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 مجله ی داستان همشهری

نماية سه سال انتشار
شماره هاي تیر 89 تا اردیبهشت 92

بخش »درباره زندگی«

نشانیمترجمنویسندهعنوان
تیرماه 89مینا فرشیدنیکدوریس لسینگسقف باالی سرت را نگه دار

تیرماه 89ایمان عقیلیاناستفن كینگبه خاطر یک بطري شربت صورتي

تیرماه 89محمدرضا بایرامينقش ناگزیر

تیرماه 89یاسر مالياینک شلم شوربا

مردادماه 89مهسا ملک مرزبانموریل اسپاركیادگاري كتاب اول

مردادماه 89یاسر ماليدیوید سدریسخانه ی ساحلي ما

مردادماه 89آقانجفي قوچانيطلبگي در سنة 1250

مردادماه 89فیروزه گل سرخيستاره اي سر دوشم

شهریورماه 89نیما ملک محمديكولوم مک كانگل سرخي براي دروازه بان

شهریورماه 89ایمان عقیلیانجان بنویلآهنگ آن گوي

شهریورماه 89لیال حسینيال. ام الزاروفبند نویسندگان بد اقبال

شهریورماه 89مهدي دادخواه تهرانيویراستن عیب سر زلف

شهریورماه 89احسان رضایيبراي خاطر كتاب ها

مهرماه 89مینا فرشیدنیکمري گوردونتنها سفر خانوادگي ما

مهرماه 89شیوا مقانلوآندره دبوسهمة سه شنبه هاي من

مهرماه 89مصطفي مستورهیوالي تفاوت

مهرماه 89علي خدایيروزهاي من و اصفهان

آبان ماه 89شیوا مقانلوالكساندر همنیادگاران درخشان

آبان ماه 89مینا فرشیدنیکدوریس لسینگمرگ یک صندلي

آبان ماه 89محمدحسن شهسواريخواهم گفت چرا

آبان ماه 89محمد طلوعيراه رسیدن به محال

آذرماه 89امیرحسین هاشميماریو بارگاس یوساپي یر كوچولو

آذرماه 89نیما ملک محمديهنري لوئیس گیتسدر آشپزخانه

آذرماه 89فریبا وفيف. و

آذرماه 89یاسر ماليپسر برگزیده
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نشانیمترجمنویسندهعنوان
دي ماه 89احسان لطفينورا افرونارثیه فامیلي

دي ماه 89لیال حسینيهنري بروملخانه ی كاغذي

دي ماه 89اسداهلل امرایيمفت خواني ممنوع

دي ماه 89حبیبه  جعفریانشلیک به مرگ

 بهمن ماه 89احسان لطفيبیل برایسونخبرنگار بیسبال

 بهمن ماه 89مینا فرشیدنیکجنیفر ایگانداد و ستد با مردگان

 بهمن ماه 89محسن كاظميافسانه ی حسین بنا

 بهمن ماه 89سپینود ناجیانیادم تو را فراموش

اسفند  89 و فروردین  90جعفر مدرس صادقيداستان یک دوچرخه

اسفند  89 و فروردین  90احسان لطفياورهان پاموكتیله ها

اسفند  89 و فروردین  90جمشید ارجمندسبز قبا

اسفند  89 و فروردین  90بلقیس سلیمانيبانو

اسفند  89 و فروردین  90كوروش ادیمآیینه ها پیر نمي شوند

اسفند  89 و فروردین  90علیرضا محموديدایي مرتضي

اسفند  89 و فروردین  90حسین مهكامنام تو در هوش روزگار بماند

اردیبهشت ماه90ضحي كاظميامیلي هانحرف من این است

اردیبهشت ماه90زهرا درمانمارجوري گراسكاله گیس رنگین كماني

اردیبهشت ماه90محمد كشاورزرابرت راك، نیویورك و بي بي گل اندام

اردیبهشت ماه90جواد رسوليشمشیر زورو

خردادماه 90مینا فرشیدنیکتینا فياعترافات یک تردست

خردادماه 90علیرضا تقي خانياگر زنبورها نبودند

خردادماه 90فائزه جمالينقره اي

تیرماه 90احسان لطفياورهان پاموكاورهاِن دیگر

تیرماه 90سوگل مهاجريخاك نوچ

تیرماه 90حبیبه جعفریانبهشت ممنوعه

مردادماه90امیرمهدی حقیقتجومپا الهیریدست به دست كردن قصه ها

مردادماه90عباس عبدیماهی زدگی

مردادماه90احسان رضاییكتاب ِشن 

شهریورماه 90احمد دهقانیک صبح تا ظهر، جنگ

شهریورماه 90سیدرضا میركریميآقاي قندي نمكي

شهریورماه 90پرویز یغمایيلباسي بین كت و پالتو

شهریورماه 90بهناز شیرمحمديجونو دیازهمة پس انداز مادرم

شهریورماه 90احسان لطفياستیون كینگدومین فرزند

مهرماه 90فرزانه سالميدوریس لسینگدر آسمان اتفاق افتاد

مهرماه 90امیرحسین هاشميوین ونگهویت بازي 

مهرماه 90مسعود فروتنپریچهر 

مهرماه 90بلقیس سلیمانيآن سال ها، آن سال هاي دور

مهرماه 90یاسر ماليابر، خانه، خورشید

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد



3

نشانیمترجمنویسندهعنوان

آبان ماه 90مرضیه احديیاشار كمال رختخواب 

آبان ماه 90امیرحسین هاشميماركوس لفيبیمه عمر

آبان ماه 90بهناز شیرمحمديلوییز اردریچدوربرگردان

آبان ماه 90بهاءالدین خرمشاهيیخ سرخ 

آبان ماه 90محمدحسن شهسواريخدا از سر تقصیرات من بگذرد

آبان ماه 90شرمین نادريگرگ

آذرماه 90داوود غفارزادگانفراموشان 

آذرماه 90رضا امیرخانيبلد

آذرماه 90حبیبه جعفریانهستة اندوه 

آذرماه 90امیرحسین هاشميآرتور كستلراختراع افسانه اي

آذرماه 90پویا كرم بخشدیوید فاسترواالساز دسترس اطفال دور نگه دارید

آذرماه 90آراز بارسقیانهشام مطررویاي پدر

دي ماه 90مرضیه احدياورهان ولي كانیکبي كاري

دي ماه 90شیدا ساالروندمیل ملويگرم یا سرد

دي ماه 90امیرحسین هاشميخولیو كورتاسارچراگاه سفید

دي ماه 90علیرضا محموديیكي نبود، یكي بود

دي ماه 90فیروزه گل سرخيبه خاطر عروسک ها

بهمن ماه 90امیرحسین هاشمياستیون كینگجادۀ شماره پنج

بهمن ماه 90روزبه استیفائيمایكل ویتنرخانة برف

بهمن ماه 90سولماز حدادیانكریستوفر موریسیک ده تمام عیار

بهمن ماه 90محسن كنگرلوقصة اعالمیه 

بهمن ماه 90محمدحسین جعفریاناز كاپیتال ماركس تا رسالة امام )ره(

 اسفند90 و فروردین 91احسان لطفيجورج اورولخاطرات كتاب فروشي

 اسفند90 و فروردین 91احمد كسایي پورامبرتو اكواولش چي شد، آخرش چي شد

 اسفند90 و فروردین 91ابوتراب خسرويخیال یک صبح بهاري

 اسفند90 و فروردین 91محمدرضا هنرمندویترین

 اسفند90 و فروردین 91سوگل مهاجريكلید اضافي

 اسفند90 و فروردین 91هادي مقدم دوستهمة آنچه با دماغ مي شنوي

اردیبهشت ماه 91اسداهلل امراییژوزه ساراماگوتكه ای نان ذرت و مشتی نان

اردیبهشت ماه 91فرشید عطاییالكساندر همن آكواریوم

اردیبهشت ماه 91مسعود فروتنگردن بندی از قطانجق

اردیبهشت ماه 91شمیم مستقیمیرّد لبو بر پیراهن فراری ناكام

اردیبهشت ماه 91حبیبه جعفریاننامادری

اردیبهشت ماه 91سپینود ناجیانچروك های زیر گردن

خردادماه 91شیدا ساالرونداسكار ایخوئلوسمهماني پدرانه 

خردادماه 91سولماز حدادیانمارك توایندوئل

خردادماه 91مصطفي رحماندوستمهره اندازان

خردادماه 91شادمهر راستینمي خواهي مرا چگونه بشناسي؟
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نشانیمترجمنویسندهعنوان

خردادماه 91حسین وحدانيرضایت نامه 

تیرماه 91محمد صالح عالتابستان جان  است

تیرماه 91علی خداییچند روایت معتبر از ماست و خیار

تیرماه 91احسان سنایی اردكانیمارتین هایدگرچرا روستانشین ام؟

تیرماه 91محمد میرزاخانیپُل آسترروز تولدت آمده و رفته  است

مردادماه 91هوشنگ گلمكانی تابستان چهارده سالگی

مردادماه 91جواد محققسرمقالة اتفاقی

مردادماه 91احمد شاكریصفحة 396

مردادماه 91یاسر مالیقلعة اسرارآمیز

مردادماه 91حسین سلیمانیسكة گمشده

مردادماه 91شیدا ساالروندنورا افروناز گردنم خوشم نمی آید

مردادماه 91فریبا گرانمایهمایكل پرنتیحقایق كثیف

شهریورماه 91سولماز حدادیانرابرت كاپادست لرزه

شهریورماه 91احسان لطفیاسپنسر پالتواقعه و واقعیت

شهریورماه 91مرضیه احدیگولسه بیرسلماكارونی

شهریورماه 91مجید قیصریاولین لب خند، آخرین آه

شهریورماه 91محمد بكاییپیک

مهرماه 91محمد صالح عالپشِت پلِک تَر پاییز

مهرماه 91محمدحسین پاپلی یزدیشازده حمام

مهرماه 91سروش صحتكجا می روی؟

مهرماه 91جورج اورولجنایِت هشت سالگی

مهرماه 91مجید منتظرمهدیاورهان پاموكرنج ها و لذت های مدرسه

آبان ماه 91محمد میرزاخانيچارلز بوكفسكيجوش

آبان ماه 91حمیدرضا صدرنیک هورنبيبهترین لحظة دنیا

آبان ماه 91فریدون صدیقيهزار سالگي

آبان ماه 91سیدعلي میرفتاحمن به بي  سیم و زري مأنوسم

آذرماه 91علیرضا شجاع نوريهمه حجت مسلماني من

آذرماه 91حسین پاكدلو سبزه میدان تمام جهان نبود

آذرماه 91حسین كاظمي  یزديریچارد باوشخیلي وقت پیش

آذرماه 91رحیم قاسمیانتامس بلردزدها هم هكلبري فین مي خواهند

آذرماه 91بهناز شیرمحمديساندرا سیسنروسسوداي مادرم

دي ماه 91احمدرضا احمديبرف َگرد

دي ماه 91بهروز رضويسفر انار

دي ماه 91مسعود فروتنملكة یلدا

دي ماه 91شكوه قاسم نیاتَِته جان

دي ماه 91شیدا ساالروندایمي تِنُكمدها حرف مي زنند

دي ماه 91احسان لطفيدیوید سدریسبذار برف بیاد
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نشانیمترجمنویسندهعنوان

بهمن ماه 91محمدعلي فارسيخودش خواست

بهمن ماه 91سیدرضا میركریمیكودك، سرباز و پدر

بهمن ماه 91شیدا ساالروندآلما گیرموپریتودردسر خدمت كار

بهمن ماه 91مرضیه نیرومندجانت وینترسنمن و پول

بهمن ماه 91مجتبي آذرشب زاویهاسپایک میلیگانتوپچي فریک

اسفند 91 و فروردین 92كیانوش عیاريتكرار تكاني

اسفند 91 و فروردین 92پرویز كردوانيشیریني ِ از آب گذشته

اسفند 91 و فروردین 92مهدي محسنیان  رادزهرا و توسعة روستایي

اسفند 91 و فروردین 92زویا پیرزادبانوي قرمزپوش

اسفند 91 و فروردین 92نغمه ثمینيسراپا سفید

اسفند 91 و فروردین 92حبیبه جعفریانمیراث جهاني بشریت

اسفند 91 و فروردین 92محمد میرزاخانيارنست همینگ ويگاوبازي

اسفند 91 و فروردین 92احسان لطفياورهان پاموكموزۀ مادربزرگ

اسفند 91 و فروردین 92پوالد تالیسالله چیني

اسفند 91 و فروردین 92شیدا ساالروندنورا افرونآروباي من

اردیبهشت ماه 92سیدمحمد مرعشيكتاب با پرتقال َدرهم

اردیبهشت ماه 92غالمرضا امامیپسرك و كتاب

اردیبهشت ماه 92یاسر ماليده درصد

اردیبهشت ماه 92ایمان حسیني شكیبآناتول برویاردكافكا ُمد بود

اردیبهشت ماه 92شیدا ساالرونداَبیگیل دویچآواز كتاب خانة من

بخش »داستان«

نشانیمترجمنویسندهعنوانسرفصل

ان
ست

دا

تیرماه 89امیرمهدي حقیقتریچارد فوردبا من دعوا كن

تیرماه 89مصطفي مستورمرغابي هاي باغ وحش سینما مولن  روژ

تیرماه 89داوود غفارزادگانكالغ

تیرماه 89مرجان فوالدوندصفحة آخر

تیرماه 89فیروزه گل سرخيفالور مریم

تیرماه 89نیما دهقانيسگ برقي

مردادماه 89احسان لطفيگریس پاليپایان چخوفي

مردادماه 89علي فارسي نژادجان مكسول كوئتزيآقاي كوئتزي جوان

مردادماه 89محمد طلوعيپروانه

شهریورماه 89جعفر مدرس صادقيزیر همان پل

شهریورماه 89حامد حبیبيپیژامة راه راه من

شهریورماه 89حسین مهكامدر معرض

شهریورماه 89دینا كاویانيشما از كجا بادمجان مي خرید؟

شهریورماه 89برنارد ماالمودخواندني هاي تابستان

مهرماه 89مرتضي  سرهنگيمثل ماه

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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نشانیمترجمنویسندهعنوانسرفصل

ان
ست

دا

مهرماه 89داوود غفارزادگانتأمالت یک دوزنده

مهرماه 89سپینود ناجیانیخچال

مهرماه 89سلمان باهنررضا رزم

مهرماه 89مژده دقیقيمارگرت اتوودهنر آشپزي و پذیرایي

مهرماه 89فرزانه دوستي، محمد طلوعيجان چیورحس یک مسافر احمق

آبان ماه 89ابوتراب خسرويدر حال كودكي

آبان ماه 89حامد حبیبيانگار بچه اي آنجا خوابیده باشد

آبان ماه 89حسین یعقوبيایوان ایوانوویچ مازورسكيپنج داستان

آذرماه 89كورش اسديخانة كبود

آذرماه 89مجید قیصريآتش

آذرماه 89داوود غفارزادگانسكوت

آذرماه 89نیما دهقانپاییدن مور بي مملكت

آذرماه 89امیرمهدي حقیقتبرنارد ماالمودآسانسور

آذرماه 89مینا فرشیدنیکپاتریشیا هاي اسمیتمسأله با خانم بلین، مسأله با دنیا

دي ماه 89اصغر عبداللهيپیراهِن گمشدۀ هدا  گابلر

دي ماه 89محمدرضا عبداللهيآرایشگاه پرنیان

دي ماه 89سلمان باهنردكتر رسول خیوه اي

دي ماه 89مرجان بصیريشهد گل پارچه اي

دي ماه 89علي عبداللهيهاینریش بلسرفه در كنسرت

بهمن ماه 89عباس عبديعروسي بیرم

بهمن ماه 89حامد حبیبيگیالسي غلتیده زیر مبل

بهمن ماه 89آرش صادق بیگياز طرف ما

بهمن ماه 89فرزانه دوستي، محمد طلوعيجان چیورپسر ریزه

بهمن ماه 89ایمان عقیلیانجوزف ریچهزارویک، هزارودو

بهمن ماه 89مهشید میرمعزيهانس برایتن اَیشنرعقربة سرنوشت

اسفند  89 و فروردین 90هوشنگ مرادي كرمانيدرختو

اسفند  89 و فروردین 90داوود غفارزادگانشفي جان

اسفند  89 و فروردین 90سلمان باهنرامید مثقالي

اسفند  89 و فروردین 90احمد اخوتیان فریزرگزیدۀ مكالمه هاي تلفني استراوینسكي

اسفند  89 و فروردین 90مژده دقیقيایتن َكنینامپراتور هوا

اسفند  89 و فروردین 90نیما ملک محمديپیتر كريمنو دوست داري؟

اردیبهشت ماه 90زهره حكیميدره

اردیبهشت ماه 90علیرضا محمودي ایرانمهرآنچه دربارۀ زیپو نمي دانیم

اردیبهشت ماه 90علي به پژوهچسبیده به آسمان

اردیبهشت ماه 90مهدي علوميزماِن كوچه فرحناز

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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نشانیمترجمنویسندهعنوانسرفصل

ان
ست

دا

اردیبهشت ماه 90امید نیک فرجامخولیو كورتاسارپایاِن بازي

اردیبهشت ماه 90پویان غفاريلوك گوتیه بوشهحوالي خانة من

خردادماه 90احسان لطفيسعید صیرفي زادهاشتها

خردادماه 90امیرحسین خورشیدفرتلویزیوني

خردادماه 90آرش اسدپورآقاي نویسنده، كهنه كار است

خردادماه 90آیین نوروزيهانا

تیرماه 90گلي ترقيتاراي سفید

تیرماه 90مجید قیصريساقة پالتین

تیرماه 90محمدرضا زمانينجات یافتگان مثلث برمودا

تیرماه 90فرزانه دوستي، محمد طلوعيجان چیورسارق هومة شیدي هیل

مردادماه 90فریبا وفی كلبه ای رو به اقیانوس

مردادماه 90مصطفی مستورروباهی كه نمی خواست روباه باشد

مردادماه 90محمد طلوعیتابستان 63

مردادماه 90اسداهلل امراییالكساندر گودینبرادر مرده ام به آمریكا می آید

شهریورماه 90احمد بیگدليرد چرخ ها

شهریورماه 90محمدحسن ابوحمزهصید ماهي صبور

شهریورماه 90سوگل مهاجرينهنگ

شهریورماه 90معین فرخيچهارشنبه

شهریورماه 90امیرمهدي حقیقتبرنارد ماالمودمعذرت خواهي

شهریورماه 90علي عبداللهيدیوید البحاريكارت پستال ها

مهرماه 90هوشنگ مرادي كرمانيته خیار

Made in Denmarkمهرماه 90محمد طلوعي

مهرماه 90سپیده صریحيهمه اش در آسمان بود

مهرماه 90شبنم عالقه بندبروس هالند راجرزدایناسور

مهرماه 90مژده دقیقيهاروكي موراكاميبیست سالگي 

آبان ماه 90نفیسه مرشدزاده مبادا

آبان ماه 90محمدرضا زمانيلیز

آبان ماه 90فرزانه دوستي، محمد طلوعيجان چیورمسخ

آبان ماه 90اصغر نوريبریژیت ژیروروز و شب

آذرماه 90امیرمهدي حقیقتمیروسالو پنكوفخریدن لنین 

آذرماه 90علي عبداللهيدیوید البحاريپنج داستان 

آذرماه 90اسداهلل امرایيبن لوريهادلي

آذرماه 90سپنود ناجیانماه جان

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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نشانیمترجمنویسندهعنوانسرفصل

ان
ست

دا

آذرماه 90آیین نوروزيمسافرت نوید

آذرماه 90محمدعلي ركنيعروسک

دي ماه 90فرخنده آقایياحترام

دي ماه 90محمد كشاورزهشب شب، میدان آرژانتین

دي ماه 90داوود غفارزادگانسه  رفیق

دي ماه 90احمد شاكريزندگي به وقت دوازده و بیست دقیقه

دي ماه 90آرش ساالريفلكه

پدرم واقعیت هاي دوران پیري را با من در 
میان مي گذارد

دي ماه 90احمد كسایي پورگریس پیلي

دي ماه 90مرتضي بغداديشین ایچي هشيپنج داستان

بهمن ماه 90فریبا گرانمایهپاتریس چاپلینشب پاریس

بهمن ماه 90علي صالحينالة بلند

بهمن ماه 90ندا كاووسي فرریزماهي

یک داستان از توزیدن كینة مثلثي، با 
بهمن ماه 90فروغ كشاورزنتیجه گیري آخرش

بهمن ماه 90معین فرخيخورشید از میان درختان غروب مي كند

اسفند90 و فروردین 91نجف  دریابندريارنست همینگويپیرمرد سر پل

اسفند90 و فروردین 91امیرمهدي حقیقتبرنارد ماالمودكفش هاي خدمت كار

اسفند90 و فروردین 91امیرحسین  هاشميجي. جي. باالردسرازیر

اسفند90 و فروردین 91هوشنگ  مرادي كرمانيدهل و لگن

اسفند90 و فروردین 91داوود غفار زادگانسالي كه زیر برف ماند

اسفند90 و فروردین 91فریبا وفيدر یک چشم برهم زدن

اسفند90 و فروردین 91محمد طلوعيانگشتر الماس

اسفند90 و فروردین 91امیرحسین یزدان بدكروكودیل

اردیبهشت ماه 91امیرحسین هاشمیكوین بروك مایرطوطی ها

اردیبهشت ماه 91ضحی كاظمیربكا ایوانهومار

اردیبهشت ماه 91شیدا ساالروندسمیره عزاماشک های فروشی

اردیبهشت ماه 91محمد كشاورزآهنگ پلنگ صورتی را بزن

اردیبهشت ماه 91سلمان باهنرَمشدنابات پاینده

اردیبهشت ماه 91عرفان مجیبعالی جناب آلزایمر

اردیبهشت ماه 91زهرا درمان كجی

خردادماه 91امیرمهدي حقیقتریچارد فوردخوش بین ها

خردادماه 91روح اهلل رحیميبسمه الخطیبفرزند ششم

خردادماه 91امین فقیريتن مي سپارد

خردادماه 91آیین نوروزيكیش

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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نشانیمترجمنویسندهعنوانسرفصل

ان
ست

دا

تیرماه 91سعید صیرفی زادهبرخورد كوتاه

تیرماه 91فریبا وفیغشا ء نازك

تیرماه 91محمدرضا زمانیفانوس دریایی

مردادماه 91مژده دقیقیایمی تَنقوانین بازی

مردادماه 91مجتبی آذرشب  زاویهعالء االسوانیما با هم دوستیم؟

مردادماه 91محمد طلوعیدختردایی مالحت

مردادماه 91سینا دادخواهآیدا نیست

شهریورماه 91علیرضا شاه محمدینوویولت بوالوایوحمله به بوداپست

شهریورماه 91شیدا ساالروندهوریا گاربه آچند روایت از بازگشت پدر

شهریورماه 91بابک واحدیارسی سوتیروپولساستاد دروغ های كوچک

شهریورماه 91سیدمحمود حسینی زادهنوز شام نخورده بودند

شهریورماه 91قباد آذرآیینچاه

شهریورماه 91مرضیه جوكارشبی در ونیز

شهریورماه 91ساناز خجسته سمیعیآب ُشش

مهرماه 91امیرمهدی حقیقتبرنارد ماالمودزندگی ادبی لِبن ُگلدمن

مهرماه 91سیدضیاءالدین غیاثیمولی پترسونراه افتخار

مهرماه 91سپینود ناجیانتروا

مهرماه 91فرشته احمدیالنه اسكواتِر

مهرماه 91آیین نوروزیآفتاب تهران

مهرماه 91فائزه اثناعشریبی خوابی

آبان ماه 91شهال شمسایي فراگوستن فرناندز پازبلیت بخت آزمایي

آبان ماه 91امیرحسین هاشميپیتر هو دیویستجربه ي شخصي

آبان ماه 91مجید پرویزيالمور لئوناردقدیس شش لول بند

آبان ماه 91آصف سلطان زادهكارولین

آبان ماه 91مرجان فوالدوندروزنامه

آبان ماه 91فاطمه سركارپوركنارۀ خاكي جاده

آذرماه 91احسان رضایيخورخه لوییس بورخسگفت و گویي میان مردگان

آذرماه 91امید نیک فرجامجان آپدایکخودت را بسپار به من

آذرماه 91شیدا ساالروندبِن رایسبتهوون براي ماهي ها

آذرماه 91احسان لطفيمارك تواینكاندیداي ریاست جمهوري

آذرماه 91امراهلل احمدجوآن چهرۀ مناسب

آذرماه 91حمیدرضا واشقاني فراهانيشهمیرزاد 12 كیلومتر

دي ماه 91محمد صالح عالجالل آباد

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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نشانیمترجمنویسندهعنوانسرفصل

ان
ست

دا

دي ماه 91احمد دهقانتانک چي ها

دي ماه 91محمد طلوعيآمپایة باُرن

دي ماه 91محمدرضا زمانيروي دور ُكند

دي ماه 91حمیدرضا فرهنگيقفس شیرها

دي ماه 91یوگني زامیاتینغار

بخش »روایت های داستانی«

نشانیمنبع/ نویسندهموضوع عنوانسرفصل

هن
ت ك

روای

و من به هالك خویش یقین 
تیرماه 89گزیده اي از »فرج بعد از شدت«/ قاضي تنوخيداشتم

گزیده اي از »سرگذشت حاجي باباي اصفهاني«/ اما ملک الشعرا زنده است
مردادماه 89جیمز موریه

گزیده اي از حكایت شب چهارم و پنجم از ملک یونان و حكیم رویان
شهریورماه 89»هزارویک شب«

عارف صاحب عیال
گزیده اي از حكایت هارون با ابن سماك و 

عبدالعزیز از »تاریخ بیهقی«/ خواجه ابوالفضل 
بیهقي

آبان ماه 89

گزیده اي از »تفسیر طبري«/ محمد ابن مقتل حسین ابن  علي )ع(نوبت من آمد
آذرماه 89جریر طبري

دي ماه 89گزیده اي از »حمزه نامه«قادر شدن پشه بر پیل

بهمن ماه 89گزیده اي از »زاد اِسَپَرم«پرِي سگ پیكر

گزیده اي از »سیرالملوك«/ خواجه نظام الملک محمود لقبي تازه مي خواهد
 اردیبهشت ماه90طوسي

خردادماه 90گزیده اي از »اسكندرنامه«/ اسكندرنامه احمديپریان زن شاه را بردند

تیرماه 90گزیده اي از »تفسیر طبري«قصة یوسفحدیث قحط

پاره      هایی از »كیمیای سعادت«/ امام محمد به بهانة ماه رمضاننیمه صبر
مردادماه90غزالی

روایت حماسه ی خیبر، به بهانة حصن ها به دست تو بگشاید
شهادت حضرت علي )ع(

گزیده اي از كتاب »سیرت رسول اهلل«/ 
شهریورماه 90رفیع الدین اسحاق ابن محمد همداني

ورود كاروان امام حسین )ع( به باز ایستید و فرود آیید
آذرماه 90گزیده ای از »فیض الدموع«سرزمین نینوا 

گزیده اي از تفسیر سوره ذاریات از تفسیر روایت ضیافت در قرآنمیهماني كریمان
دي ماه 90»روض الجنان و روح الجنان«/ ابوالفتوح رازي

گزیده اي از »قابوس نامه« عنصرالمعاني كیكاووس آداب میهمانيتازه روي باش
دي ماه 90بن اسكندر/  به كوشش دكتر غالمحسین یوسفي

حكایتي از مجموعة »هفت كشور و سفرهاي ابن چراغ بي فروغ دروغ
بهمن ماه 90تراب«/ ایرج افشار و مهران افشاري

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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نشانیمنبع/ نویسندهموضوع عنوانسرفصل

هن
ت ك

روای

در اشتیاق دیوانگي
گزیده اي از »بوستان  خیال« از »ادبیات عامیانه 
ایران«/ دكتر محمدجعفر محجوب/ به كوشش 

دكتر حسن ذوالفقاري
اسفند 90 و فروردین 91

گزیده اي از »منافع حیوان«/ عبدالهادي  بن  خلقت تمساح دراز است
خردادماه 91محمد  مراغي/ به كوشش محمد روشن

چشمة ماه
گزیده ای از »كلیله و دمنه« انشاي ابوالمعالي 

نصراهلل منشي/ براساس نسخه ي استاد مجتبي 
مینوي  تهراني/ به كوشش محمدحسین مجد

خردادماه 91

گوهر خضر
گزیده ای از »داراب نامه ی طرسوسی«/ ابوطاهر 
محمدبن حسن  الطرسوسی/ تصحیح ذبیح اهلل 

صفا/ انتشارات علمی فرهنگی/ جلد دوم، 1374
تیرماه 91

پنجاه درم سنگ مركب
گزیده ای از مقاالت »فیه  ما فیه«/ موالنا 
جالل الدین محمد بلخی/ ویرایش جعفر 

مدرس صادقی/ نشر مركز
مردادماه 91

كنیز هزارویک شبجمع سواد عالم
»هزارویک شب« گزیده ای از داستان تََوُدد/ 

جلد سوم/ تحقیق و ترجمه ی ابراهیم اقلیدی/ 
نشر مركز

مردادماه 91

حكایت یاقوت گم شده ي تاجر جوهِر سرخ
خراساني در بغداد

ن  »فرج بعد از شدت«/ قاضی ابوعلي ُمَحسَّ
تنوخي/ ترجمه ي حسین بن اسعد دهستاني/ به 

اهتمام محمد قاسم زاده
بهمن ماه 91

نبر
× م

ت 
روای

خردادماه 90گزیده اي از منبر شیخ احمد كافيكاركرد قصه در منبرگنج حواریون

تیرماه 90گزیده اي از منبر شیخ محمدتقي فلسفيكاركرد قصه در منبراسكندر در شهر عجایب

مردادماه90گزیده اي از منبر سیدعبداهلل فاطمی نیاكاركرد قصه در منبرزنی موافق آقای شن

گزیده اي از منبر شهید سیدعبدالحسین كاركرد قصه در منبرخیالتان راحت!
شهریورماه 90دستغیب

شهریورماه 90گزیده اي از منبر آیت اهلل حسین مظاهريكاركرد قصه در منبرعروسي و عقیق و كیسه كش

مه
رنا

سف
ت× 

روای

روایتي از سفرنامه ی منظوم حِج بالتشبیه گویا نوجواني
زوجة میرزا خلیِل رقم نویس

»سفرنامة منظوم حج، بانویی از عهد صفوي«/ به 
آبان ماه 89كوشش رسول جعفریان/ نشر مشعر، 1374

بقچة پیراهن و زیرجامه و 
كتاب مفاتیح

روایت سختي هاي سفر به كربال در 
آذرماه 89»آهنگ حجاز«/ سیدفضل اهلل حجازيسال 1315 هجري شمسي 

قربان! نان هرگز این اندازه 
اسفند  89 و فروردین  90»سفرنامه هاینریش بروگش« هاینریش بروگشروایت مراسم سالم نوروز ارزان نبوده

واقون به هوا رفت
گزارشي از سفرنامة ناصرالسلطنه، 

وزیر زراعت مظفرالدین شاه 
به فرنگ

گزیده ای ار تحلیل آقاي جعفریان دربارۀ سفرنامه 
ناصرالسلطنه كه مرداد1390 توسط كتابخانة 

مجلس منتشر شده است
تیرماه 90

روایت ماه رمضان سال 579 رمضان نور و رنگ
قمری در شهر مكه

»سفرنامه ابن جبیر«/ مترجم پرویز اتابكی/ 
مصصح ویلیام رایت/ موسسه چاپ و انتشار 

آستان قدس رضوی
مردادماه 90

شرح سفر میرزاصالح شیرازي محصل خیابان ها
محصل اعزامي ایران به انگلیس 

گزیده اي از »شرح سفر میرزا صالح شیرازي«/ به 
مهرماه 90كوشش غالمحسین میرزا صالح

مسلمان پدر و مادري هستیم
گزیده اي از سفرنامة میرزا 

علي خان اعتمادالسلطنه وزیر 
عدلیة قاجاري

»پنجاه سفرنامه حج قاجاري«/ جلد 1/ به 
آبان ماه 90كوشش رسول جعفریان 

ده شبانه روز در قرنتن اسیر 
بودیم 

گزیده اي از سفرنامة حج بانو 
علویه كرماني

»روزنامه سفر حج«/ بانو علویه كرماني/ تصحیح 
آبان ماه 90رسول جعفریان/ قم/ نشر مورخ، 1386

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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نشانیمنبع/ نویسندهموضوع عنوانسرفصل

مه
رنا

سف
ت× 

روای

گزیده اي از سفرنامة وقارالدوله، یک حج ناقابِل نصفه كاره نمودم 
یكي از همسران ناصرالدین شاه

»پنجاه سفرنامه حج قاجاري«/ رسول جعفریان 
آبان ماه 90و كیانوش كیاني

خوف و وحشتي در ایراني ها 
پیدا شد

گزیده اي از سفرنامة حج آیت اهلل 
آبان ماه 90آهنگ حج/ علیرضا حجازيسیدفضل اهلل حجازي

توصیف حرم امام حسین )ع( در و مناره ها سي ذرع طول دارد
سال 1273

گزیده اي از »سفرنامه ادیب الملک به عتبات«/ به 
آذرماه 90تصحیح مسعود گلزاري

»سفرنامة دوم مظفر الدین شاه به فرنگ«/ با موش ها بود به قدر آدم
بهمن ماه 90مقدمه و حواشي احمد خاتمي

شیوه ی لشكرآرایی صفویطایفه راست، طایفه چپ
گزیده ای از »سفرنامه ی پیترو دالواله«/ ترجمة 

شجاع الدین شفا/ شركت انتشارات علمی و 
فرهنگی

شهریورماه 91

گزیده ای از »یک سال در قشون فرانسه« یک سال در قشون فرانسهمانور كوهستان
شهریورماه 91عباس میرزا/ مطبعه ی شاهنشاهی عبداهلل قاجار

جهتِ  این عاصي ِسِكند كالس 
مقرر كردند

وضعیت كشتي هاي حج در 
سفرنامه ي زائر هندي

سفرنامة جاللیه/ مولوي جالل الدین حسین 
آبان ماه 91عظیم آبادي

خطر راهزنان در سفر حج به به حكم استخاره راندم جلو
روایت عبداهلل قراگوزلو

سفرنامه ي حاجي عبداهلل امیرنظام قراگوزلو به 
كوشش عنایت اهلل مجیدي از مجموعه ي »پنجاه 

سفرنامة حج قاجاري«/ جلد هفتم
آبان ماه 91

گزیده اي از سفرنامه ي قدم حّجاج خوب بود
عصمت السلطنه، نوه ي فتحعلي شاه

سفرنامه ي مكة مهرماه خانم عصمت السلطنه/ به 
كوشش رسول جعفریان/ از مجموعه ي »پنجاه 

سفرنامة حج قاجاري«/ جلد چهارم
آبان ماه 91

داستان خریدن و خارج كردن حسرت بخورند كتاب خوانان
كتاب از ایران توسط ادوارد براون

»یک سال در میان ایرانیان«/ ادوارد گرانویل 
اردیبهشت ماه 92براون/ ترجمه ي ماني صالحي عالمه 

ش
زار

×گ
ت

روای

اسفند  89 و فروردین  90»ایران«/ اینگه موراتحال و هواي نوروز 1335 هالیدي در طهران

روایت مشاغل از میان  رفتة شهر نامرئي
اصفهان 

» جغرافیاي اصفهان«/ میرزا حسین خان 
اردیبهشت ماه90تحویلدار

پاره هایي ازكسب نامه نعلین دوزانادب موزه دوزي
»ادبیات عامیانه ایران«/ دكتر محمدجواد 

محجوب به كوشش حسن ذوالفقاري / جلد 
اول و دوم

شهریورماه 90

ماجرای معالجة چشم امین اقدس كور فرنگ 
زن ناصرالدین شاه

روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه/ با مقدمه 
مردادماه 90وفهارس ایرج افشار/ انتشارات امیركبیر

روایت چهل منبر در روزنامة اشک به اشک
آذرماه 90خاطرات اعتماد السلطنه 

»جامع الصنایع«/  از مولفي نا شناخته به كوشش گزیده اي از جامع الصنایعمطبخ مباركه 
دي ماه 90ایرج افشار

صفت هاي غذا
گزیده اي از »ماده الحیوه« نوشته نوراهلل، آشپز 

شاه عباس اول  از »آشپزي دوره صفوي«/ به 
كوشش ایرج افشار

  دي ماه 90

گزیده اي از »نوادراالمثال«/ نادرمیرزا بدیع الزمان آش نگاري
دي ماه 90قاجار

كتاب هاي فرنگي كتاب خانه ي سفر به دلخواه
ناصرالدین شاه

كتابخانةی سلطنتی كاخ گلستان/ انتخاب: 
اردیبهشت ماه 91محمدرضا بهزادی

آداب و داستان هاي شكار»باز یاران« را چه شد؟
گزیده ای از »بازنامة ناصري«/ كتابخانة مجلس 
شورای اسالمی/ شماره ثبت 14060/ انتخاب: 

محمدرضا بهزادی
خردادماه 91

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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ش
زار

× گ
ت 

روای

گزیده ای از »كتاب مستطاب چرا؟ به این جهت صفات اكسیژن و ئیدروژن
تیرماه 91در صحبت ماده طبیعی و هیات«

ِسیر گلوله به خط مستقیم
گزیده ای از مقاله در باب تفنگچی گری از 

»روزنامه ی نظامی ایران«/ نمره ی 1/ به تاریخ 
یوم جمعه 2 ذیقعده الحرام، سنه 1293

شهریورماه 91

اِگ تخم مرغ باشد و خاگینه 
مهرماه 91گزیده ای از نِصاب انگلیسی فرهادمیرزااوملت

سیاق كتابچه ي جمع دخل  و خرج شمع 6 قران
آذرماه 91سفر عتبات

سرگذشت اندوه بار مردي گم شده در اتازوني
در آمریكا

»روزنامه ي خاطرات اعتمادالسلطنه«/ امیركبیر/ 
بهمن ماه 91چاپ هفتم، 1389

مه
× نا

ت 
روای

نامه هاي عزیزالسلطان به شیرازي از برلن به حرم خانه
كوچیكه

 »روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر 
سوم فرنگستان«/ كتاب اول/ به كوشش دكتر 

محمداسماعیل رضوانی، فاطمه قاضی ها/ 
انتشارات سازمان اسناد ملی ایران

شهریورماه 89

مهرماه 89»نامه هاي امیركبیر به انضمام نوادراالمیر«نامه هاي امیركبیر به ناصرالدین شاهقمة مرحمتي

پیرهاي استخوان دار 
استخوان هاي الي زخم

گزیده اي از نامة آل احمد به 
آبان ماه 89»نامه هاي جالل به دیگران«/ جالل آل احمدجمالزاده

گزیده اي از »نامه هایي از تبریز« به ادوارد براون شب پره ها در میدان
دي ماه 89دربارۀ وقایع محرم 1335قمري

ببري خان عرِض بندگي 
مي رساند

نامه هاي زنان حرم به 
ناصرالدین شاه

»روزنامة خاطرات ناصرالدین شاه در سفر اول 
بهمن ماه 89فرنگستان«/ انتشارات سازمان اسناد ملی ایران

اردیبهشت ماه 90»نامه هاي بهار«/ محمدتقي بهارنامة ملک الشعراي بهار به دینشاهصورت نازیبا و نام كم بهاي بهار

از نامة 53 نهج البالغه به مالک اشتر/ كاتب
خردادماه 90»نهج البالغه«

دنبال كردن سفر بانو در میان خانم لطفا سربسته ننویسید
خردادماه 90»صحیفه نور«/ جلد دومنامه هاي امام )ره( در سال 51

بیست وهفت سال در رهن تفنگ
گزیره اي از نامه هاي ادروارد برجیس، مدیر 

روزنامة وقایع اتفاقیه/ »نامه هایي از ایران«/ چارلز 
و ادوارد برجیس

تیرماه 90

روایت سفیر انگلیس از حال و مهماني هاي قبل از جنگ
هواي تهران در شهریور 1320

خاطرات سرریدر ویلیام بوالرد، سفیركبیر 
انگلیس در تهران/ »نامه هایي از تهران«/ غالمرضا 

میرزاصالح
شهریور ماه 90

گزیده ای از »منشآت قائم مقام فراهانی«/ به پیره زني بدگو، بدخو، بد خواه
بهمن ماه 90كوشش سیدبدرالدین یغمائی

یک طفل از من، یک 
خواهر از تو

گزیده ي نامه هاي میرزامحمد هاشم طباطبایي 
در سفر حج/ »نسب نامه  ي شاخه اي از 

طباطبایي هاي تبریز«/ سیدجمال ترابي 
طباطبایي/ سازمان اسناد و كتاب خانه ي ملي

آبان ماه 91

ت/ 
وش

وزن
× ر

ت 
روای

ات
طر

خا

روایت عزاداري در اواخر نذر من قورمه سبزي بود
دورۀ قاجار 

»شرح زندگاني من یا تاریخ اجتماعي دورۀ 
آذرماه 89قاجاریه«/ عبداهلل مستوفي

هفتم دسامبر مطابق با 
اول محرم

روایت عزاداري مردم ایران در 
سفرنامه هاي خارجي

سفرنامه های آدام اوالریوس، تاورنیه، لیدی شل، 
آذرماه 89ادوارد پوالك، فرد ریچاردز، گرین ولز بنجامین

شاهي مثل شكوفة بهاري به 
»روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه«/ روایت مراسم »سالم نوروز« زمین ریخته بود

اسفند  89 و فروردین  90میرزاحسن خان اعتمادالسلطنه

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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روز
ت 

روای

تیرماه 89»چهل حدیث«/ امام خمیني )ره(برشي از چهل حدیث قصه بازي شیطان و جماعت

مردادماه 89نفیسه مرشدزادهبه بهانة مبعث پیامبر اكرم )ص( واسطة نجوا

شانه هاي برترین خلقت 
بهمن ماه 89»كلوخ هاي بلور«/ سیدمجید حسینيوفات پیامبر اكرم )ص(پروردگار

سیاهة سهم آبه ی تهران از نُه دانِگ پایتخت
رودخانه ی كرج با خط امیركبیر

»نقشه ی سهم آبة رودخانة كرج« از اسناد 
تیرماه 91كاخ موزۀ گلستان

ند
 س

ت×
روای

پیمان نامه های پشت قرآن در به شهادِت كالم  اهلل
عهد مشروطه

از اسناد كاخ موزه ی گلستان/ انتخاب: محمدرضا 
مردادماه 91بهزادی

گزیده ای از مجموعه كتاب »تصاویر جنگ كتابچه ای برای بازماندگان
شهریورماه 91عمومی«

سندی از مدارس دخترانه در اواخر آقای رییس نسوان تفره می زد
حكومت قاجاری

»اسنادی از مدارس دخترانه از مشروطه تا 
مهرماه 91پهلوی«/ به كوشش  سهیال ترابی فارسانی

اَیا حسین، خدایت سالم 
آذرماه 91مجموعة منابعنذرهایي از ارباب قلممي گوید

شرح احوال پسر نادرشاه در پسِر فراموش شده
خدمت ارتش اتریش

گزیده ای از نسخه ي خطي كتاب »شرح احوال 
پسر یكي از سالطین ایران در خدمت نظامي 

اتریش به واسطه لئوپولدبک وید مانستتر«/ 
كتابخانه سلطنتي

بهمن ماه 91

هفتاد جلد را براي خواندن 
برده بودید؟

صورت بازجویي دزدان 
كتاب خانه ي سلطنتي قاجار

اسنادي از تاراج كتاب خانه ي سلطنتي/ تصحیح 
و پژوهش فاطمه قاضیها/ سازمان اسناد و 

كتاب خانه ي ملي
اردیبهشت ماه 92

ویر
تص

 × 
ت

روای

كارت پستال هاي ارسالي مسافران عزیزم! ماللي نیست
تیرماه 90مهرداد اسكویياروپایي عصر قاجار از ایران

مهرماه 90داستان هاي »كتاب اول دبستان« سال 1318پرویز سیب مي خواهد

وحید عرفانیان، امیرحسین قوچي بیک، كسري تایپوگرافي و روایت یک واقعه چه توانم كردن؟
آذرماه 90عابدیني، مرتضي محالتي و روح اله گیتي نژاد

تایپوگرافی كلمه ی طیبه در نامكرر
مردادماه 91روح اله گیتی نژادتفسیرهای كهن

نشانیشاعرعنوانسرفصل

عر
 ش

ت ×
روای

تیرماه 89گروس عبدالملكیانقایق كاغذي

مردادماه 89مریم مؤمنيالك پشت من

شهریورماه 89سعید بیابانكيشاه عباس

مهرماه 89سارا محمدي اردهاليایستگاه فوبیرلند

مهرماه 89عبدالجبار كاكایيباغ خیالي

آبان ماه 89محمدرضا  محسني  رادچرخ بستني

آذرماه 89عبدالجواد موسويپهلوون قصه ما

دي ماه 89مریم مؤمنيگزارش آب و هوا

بهمن ماه 89راضیه بهرامي خشنوداتفاق

اسفند  89 و فروردین 90نسیم شمالخواب و خیال خرگوش

دي ماه 90گزیده اي از تذكره االطعمه، نوشته مایل افشار شیخ الشعرادر نعت  شیرین پلو

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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الن
× اع

ت
روای

اسفند90 و فروردین 91گزیده اي از آگهي هاي قاجاريدر نهایت نفاست و خوبي

اردیبهشت ماه 91گزیده اي از آگهي هاي كتاب در نشریات قاجاري در ستایش بي سوادي

مهرماه 91گزیده ای از آگهی مدرسه ها در نشریات قاجارینمره ها عالی و اعلی بودند

كشتي ِ آتشي بدون تعویق 
آبان ماه 91گزیده اي از آگهي هاي سفر دریایي حج در مطبوعات قاجاريو معطلي

بهمن ماه 91آگهي گم شده ها در نشریات قاجاريپنج تومان حالل مشُتلق

اردیبهشت ماه 92   آگهي كتاب در نشریات قاجاريجلدي یک قِران

س
 نوی

مه
منا

فیل
ب 

خا
تیرماه 89حسین مهكام/ عبدالرضا كاهانيهیچانت

اشكان، انگشتر متبرك و چند 
مردادماه 89شهرام مكريداستان دیگر

شهریورماه 89علیرضا نادريكیفر

مهرماه 89محمدرضا گوهريبیداري رویاها

بخش »روایت های مستند«

نشانینویسندهموضوععنوانسرفصل

گی
زند

ک 
ی

مردادماه 89حبیبه جعفریانامام موسي  صدر به روایت پسرشفرزند تو بودن دشوار است

ربه
تج

ک 
ی

اسفند  89 و فروردین  90جمعی از نویسندگانحال و هواي بازار و خریدتن خور

مردادماه 90نوید ریحانیایستادن در قاب مردمدوئل با سوژه ها

مهرماه 90زهره شعبانيروایت حال و هواي جست و جوي خانه پسند شد؟

اسفند90 و فروردین 91جمعي از نویسندگانتجربة نوروزي در سرزمین نامادريسنبل از آب گذشته

خردادماه 91جمعي از نویسندگانروایت هاي متفاوت از »شب امتحان پایان ترم«شب سمور 

تیرماه 91جمعي از نویسندگانروایت های متفاوت از »نقشه های تابستان«پوشال

مردادماه 91جمعی از نویسندگانچند روایت از »آموزش رانندگی«تحت تعلیم

شهریورماه 91جمعی از نویسندگانچند روایت از »اثاث كشی«خاور نزدیک است

مهرماه 91جمعی از نویسندگانچند روایت از »اسطوره های خوابگاه«هم چایی ها

آبان ماه 91جمعي از نویسندگانچند روایت از »خرده جنایت هاي كودكي«بَدها

آذرماه 91جمعي از نویسندگانچند روایت از »واحد تربیت بدني دانشگاه«دراز نشست

دي ماه 91جمعي از نویسندگانچند روایت از »سوتي هاي شغلي«سوت بزن برو

بهمن ماه 91جمعي از نویسندگانچند روایت از »عكس پرسنلي«پلک نزنید

اسفند 91 و فروردین 92جمعي از نویسندگانچند روایت از »آشنایي هاي كوپه اي«بیگانگان در ترن

اردیبهشت ماه 92جمعي از نویسندگانچند روایت از »تقدیم نامچه هاي اول كتاب«ارادتمند

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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فر
 س

ک
ی

مردادماه 89آرش خوشخوسفرنامة مسكواز روسیه با عشق

مهرماه 89حبیبه جعفریانسفرنامة استانبولدر فاصله دو دنیا

آبان ماه 89محسن مؤمني شریفسفرنامة حج 1387جاِن حج

دي ماه 89رضا امیرخانيفصلي از سفرنامة جانستان كابلستانزائر زار و نزار مزار

آذر 91حسین سرانجامخاطرات یک طلبه از سفر تبلیغي محرمپامنبري هاي كوچک

غل
 ش

ک
ی

تیرماه 89زویا طاووسیانخاطرات یک پزشک زنانمورتالیته و جیغ سیاه

مردادماه 89سحر سعادتخاطرات یک خیاطكوك

شهریورماه 89مهدي كریميخاطرات یک مهندس برق قدرتبارون دكل نشین

مهرماه 89ناهید رحمتيخاطرات یک معلم رانندگيدور دو فرمان

آبان ماه 89پونه بریرانيخاطرات یک كتاب فروشكتاب شلوار جین نیست

آذرماه 89حامد فرحبخشخاطرات یک دبیر سرویس حوادثخون بازي

دي ماه 89عطیه جوادي  رادخاطرات یک هتل دارجایي براي نماندن

اسفند  89 و فروردین  90یاسر ماليخاطرات یک رزیدنت كودكانبگو آآآ

اسفند  89 و فروردین  90سجاد پیشداديروایت تصویري از یک آرایشگر سیارزلف بر باد

اسفند  89 و فروردین  90آرش صادق بیگيخاطرات یک چاپچيیه پَرمگس، آبي بزن

اردیبهشت ماه 90فیروزه گل سرخيخاطرات یک دندان پزشکپیرمردها بگویند سوسن

اردیبهشت ماه 90رودابه كماليخاطرات یک معلم انشاچگونه گذراندید؟

خردادماه 90حسن خداداديخاطرات یک نگهبان كارگاه ساختمانياسكلت، دزدها، سگ ها و باران

تیرماه 90آراز ایلخچویيخاطرات یک بستني فروشاسكوپ هاي خوشحالي

مردادماه90مهتاب چهارطاقیخاطرات یک فیزیوتراپهات پكی برای شانه ها

شهریورماه 90امین حسین پورخاطرات یک فروشندۀ لوازم آرایشياوسكیدان

آبان ماه 90فاطمه میرمحمدصادقيخاطرات یک معلم نقاشيطاووس كشان 

آبان ماه 90عباس رایجيخاطرات یک رانندۀ كامیوناسیر جاده نیستم

خاطرات كار دانشجویي در یک پیتزافروشي چي سفارش مي دهید؟
آذرماه 90م. سلطان زادهدر كانادا

آذرماه 90الهه دهقانخاطرات شغلي یک آرایشگرروشن زیتوني

خاطرات یک فروشنده بلیت اتوبوس در ترمینال پاسخگوي 716
دي ماه 90مینو رضایيآرژانتین

خاطرات یک مدیر كلوپ بازي هاي رایانه اي در یه دست فوتبال مي زني؟
بهمن ماه 90سیدمهدي شیخ االسالميشهر مالیر

بیست  تا فشفشه، چند كیلو 
اسفند90 و فروردین 91احد محمدكرميخاطرات یک دلقکنوار رنگي

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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غل
 ش

ک
ی

اردیبهشت ماه 91جواد ماهرخاطرات یک معلم روستاشبیه چكناواریان

خردادماه 91مریم زارعيخاطرات یک آتلیه دار30×20

تیرماه 91سیداحسان بیكاییخاطرات یک پزشک اورژانس از لحظات مرگكِد آبی

خاطرات كارشناس كارخانه ی ریخته گری و خلوِص روی
مردادماه 91نوشین آقایاناستحصال فلز

شهریورماه 91یان بنینگبه بهانه ی چهارم شهریور،  روز كارمندپرونده باز

آبان ماه 91اسماعیل صاحبيخاطرات یک داروخانه دارجوشان

آذرماه 91ایمان عبدليخاطرات شغلي یک فروشنده شارژما براي وصل كردن آمدیم

دي ماه 91كامیار شیرواني  مقدمخاطرات یک سیسموني فروشروروئک ها

اسفند 91 و فروردین 92حیران جعفريخاطرات یک مهندس ناظر كشاورزيدختري در مزرعه

اردیبهشت ماه 92علي اكبر نجفيخاطرات یک اپتومتریستتوتیا

ند
ست

ک م
پیروز كالنتري/ تنظیم متن: روایتي از ساخت مستند »پیرها اگر نباشند«قوِت دانای

اسفند 91 و فروردین 92شمیم مستقیمي

روایِت ساخت مستند »مال خدیجه و بچه ها« اثر الف الم  میم با ماّل خدیجه
اردیبهشت ماه 92شمیم مستقیميابراهیم مختاري

گی
زند

ک 
ی

دي ماه 90احسان عمادي، زهرا الونديمهماني  زنانه، مهماني  مردانهچرا حرف نمي زني؟1

دي ماه 90سارا احمدي، پویا پارسي فرصداستان خواني زنانه، داستان خواني مردانهبیا بنویسیم

بهمن ماه 90احسان عمادي، زهرا الونديآشپزي زنانه، آشپزي مردانهته نگیره!

اسفند 90 و فروردین 91احسان عمادي، زهرا الونديعیددیدني  زنانه، عید دیدني مردانهخیلي خوش  آمدید!

اردیبهشت ماه 91احسان عمادي، زهرا الونديكتاب داري مردانه، كتاب داري زنانهملكه و دزد بغداد

خردادماه 91احسان عمادي، زهرا الونديمریضي زنانه، مریضي مردانه ادالت كلد 

تیرماه 91احسان عمادی، زهرا الوندیكادو خریدن زنانه، كادو خریدن مردانههمین؟

1   بخش های پیشین این مجموعه با عنوان »خرده روایت های زن و شوهری« در بخش »پایان خوش« منتشر شده است.

نشانیعكاسنویسندهموضوععنوانسرفصل

فر
ک ن

ی

تیرماه 89مهدی زابلیحامد هادیانابراهیم خداپرست براي مرده ها مي دمدنفخه صورِ ابراهیم

حسین تقوي با نشریه هاي قدیمي آقاي مجله باز
شهریورماه 89علي به پژوهزندگي مي كند

آبان ماه 89كوروش ادیمپدربزرگي از بابلرود مازندرانبرجعلي

زني كه »مادر پاكستان« صدایش بلقیس
آذرماه 89بهروز مهريمي كنند

بهمن ماه 89احسان رضایيپروفسور ناصر ملک نیابیو + قصه

راحله، دختري كه سالي چند رمان رویانویس
اردیبهشت ماه 90سپینود ناجیانمي نویسد

محمدرضا سلطاني پیرمردي در چاه زغالعام برات
اردیبهشت ماه 90تهراني

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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فر
ک ن

ی

سیدمحمد صمصام، پیرمرد شوخ و حیلت رها كرده 
مردادماه 90محمدحسام مظاهریساده دل اصفهانی

دي ماه 90اسماعیل صاحبيكتاب فروشي در بمآقاي رهي

مالكوم گلدول/ روزبه روي دیگر جابز
دي ماه 90استیفائي

اردیبهشت ماه 91سجاد پیشداديیک روز از زندگي صدراهلل احمديبهار خواب

خردادماه 91رامیار منوچهرزادهثبت زندگي بدون پدرآخرین عكس 

روایت یک عكاس از آخرین روزهاي سه، دو، یک
خردادماه 91 فیلیپ تولدانوزندگي پدرش

تجربه ی عجیب یک فیلم بردار در سه روز سینه خیز
شهریورماه 91مصطفی داالییروزهای آخر جنگ

ان
مك

ک 
ی

چراغ ها را من 
انتخاب متن: حامد عكاسي از لوكیشن رمانخاموش مي كنم

هادیان
محمدرضا 

مردادماه 89شاهرخی نژاد

مهرماه 89پیمان هوشمندزادهكورس پاییزه در تركمن صحراروز اسب ریزي

آذرماه 89مرضیه رسوليپستخانهارسال شمشیر ممنوع

دي ماه 89آزاده رحیميجمعه بازارمكارۀ صدا و رنگ

بهمن ماه 89مرضیه رسوليمیدان آزاديدامادي با شلوار پلیسه

جنگل عباس آباد، معبد ژوپیتر، كتابخانة عبور از پرده
اسفند  89 و فروردین 90حبیبه جعفریاندانشگاه

روزي روزگاري 
زني بود

كشوهاي سالمندان در آسایشگاه 
خردادماه 90میثم محفوظكهریزك

خردادماه 90سجاد پیشداديسجاد پیشداديگهواره ی نوزاد بختیاريكوهستان كوچک

زهرا درمان، شیما مركز نگهداري اشیاي گمشدهقصه هاي جامانده
تیرماه 90مهدي زابليجوهرچي

شهریورماه 90محمدرضا سلطانيخرمشهر؛ سي سال بعدبرسان سالم ما را

عكس هاي كاوه گلستان از مدرسه هاي توانا بود هر كه دانا بود
مهرماه 90كاوه گلستانروستایي

آبان ماه 90امیرپویان شیواگاراژ خروس بازهاوقته

مكتب خانه قرآن در كمپ پناهندگان الف. الم. میم
سومالي در كنیا

بهنام صحوي، 
آذر ماه 90حسین فاطمي

دي ماه 90علي رنجبراندینه رود در فصل سردزمستانه 

تیرماه 91محمدرضا نوروزیخط آهن اهواز - تهرانشهر طویل

مردادماه 91حبیبه جعفریانروایت هایی از شهر مكهطریق

بچه های آفریقایی از بهترین چیزهایی یک قلم ثروت
مهرماه 91لوكاس سوكولكه دارند حرف می زنند

آبان ماه 91علي  رنجبراناحسان لطفیگورستان ماشین هاي فرسودهبرزخ

حسین)ع( تا چاشت 
آذرماه 91حسین فاطميسیدابوطالب مظفريمحرم در اُُرزگان افغانستانمهمان است

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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ک 
ی

گو
ت و

خردادماه 90مجید نیک اعتقادمحسن حسام مظاهريگفت وگوهاي تاكسيُخبِس وااّل!گف

چه الم شنگه اي بشه 
تیرماه 90محسن حسام مظاهريگفت وگوهاي تاكسياون وقت

نشانیعكاسنویسندهموضوععنوانسرفصل

اق
 اتف

ک
ی

تهران در موشكباران زندگي زنده بود
شهریورماه 89جاسم غضبان پورفروردین 67

دي ماه 89محمدرضا سلطانيبم... هفت سال بعدخرماچینان

بهمن ماه 89آرش تنهایيانقالب به روایت پوسترهاخون نشانه

شهریورماه 90بابک كاظميروایت جنگ در خرمشهرشاهد فلزي

روایت هاي متفاوت از روز شاید خواب بودیم؟
ثبت نام دانشگاه

مصطفي اوصانلوي، محمد 
میرزایي، كاوه هدایتي فر، سمیرا 

نوروزناصري، آ رین طاهري، مهدي 
علومي خسرو منصف شكري، مریم 

سلطان زاده، مونا تاروردي

مهرماه 90سیاوش نقشبندي

آبان ماه 90حسین فاطميمرثیه اي براي یک دریاچهمرگ سفید

یک روز، چند 
زاویه دید

29 دي 1357 از نگاه ناظران 
بهمن ماه 90میرزاباقر علي نژادمتفاوت

عكس هاي منتشر نشده از 57
بهمن ماه 90هنگامه گلستان روزهاي انقالب

مراسم نوروزي میله گل سرخ شادخواري زیر رگبار
اسفند 90 و فروردین 91حسین فاطميسیدابوطالب مظفريدر مزارشریف

اسفند 90 و فروردین 91بابک كاظميبه بهانه 29 اسفندطال جوران

به بهانه ی سفرهای طالب در كف دست ها بر خاك
مردادماه 91مختار حسین زادهمحمدحسین سرانجامماه رمضان

شهریورماه 91مجید دوخته چی زادهبه بهانه ی هفته ی دفاع مقدسگذشتة ناظر

علی جدی، پانته آ احسان لطفیچهل روز گذشتگهوارۀ ناآرام
مهرماه 91نقوی

نُه قاب از مجموعه ي »خانوادۀ تعزیه گردان ها
آذرماه 91محسن راستانيایراني«

عكس هاي منتشر شده اي از قاب هاي صبور
حال و هواي انقالب

مجید 
بهمن ماه 91  دوخته چي زاده

اردیبهشت ماه 92آندره كرتژهفت قاب از آدم ها و كتاب هاتنهایي پرهیاهو

ک 
ی

طره
دي ماه 91جمعي از عكاساناحسان لطفيعكس هایي از لوله بخاريمعوجخا

نُه قاب از دل خوش كنک چلیک، چلیک
اسفند91 و فروردین 92جمعي از عكاساناحسان لطفيروزهاي نوروز

بخش »درباره داستان«

نشانینویسنده/ مترجم/ مصاحبه كنندهموضوععنوانسرفصل

ون
ریب

مهرماه 89شرمن الكسي/ نیما ملک محمديخداحافظ هالیوودت

آبان ماه 89لویس كارول/ امیرحسین هاشميیک ذهن چاق

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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ون
ریب

ت

دي ماه 89ماریو بارگاس یوسا/ عبداهلل كوثرينامه اي كنار جسد

بهمن ماه 89سال بلو/ نیما ملک محمديجمهوري كلمات

فرانسیس فورد كاپوال/ امیرحسین بافتن فرش داستان
اسفند  89 و فروردین  90هاشمي

هاروكي موراكامي/ نیما فرسنگ ها دور از كلِم شكم پُر
اسفند  89 و فروردین  90ملک محمدي

اردیبهشت ماه90ریچارد فورد/ امیرحسین هاشميزماني براي ننوشتن

شهریورماه 90خولیو كورتاسار/ امید نیک فرجاممنتقد و نویسنده

مهرماه 90لین آرنز/ مینا فرشیدنیکمراقب كیفت باش! 

كامیلو خوزه سال/ امیرحسین یک خروار كاغذ سفید
آبان ماه 90هاشمي

آذرماه 90جاناتان فرانزن / كوشا خدابنده لوچرا نویسنده شدم؟

دي ماه 90جان آپدایک/ امیرحسین هاشميخواننده ایده آل من

اسفند90 و فروردین 91روت  فرانكلین/ ارغوان غالميتئاتري با یک تماشاچي

خردادماه 91آریل دورفمن/ امیرحسین هاشميخلق مدام

چهل ونه درصد لذت، پنجاه ویک 
تیرماه 91دیوید فاستر واالس/ آیدین ورزیدرصد رنج

ظر
 و ن

قد
ن

گفت وگو با دكتر امیرعلي داستاني در كار نیست
تیرماه 89نجومیان

شهریورماه 89گفت وگو با دكتر حسین پایندهشهرزاد قصه گو داریم نه شهراد

 گفت وگو با كورت وونه گات كهنه سرباز پیجازي پوش
آذرماه 89علي اصغر بهرامي)قسمت اول(

گفت وگو با كورت وونه گات حرفه اي ترین لطیفه دنیا
دي ماه 89علي اصغر بهرامي)قسمت دوم(

اسفند  89 و فروردین  90گفت وگو با شان كرنانهزارتوي بردبار خطوط

اردیبهشت ماه 90نیما ملک محمدي، سمیرا قرائيگفت وگو با ري بردبريتا ابد زندگي كن

قصه عموِد خیمه ی سینماست
گفت وگو با فرهاد توحیدی و 

بلقیس سلیمانی درباره ی داستان 
و سینما 

مردادماه 90مژگان ایالنلو

برش هایي از رمان آخر صدام، قلم به دستان پُرزور
شهریورماه 90امیرحسین هاشميچرچیل، موسولیني و معمر قذافي

داستان رستم دستان
فراز و فرود داستان نویسي براي 

كمیک در گفت وگو با حمید 
بهرامي و مجتبي نیک اخالق

محمدرضا دوست محمدي، 
مهرماه 90احسان لطفي

گفت و گو با ایزابل آلنده درباره ی همهمه اي بین دو سكوت
بهمن ماه 90فرهت افتخار الدین/ شیدا ساالروندزندگي، داستان نویسي و آثارش

نوشتن به من خودآگاهي مي دهد
گفت وگو با آلیس  مونرو درباره ی 
زندگي، نویسندگي و خاستگاه 

آثارش )قسمت اول(
اسفند 90 و فروردین 91گرم گیبسون/ مژده دقیقي

نوشتن براي خواننده ی آرماني
گفت وگو با آلیس  مونرو درباره ی 
زندگي، نویسندگي و خاستگاه 

آثارش )قسمت دوم(
اردیبهشت ماه 91گرم گیبسون/ مژده دقیقي
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ک 
سی

كال
نی

خوا

تیرماه 89گفت وگو با احمد كسایي پورجهنم - بهشت

آبان ماه 89گفت وگو با رضا رضایيتراش نامرئي الماس »عقل و احساس«

اردیبهشت ماه 91حسین پایندهچگونه رمان بخوانیم؟

تار
جس

تیرماه 89آلیس مونرو/ ایمان عقیلیانواقعیت در داستان

مردادماه 89نورمن میلر/ مژده دقیقيپرنده ها و شیرها

آذرماه 89محمدرضا كاتبرام كننده

دي ماه 89گراهام گرین/ رضا رضایيكودكِي از دست رفته

اسفند  89 و فروردین  90جویس كارول اوتس/ نهال نفیسيداستان را جعل نكن

مردادماه90علی موذنیهستی خودمختار كلمات

مهرماه 90مرتضي كربالیي لوآتش شناخت رمان 

چالش ها و جذابیت هاي تو قهرمان داستان مني
آبان ماه 90متین ایزدي، سیدطه رسوليداستان نویسي براي بازي

چگونه مي توانیم آثاري ماندگار بي ترسي
دي ماه 90محمد رضا كاتبخلق كنیم؟

چطور كلیشه ها به تنها روایت خطر تک روایت
موجود تبدیل مي شوند؟

چیماماندا نگزي آدیچي/ مرضیه 
دي ماه 90نیرومند

اي. ال. دكتروف/ سیدمصطفي مالحظاتي بر تاریخ در داستان
بهمن ماه 90رضیئي

خردادماه 91جان تروبي/ محمدگذرآباديفرض جادویي

به: فوئنتس
آیا برای رمان پرتجربه ی غربی، 

قلمرو كشف نشده ای باقی  
مانده است؟

تیرماه 91میالن كوندرا/ رحیم قاسمیان

اهمیت دورن مایه در انتخاب و جان كالم
تیرماه 91نانسی كرس/ امیرحسین هاشمیچینش جزئیات داستان

چرا نویسنده هم زمان باید به نویسندگی و موقعیت بینابینی
مردادماه 91جان برجر/ مرضیه نیرومندسوژه نزدیک و از آن دور باشد؟

شهریورماه 91جان بارت/ محمد طلوعیخودم را تكرار می كنم

ماریو بارگاس یوسا/ محمد ترومپِت دیا
مهرماه 91میرزاخانی

آبان ماه 91آرتور كریستال/ احسان لطفيشرلوك هولمز علیه اولیس

آذرماه 91پیتر اُرنر/ مرضیه نیرومنددر ستایش ننوشتن

بهمن ماه 91 جوآن آكوچال/ محمد كیوان فرپایان ناخوش

اردیبهشت ماه 92 آرتور كریستال/ احسان لطفيآواي دوردست ورق ها

زار
ه اب

جعب

خردادماه 90سیامک گلشیريپیوند تكه هایي از بدن مردگان

تیرماه 90رویا صدربي رحم باشید

شهریورماه 90جان گاردنر/ سپهر شمسایيده تمرین داستان نویسيبه نویسنده ی جوان

از روي دست زندگي
چرا ماجراهاي زندگي واقعي 
داستان هاي خوبي از آب در 

نمي آیند؟
آبان ماه 90آلیس میلر/ نهال نفیسي

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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نشانینویسنده/ مترجم/ مصاحبه كنندهموضوععنوانسرفصل

زار
ه اب

جعب

فرآیند نه چندان خالقانه/ چطور 
سخت كوشي در نوشتن زمینه ساز الهام 

مي شود؟
آذرماه 90امیرحسین هاشميجوني بي.كول

بهمن ماه 90محمد طلوعينانسي كرساز دید دیگري

اسفند90 و فروردین 91مرتضي كاردردیوید ونقهرمان و ضدقهرمان

اردیبهشت ماه 91مهسا ملک مرزباناستیو آموندگیالس روي بستني

شهریورماه 91اثمار موسوی نیاپریمو لویچرا می نویسیم؟

ره 
دربا

ده
سن

نوی

شهریورماه 91عرفان مجیبجرالد مارتینپاییز آقای نویسنده

نشانینویسندهموضوععنوانسرفصل

ان
ست

 دا
ک

ن ی
ستا

دا

راستي، داستاني ساده 
است

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

نفیسه مرشدزاده، حامد 
شهریورماه 89هادیان

مهرماه 89سیامک گلشیريسرگذشت داستان »لیلیوم هاي زرد«تلفني در شب یلدا

آبان ماه 89محمدرضا بایراميسرگذشت داستان »مردگاِن باغ سبز«حركت در »میانه«

بهمن ماه 89مجید قیصريسرگذشت داستان »شماس شامي«ذكر خون

اسفند  89 و فروردین  90محمد كشاورزسرگذشت داستان طعمه از »مجموعه پایكوبي«سرباز بومي

سرگذشت دو رمان اول تامس ُولف )قسمت اول(/ از به خانه نگاه كن فرشته!
خردادماه 90احمد كسایي پوركتاب »داستان یک رمان«

شرح شورانگیز رنگ ها 
و صداها

سرگذشت دو رمان اول تامس ُولف )قسمت دوم(/ از 
تیرماه 90احمد كسایي پوركتاب »داستان یک رمان«

شهریورماه 90حبیبه جعفریانسرگذشت كتاب »چمران به روایت همسر شهید«اول شخص غایب

ت 
پش

نه
ُرمي اولتوسكي/ احسان نویسنده هاي معروفي كه ناشران آثارشان را نپذیرفتندمردود!صح

اسفند91 و فروردین 92لطفي

نشانینویسنده/ مترجمموضوععنوانسرفصل

ده
سن

نوی
ار 

ز ك
می

تیرماه 89علی خداییدفترچة شطرنجي

مردادماه 89سیامک گلشیریصدا، موقوف

شهریورماه 89دونالد ام. موري/ مینا فرشیدنیکمتكا روي صندلي

مهرماه 89علي موذنيشور نادانستگي

آذرماه 89هوشنگ مرادي كرمانيگاهي ایده ها سِر زا مي میرند

دي ماه 89تریسي شوالیه/ شیما جوهرچينوشتن مثِل دویدن است

بهمن ماه 89ابوتراب خسرويبراي دگمه لباس مي دوزم

اسفند  89 و فروردین  90مصطفي مستورداستان چیه؟

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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نشانینویسنده/ مترجمموضوععنوانسرفصل

ده
سن

نوی
ار 

ز ك
می

گفت وگو با ماركز درباره ی عادت های برای كسی شهرت آرزو نمی كنم
مردادماه 90احمد اخوتنوشتن و خاستگاه تخیل در آثارش

آذرماه 90سم والر/ روزبه استیفائيعادت هاي نویسندگي ری بردبريالي روبي ناخودآگاه

تیرماه 91احمد كسایی پوربه جای دانشگاه رفتم جنگ

آذرماه 91اصغر عبداللهيكلمه بهتر است یا عكس؟

بهمن ماه 91سیامک گلشیريخلق موقعیت  ناب در داستان كوتاه

اسفند 91 و فروردین 92ركسانا رابینُسن/ الهام شوشتري زادهچطور آماده ی نوشتن مي شوم

نشانینویسنده/ طراحعنوان/ موضوعسرفصل

ژه 
وی

اه 
شگ

مای
ن

اب
اردیبهشت ماه90كامبیز درم بخشتنهایي  پرهیاهوكت

اردیبهشت ماه90حبیبه جعفریان، احسان لطفیكتاب، سرنوشت من است/ گفت وگو با مهدی فیروزان درباره ی كتاب

نشانینویسنده/مترجمموضوععنوانسرفصل

م 
ا ه

ب
سی

نوی

نقشة راه 2
قسمت ششم: چگونه داستان و ساختار 

فیلم نامه را بسازیم؟
كلودیا جانسون، مت استیونز/ 

مردادماه90امیرحسین هاشمی

فیلم نامه نویسي یعني 
بازنویسي

قسمت آخر: چگونه طرح اول فیلم نامه 
را بنویسیم؟

كلودیا جانسون، مت استیونز/ 
شهریورماه 90امیرحسین هاشمی

س
نوی

مه 
م نا

فیل
ار 

ز ك
می

رسید خود را دریافت كنید
قسمت اول: شرح جفت وجوركردن مواد اولیه 

تیرماه 91هادی مقدم دوستبرای فیلم نامه

یه آدمی، چه آدمی
قسمت دوم: ایده پردازی برای ساخت 

مردادماه 91هادی مقدم دوستشخصیت ها

هاردم پریده
قسمت سوم: ایده  پردازی براساس جمالت  

شهریورماه 91هادی مقدم دوستگذری و خیابانی

»ماجرا«جویی
قسمت چهارم: چطور قصه ی فیلم را 

مهرماه 91هادی مقدم دوستپیدا كنیم؟

منظور؟
قسمت پنجم: چطور با داشتن شخصیت، 

آبان ماه 91هادی مقدم دوستمضمون فیلم را پیدا كنیم؟

رسم دوراندیشي
قسمت ششم: چطور با داشتن مضمون،  پایان 

آذرماه 91هادی مقدم دوستفیلم را پیدا كنیم؟

سفارش شما حاضر است
قسمت آخر: چطور با داشتن مضمون، لحن 

بهمن ماه 91هادی مقدم دوستفیلم را پیدا كنیم؟

جم
متر

ار 
ز ك

می

»ُمرد« یا »درگذشت« یا 
»از دنیا رفت«

در باب ترجمه ی ادبی/ قسمت اول: 
مردادماه 91مجید اسالمیحرفه ای بودن

خیانت یا وفاداری؟
در باب ترجمه ی ادبی/ قسمت دوم: آزادی 

شهریورماه 91مجید اسالمیمترجم

آیا ترجمه به نوشتن كمک 
می كند؟

در باب ترجمه ی ادبی/ قسمت سوم: ترجمه 
مهرماه 91مجید اسالمیو نوشتن

جابه جایي اركان جمله با 
الهام از ادبیات كهن

در باب ترجمه ي ادبي/ قسمت چهارم: 
آبان ماه 91مجید اسالميافزایش ظرفیت زبان

در باب ترجمه ي ادبي/ قسمت پنجم: الهام از زبان كوچه
آذرماه 91مجید اسالميزبان محاوره

آیا ترجمة خوب باید حتما 
دي ماه 91مجید اسالميدر باب ترجمه ي ادبي/ قسمت آخر: بدعتروان باشد

اسفند 91 و فروردین 92مجید اسالميدر باب ترجمه ی ادبي/ گزارش پایانيبعد از روز آخر

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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نشانيعكس/ ترجمهموضوععنوانسر فصل

وم
آلب

چند عكس از وعده هاي غذایي بشقاب هاي داستاني
دي ماه 91عكس: دینا فرایدشخصیت هاي به یادماندني

طرح جلدهایي كه نماد كتاب هایشان روي پوست رمان
اردیبهشت ماه 92ترجمه: مرضیه نیرومندشدند

2   بخش های پیشین این مجموعه با عنوان »کتاب ضمیمه ی 1: با هم نویسی« در بخش چاپ عصر منتشر شده است.

بخش »پایان خوش«

نشانینویسنده/ مترجمعنوانسرفصل

زن
داد

ک 
ت ی

طرا
خا

خردادماه 90حامد حبیبيقسمت اول: یه داد بزن ببینم

تیرماه 90حامد حبیبيقسمت دوم: عقلتو باز كن

مردادماه 90حامد حبیبيقسمت سوم: بزبز خطي

شهریورماه 90حامد حبیبيقسمت چهارم: قطعه هنرمندان

مهرماه 90حامد حبیبيقسمت پنجم: دادزن در كرانه

آبان ماه 90حامد حبیبيقسمت ششم: لحظه درست جنایت

آذرماه 90حامد حبیبيقسمت هفتم: دادزني از المانچا

دي ماه 90حامد حبیبيقسمت هشتم: صبح صادق

رن
مد

ي 
دگ

ي زن
نما

راه

خردادماه 90اومبرتو اكو/ امیرحسین هاشميچگونه در هواپیما غذا بخوریم؟

تیرماه 90اومبرتو اكو/ امیرحسین هاشميچطور با راننده تاكسي روبه رو شویم؟

مردادماه 90اومبرتو اكو/ امیرحسین هاشميچگونه بستنی بخوریم؟

شهریورماه 90اومبرتو اكو/ امیرحسین هاشميچگونه به چهره هاي آشنا واكنش نشان دهیم؟

مهرماه 90اومبرتو اكو/ امیرحسین هاشميچطور با نامه و تلگراف روبه رو شویم؟

آبان ماه 90اومبرتو اكو/ امیرحسین هاشميچگونه یک شغل نان و آب دار پیدا كنیم؟

آذرماه 90اومبرتو اكو/ امیرحسین هاشميچطور در نقش سرخ پوست ها بازي كنیم؟

دي ماه 90اومبرتو اكو/ امیرحسین هاشميچطور در مورد فوتبال صحبت نكنیم؟

انه
دیو

هر 
ي ش

ه ها
قص

خردادماه 90جک هندي/ احسان لطفيبا تشكر از توقف شما

تیرماه 90جک هندي/ احسان لطفيمستند حیات وحش من

مردادماه 90جک هندی/ احسان لطفیمحض اطالع 

شهریورماه 90جک هندي/ احسان لطفيكارهایي كه امروز باید انجام بدهم 

مهرماه 90جک هندي/ احسان لطفيصداهاي توي سرم

آبان ماه 90جک هندي/ احسان لطفياكتشاف بزرگ

آذرماه 90جک هندي/ احسان لطفيجدي بگیرید

دي ماه 90جک هندي/ احسان لطفيجانوران دور و بِر ما

تیرماه 91دیمیتری مارتین/ احسان لطفیخط اضطراری

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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نشانینویسنده/ مترجمعنوانسرفصل

انه
دیو

هر 
ي ش

ه ها
قص

مردادماه 91دیمیتری مارتین/ احسان لطفیراهنمای استفاده از چراغ جادو

شهریورماه 91دیمیتری مارتین/ احسان لطفینیش زنبور

آبان ماه 91دیمیتري مارتین/ احسان لطفيهفت جان

آذرماه 91دیمیتري مارتین/ احسان لطفيما حامله ایم!

دي ماه 91دیمیتري مارتین/ احسان لطفياسكروچ، سكانس هاي حذف شده به ضمیمه ي مجموعه فال

بهمن ماه 91  دیمیتري مارتین/ احسان لطفيآمار

اسفند 91 و فروردین 92دیمیتري مارتین/ احسان لطفيدرباره ی بیلي و خداحافظي

ات
دبی

ت ا
فاو

 مت
یخ

تار

خردادماه 90یاسر ماليدكترهاي نویسنده یا پنج شباهت سرنگ و خودنویس را نام ببرید

تیرماه 90یاسر ماليگوگول خود باشید یا پنج درس تاریخی برای نوشتن داستان كوتاه

مردادماه 90یاسر مالیمزرعه ی پرورش كافكا یا چطور فرزندانمان را نویسنده بار بیاوریم

از روي دست رمان نویس یا سیزده دستور مجرب براي این  كه چگونه یک 
شهریورماه 90یاسر مالیسرقت ادبي تمیز انجام بدهیم

مثل كود براي سبیل یا پنج عادت الزم براي تبدیل شدن به یک 
مهرماه 90یاسر مالينویسنده ی بزرگ )قسمت اول(

جوراب هاي ناباكوف یا پنج عادت الزم براي تبدیل شدن به یک نویسنده ی 
آبان ماه 90یاسر ماليبزرگ )قسمت دوم(

آذرماه 90یاسر ماليآدونیس را ترور كنید یا پنج توصیه ی مجرب براي گرفتن نوبل ادبیات

دي ماه 90یاسر ماليیلدا با فیتز جرالد اضافه یا نویسنده ها را آخر پاییز مي شمرند؟

نویسندگي در شكم نهنگ/ سال 91 چه سرنوشتی در انتظار داستان نویسان 
اسفند90 و فروردین 91یاسر ماليخواهد بود؟

ري
وه

وش
ن 

ي ز
ت ها

روای
رده 

خ

شهریورماه 90احسان عمادي/ زهرا الونديسفر مردانه، سفر زنانه

مهرماه 90احسان عمادي/ زهرا الونديپاز نكن! یا قیلم دیدن زنانه، فیلم دیدن مردانه

آبان ماه 90احسان عمادي/ زهرا الونديدسک تاپ یا رسیدگي زنانه، رسیدگي مردانه

آذرماه 90احسان عمادي/ زهرا الونديپادشاه سیارك یا  تنهایي زنانه یا تنهایي مردانه 3

آبان ماه 91احسان عمادي/ زهرا الونديپس از پِت پِت

آذرماه 91احسان عمادي/ زهرا الوندياول تو بپر

دي ماه 91احسان عمادي/ زهرا الونديبعدا حرف مي زنیم

بهمن ماه 91 احسان عمادي/ زهرا الونديیعني چي شده؟

اسفند91 و فروردین 92احسان عمادي/ زهرا الونديپشت صحنه

ت 
كای

ح
یه 

سا
هم

اسفند90 و فروردین 91مظفر ایزگو/ ناصر فیضلطفا یک خلوصي براي من بیاورید

ي 
ه ها

قص
ني

یابا
خ

اردیبهشت ماه 91

خردادماه 91

مهرماه 91

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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نشانینویسنده/ مترجمعنوانسرفصل

ش
خان

تیرماه 91فریبرز جهاندیدهجهان نوشتار

مردادماه 91فریبرز جهاندیدهواژگونی واژگان

شهریورماه 91فریبرز جهاندیدهآخوشانک

ره 
نج

پ
یی

جلو

تیرماه 91مهدی محمدیقربان خان وارد می شود

مردادماه 91مهدی محمدیقربان خان رسانه ای می شود

ص 
شخ

ل 
او

ت
راح

تیرماه 91زهرا درماندرها را رنده كنید

مردادماه 91زهرا درماننویسنده اتاق بغلی

شهریورماه 91زهرا درمانچه كسی آب سد را جابه جا كرد

ت 
ضعی

و
ود

مردادماه 91كسری فروهیآناتومی وندادكب

شهریورماه 91كسری فروهیهند و هلند

انزا
چوپ

سان

آبان ماه 91یاسر ماليبازدید آفندي یا سواری در نمایشگاه مطبوعات

آذرماه 91یاسر ماليهفت خان پوت بوك یا چطور هزار كتاب را در صدمتر آپارتمان جا دهیم

دي ماه 91یاسر ماليفن ناخن اژدها یا چگونه نتیجه ي فال ها را به نفع خودمان تغییر دهیم

بهمن ماه 91  یاسر ماليدایره المعارف پیچ یا چطور یک كتاب یا مطلب را ننویسیم یا سِر وقت 

اسفند91 و فروردین 92یاسر ماليپارتي ترمیناتور یا ختم سریع یک مهماني، صددرصد ادبي 

اردیبهشت ماه 92یاسر ماليدانشگاه مجازي علوم الینفع یا یک نفر آدم چندتا سررسید الزم دارد؟

تیر
سا

د
ي 

خیال
گ 

رهن
)ف

ت(
لما

ك

آبان ماه 91امیرحسین هاشمي، زهرا درمانبََدك

آذرماه 91امیرحسین هاشميوقع

بهمن ماه 91امیرحسین هاشميعین  خیال

اردیبهشت ماه 92   امیرحسین هاشميراضي به زحمت

3   ادامه ی این مجموعه با عنوان »یک زندگی« در بخش روایت های مستند منتشر شده است.

نشانیطراحعنوانسرفصل

ني
دید

ي 
ن ها

ستا
دا

خردادماه 90كامبیز درم بخشچراغ چكه مي كند

تیرماه 90كامبیز درم بخشگلوله آب مي شود

مرداد ماه90كامبیز درم بخشدرخت خیال

شهریور ماه 90كامبیز درم بخشپروانه ها

مهرماه 90كامبیز درم بخشطلوع برف

آبان ماه 90كامبیز درم بخشیه گل، دو گل

آذر ماه 90كامبیز درم بخشمثل تو مي شوم

دي ماه 90كامبیز درم بخشجوجه هاي برف

اسفند90و فروردین 91كامبیز درم بخشفرش قرمز براي بهار

اردیبهشت 91كامبیز درم بخششاخ برگ

آبان                                      آبان  مهرشهریورمردادتیرخرداد
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نشانیطراحعنوانسرفصل

ني
دید

ي 
ن ها

ستا
دا

خردادماه 91كامبیز درم بخشدودكش ها

تیرماه 91كامبیز درم بخشمیم مثل ماه

مردادماه 91كامبیز درم بخششوت

شهریورماه 91كامبیز درم بخشجاده باریک می شود

مهرماه 91كامبیز درم بخشپژمرده نباش

آبان ماه 91كامبیز درم بخشبعد از باران

آذرماه 91كامبیز درم بخشداستان هاي دیدني 17

دي ماه 91كامبیز درم بخشداستان هاي دیدني 18

بهمن ماه 91كامبیز درم بخشداستان هاي دیدني 19

اسفند 91 و فروردین 92كامبیز درم بخشداستان هاي دیدني 20 و پشت صحنه 

اردیبهشت ماه 92كامبیز درم بخشداستان هاي دیدني 21

ني
زمی

زیر
ي 

م ها
لبو

آ

خردادماه 90اندي رایليخرگوش، پر!

تیرماه 90اندي رایليسقوط اضطراري

مردادماه 90اندی رایلیمیخ و آفتاب تموز

شهریورماه 90اندی رایلیساكت!

آبان ماه 90اندی رایلیافسانه كانگورو

آذرماه 90اندی رایلیمردها كچل نمي شوند یا چطور بچه ها را سر كار بگذاریم؟

دي ماه 90اندی رایلیضلع پنجم مربع یا چطور بچه ها را سر كار بگذاریم؟

ن 
پایا

ش 
خو

زي
ورو

ن

اسفند91 و فروردین 92جمعي از نویسندگانداستان یک عكس

نشانیموضوععنوانسرفصل

قه
ساب

م

شماره چهاردهم، دوره جدید/مسابقه ی تیرماه و برندگان نهایی اردیبهشتداستان یک خطی

شماره پانزدهم، دوره جدید/مسابقه ی مردادماه و برندگان نهایی خردادداستان یک خطی

شماره شانزدهم، دوره جدید/مسابقه ی شهریورماه و برندگان نهایی تیرداستان یک خطی

شماره هفدهم، دوره جدید/مهر مسابقه ی مهرماه و برندگان نهایی مردادداستان یک خطی

شماره هجدهم، دوره جدید/آبان مسابقه ی آبان ماه و برندگان شهریور ماهداستان یک خطی

شماره نوزدهم، دوره جدید/آذر مسابقه ی آذرماه و برندگان مهر ماهداستان یک خطی

شماره بیستم، دوره جدید/دي مسابقه ی دي ماه و برندگان آبان ماهداستان یک خطی

شماره بیست ودوم، دوره جدید/مسابقه ی اسفندماه و برندگان دي ماهداستان یک خطی

شماره بیست ویكم، دوره جدید/مسابقه ی بهمن ماهداستان یک خطی

شماره بیست وسوم، دوره جدید/مسابقه ی اردیبهشت ماه و برندگان مسابقه بهمن ماهداستان یک خطی

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 
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بخش »چاپ عصر«

نشانیموضوععنوانسرفصل

نه
صح

ت 
پش

مردادماه 89شغل دوِم نویسنده هابی نوِن نوشتن

شهریورماه 89زن و شوهرهاي دنیاي داستان نویسيدو نویسنده و یک سقف

مهرماه 89داستان نویساني كه فقط یک كتاب نوشته اندجاودانگي با یک كتاب

آبان ماه 89شاخ وشانه كشیدن غول هاي عالم ادبیاتجنگ ستارگان

آذرماه 89عمرهاي كوتاه اما پربار در عالم ادبیاتمختصر، مفید

دي ماه 89نویسنده هایي كه در زماني كمتر از یک ماه ونیم رمان نوشتندچله نویسي

بهمن ماه 89شخصیت هاي سیاسي اجتماعي كه داستان كودك نوشته اندكودِك برون

نشانیمترجمنویسندهعنوانسرفصل

 :1
ی 

مه 
می

 ض
اب

كت
سی

نوی
هم 

4با

دي ماه 89امیرحسین هاشميكلودیا جانسون، مت استیونزقسمت اول: پینگ پنگ خالق

بهمن ماه 89امیرحسین هاشميكلودیا جانسون، مت استیونزقسمت دوم: اي برادر كجایي

اردیبهشت ماه 90امیرحسین هاشميكلودیا جانسون، مت استیونزقسمت سوم: اتاق امن

خردادماه 90امیرحسین هاشميكلودیا جانسون، مت استیونزقسمت چهارم: از زندگي ایده بگیر

تیرماه 90امیرحسین هاشميكلودیا جانسون، مت استیونزقسمت پنجم: سفر آغاز مي شود

ک
می

ك ك
 در

: 2
ی 

مه 
می

 ض
اب

كت

تیرماه 89احسان لطفیاسكات مک كلودقسمت اول: كمیک چیست؟

مردادماه 89احسان لطفیاسكات مک كلودقسمت دوم: طراح در برابر نویسنده

شهریورماه 89احسان لطفیاسكات مک كلودقسمت سوم: خون در ناودان

مهرماه 89احسان لطفیاسكات مک كلودقسمت چهارم: نگاه شرقي، نگاه غربي

آبان ماه 89احسان لطفیاسكات مک كلودقسمت پنجم: ریسمان زمان

آذرماه 89احسان لطفیاسكات مک كلودقسمت ششم: حركت در زمان

دي ماه 89احسان لطفیاسكات مک كلودقسمت هفتم: زندگي در خطوط

بهمن ماه 89احسان لطفیاسكات مک كلودقسمت هشتم: دنیاي مرئي نامرئي

اردیبهشت ماه90احسان لطفیاسكات مک كلودقسمت نهم: بنماي و بگو

4   ادامه ی این مجموعه با همین عنوان در بخش »درباره داستان« منتشر شده است.

بخش »آخر داستان«

نشانیطراح

شهریورماه 89هما دلوراي

مهرماه 89محمدرضا عبدالعلي

آبان ماه 89ایمان راد

آذرماه 89ایمان صفایي
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نشانیطراح

دي ماه 89فرهاد فزوني

بهمن ماه 89امیرحسین قوچي بیک

اسفند  89 و فروردین  90فرزاد ادیبي

اردیبهشت ماه 90روح اله گیتي نژاد

اسفند 90 و فروردین 91مسعود نجابتی

بخش »روایت های زمستانی«

نشانیتوضیحات/ عكاسمترجمشاعرعنوان

كو
های

كیمیه مائه داماسااو كاشیكی

علیرضا میرزایي؛ از مجموعه ي »سفید مایل به سفید«

بهمن ماه 90

بهمن ماه 90كیمیه مائه داتانا كاتاداشي

بهمن ماه 90كیمیه مائه داایداداكوتسو

بهمن ماه 90مرتضي بغداديسوسه كي ناتسومه

بهمن ماه 90مرتضي بغداديتاكاشي ماتسوموتو

بهمن ماه 90مرتضي بغداديهاشین كاجي وارا

بهمن ماه 90آیت حسینيتي جو ناكامورا

نشانیشاعر/ مترجمنام شعرعنوان

عر
ش

بهمن ماه 90احمدرضا احمديحرمان

بهمن ماه 90ضیاء موحددست سرد

بهمن ماه 90علي اسد اللهيدر صبحي غافلگیر

بهمن ماه 90عباس صفاريتمام زمستان هایي كه نبودي

بهمن ماه 90حمید رضا شكارسريكابوس

بهمن ماه 90سید علي  میرافضليمیدان خسته

بهمن ماه 90گوچنگ/ سیداحمد نادميآدم برفي

بهمن ماه 90توماس  ترانسفترومر/ سیداحمد نادمياز مارس 1979

بهمن ماه 90یانیس ریتسوس/ محسن آزرمبرف مي بارد امشب

بهمن ماه 90آلدو تامبلیني/ فرزانه دوستي19 اكتبر 1990

اردیبهشتاسفند و فروردینبهمن دي آذرآبان                                      آبان 


