوسی /تصحیح ذبیحاهلل
صفا /انتشارات علمی فرهنگی /جلد دوم1374 ،

تیرماه 91

پنجاه درم سنگ مرکب

گزیدهای از مقاالت «فیهما فیه» /موالنا
جاللالدین محمد بلخی /ویرایش جعفر
مدرسصادقی /نشر مرکز

مردادماه 91

جمع سواد عالم

کنیز هزارویک شب

«هزارویک شب» گزیدهای از داستان تَ َودُد/
جلد سوم /تحقیق و ترجمهی ابراهیم اقلیدی/
نشر مرکز

مردادماه 91

جوه ِر سرخ

حكايت ياقوت گمشدهي تاجر
خراساني در بغداد

«فرج بعد از شدت» /قاضی ابوعلي ُم َح َّسن
تنوخي /ترجمهي حسين بناسعد دهستاني /به
اهتمام محمد قاسمزاده

بهمنماه 91

گنج حواريون

كارکرد قصه در منبر

گزيدهاي از منبر شيخ احمد كافي

خردادماه 90

اسكندر در شهر عجايب

كاركرد قصه در منبر

گزيدهاي از منبر شيخ محمدتقي فلسفي

تيرماه 90

زنی موافق آقای شن

كاركرد قصه در منبر

گزيدهاي از منبر سیدعبداهلل فاطمینیا

مردادماه90

خيالتان راحت!

كاركرد قصه در منبر

گزيدهاي از منبر شهيد سيدعبدالحسين
دستغيب

شهريورماه 90

روایت× سفرنامه

عروسي و عقيق و كيسهكش

كاركرد قصه در منبر

گزيدهاي از منبر آيتاهلل حسين مظاهري

شهريورماه 90

بالتشبيه گويا نوجواني

حج
روايتي از سفرنامهی منظوم ِ
زوجة ميرزا خليلِ رقمنويس

«سفرنامة منظوم حج ،بانویی از عهد صفوي» /به
کوشش رسول جعفریان /نشر مشعر1374 ،

آبانماه 89

بقچة پيراهن و زيرجامه و
كتاب مفاتيح

روايت سختيهاي سفر به كربال در
سال  1315هجري شمسي

«آهنگ حجاز» /سيدفضلاهلل حجازي

آذرماه 89

قربان! نان هرگز اين اندازه
ارزان نبوده

روايت مراسم سالم نوروز

«سفرنامه هاينريش بروگش» هاينريش بروگش

اسفن د  89و فروردين90

واقون به هوا رفت

گزارشي از سفرنامة ناصرالسلطنه،
وزير زراعت مظفرالدينشاه
به فرنگ

گزیدهای ار تحليل آقاي جعفريان دربارة سفرنامه
ناصرالسلطنه که مرداد 1390توسط کتابخانة
مجلس منتشر شده است

تيرماه 90

رمضان نور و رنگ

روایت ماه رمضان سال 579
قمری در شهر مکه

«سفرنامه ابن جبیر» /مترجم پرویز اتابکی/
مصصح ویلیام رایت /موسسه چاپ و انتشار
آستان قدس رضوی

مردادماه 90

محصل خيابانها

شرح سفر ميرزاصالح شيرازي
محصل اعزامي ايران به انگليس

گزيدهاي از «شرح سفر ميرزا صالح شيرازي» /به
كوشش غالمحسين ميرزا صالح

مهرماه 90

مسلمان پدر و مادري هستيم

گزيدهاي از سفرنامة ميرزا
عليخان اعتمادالسلطنه وزير
عدلية قاجاري

«پنجاه سفرنامه حج قاجاري» /جلد  /1به
كوشش رسول جعفريان

آبانماه 90

دهشبانهروز در قرنتن اسير
بوديم

گزيدهاي از سفرنامة حج بانو
علويه كرماني

«روزنامه سفر حج» /بانو علويه كرماني /تصحيح
رسول جعفريان /قم /نشر مورخ1386 ،

آبانماه 90

12
خرداد
سرفصل

تير

مرداد

مهر

شهريور

عنوان

موضوع

منبع /نویسنده

نشانی

يك حج ناقابلِ نصفهكاره نمودم

گزيدهاي از سفرنامة وقارالدوله،
يكي از همسران ناصرالدينشاه

«پنجاه سفرنامه حج قاجاري» /رسول جعفريان
و كيانوش كياني

آبانماه 90

خوف و وحشتي در ايرانيها
پيدا شد

گزيدهاي از سفرنامة حج آيتاهلل
سيدفضلاهلل حجازي

آهنگ حج /عليرضا حجازي

آبانماه 90

و منارهها سيذرع طول دارد

توصيف حرم امام حسين (ع) در
سال 1273

گزيدهاي از «سفرنامه اديبالملك به عتبات» /به
تصحيح مسعود گلزاري

آذرماه 90

«سفرنامة دوم مظفرالدينشاه به فرنگ» /با
مقدمه و حواشي احمد خاتمي

بهمنماه 90

طایفه راست ،طایفه چپ

شیوهی لشکرآرایی صفوی

گزیدهای از «سفرنامهی پیترو دالواله» /ترجمة
شجاعالدین شفا /شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی

شهریورماه 91

مانور کوهستان

یکسال در قشون فرانسه

گزیدهای از «یکسال در قشون فرانسه»
عباسمیرزا /مطبعهی شاهنشاهی عبداهلل قاجار

شهریورماه 91

جهت اين عاصي سِ كِند كالس
ِ
مقرر كردند

وضعيت كشتيهاي حج در
سفرنامهي زائر هندي

سفرنامة جالليه /مولوي جاللالدين حسين
عظيمآبادي

آبانماه 91

به حكم استخاره راندم جلو

خطر راهزنان در سفر حج به
روايت عبداهلل قراگوزلو

سفرنامهي حاجي عبداهلل اميرنظام قراگوزلو به
كوشش عنايتاهلل مجيدي از مجموعهي «پنجاه
سفرنامة حج قاجاري» /جلد هفتم

آبانماه 91

حجاج خوب بود
قدم ّ

گزيدهاي از سفرنامهي
عصمتالسلطنه ،نوهي فتحعليشاه

سفرنامهي مكة مهرماه خانم عصمتالسلطنه /به
كوشش رسول جعفريان /از مجموعهي «پنجاه
سفرنامة حج قاجاري» /جلد چهارم

آبانماه 91

حسرت بخورند كتابخوانان

داستان خريدن و خارج كردن
كتاب از ايران توسط ادوارد براون

«يك سال در ميان ايرانيان» /ادوارد گرانويل
براون /ترجمهي ماني صالحي عالمه

ارديبهشتماه 92

هاليدي در طهران

حال و هواي نوروز 1335

«ایران» /اينگه مورات

اسفن د  89و فروردين90

شهر نامرئي

ن رفتة
روايت مشاغل از ميا 
اصفهان

« جغرافياي اصفهان» /ميرزا حسينخان
تحويلدار

ارديبهشتماه90

ادب موزهدوزي

پارههايي ازكسبنامه نعلين دوزان

«ادبيات عاميانه ايران» /دكتر محمدجواد
محجوب به كوشش حسن ذوالفقاري  /جلد
اول و دوم

شهريورماه 90

کور فرنگ

ماجرای معالجة چشم امین اقدس
زن ناصرالدینشاه

روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه /با مقدمه
وفهارس ایرج افشار /انتشارات امیرکبیر

مردادماه 90

اشك به اشك

روايت چهل منبر در روزنامة
خاطرات اعتماد السلطنه

مطبخ مباركه

گزيدهاي از جامع الصنايع

موشها بود بهقدر آدم

روایت× سفرنامه
روایت×گزارش

آذرماه 90
«جامع الصنايع» /از مولفي ناشناخته به كوشش
ايرج افشار

ديماه 90

صفتهاي غذا

گزيدهاي از «ماده الحيوه» نوشته نوراهلل ،آشپز
شاهعباس اول از «آشپزي دوره صفوي» /به
كوشش ايرج افشار

 ديماه 90

آشنگاري

گزيدهاي از «نوادراالمثال» /نادرميرزا بديعالزمان
قاجار

ديماه 90

سفر به دلخواه

كتابهاي فرنگي كتابخانهي
ناصرالدين شاه

کتابخانةی سلطنتی کاخ گلستان /انتخاب:
محمدرضا بهزادی

اردیبهشتماه 91

«باز ياران» را چه شد؟

آداب و داستانهاي شكار

گزيدهای از «بازنامة ناصري» /کتابخانة مجلس
شورای اسالمی /شماره ثبت  /14060انتخاب:
محمدرضا بهزادی

خردادماه 91

آبان
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آذر

آبان
سرفصل

عنوان

ي
د
موضوع

ن
بهم 

ارديبهشت

اسفند و فروردين

روایت × گزارش

منبع /نویسنده

نشانی

صفات اکسیژن و ئیدروژن

گزیدهای از «کتاب مستطاب چرا؟ به این جهت
در صحبت ماده طبیعی و هیات»

تیرماه 91

سِ یر گلوله به خط مستقیم

گزیدهای از مقاله در باب تفنگچیگری از
«روزنامهی نظامی ایران» /نمرهی  /1به تاریخ
یوم جمعه  2ذیقعده الحرام ،سنه 1293

شهریورماه 91

ا ِگ تخممرغ باشد و خاگینه
اوملت

گزیدهای از ن ِصاب انگلیسی فرهادمیرزا

مهرماه 91

شمع  6قران

سياق كتابچهي جمع دخلو خرج
سفر عتبات

آذرماه 91

گمشده در اتازوني

سرگذشت اندوهبار مردي
در آمريكا

«روزنامهي خاطرات اعتمادالسلطنه» /اميركبير/
چاپ هفتم1389 ،

بهمنماه 91

از برلن به حرم خانه

نامههاي عزيزالسلطان به شيرازي
كوچيكه

«روزنامه خاطرات ناصرالدينشاه در سفر
سوم فرنگستان» /کتاب اول /به کوشش دکتر
محمداسماعیل رضوانی ،فاطمه قاضیها/
انتشارات سازمان اسناد ملی ایران

شهريورماه 89

قمۀ مرحمتي

نامههاي اميركبير به ناصرالدينشاه «نامههاي اميركبير به انضمام نوادراالمير»

مهرماه 89

پيرهاي استخواندار
استخوانهاي الي زخم

گزيدهاي از نامۀ آلاحمد به
جمالزاده

«نامههاي جالل به ديگران» /جالل آلاحمد

آبانماه 89

گزيدهاي از «نامههايي از تبريز» به ادوارد براون
دربارة وقايع محرم 1335قمري

ديماه 89

عرض بندگي
ببريخان
ِ
ميرساند

نامههاي زنان حرم به
ناصرالدينشاه

«روزنامۀ خاطرات ناصرالدينشاه در سفر اول
فرنگستان» /انتشارات سازمان اسناد ملی ایران

بهمنماه 89

صورت نازيبا و نام كمبهاي بهار

نامة ملكالشعراي بهار به دينشاه

«نامههاي بهار» /محمدتقي بهار

ارديبهشتماه 90

از نامة  53نهجالبالغه به مالك اشتر/
«نهجالبالغه»

خردادماه 90

«صحيفه نور» /جلد دوم

خردادماه 90

گزيرهاي از نامههاي ادروارد برجيس ،مدير
روزنامة وقايع اتفاقيه« /نامههايي از ايران» /چارلز
و ادوارد برجيس

تيرماه 90

خاطرات سرريدر ويليام بوالرد ،سفيركبير
انگليس در تهران« /نامههايي از تهران» /غالمرضا
ميرزاصالح

شهريور ماه 90

پيرهزني بدگو ،بدخو ،بدخواه

گزيدهای از «منشآت قائممقام فراهانی» /به
کوشش سیدبدرالدین یغمائی

بهمنماه 90

یک طفل از من ،یک
خواهر از تو

گزيدهي نامههاي ميرزامحمد هاشم طباطبايي
در سفر حج« /نسبنامهي شاخهاي از
طباطباييهاي تبريز» /سيدجمال ترابي
طباطبايي /سازمان اسناد و كتابخانهي ملي

آبانماه 91

نذر من قورمهسبزي بود

روايت عزاداري در اواخر
دورة قاجار

«شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي دورة
قاجاريه» /عبداهلل مستوفي

آذرماه 89

هفتم دسامبر مطابق با
اول محرم

روايت عزاداري مردم ايران در
سفرنامههاي خارجي

سفرنامههای آدام اوالریوس ،تاورنیه ،لیدی شل،
ادوارد پوالک ،فرد ریچاردز ،گرین ولز بنجامین

آذرماه 89

شاهي مثل شكوفة بهاري به
زمين ريخته بود

روايت مراسم «سالم نوروز»

«روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه»/
ميرزاحسنخان اعتمادالسلطنه

اسفن د  89و فروردين90

شبپرهها در ميدان

روایت × نامه

كاتب
خانم لطفا سربسته ننويسيد

دنبال كردن سفر بانو در ميان
نامههاي امام (ره) در سال 51

بيستوهفتسال در رهن تفنگ

مهمانيهاي قبل از جنگ

روايت سفير انگليس از حال و
هواي تهران در شهريور 1320

خاطرات

روایت × روزنوشت/

14
خرداد
سرفصل

تير

عنوان

موضوع

مرداد

شهريور
منبع /نویسنده

نشانی

روایت روز

قصهبازي شيطان و جماعت

برشي از چهل حديث

«چهل حديث» /امام خميني (ره)

تیرماه 89

واسطة نجوا

به بهانة مبعث پيامبر اكرم (ص)

نفیسه مرشدزاده

مردادماه 89

شانههاي برترين خلقت
پروردگار

وفات پيامبر اكرم (ص)

«كلوخهاي بلور» /سيدمجيد حسيني

بهمنماه 89

نُه ِ
دانگ پایتخت

سیاهة سهمآبهی تهران از
رودخانهی کرج با خط امیرکبیر

«نقشهی سهمآبة رودخانة کرج» از اسناد
کاخموزة گلستان

تیرماه 91

به شهادتِ کالماهلل

پیماننامههای پشت قرآن در
عهد مشروطه

از اسناد کاخموزهی گلستان /انتخاب :محمدرضا
بهزادی

مردادماه 91

گزیدهای از مجموعه کتاب «تصاویر جنگ
عمومی»

شهریورماه 91

کتابچهای برای بازماندگان
آقای رییس نسوان تفره میزد

روایت× سند
روايت × تصوير
سرفصل

مهر

سندی از مدارس دخترانه در اواخر «اسنادی از مدارس دخترانه از مشروطه تا
پهلوی» /به کوششسهیال ترابی فارسانی
حکومت قاجاری

مهرماه 91

اَيا حسين ،خدايت سالم
ميگويد

نذرهايي از ارباب قلم

مجموعة منابع

آذرماه 91

پس ِر فراموش شده

شرح احوال پسر نادرشاه در
خدمت ارتش اتريش

گزیدهای از نسخهي خطي كتاب «شرح احوال
پسر يكي از سالطين ايران در خدمت نظامي
اتريش به واسطه لئوپولدبك ويد مانستتر»/
كتابخانه سلطنتي

بهمنماه 91

هفتاد جلد را براي خواندن
برده بوديد؟

صورت بازجويي دزدان
كتابخانهي سلطنتي قاجار

اسنادي از تاراج كتابخانهي سلطنتي /تصحيح
و پژوهش فاطمه قاضيها /سازمان اسناد و
كتابخانهي ملي

ارديبهشتماه 92

عزيزم! ماللي نيست

كارتپستالهاي ارسالي مسافران
اروپايي عصر قاجار از ايران

مهرداد اسكويي

تيرماه 90

داستانهاي «كتاب اول دبستان» سال 1318

مهرماه 90

چه توانم كردن؟

تايپوگرافي و روايت يك واقعه

وحيد عرفانيان ،اميرحسين قوچيبيك ،كسري
عابديني ،مرتضي محالتي و روحاله گيتينژاد

پرويز سيب ميخواهد

آذرماه 90

نامکرر

تایپوگرافی کلمهی طیبه در
تفسیرهای کهن

روحاله گیتینژاد

مردادماه 91

عنوان

شاعر

نشانی

قايق كاغذي

گروس عبدالملكيان

تیرماه 89

الكپشت من

مريم مؤمني

مردادماه 89

شاه عباس

سعيد بيابانكي

شهريورماه 89

ايستگاه فوبيرلند

روایت × شعر

سارا محمدي اردهالي

مهرماه 89

باغ خيالي

عبدالجبار كاكايي

مهرماه 89

چرخ بستني

محمدرضا محسنيراد

آبانماه 89

پهلوون قصه ما

عبدالجواد موسوي

آذرماه 89

گزارش آب و هوا

مريم مؤمني

ديماه 89

اتفاق

راضيه بهرامي خشنود

بهمنماه 89

خواب و خيال خرگوش

نسيم شمال

اسفن د  89و فروردين 90

در نعتشيرينپلو

گزيدهاي از تذكره االطعمه ،نوشته مايل افشار شيخالشعرا

ديماه 90

آبان
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آذر

آبان
سرفصل

ن
بهم 

ي
د

ارديبهشت

اسفند و فروردين

روايت× اعالن
انتخاب فیلمنامه نویس

عنوان

شاعر

نشانی

در نهايت نفاست و خوبي

گزيدهاي از آگهيهايقاجاري

اسفند 90و فروردين 91

در ستايش بيسوادي

گزيدهاي از آگهيهاي كتاب در نشريات قاجاري

اردیبهشتماه 91

نمرهها عالی و اعلی بودند

گزیدهای از آگهی مدرسهها در نشریات قاجاری

مهرماه 91

ي ِ آتشي بدون تعويق
كشت 
و معطلي

گزيدهاي از آگهيهاي سفر دريايي حج در مطبوعات قاجاري

آبانماه 91

پنج تومان حالل مشتُلق

آگهي گمشدهها در نشريات قاجاري

بهمنماه 91

جلدي يك قِران

آگهي كتاب در نشريات قاجاري

ارديبهشتماه 92

هيچ

حسين مهكام /عبدالرضا كاهاني

تیرماه 89

اشكان ،انگشتر متبرك و چند
داستان ديگر

شهرام مكري

مردادماه 89

كيفر

عليرضا نادري

شهريورماه 89

بيداري روياها

محمدرضا گوهري

مهرماه 89

بخش «روایتهای مستند»
سرفصل
یک زندگی

عنوان

موضوع

نویسنده

نشانی

فرزند تو بودن دشوار است

امام موسيصدر به روايت پسرش

حبيبه جعفريان

مردادماه 89

تنخور

حال و هواي بازار و خريد

جمعی از نویسندگان

اسفن د  89و فروردين90

دوئل با سوژهها

ایستادن در قاب مردم

نوید ریحانی

مردادماه 90

پسند شد؟

توجوي خانه
روايت حال و هواي جس 

زهره شعباني

مهرماه 90

سنبل از آب گذشته

تجربة نوروزي در سرزمين نامادري

جمعي از نويسندگان

اسفند 90و فروردين 91

شب سمور

روايتهاي متفاوت از «شب امتحان پايان ترم»

جمعي از نويسندگان

خردادماه 91

یک تجربه

پوشال

روایتهای متفاوت از «نقشههای تابستان»

جمعي از نويسندگان

تیرماه 91

تحت تعلیم

چند روایت از «آموزش رانندگی»

جمعی از نویسندگان

مردادماه 91

خاور نزدیک است

چند روایت از «اثاثکشی»

جمعی از نویسندگان

شهریورماه 91

همچاییها

چند روایت از «اسطورههای خوابگاه»

جمعی از نویسندگان

مهرماه 91

بَدها

چند روايت از «خردهجنايتهاي كودكي»

جمعي از نويسندگان

آبانماه 91

دراز نشست

چند روايت از «واحد تربيتبدني دانشگاه»

جمعي از نويسندگان

آذرماه 91

سوت بزن برو

چند روايت از «سوتيهاي شغلي»

جمعي از نويسندگان

ديماه 91

پلك نزنيد

چند روايت از «عكس پرسنلي»

جمعي از نويسندگان

بهمنماه 91

بيگانگان در ترن

چند روايت از «آشناييهاي كوپهاي»

جمعي از نويسندگان

اسفند  91و فروردين 92

ارادتمند

چند روايت از «تقديمنامچههاي اول كتاب»

جمعي از نويسندگان

ارديبهشتماه 92

16
خرداد
سرفصل

تير

مرداد

مهر

شهريور

یک سفر

عنوان

موضوع

نویسنده

نشانی

از روسيه با عشق

سفرنامة مسکو

آرش خوشخو

مردادماه 89

در فاصله دو دنيا

سفرنامة استانبول

حبيبه جعفريان

مهرماه 89

جانِ حج

سفرنامة حج 1387

محسن مؤمني شريف

آبانماه 89

زائر زار و نزار مزار

فصلي از سفرنامة جانستان كابلستان

رضا اميرخاني

ديماه 89

پامنبريهاي كوچك

خاطرات يك طلبه از سفر تبليغي محرم

حسين سرانجام

آذر 91

مورتاليته و جيغ سياه

خاطرات یک پزشک زنان

زويا طاووسيان

تیرماه 89

كوك

خاطرات یک خياط

سحر سعادت

مردادماه 89

بارون دكلنشين

خاطرات یک مهندس برق قدرت

مهدي كريمي

شهريورماه 89

دور دو فرمان

خاطرات یک معلم رانندگي

ناهيد رحمتي

مهرماه 89

كتاب شلوار جين نيست

خاطرات یک كتابفروش

پونه بريراني

آبانماه 89

خونبازي

خاطرات یک دبير سرويس حوادث

حامد فرحبخش

آذرماه 89

جايي براي نماندن

خاطرات یک هتلدار

عطيه جواديراد

ديماه 89

بگو آآآ

خاطرات یک رزيدنت كودكان

ياسر مالي

اسفن د  89و فروردين90

یک شغل

زلف بر باد

روايت تصويري از يك آرايشگر سيار

سجاد پيشدادي

اسفن د  89و فروردين90

يه پَرمگس ،آبي بزن

خاطرات یک چاپچي

آرش صادقبيگي

اسفن د  89و فروردين90

پيرمردها بگويند سوسن

خاطرات یک دندانپزشك

فيروزه گلسرخي

ارديبهشتماه 90

چگونه گذرانديد؟

خاطرات یک معلم انشا

رودابه كمالي

ارديبهشتماه 90

اسكلت ،دزدها ،سگها و باران

خاطرات يك نگهبان كارگاه ساختماني

حسن خدادادي

خردادماه 90

اسكوپهاي خوشحالي

خاطرات يك بستنيفروش

آراز ايلخچويي

تيرماه 90

هاتپکی برای شانهها

خاطرات یک فیزیوتراپ

مهتاب چهارطاقی

مردادماه90

اوسكيدان

خاطرات يك فروشندة لوازم آرايشي

امين حسينپور

شهريورماه 90

طاووسكشان

خاطرات يك معلم نقاشي

فاطمه ميرمحمدصادقي

آبانماه 90

اسير جاده نيستم

خاطرات يك رانندة كاميون

عباس رايجي

آبانماه 90

چي سفارش ميدهيد؟

خاطرات كار دانشجويي در يك پيتزافروشي
در كانادا

م .سلطانزاده

آذرماه 90

روشن زيتوني

خاطرات شغلي يك آرايشگر

الهه دهقان

آذرماه 90

پاسخگوي 716

خاطرات يك فروشنده بليت اتوبوس در ترمينال
آرژانتين

مينو رضايي

ديماه 90

يه دست فوتبال ميزني؟

خاطرات يك مدير كلوپ بازيهاي رايانهاي در
شهر مالير

سيدمهدي شيخاالسالمي

بهمنماه 90

بيستتا فشفشه ،چند كيلو
نوار رنگي

خاطرات يك دلقك

احد محمدكرمي

اسفند 90و فروردين 91

آبان
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آبان

آذر

سرفصل

یک شغل
يك مستند
یک زندگی
1

ي
د

ن
بهم 

ارديبهشت

اسفند و فروردين

عنوان

موضوع

نویسنده

نشانی

شبيه چكناواريان

خاطرات يك معلم روستا

جواد ماهر

اردیبهشتماه 91

20×30

خاطرات يك آتليهدار

مريم زارعي

خردادماه 91

ک ِد آبی

خاطرات یک پزشک اورژانس از لحظات مرگ

سیداحسان بیکایی

تیرماه 91

خلوص روی
ِ

خاطرات کارشناس کارخانهی ریختهگری و
استحصال فلز

نوشین آقایان

مردادماه 91

پروندهباز

به بهانهی چهارم شهریور ،روز کارمند

یان بنینگ

شهریورماه 91

جوشان

خاطرات يك داروخانهدار

اسماعيل صاحبي

آبانماه 91

ما براي وصل كردن آمديم

خاطرات شغلي يك فروشنده شارژ

ايمان عبدلي

آذرماه 91

روروئكها

خاطرات يك سيسمونيفروش

كاميار شيروانيمقدم

ديماه 91

دختري در مزرعه

خاطرات يك مهندس ناظر كشاورزي

حيران جعفري

اسفند  91و فروردين 92

توتيا

خاطرات يك اپتومتريست

علياكبر نجفي

ارديبهشتماه 92

قوتِ دانا

روايتي از ساخت مستند «پيرها اگر نباشند»

پيروز كالنتري /تنظيم متن:
شميم مستقيمي

اسفند  91و فروردين 92

الف المميم با ملاّ خديجه

ِ
روايت ساخت مستند «مال خديجه و بچهها» اثر
ابراهيم مختاري

شميم مستقيمي

ارديبهشتماه 92

1
چرا حرف نميزني؟

مهمانيزنانه ،مهمانيمردانه

احسان عمادي ،زهرا الوندي

ديماه 90

بيا بنويسيم

صداستانخواني زنانه ،داستانخواني مردانه

سارا احمدي ،پويا پارسيفر

ديماه 90

ته نگيره!

آشپزي زنانه ،آشپزي مردانه

احسان عمادي ،زهرا الوندي

بهمنماه 90

خيلي خوشآمديد!

ي زنانه ،عيدديدني مردانه
عيدديدن 

احسان عمادي ،زهرا الوندي

اسفند  90و فروردين 91

ملكه و دزد بغداد

كتابداري مردانه ،كتابداري زنانه

احسان عمادي ،زهرا الوندي

اردیبهشتماه 91

ادالت كلد

مريضي زنانه ،مريضي مردانه

احسان عمادي ،زهرا الوندي

خردادماه 91

همین؟

کادو خریدن زنانه ،کادو خریدن مردانه

احسان عمادی ،زهرا الوندی

تیرماه 91

بخشهای پیشین این مجموعه با عنوان «خردهروایتهای زن و شوهری» در بخش «پایان خوش» منتشر شده است.

سرفصل

یک نفر

عنوان

موضوع

نویسنده

عکاس

نشانی

نفخه صو ِر ابراهیم

ابراهيم خداپرست براي مردهها ميدمد

حامد هاديان

مهدی زابلی

تیرماه 89

آقاي مجلهباز

حسين تقوي با نشريههاي قديمي
زندگي ميكند

علي بهپژوه

برجعلي

پدربزرگي از بابلرود مازندران

كوروش اديم

بلقيس

زني كه «مادر پاكستان» صدايش
ميكنند

بهروز مهري

شهريورماه 89
آبانماه 89
آذرماه 89

بيو  +قصه

پروفسور ناصر ملكنيا

احسان رضايي

بهمنماه 89

رویانویس

راحله ،دختري كه سالي چند رمان
مينويسد

سپينود ناجيان

ارديبهشتماه 90

عام برات

پيرمردي در چاه زغال

محمدرضا سلطاني
تهراني

ارديبهشتماه 90

18
خرداد
سرفصل

تير

مرداد

شهريور

عنوان

موضوع

نویسنده

حیلت رها کرده

سیدمحمد صمصام ،پیرمرد شوخ و
سادهدل اصفهانی

محمدحسام مظاهری

مردادماه 90

آقاي رهي

كتابفروشي در بم

اسماعيل صاحبي

ديماه 90

مالكوم گلدول /روزبه
استيفائي

ديماه 90

روي ديگر جابز

عکاس

مهر
نشانی

یک نفر

بهار خواب

يك روز از زندگي صدراهلل احمدي

سجاد پيشدادي

اردیبهشتماه 91

آخرين عكس

ثبت زندگي بدون پدر

راميار منوچهرزاده

خردادماه 91

سه ،دو ،يك

روايت يك عكاس از آخرين روزهاي
زندگي پدرش

فيليپ تولدانو

خردادماه 91

سهروز سینهخیز

تجربهی عجیب یک فیلمبردار در
روزهای آخر جنگ

مصطفی داالیی

چراغ ها را من
خاموش ميكنم

عكاسي از لوكيشن رمان

انتخاب متن :حامد
هاديان

روز اسبريزي

كورس پاييزه در تركمن صحرا

شهریورماه 91
محمدرضا
شاهرخینژاد

مردادماه 89

پيمان هوشمندزاده

مهرماه 89

ارسال شمشير ممنوع

پستخانه

مرضيه رسولي

آذرماه 89

مكارة صدا و رنگ

جمعهبازار

آزاده رحيمي

ديماه 89

دامادي با شلوار پليسه

ميدان آزادي

مرضيه رسولي

بهمنماه 89

عبور از پرده

جنگل عباسآباد ،معبد ژوپيتر ،كتابخانة
دانشگاه

حبيبه جعفريان

اسفن د  89و فروردين 90

روزي روزگاري
زني بود

كشوهاي سالمندان در آسايشگاه
كهريزك

ميثم محفوظ

خردادماه 90

یک مکان

كوهستان كوچك

گهوارهی نوزاد بختياري

سجاد پيشدادي

سجاد پيشدادي

خردادماه 90

قصههاي جامانده

مركز نگهداري اشياي گمشده

زهرا درمان ،شيما
جوهرچي

مهدي زابلي

تيرماه 90

برسان سالم ما را

خرمشهر؛ سيسال بعد

محمدرضا سلطاني

شهريورماه 90

توانا بود هر كه دانا بود

عكسهاي كاوه گلستان از مدرسههاي
روستايي

كاوه گلستان

مهرماه 90

وقته

گاراژ خروسبازها

آبانماه 90

اميرپويان شيوا

الف .الم .ميم

مكتبخانه قرآن در كمپ پناهندگان
سومالي در كنيا

بهنام صحوي،
حسين فاطمي

آذرماه 90

زمستانه

دينهرود در فصل سرد

علي رنجبران

ديماه 90

شهر طویل

خط آهن اهواز  -تهران

محمدرضا نوروزی

تیرماه 91

طریق

روایتهایی از شهر مکه

یک قلم ثروت

بچههای آفریقایی از بهترین چیزهایی
که دارند حرف میزنند

مردادماه 91

حبیبه جعفریان
لوکاس سوکول

مهرماه 91

برزخ

گورستان ماشينهاي فرسوده

احسان لطفی

ي رنجبران
عل 

آبانماه 91

حسين(ع) تا چاشت
مهمان است

محرم در ا ُ ُرزگان افغانستان

سيدابوطالب مظفري

حسين فاطمي

آذرماه 91

آبان
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آذر

آبان
سرفصل

یک
گفتوگو
سرفصل

عنوان

ن
بهم 

ي
د

ارديبهشت

اسفند و فروردين

موضوع

نویسنده

عکاس

نشانی

بس والاّ !
خُ ِ

گفتوگوهاي تاكسي

محسنحسام مظاهري

مجيد نيكاعتقاد

خردادماه 90

چه الم شنگهاي بشه
اونوقت

گفتوگوهاي تاكسي

عنوان

موضوع

زندگي زنده بود

محسنحسام مظاهري

نويسنده

تيرماه 90

عکاس

نشانی

یک اتفاق

تهران در موشكباران
فروردين 67

جاسم غضبانپور

شهريورماه 89

خرماچينان

بم ...هفتسال بعد

محمدرضا سلطاني

ديماه 89

خوننشانه

انقالب به روايت پوسترها

آرش تنهايي

بهمنماه 89

شاهد فلزي

روايت جنگ در خرمشهر

بابك كاظمي

شهريورماه 90

شايد خواب بوديم؟

روايتهاي متفاوت از روز
ثبتنام دانشگاه

سياوش نقشبندي

مهرماه 90

مرگ سفيد

مرثيهاي براي يك درياچه

حسين فاطمي

آبانماه 90

يك روز ،چند
زاويه ديد

 29دي  1357از نگاه ناظران
متفاوت

57

عكسهاي منتشرنشده از
روزهاي انقالب

شادخواري زير رگبار

مراسم نوروزي ميله گل سرخ
در مزارشريف

سيدابوطالب مظفري

مصطفي اوصانلوي ،محمد
ميرزايي ،کاوه هدايتيفر ،سميرا
نوروزناصري ،آرين طاهري ،مهدي
علومي خسرو منصف شکري ،مريم
سلطانزاده ،مونا تاروردي

بهمنماه 90

ميرزاباقر علينژاد
هنگامه گلستان

بهمنماه 90

حسين فاطمي

اسفند  90و فروردين 91

طال جوران

به بهانه  29اسفند

بابك كاظمي

اسفند  90و فروردين 91

کف دستها بر خاک

به بهانهی سفرهای طالب در
ماه رمضان

محمدحسین سرانجام

مختار حسینزاده

گذشتۀ ناظر

به بهانهی هفتهی دفاع مقدس

مجید دوختهچیزاده

گهوارۀ ناآرام

چهل روز گذشت

احسان لطفی

مردادماه 91
شهریورماه 91

يك
خاطره

علی جدی ،پانتهآ
نقوی

مهرماه 91

تعزيهگردانها

ن ُه قاب از مجموعهي «خانوادۀ
ايراني»

محسن راستاني

آذرماه 91

قابهاي صبور

عكسهاي منتشر شدهاي از
حال و هواي انقالب

مجيد
دوختهچيزاده

بهمنماه 91

تنهايي پرهياهو

هفت قاب از آدمها و كتابها

آندره كرتژ

ارديبهشتماه 92

معوج

عكسهايي از لوله بخاري

احسان لطفي

جمعي از عكاسان

ديماه 91

چليك ،چليك

ن ُه قاب از دلخوش كنك
روزهاي نوروز

احسان لطفي

جمعي از عكاسان

اسفند 91و فروردين 92

بخش «درباره داستان»
سرفصل

تریبون

نویسنده /مترجم /مصاحبهكننده

نشانی

خداحافظ هاليوود

شرمن الكسي /نيما ملكمحمدي

مهرماه 89

عنوان

موضوع

يك ذهن چاق

لويس كارول /اميرحسين هاشمي

آبانماه 89

20
خرداد
سرفصل

تير

عنوان

مرداد
موضوع

مهر

شهريور

تریبون

نویسنده /مترجم /مصاحبهكننده

نشانی

نامهاي كنار جسد

ماريو بارگاس يوسا /عبداهلل كوثري

ديماه 89

جمهوري كلمات

سال بلو /نيما ملكمحمدي

بهمنماه 89

بافتن فرش داستان

فرانسيس فورد كاپوال /اميرحسين
هاشمي

اسفن د  89و فروردين90

كلم شك مپُر
فرسنگها دور از ِ

هاروكي موراكامي /نيما
ملكمحمدي

اسفن د  89و فروردين90

زماني براي ننوشتن

ريچارد فورد /اميرحسين هاشمي

ارديبهشتماه90

منتقد و نويسنده

خوليو كورتاسار /اميد نيكفرجام

شهريورماه 90

مراقب كيفت باش!

لين آرنز /مينا فرشيدنيك

مهرماه 90

يك خروار كاغذ سفيد

كاميلو خوزه سال /اميرحسين
هاشمي

آبانماه 90

چرا نويسنده شدم؟

جاناتان فرانزن  /كوشا خدابندهلو

آذرماه 90

خواننده ايدهآل من

جان آپدايك /اميرحسين هاشمي

ديماه 90

تئاتري با يك تماشاچي

ت فرانكلين /ارغوان غالمي
رو 

اسفند 90و فروردين 91

خلق مدام

آريل دورفمن /اميرحسين هاشمي

خردادماه 91

چهلونه درصد لذت ،پنجاهویک
درصد رنج

دیوید فاستر واالس /آیدین ورزی

تیرماه 91

داستاني در كار نيست

گفتوگو با دكتر اميرعلي
نجوميان

تیرماه 89

شهرزاد قصهگو داريم نه شهراد

گفتوگو با دكتر حسين پاينده

شهريورماه 89

نقد و نظر

كهنهسرباز پيجازيپوش

گفتوگو با كورت وونهگات
(قسمت اول)

علياصغر بهرامي

آذرماه 89

حرفهايترين لطيفه دنيا

گفتوگو با كورت وونهگات
(قسمت دوم)

علياصغر بهرامي

ديماه 89

هزارتوي بردبار خطوط

گفتوگو با شان کرنان

تا ابد زندگي كن

گفتوگو با ري بردبري

نيما ملكمحمدي ،سميرا قرائي

قصه عمو ِد خیمهی سینماست

گفتوگو با فرهاد توحیدی و
بلقیس سلیمانی دربارهی داستان
و سینما

مژگان ایالنلو

مردادماه 90

قلمبهدستان پُرزور

برشهايي از رمان آخر صدام،
چرچيل ،موسوليني و معمر قذافي

اميرحسين هاشمي

شهريورماه 90

داستان رستم دستان

فراز و فرود داستاننويسي براي
كميك در گفتوگو با حميد
بهرامي و مجتبي نيكاخالق

محمدرضا دوستمحمدي،
احسان لطفي

مهرماه 90

همهمهاي بين دو سكوت

توگو با ايزابل آلنده دربارهی
گف 
زندگي ،داستاننويسي و آثارش

فرهت افتخارالدين /شيدا ساالروند

بهمنماه 90

نوشتن به من خودآگاهي ميدهد

گفتوگوبا آليسمونرو دربارهی
زندگي ،نويسندگي و خاستگاه
آثارش (قسمت اول)

گرم گيبسون /مژده دقيقي

اسفند  90و فروردين 91

نوشتن براي خوانندهی آرماني

س مونرو دربارهی
گفتوگوبا آلي 
زندگي ،نويسندگي و خاستگاه
آثارش (قسمت دوم)

گرم گيبسون /مژده دقيقي

اردیبهشتماه 91

اسفن د  89و فروردين90
ارديبهشتماه 90

آبان
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آذر

آبان
سرفصل

ن
بهم 

ي
د

اسفند و فروردين
نویسنده /مترجم /مصاحبهكننده

ارديبهشت

کالسیک
خوانی

عنوان

موضوع

جهنم  -بهشت

گفتوگو با احمد كساييپور

تیرماه 89

نشانی

تراش نامرئي الماس «عقل و احساس»

گفتوگو با رضا رضايي

آبانماه 89

چگونه رمان بخوانيم؟

حسين پاينده

اردیبهشتماه 91

واقعيت در داستان

آليس مونرو /ايمان عقيليان

تیرماه 89

پرندهها و شيرها

نورمن ميلر /مژده دقيقي

مردادماه 89

رامكننده

محمدرضا كاتب

آذرماه 89

كودكي از دست رفته
ِ

گراهام گرين /رضا رضايي

ديماه 89

داستان را جعل نكن

جويس كارول اوتس /نهال نفيسي

اسفن د  89و فروردين90

هستی خودمختار کلمات

علی موذنی

مردادماه90

مرتضي كربالييلو

مهرماه 90

آتش شناخت رمان

جستار

چالشها و جذابيتهاي
داستاننويسي براي بازي

متين ايزدي ،سيدطه رسولي

آبانماه 90

بيترسي

چگونه ميتوانيم آثاري ماندگار
خلق كنيم؟

محمدرضا كاتب

ديماه 90

خطر تكروايت

چطور كليشهها به تنها روايت
موجود تبديل ميشوند؟

چيماماندا نگزي آديچي /مرضيه
نيرومند

ديماه 90

اي .ال .دكتروف /سيدمصطفي
رضيئي

بهمنماه 90

جان تروبي /محمدگذرآبادي

خردادماه 91

تو قهرمان داستان مني

مالحظاتي بر تاريخ در داستان
فرض جادويي
آیا برای رمان پرتجربهی غربی،
ی
قلمرو کشفنشدهای باق 
مانده است؟

میالن کوندرا /رحیم قاسمیان

تیرماه 91

جان کالم

اهمیت دورنمایه در انتخاب و
چینش جزئیات داستان

نانسی کرس /امیرحسین هاشمی

تیرماه 91

نویسندگی و موقعیت بینابینی

چرا نویسنده همزمان باید به
سوژه نزدیک و از آن دور باشد؟

جان برجر /مرضیه نیرومند

مردادماه 91

به :فوئنتس

خودم را تکرار میکنم

جان بارت /محمد طلوعی

شهریورماه 91

ِ
ترومپت دیا

ماریو بارگاس یوسا /محمد
میرزاخانی

مهرماه 91

شرلوك هولمز عليه اوليس

آرتور كريستال /احسان لطفي

آبانماه 91

در ستايش ننوشتن

پيتر اُرنر /مرضيه نيرومند

آذرماه 91

پايان ناخوش

جوآن آكوچال /محمد كيوانفر

بهمنماه 91

آواي دوردست ورقها

آرتور كريستال /احسان لطفي

ارديبهشتماه 92

پيوند تكههايي از بدن مردگان

سيامك گلشيري

خردادماه 90

جعبه ابزار

رويا صدر

تيرماه 90

به نويسندهی جوان

ده تمرين داستاننويسي

جان گاردنر /سپهر شمسايي

شهريورماه 90

بيرحم باشيد

از روي دست زندگي

چرا ماجراهاي زندگي واقعي
داستانهاي خوبي از آب در
نميآيند؟

آليس ميلر /نهال نفيسي

آبانماه 90

22
خرداد
سرفصل

تير

عنوان

موضوع

شهريور
نویسنده /مترجم /مصاحبهكننده

نشانی

جعبه ابزار
درباره
نویسنده

فرآيند نه چندان خالقانه /چطور
سختکوشي در نوشتن زمينهساز الهام
ميشود؟

جوني بي.كول

اميرحسين هاشمي

آذرماه 90

از ديد ديگري

نانسي كرس

محمد طلوعي

بهمنماه 90

قهرمان و ضدقهرمان

ديويد ون

مرتضي كاردر

اسفند 90و فروردين 91

گيالس روي بستني

استيو آموند

مهسا ملكمرزبان

اردیبهشتماه 91

چرا مینویسیم؟

پریمو لوی

اثمار موسوینیا

شهریورماه 91

جرالد مارتین

عرفان مجیب

شهریورماه 91

پاییز آقای نویسنده

راستي ،داستاني ساده
است

سرگذشت دو جلد از كتاب «داستان راستان» استاد
مرتضي مطهري

نفيسه مرشدزاده ،حامد
هاديان

شهريورماه 89

تلفني در شب يلدا

سرگذشت داستان «ليليومهاي زرد»

سيامك گلشيري

مهرماه 89

حركت در «ميانه»

سرگذشت داستان «مردگانِ باغ سبز»

محمدرضا بايرامي

آبانماه 89

ذكر خون

سرگذشت داستان «شماس شامي»

مجيد قيصري

بهمنماه 89

سرباز بومي

سرگذشت داستان طعمه از «مجموعه پايكوبي»

محمد كشاورز

اسفن د  89و فروردين90

به خانه نگاه كن فرشته!

سرگذشت دو رمان اول تامس ُولف (قسمت اول) /از
كتاب «داستان يك رمان»

احمد كساييپور

خردادماه 90

شرح شورانگيز رنگها
و صداها

سرگذشت دو رمان اول تامس ُولف (قسمت دوم) /از
كتاب «داستان يك رمان»

احمد كساييپور

تيرماه 90

اول شخص غايب

سرگذشت كتاب «چمران به روايت همسر شهيد»

حبیبه جعفريان

شهريورماه 90

مردود!

نويسندههاي معروفي كه ناشران آثارشان را نپذيرفتند

ُرمي اولتوسكي /احسان
لطفي

اسفند 91و فروردين 92

سرفصل

عنوان

داستان یک داستان

عنوان

موضوع

نویسنده

نشانی

پشت
صحنه

سرفصل

مرداد

مهر

میز کار نویسنده

نویسنده /مترجم

نشانی

موضوع

دفترچة شطرنجي

علی خدایی

تيرماه 89

صدا ،موقوف

سیامک گلشیری

مردادماه 89

متكا روي صندلي

دونالد ام .موري /مينا فرشيدنيك

شهريورماه 89

شور نادانستگي

علي موذني

مهرماه 89

گاهي ايدهها س ِر زا ميميرند

هوشنگ مرادي كرماني

آذرماه 89

نوشتن مثلِ دويدن است

تريسي شواليه /شيما جوهرچي

ديماه 89

براي دگمه لباس ميدوزم

ابوتراب خسروي

بهمنماه 89

داستان چيه؟

مصطفي مستور

اسفن د  89و فروردين90

آبان
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آذر

آبان
سرفصل

میز کار نویسنده
سرفصل

ويژه
نمايشگاه
كتاب
سرفصل

ن
بهم 

ي
د

ارديبهشت

اسفند و فروردين

عنوان

موضوع

نویسنده /مترجم

برای کسی شهرت آرزو نمیکنم

گفتوگو با مارکز دربارهی عادتهای
نوشتن و خاستگاه تخیل در آثارش

احمد اخوت

مردادماه 90

اليروبي ناخودآگاه

عادتهاي نويسندگي ری بردبري

سم والر /روزبه استيفائي

آذرماه 90

احمد کساییپور

تیرماه 91

بهجای دانشگاه رفتم جنگ

نشانی

كلمه بهتر است يا عكس؟

اصغر عبداللهي

آذرماه 91

ت ناب در داستان كوتاه
خلق موقعي 

سيامك گلشيري

بهمنماه 91

چطور آمادهی نوشتن ميشوم

رابينسن /الهام شوشتريزاده
ركسانا
ُ

اسفند  91و فروردين 92

عنوان /موضوع

نویسنده /طراح

نشانی

ي پرهياهو
تنهاي 

كامبيز درمبخش

ارديبهشتماه90

كتاب ،سرنوشت من است /گفتوگو با مهدی فیروزان دربارهی کتاب

حبیبه جعفریان ،احسان لطفی

عنوان

ارديبهشتماه90

با هم
نویسی
میز کار فیلمنامه نویس
میز کار مترجم

موضوع

نویسنده/مترجم

نشانی

2

قسمت ششم :چگونه داستان و ساختار
فیلمنامه را بسازیم؟

کلودیا جانسون ،مت استیونز/
امیرحسین هاشمی

مردادماه90

فيلمنامهنويسي يعني
بازنويسي

قسمت آخر :چگونه طرح اول فيلمنامه
را بنويسيم؟

کلودیا جانسون ،مت استیونز/
امیرحسین هاشمی

شهريورماه 90

رسید خود را دریافت کنید

قسمت اول :شرح جفتوجورکردن مواد اولیه
برای فیلمنامه

هادی مقدمدوست

تیرماه 91

یه آدمی ،چه آدمی

قسمت دوم :ایدهپردازی برای ساخت
شخصیتها

هادی مقدمدوست

هاردم پریده

ت
قسمت سوم :ایدهپردازی براساس جمال 
گذری و خیابانی

هادی مقدمدوست

شهریورماه 91

«ماجرا»جویی

قسمت چهارم :چطور قصهی فیلم را
پیدا کنیم؟

هادی مقدمدوست

مهرماه 91

منظور؟

قسمت پنجم :چطور با داشتن شخصيت،
مضمون فيلم را پيدا كنيم؟

هادی مقدمدوست

آبانماه 91

رسم دورانديشي

قسمت ششم :چطور با داشتن مضمون ،پايان
فيلم را پيدا كنيم؟

هادی مقدمدوست

آذرماه 91

سفارش شما حاضر است

قسمت آخر :چطور با داشتن مضمون ،لحن
فيلم را پيدا كنيم؟

هادی مقدمدوست

بهمنماه 91

« ُمرد» یا «درگذشت» یا
«از دنیا رفت»

در باب ترجمهی ادبی /قسمت اول:
حرفهای بودن

مجید اسالمی

مردادماه 91

خیانت یا وفاداری؟

در باب ترجمهی ادبی /قسمت دوم :آزادی
مترجم

مجید اسالمی

شهریورماه 91

آیا ترجمه به نوشتن کمک
میکند؟

در باب ترجمهی ادبی /قسمت سوم :ترجمه
و نوشتن

مجید اسالمی

مهرماه 91

جابهجايي اركان جمله با
الهام از ادبيات كهن

در باب ترجمهي ادبي /قسمت چهارم:
افزايش ظرفيت زبان

مجيد اسالمي

آبانماه 91

الهام از زبان كوچه

در باب ترجمهي ادبي /قسمت پنجم:
زبان محاوره

مجيد اسالمي

آذرماه 91

نقشة راه

مردادماه 91

آيا ترجمة خوب بايد حتما
روان باشد

در باب ترجمهي ادبي /قسمت آخر :بدعت

مجيد اسالمي

ديماه 91

بعد از روز آخر

در باب ترجمهی ادبي /گزارش پاياني

مجيد اسالمي

اسفند  91و فروردين 92

24
خرداد

سر فصل

آلبوم
2

مرداد

تير

مهر

شهريور

عنوان

موضوع

عكس /ترجمه

نشاني

بشقابهاي داستاني

چند عكس از وعدههاي غذايي
شخصيتهاي بهيادماندني

عكس :دينا فرايد

ديماه 91

روي پوست رمان

طرح جلدهايي كه نماد كتابهايشان
شدند

ترجمه :مرضيه نيرومند

ارديبهشتماه 92

بخشهای پیشین این مجموعه با عنوان «کتاب ضمیمهی  :1با هم نویسی» در بخش چاپ عصر منتشر شده است.

بخش «پایان خوش»
سرفصل

عنوان

نویسنده /مترجم

نشانی

قسمت اول :يه داد بزن ببينم

حامد حبيبي

خردادماه 90

خاطرات يك دادزن

قسمت دوم :عقلتو باز كن

حامد حبيبي

تيرماه 90

قسمت سوم :بزبز خطي

حامد حبيبي

مردادماه 90

قسمت چهارم :قطعه هنرمندان

حامد حبيبي

شهريورماه 90

قسمت پنجم :دادزن در كرانه

حامد حبيبي

مهرماه 90

قسمت ششم :لحظه درست جنايت

حامد حبيبي

آبانماه 90

قسمت هفتم :دادزني از المانچا

حامد حبيبي

آذرماه 90

راهنماي زندگي مدرن

قسمت هشتم :صبح صادق

حامد حبيبي

ديماه 90

چگونه در هواپيما غذا بخوريم؟

اومبرتو اكو /اميرحسين هاشمي

خردادماه 90

چطور با راننده تاكسي روبهرو شويم؟

اومبرتو اكو /اميرحسين هاشمي

تيرماه 90

چگونه بستنی بخوریم؟

اومبرتو اكو /اميرحسين هاشمي

مردادماه 90

چگونه به چهرههاي آشنا واكنش نشان دهيم؟

اومبرتو اكو /اميرحسين هاشمي

شهريورماه 90

چطور با نامه و تلگراف روبهرو شويم؟

اومبرتو اكو /اميرحسين هاشمي

مهرماه 90

چگونه يك شغل نان و آبدار پيدا كنيم؟

اومبرتو اكو /اميرحسين هاشمي

آبانماه 90

چطور در نقش سرخپوستها بازي كنيم؟

اومبرتو اكو /اميرحسين هاشمي

آذرماه 90

چطور در مورد فوتبال صحبت نكنيم؟

اومبرتو اكو /اميرحسين هاشمي

ديماه 90

با تشكر از توقف شما

جك هندي /احسان لطفي

خردادماه 90

مستند حيات وحش من

جك هندي /احسان لطفي

تيرماه 90

قصههاي شهر ديوانه

محض اطالع

جک هندی /احسان لطفی

مردادماه 90

كارهايي كه امروز بايد انجام بدهم

جك هندي /احسان لطفي

شهريورماه 90

صداهاي توي سرم

جك هندي /احسان لطفي

مهرماه 90

اكتشاف بزرگ

جك هندي /احسان لطفي

آبانماه 90

جدي بگيريد

جك هندي /احسان لطفي

آذرماه 90

جانوران دور و ب ِر ما

جك هندي /احسان لطفي

ديماه 90

خط اضطراری

دیمیتری مارتین /احسان لطفی

تیرماه 91

آبان
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آذر

آبان
سرفصل

ن
بهم 

ي
د

ارديبهشت

اسفند و فروردين

قصههاي شهر ديوانه

عنوان

نویسنده /مترجم

نشانی

راهنمای استفاده از چراغ جادو

دیمیتری مارتین /احسان لطفی

مردادماه 91

نیش زنبور

دیمیتری مارتین /احسان لطفی

شهریورماه 91

هفت جان

ديميتري مارتين /احسان لطفي

آبانماه 91

ما حاملهايم!

ديميتري مارتين /احسان لطفي

آذرماه 91

اسكروچ ،سكانسهاي حذف شده به ضميمهي مجموعه فال

ديميتري مارتين /احسان لطفي

ديماه 91

تاريخ متفاوت ادبيات
خردهروايتهاي زن وشوهري

آمار

ديميتري مارتين /احسان لطفي

بهمنماه 91

دربارهی بيلي و خداحافظي

ديميتري مارتين /احسان لطفي

اسفند  91و فروردين 92

دكترهاي نويسنده يا پنج شباهت سرنگ و خودنويس را نام ببريد

ياسر مالي

خردادماه 90

گوگول خود باشيد یا پنج درس تاریخی برای نوشتن داستان کوتاه

ياسر مالي

تيرماه 90

مزرعهی پرورش کافکا یا چطور فرزندانمان را نویسنده بار بیاوریم

یاسر مالی

مردادماه 90

از روي دست رماننويس يا سيزده دستور مجرب براي اينکه چگونه يک
سرقت ادبي تميز انجام بدهيم

یاسر مالی

شهريورماه 90

مثل كود براي سبيل يا پنج عادت الزم براي تبديل شدن به يک
نويسندهی بزرگ (قسمت اول)

ياسر مالي

مهرماه 90

جورابهاي ناباكوف يا پنج عادت الزم براي تبديل شدن به يک نويسندهی
بزرگ (قسمت دوم)

ياسر مالي

آبانماه 90

آدونيس را ترور كنيد يا پنج توصيهی مجرب براي گرفتن نوبل ادبيات

ياسر مالي

آذرماه 90

يلدا با فيتز جرالد اضافه يا نويسندهها را آخر پاييز ميشمرند؟

ياسر مالي

ديماه 90

نويسندگي در شكم نهنگ /سال  91چه سرنوشتی در انتظار داستاننویسان
خواهد بود؟

ياسر مالي

اسفند 90و فروردين 91

سفر مردانه ،سفر زنانه

احسان عمادي /زهرا الوندي

شهريورماه 90

پاز نكن! يا قيلم ديدن زنانه ،فيلم ديدن مردانه

احسان عمادي /زهرا الوندي

مهرماه 90

احسان عمادي /زهرا الوندي

آبانماه 90

دسك تاپ يا رسيدگي زنانه ،رسيدگي مردانه
3

احسان عمادي /زهرا الوندي

آذرماه 90

پس از پِت پِت

احسان عمادي /زهرا الوندي

آبانماه 91

اول تو بپر

احسان عمادي /زهرا الوندي

آذرماه 91

بعدا حرف ميزنيم

احسان عمادي /زهرا الوندي

ديماه 91

پادشاه سيارك يا تنهايي زنانه يا تنهايي مردانه

حكايت
همسايه

يعني چي شده؟

احسان عمادي /زهرا الوندي

بهمنماه 91

پشت صحنه

احسان عمادي /زهرا الوندي

اسفند 91و فروردين 92

لطفا يك خلوصي براي من بياوريد

مظفر ايزگو /ناصر فيض

اسفند 90و فروردين 91
اردیبهشتماه 91

قصههاي
خياباني

خردادماه 91
مهرماه 91

26
خرداد
سرفصل

خانش
پنجره
جلویی
اول شخص
راحت
وضعیت
کبود
سانچوپانزا
دساتير
(فرهنگ خيالي
كلمات)
3

تير

مرداد

عنوان

شهريور
نویسنده /مترجم

مهر
نشانی

جهاننوشتار

فریبرز جهاندیده

تیرماه 91

واژگونی واژگان

فریبرز جهاندیده

مردادماه 91

آخوشانک

فریبرز جهاندیده

شهریورماه 91

قربانخان وارد میشود

مهدی محمدی

تیرماه 91

قربانخان رسانهای میشود

مهدی محمدی

مردادماه 91

درها را رنده کنید

زهرا درمان

تیرماه 91

نویسنده اتاق بغلی

زهرا درمان

مردادماه 91

چه کسی آب سد را جابهجا کرد

زهرا درمان

شهریورماه 91

آناتومی ونداد

کسری فروهی

مردادماه 91

هند و هلند

کسری فروهی

شهریورماه 91

بازديد آفندي یا سواری در نمایشگاه مطبوعات

ياسر مالي

آبانماه 91

هفت خان پوتبوك يا چطور هزار كتاب را در صدمتر آپارتمان جا دهيم

ياسر مالي

آذرماه 91

فن ناخن اژدها يا چگونه نتيجهي فالها را به نفع خودمان تغيير دهيم

ياسر مالي

ديماه 91

دايرهالمعارف پيچ يا چطور يك كتاب يا مطلب را ننويسيم يا س ِر وقت

ياسر مالي

بهمنماه 91

پارتي ترميناتور يا ختم سريع يك مهماني ،صددرصد ادبي

ياسر مالي

اسفند 91و فروردين 92

دانشگاه مجازي علوم الينفع يا يكنفر آدم چندتا سررسيد الزم دارد؟

ياسر مالي

ارديبهشتماه 92

بَدَك

اميرحسين هاشمي ،زهرا درمان

آبانماه 91

وقع

اميرحسين هاشمي

آذرماه 91

ن خيال
عي 

اميرحسين هاشمي

بهمنماه 91

راضي به زحمت

اميرحسين هاشمي

ارديبهشتماه 92

ادامهی این مجموعه با عنوان «یک زندگی» در بخش روایتهای مستند منتشر شده است.

سرفصل

عنوان

طراح

نشانی

چراغ چكه ميكند

كامبيز درمبخش

خردادماه 90

داستانهاي ديدني

گلوله آب ميشود

كامبيز درمبخش

تيرماه 90

درخت خیال

كامبيز درمبخش

مردادماه90

پروانهها

كامبيز درمبخش

شهريورماه 90

طلوع برف

كامبيز درمبخش

مهرماه 90

يه گل ،دو گل

كامبيز درمبخش

آبانماه 90

مثل تو ميشوم

كامبيز درمبخش

آذرماه 90

جوجههاي برف

كامبيز درمبخش

ديماه 90

فرش قرمز براي بهار

كامبيز درمبخش

اسفند90و فروردين 91

شاخ برگ

كامبيز درمبخش

اردیبهشت 91

آبان
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آذر

آبان
سرفصل

ن
بهم 

ي
د

عنوان

اسفند و فروردين
طراح

ارديبهشت
نشانی

داستانهاي ديدني

دودكشها

كامبيز درمبخش

خردادماه 91

میم مثل ماه

كامبيز درمبخش

تیرماه 91

شوت

كامبيز درمبخش

مردادماه 91

جاده باریک میشود

کامبیز درمبخش

شهریورماه 91

پژمرده نباش

کامبیز درمبخش

مهرماه 91

بعد از باران

كامبيز درمبخش

آبانماه 91

داستانهاي ديدني 17

كامبيز درمبخش

آذرماه 91

داستانهاي ديدني 18

كامبيز درمبخش

ديماه 91

داستانهاي ديدني 19

كامبيز درمبخش

بهمنماه 91

داستانهاي ديدني  20و پشت صحن ه

كامبيز درمبخش

اسفند  91و فروردين 92

داستانهاي ديدني 21

كامبيز درمبخش

ارديبهشتماه 92

خرگوش ،پر!

اندي رايلي

خردادماه 90

آلبومهاي زيرزميني

سقوط اضطراري

اندي رايلي

تيرماه 90

میخ و آفتاب تموز

اندی رایلی

مردادماه 90

ساكت!

اندی رایلی

شهريورماه 90

افسانه كانگورو

اندی رایلی

آبانماه 90

مردها كچل نميشوند يا چطور بچهها را سر کار بگذاريم؟

اندی رایلی

آذرماه 90

ضلع پنجم مربع يا چطور بچهها را سر كار بگذاريم؟

اندی رایلی

ديماه 90

پايان
خوش
نوروزي

داستان يك عكس

جمعي از نويسندگان

اسفند 91و فروردين 92

سرفصل

عنوان

موضوع

نشانی

داستان یکخطی

مسابقهی تیرماه و برندگان نهایی اردیبهشت

شماره چهاردهم ،دوره جدید/

مسابقه

داستان یکخطی

مسابقهی مردادماه و برندگان نهایی خرداد

شماره پانزدهم ،دوره جدید/

داستان یکخطی

مسابقهی شهریورماه و برندگان نهایی تیر

شماره شانزدهم ،دوره جدید/

داستان یکخطی

مسابقهی مهرماه و برندگان نهایی مرداد

شماره هفدهم ،دوره جدید/مهر

داستان یکخطی

مسابقهی آبانماه و برندگان شهريور ماه

شماره هجدهم ،دوره جدید/آبان

داستان یکخطی

مسابقهی آذرماه و برندگان مهر ماه

شماره نوزدهم ،دوره جدید/آذر

داستان یکخطی

مسابقهی ديماه و برندگان آبانماه

شماره بيستم ،دوره جدید/دي

داستان یکخطی

مسابقهی اسفندماه و برندگان ديماه

شماره بيستودوم ،دوره جدید/

داستان یکخطی

مسابقهی بهمنماه

شماره بيستويكم ،دوره جدید/

داستان یکخطی

مسابقهی ارديبهشتماه و برندگان مسابقه بهمنماه

شماره بيستوسوم ،دوره جدید/

28
خرداد

مرداد

تير

مهر

شهريور

بخش «چاپ عصر»
سرفصل

پشت صحنه
سرفصل

کتاب ضمیمهی :1
4باهمنویسی
کتاب ضمیمهی  : 2درک کمیک
4

عنوان

موضوع

نشانی

بی نونِ نوشتن

شغل دو ِم نویسندهها

مردادماه 89

دو نويسنده و يك سقف

زن و شوهرهاي دنياي داستاننويسي

شهريورماه 89

جاودانگي با يك كتاب

داستاننويساني كه فقط يك كتاب نوشتهاند

مهرماه 89

جنگ ستارگان

شاخوشانهكشيدن غولهاي عالم ادبيات

آبانماه 89

مختصر ،مفيد

عمرهاي كوتاه اما پربار در عالم ادبيات

آذرماه 89

چلهنويسي

نويسندههايي كه در زماني كمتر از يكماهونيم رمان نوشتند

ديماه 89

ِ
كودك برون

شخصيتهاي سياسياجتماعي كه داستان كودك نوشتهاند

بهمنماه 89

عنوان

نویسنده

مترجم

نشانی

قسمت اول :پينگپنگ خالق

كلوديا جانسون ،مت استيونز

اميرحسين هاشمي

ديماه 89

قسمت دوم :اي برادر كجايي

كلوديا جانسون ،مت استيونز

اميرحسين هاشمي

بهمنماه 89

قسمت سوم :اتاق امن

كلوديا جانسون ،مت استيونز

اميرحسين هاشمي

ارديبهشتماه 90

قسمت چهارم :از زندگي ايده بگير

كلوديا جانسون ،مت استيونز

اميرحسين هاشمي

خردادماه 90

قسمت پنجم :سفر آغاز ميشود

كلوديا جانسون ،مت استيونز

اميرحسين هاشمي

تيرماه 90

قسمت اول :کمیک چیست؟

اسکات مککلود

احسان لطفی

تیرماه 89

قسمت دوم :طراح در برابر نويسنده

اسکات مککلود

احسان لطفی

مردادماه 89

قسمت سوم :خون در ناودان

اسکات مککلود

احسان لطفی

شهريورماه 89

قسمت چهارم :نگاه شرقي ،نگاه غربي

اسکات مککلود

احسان لطفی

مهرماه 89

قسمت پنجم :ريسمان زمان

اسکات مککلود

احسان لطفی

آبانماه 89

قسمت ششم :حركت در زمان

اسکات مککلود

احسان لطفی

آذرماه 89

قسمت هفتم :زندگي در خطوط

اسکات مککلود

احسان لطفی

ديماه 89

قسمت هشتم :دنياي مرئي نامرئي

اسکات مککلود

احسان لطفی

بهمنماه 89

قسمت نهم :بنماي و بگو

اسکات مککلود

احسان لطفی

ارديبهشتماه90

ادامهی این مجموعه با همین عنوان در بخش «درباره داستان» منتشر شده است.

بخش «آخر داستان»
طراح

نشانی

هما دلوراي

شهریورماه 89

محمدرضا عبدالعلي

مهرماه 89

ايمان راد

آبانماه 89

ايمان صفايي

آذرماه 89

آبان
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آذر

آبان

ن
بهم 

ي
د

طراح

نشانی

فرهاد فزوني

ديماه 89

اميرحسين قوچيبيك

بهمنماه 89

فرزاد اديبي

اسفن د  89و فروردين90

روحاله گیتينژاد

ارديبهشتماه 90

مسعود نجابتی

اسفند  90و فروردین 91

ارديبهشت

اسفند و فروردين

بخش «روایتهای زمستانی»
عنوان

هایکو
عنوان

توضيحات /عكاس

نشانی

شاعر

مترجم

ماسااو کاشیکی

کیمیه مائهدا

بهمنماه 90

تانا كاتاداشي

کیمیه مائهدا

بهمنماه 90
بهمنماه 90

ايداداكوتسو

کیمیه مائهدا

سوسهكي ناتسومه

مرتضي بغدادي

تاكاشي ماتسوموتو

مرتضي بغدادي

بهمنماه 90

هاشين كاجي وارا

مرتضي بغدادي

بهمنماه 90

تيجو ناكامورا

آيت حسيني

بهمنماه 90

عليرضا ميرزايي؛ از مجموعهي «سفيد مايل به سفيد»

بهمنماه 90

نام شعر

شاعر /مترجم

نشانی

حرمان

احمدرضا احمدي

بهمنماه 90

دست سرد

ضياء موحد

بهمنماه 90

در صبحي غافلگير

علي اسداللهي

بهمنماه 90

تمام زمستانهايي كه نبودي

عباس صفاري

بهمنماه 90

شعر

كابوس

حميدرضا شكارسري

بهمنماه 90

ميدان خسته

ي ميرافضلي
سيدعل 

بهمنماه 90

آدمبرفي

گوچنگ /سيداحمد نادمي

بهمنماه 90

از مارس 1979

توماسترانسفترومر /سيداحمد نادمي

بهمنماه 90

برف ميبارد امشب

يانيس ريتسوس /محسن آزرم

بهمنماه 90

 19اكتبر 1990

آلدو تامبليني /فرزانه دوستي

بهمنماه 90

