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 درباره زندگي

 نشاني مترجم نويسنده عنوان
 23 تا 14/ ص89شماره هشتم، تيرماه  مينا فرشيدنيك دوريس لسينگ سقف باالي سرت را نگه دار

 29 تا 24/ ص89شماره هشتم، تيرماه  ايمان عقيليان استفن كينگ به خاطر يك بطري شربت صورتي
 33 تا 30/ ص 89شماره هشتم، تيرماه   محمدرضا بايرامي نقش ناگزير

 37 تا 34/ ص89شماره هشتم، تيرماه   ياسر مالي اينك شلم شوربا
 21 تا 16/ ص89شماره نهم، مردادماه  مهسا ملك مرزبان موريل اسپارك يادگاري كتاب اول
 31 تا 22/ ص89شماره نهم، مردادماه  ياسر مالي ديويد سدريس خانه ي ساحلي ما
 37 تا 32/ ص89شماره نهم، مردادماه   آقا نجفي قوچاني 1250طلبگي در سنه 

 43 تا 38/ ص89شماره نهم، مردادماه   سرخي فيروزه گل اي سر دوشمستاره
 25 تا 19/ ص89شماره دهم، شهريورماه  نيما ملك محمدي كانكولوم مك بانگل سرخي براي دروازه

 29 تا 26/ ص89شماره دهم، شهريورماه  ايمان عقيليان جان بنويل آهنگ آن گوي
 33 تا 30/ ص89شماره دهم، شهريورماه  ليال حسيني ام الزاروف ال. بند نويسندگان بد اقبال
 39 تا 34/ ص89شماره دهم، شهريورماه   مهدي دادخواه تهراني ويراستن عيب سر زلف

 45 تا 40/ ص89شماره دهم، شهريورماه   احسان رضايي هابراي خاطر كتاب
 21 تا 18/ ص 89شماره يازدهم، مهرماه  مينا فرشيدنيك مري گوردون تنها سفر خانوادگي ما

 29 تا 22/ ص89شماره يازدهم، مهرماه  شيوا مقانلو آندره دبوس هاي منشنبه سهةهم
 35 تا 30/ ص89شماره يازدهم، مهرماه  مصطفي مستور هيوالي تفاوت 

 41تا   36/ ص89شماره يازدهم، مهرماه  علي خدايي روزهاي من و اصفهان 
 21 تا 18/ ص89شماره دوازدهم، آبان ماه  شيوا مقانلوالكساندر همن يادگاران درخشان 
 29 تا 22/ ص89شماره دوازدهم، آبان ماه  مينا فرشيدنيكدوريس لسينگ مرگ يك صندلي 
 35 تا 30/ ص89شماره دوازدهم، آبان ماه  محمدحسن شهسواري خواهم گفت چرا 

 39 تا 36/ ص89شماره دوازدهم، آبان ماه  محمد طلوعي راه رسيدن به محال 
 23 تا 18/ ص89شماره سيزدهم، آذرماه  اميرحسين هاشميماريو بارگاس يوسا  وير كوچولپي

 31 تا 24/ ص89شماره سيزدهم، آذرماه  نيما ملك محمديهنري لوئيس گيتس در آشپزخانه 
 35 تا 32/ ص89شماره سيزدهم، آذرماه  فريبا وفي و  ف.

 41 تا 36/ ص89شماره سيزدهم، آذرماه  ياسر مالي پسر برگزيده 
 23 تا 18/ ص89شماره چهاردهم، دي ماه  احسان لطفينورا افرون ارثيه فاميلي 

 27 تا 24/ ص89شماره چهاردهم، دي ماه  ليال حسينيهنري برومل  كاغذي ه يخان
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 33 تا 28/ ص89شماره چهاردهم، دي ماه  اسدالهم امرايي خواني ممنوع مفت
 39 تا 34/ ص89شماره چهاردهم، دي ماه  جعفريان  حبيبهشليك به مرگ 

 25 تا 20/ ص89شماره پانزدهم، بهمن ماه  احسان لطفيبيل برايسون  لخبرنگار بيسبا
 29 تا 26/ ص89شماره پانزدهم، بهمن ماه  مينا فرشيدنيكجنيفر ايگان دادوستد با مردگان 

 41 تا 30/ ص89شماره پانزدهم، بهمن ماه  محسن كاظمي  حسين بنا  يافسانه
 45 تا 42/ ص89شماره پانزدهم، بهمن ماه  سپينود ناجيان يادم تو را فراموش 

 29 تا 20/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم، اسفند   صادقي جعفر مدرسداستان يك دوچرخه 
 35 تا 30/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم، اسفند   احسان لطفياورهان پاموك تيله ها 
 39 تا 36/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم، اسفند   جمشيد ارجمند سبزقبا 

 45 و 40/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم، اسفند   بلقيس سليماني بانو 
 29 تا 44/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم، اسفند   كوروش اديم د ونآيينه ها پير نمي ش

 51 تا 46/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم، اسفند   عليرضا محمودي دايي مرتضي 
 55 تا 52/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم، اسفند    حسين مهكام دو در هوش روزگار بمانتنام 

 33 تا 28/ ص90شماره يك، دوره جديد، ارديبهشت ماه ضحي كاظمي اميلي هاناست  اين من حرف
 37 تا 34/ ص90شماره يك، دوره جديد، ارديبهشت ماه زهرا درمان مارجوري گراس كالهگيس رنگينكماني

 41 تا 38/ ص90شماره يك، دوره جديد، ارديبهشت ماه  محمد كشاورزرابرت راك، نيويورك و بيبي گالندام 
 47 تا 42/ ص 90شماره يك، دوره جديد، ارديبهشت ماه  جواد رسوليشمشير زورو 

 35 تا 28/ ص 90شماره دوم، دوره جديد، خردادماه  مينا فرشيدنيك تينا في اعترافات يك تردست
 39 تا 36/ ص 90شماره دوم، دوره جديد، خردادماه   عليرضا تقي خاني اگر زنبورها نبودند

 43 تا 40/ ص 90شماره دوم، دوره جديد، خردادماه   فائزه جمالي نقره اي
 35 تا 30/ ص 90شماره سوم، دوره جديد، تيرماه  احسان لطفي اورهان پاموك اورهانِ ديگر

 39 تا 36/ ص 90شماره سوم، دوره جديد، تيرماه   سوگل مهاجري خاك نوچ
 49 تا 40/ ص 90شماره سوم، دوره جديد، تيرماه   حبيبه جعفريان بهشت ممنوعه

  39 تا 28/ص90شماره چهارم، دوره جديد، مرداد ماه اميرمهدي حقيقت جومپا الهيري دست به دست كردن قصه ها
 45تا40/ص90شماره چهارم، دوره جديد، مرداد ماه  عباس عبدي ماهي زدگي
 51تا 46/ص90شماره چهارم، دوره جديد، مرداد ماه  احسان رضايي كتاب شن 

 37 تا 28/ص90شماره پنج،دوره جديد، شهريور ماه   احمد دهقان يك صبح تا ظهر، جنگ
 47تا 38/ص90شماره پنج،دوره جديد، شهريور ماه   سيدرضا ميركريمي آقاي قندي نمكي

 51تا48/ص90شماره پنج،دوره جديد، شهريور ماه   پرويز يغمايي لباسي بين كت و پالتو
 55تا52/ص90شماره پنج،دوره جديد، شهريور ماه  بهناز شيرمحمدي جونو دياز  پس انداز مادرمةهم
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 57تا56/ص90شماره پنج،دوره جديد، شهريور ماه  احسان لطفي استيون كينگ دومين فرزند
 41تا36/ص90شماره شش، دوره جديد، مهرماه  فرزانه سالمي دوريس لسينگ در آسمان اتفاق افتاد

 43تا42/ص90شماره شش، دوره جديد، مهرماه  اميرحسين هاشمي وين ونگ هويت بازي 
 49تا44/ص90شماره شش، دوره جديد، مهرماه   مسعود فروتن پريچهر 

 55تا50/ص90شماره شش، دوره جديد، مهرماه   بلقيس سليماني آن سال ها، آن سال هاي دور
 63تا56/ص90شماره شش، دوره جديد، مهرماه   ياسر مالي ابر، خانه، خورشيد

 43تا36/ص90شماره هفت، دوره جديد، آبان ماه  مرضيه احدي ياشار كمال  رختخواب 
 45تا44/ص90شماره هفت، دوره جديد، آبان ماه  اميرحسين هاشمي ماركوس لفي بيمه عمر

 49تا46/ص90شماره هفت، دوره جديد، آبان ماه  بهناز شيرمحمدي لوييز اردريچ دوربرگردان
 53تا50/ص90شماره هفت، دوره جديد، آبان ماه   بهاءالدين خرمشاهي يخ سرخ 

 59تا54/ص90شماره هفت، دوره جديد، آبان ماه   محمدحسن شهسواري خدا از سر تقصيرات من بگذرد
 63تا60/ص90شماره هفت، دوره جديد، آبان ماه   شرمين نادري گرگ

 41تا36/ص90شماره هشت، دوره جديد، آذر ماه   داوود غفارزادگان فراموشان 
 43تا42/ص90شماره هشت، دوره جديد، آذر ماه   رضا اميرخاني بلد

 51 تا44/ص90شماره هشت، دوره جديد، آذر ماه   حبيبه جعفريان  اندوه ةهست
 57تا 52/ص90شماره هشت، دوره جديد، آذر ماه  اميرحسين هاشمي آرتور كستلر اختراع افسانه اي

 59تا58/ص90شماره هشت، دوره جديد، آذر ماه  پويا كرم بخش ديويد فاسترواالس از دسترس اطفال دور نگه داريد
 65تا60/ص90شماره هشت، دوره جديد، آذر ماه  آراز بارسقيان هشام مطر روياي پدر

 39تا34/ص90شماره نه، دوره جديد، دي ماه  مرضيه احدي اورهان ولي كانيك بي كاري
 45تا40/ص90شماره نه، دوره جديد، دي ماه  شيدا ساالروند ميل ملوي گرم يا سرد

 47تا46/ص90شماره نه، دوره جديد، دي ماه  اميرحسين هاشمي خوليو كورتاسار چراگاه سفيد
 53تا48/ص90شماره نه، دوره جديد، دي ماه   عليرضا محمودي يكي نبود، يكي بود
 61تا54/ص90شماره نه، دوره جديد، دي ماه   فيروزه گل سرخي به خاطر عروسك ها

 49تا 38/ص90شماره ده، دوره جديد، بهمن ماه  اميرحسين هاشمي استيون كينگ  شماره پنجةجاد
 53تا50/ص90شماره ده، دوره جديد، بهمن ماه  روزبه استيفائي مايكل ويتنر  برفةخان

 55تا54/ص90شماره ده، دوره جديد، بهمن ماه  سولماز حداديان كريستوفر موريس يك ده تمام عيار
 61تا56/ص90شماره ده، دوره جديد، بهمن ماه   محسن كنگرلو قصه اعالميه 

 67تا 63/ص 90شماره ده، دوره جديد، بهمن ماه   محمدحسين جعفريان از كاپيتال ماركس تا رساله امام (ره)
 47تا 40/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد، اسفند احسان لطفي جورج اورول خاطرات كتاب فروشي

 51 تا 4/ص 91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد، اسفند احمد كسايي پور امبرتو اكو اولش چي شد آخرش چي شد
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 55تا52/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد، اسفند  ابوتراب خسروي خيال يك صبح بهاري
 63تا56/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد، اسفند  محمدرضا هنرمند ويترين

 73تا64/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد، اسفند  سوگل مهاجري كليد اضافي
 79تا74/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد، اسفند  هادي مقدم دوست  آنچه با دماغ مي شنويةهم

 43تا38/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد، ارديبهشت  اسداهللا امرايي ژوزه ساراماگو تكه اي نان ذرت و مشتي نان
 53تا44/ص 91شماره دوازدهم، دوره جديد، ارديبهشت  فرشيد عطايي الكساندر همن  آكواريوم

 59تا54/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد، ارديبهشت   مسعود فروتن گردن بندي از قطانجق
 65تا60/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد، ارديبهشت   شميم مستقيمي رد لبو بر پيراهن فراري ناكام

 73تا66/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد، ارديبهشت   حبيبه جعفريان نامادري
 79تا74/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد، ارديبهشت   سپينود ناجيان چروك هاي زير گردن

 41تا36/ص 91شماره سيزدهم، دوره جديد، خرداد  شيدا ساالروند اسكار ايخوئلوس مهماني پدرانه 
 47تا42/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد، خرداد  سولماز حداديان مارك تواين دوئل

 51تا48/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد، خرداد   مصطفي رحماندوست مهره اندازان
 55تا52/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد، خرداد   شادمهر راستين مي خواهي مرا چگونه بشناسي؟

 59تا56/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد، خرداد   حسين وحداني رضايت نامه 
 41 تا 36/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد، تير   محمد صالح عال تابستان جان  است

 47 تا 42/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد، تير   علي خدايي چند روايت معتبر از ماست و خيار
 53 تا 48/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد، تير  احسان سنايي اردكاني مارتين هايدگر چرا روستانشين ام؟

 71 تا 54/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد، تير  محمد ميرزاخاني پل آستر روز تولدت آمده و رفته  است
 43 تا34/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد، مرداد  هوشنگ گلمكاني  تابستان چهارده سالگي

 49 تا44/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد، مرداد  جواد محقق  اتفاقيةسرمقال
 59 تا50/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد، مرداد  احمد شاكري 396صفحه 

 65 تا60/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد، مرداد  ياسر مالي  اسرارآميزةقلع
 69 تا66/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد، مرداد  حسين سليماني  گمشدهةسك

 75 تا 70/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد، مرداد شيدا ساالروند نورا افرون از گردنم خوشم نمي آيد
 81 تا76/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد، مرداد فريبا گرانمايه مايكل پرنتي حقايق كثيف

 45 تا34/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد، شهريور  سولماز حداديان رابرت كاپا دست لرزه
 47 تا46/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد، شهريور  احسان لطفي اسپنسر پالت واقعه و واقعيت

 53 تا48/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد، شهريور  مرضيه احدي گولسه بيرسل ماكاروني
 59 تا54/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد، شهريور   مجيد قيصري اولين لب خند، آخرين آه
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 65 تا60/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد، شهريور   محمد بكايي پيك
 41 تا36/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد، مهر   محمد صالح عال پشت پلك تَر پاييز

 47 تا42/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد، مهر   محمدحسين پاپلي يزدي شازده حمام
 55تا48/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد، مهر   سروش صحت كجا مي روي؟

 61 تا56/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد، مهر   جورج اورول جنايت هشت سالگي
 71 تا62/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد، مهر  مجيد منتظرمهدي اورهان پاموك رنج ها و لذت هاي مدرسه

 47 تا34/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد، آبان  محمد ميرزاخاني چارلز بوكفسكي جوش
 53 تا48/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد، آبان  حميدرضا صدر نيك هورنبي  دنياةبهترين لحظ
 59 تا54/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد، آبان   فريدون صديقي هزار سالگي

 65 تا60/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد، آبان   سيدعلي ميرفتاح من به بي  سيم و زري مأنوسم
 35 تا32/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد، آذر   عليرضا شجاع نوري همه حجت مسلماني من

 43 تا36/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد، آذر   حسين پاكدل و سبزه ميدان تمام جهان نبود
 51 تا44/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد، آذر  حسين كاظمي يزدي ريچارد باوش خيلي وقت پيش

 61 تا52/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد، آذر  رحيم قاسميان تامس بلر دزدها هم هكلبري فين مي خواهند
 67 تا62/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد، آذر  بهناز شيرمحمدي ساندرا سيسنروس سوداي مادرم

 41 تا34/ص 91شماره بيستم، دوره جديد، دي   احمدرضا احمدي برف گَرد
 45 تا42/ص 91شماره بيستم، دوره جديد، دي   بهروز رضوي سفر انار

 49 تا46/ص 91شماره بيستم، دوره جديد، دي   مسعود فروتن  يلداةملك
 53 تا50/ص 91شماره بيستم، دوره جديد، دي   شكوه قاسم نيا َتته جان

 59 تا54/ص 91شماره بيستم، دوره جديد، دي  شيدا ساالروند ايمي تن كُمدها حرف مي زنند
    63 تا60/ص 91شماره بيستم، دوره جديد، دي  احسان لطفي ديويد سدريس بذار برف بياد

    49 تا42/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد، بهمن   محمدعلي فارسي خودش خواست
    57 تا50/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد، بهمن   سيدرضا ميركريمي كودك، سرباز و پدر

    65 تا58/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد، بهمن  شيدا ساالروند آلما گيرموپريتو دردسر خدمت كار
    71 تا66/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد، بهمن  مرضيه نيرومند جانت وينترسن من و پول

    73 تا72/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد، بهمن  مجتبي آذرشب زاويه اسپايك ميليگان توپچي فريك
    49 تا46/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند  كيانوش عياري تكرار تكاني

    51 تا50/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند  پرويز كردواني شيريني ِ از آب گذشته
    59 تا52/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند  مهدي محسنيان راد زهرا و توسعه روستايي

    63 تا61/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند  زويا پيرزاد بانوي قرمزپوش
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    71 تا64/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند  نغمه ثميني سراپا سفيد
    79 تا72/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند  حبيبه جعفريان ميراث جهاني بشريت

    89 تا80/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند محمد ميرزاخاني ارنست همينگ وي گاوبازي
    97 تا 90/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند احسان لطفي اورهان پاموك  مادربزرگةموز

    103 تا98/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند  پوالد تاليس الله چيني
    106 تا104/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد، اسفند شيدا ساالروند نورا افرون آروباي من

    51 تا44/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد، ارديبهشت  سيدمحمد مرعشي كتاب با پرتقال درهم
    55 تا52/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد، ارديبهشت  ياسر مالي ده درصد

    61 تا456/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد، ارديبهشت ايمان حسيني شكيب آناتول برويارد كافكا مد بود
    67 تا62/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد، ارديبهشت شيدا ساالروند اَبيگيل دويچ  منةآواز كتاب خان

    75 تا68/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد، ارديبهشت احسان لطفي راجر ايبرت مسافر قطار آسمان
    47 تا38/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد  احسان لطفي شرلي جكسون اولين ماشين

    53 تا48/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد  الهام شوشتري زاده پيتر اُرنر نوشتن از آن چه تسخيرمان مي كند
    59 تا54/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد  احمد حسين زاده استيو مارتين مرگ پدر

    67 تا60/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد  محمد روستايي زاده كارلو آنچلوتي پايان قصه اي كه هرگز شروع نشد
    73 تا68/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد   علي اكبر كسمايي سيب قندك

    79 تا74/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد   كامران محمدي تفنگ، تنهايي و چشم هاي پدرم
    35 تا32/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير   رضا منصوري داالن  نور

    43 تا36/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير   حبيبه جعفريان فاش
    51 تا44/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير   سروش صحت چرا مي ترسي

    56 تا52/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  امير شاهرخي جرزي كاسينسكي چاق كُش
    63 تا57/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  نويد ساالروند انور اَكاوي نشكن
    49 تا46/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد   شيخ محمدتقي فلسفي مزمار

    57 تا50/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد   عليرضا محمودي پرواز فونيكس
    65 تا58/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد   محمد شكيبانيا پيش از اين شب ها

    75 تا66/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  احمد حسين زاده آرتور ميلر قبل از كولر
   85 تا76/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  مريم مومني هشام مطر سفري به خانه
    93 تا86/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  الميرا ارشدي جرج كارلين با حالِ باحال ها

 47 تا40/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  محمد ميرزاخاني فئودور داستايفسكي مراقب باش فراموشم نكنند
 57 تا48/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  شيدا ساالروند لي تي ييم توي عاق
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 67 تا58/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور   پيروز كالنتري پارك مرا تعريف مي كند
 73 تا68/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور   محمدحسين مهدويان طعم شيريني رولت

 55 تا44/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   مهدي محسنيان راد بامِ اتاق ژنرال
 61 تا56/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   علي خدايي گرماي خواب صبح

 69 تا62/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   عليرضا محمودي/آرش برهمند تبعيدي هاي پاكنهاد
 73 تا70/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   هادي مقدم دوست حقِ صحبت ديرين

 79 تا74/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   سوگل مهاجر بليت برگشت
 91 تا80/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  محمد ميرزاخاني چارلز بوكفسكي آينده

 103 تا92/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  شيدا ساالروند آگوستين بروز آگهي تلويزيوني
 57 تا48/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان   ابراهيم حاتمي كيا دخل

 69 تا58/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان   نغمه ثميني باختن
 77 تا70/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان   سپينود ناجيان جامپ كات

 85 تا78/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  محمد ميرزاخاني ريموند كارور سبدبافيِ خالق
 97 تا86/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  نويد ساالروند تام گرايمز پيش كسوت

 61 تا 52/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر   محمد علي اسالمي ندوشن مراسم نياز به خوب بودن
 65 تا92/62شماره سي،دوره جديد، آذر   مصطفي مستور در ستايش جهان هاي كوچك و ساده و كامل

 73 تا 66/ 92شماره سي،دوره جديد، آذر   ياسر مالي موهبت آق بابا
 81 تا 74/ 92شماره سي،دوره جديد، آذر  احسان لطفي ديويد سدريس آباريكال!
 91 تا 82/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  سارا ناز كدست جاسپريت سينگ مترجم

 73 تا 68/ص 92شماره سي و يكم- پياپي چهلم، دي   شهريار توكلي شب و روز
 79 تا 74/ص 92شماره سي و يكم- پياپي چهلم، دي   فيروزه گل سرخي مشق شب

  85 تا 80/ص 92شماره سي و يكم- پياپي چهلم، دي  طهورا آيتي جانت وينترسن چرا شب را دوست دارم
  95 تا 86/ص 92شماره سي و يكم- پياپي چهلم، دي  محمد ميرزاخاني شيال مونرو مادرم آليس مونرو

  103 تا 96/ص 92شماره سي و يكم- پياپي چهلم، دي  اسداهللا امرايي سيد فيلد توهم بزرگ
 71 تا 64/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن   علي جنتي اسم

 75 تا 72/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن   مسعود فروتن واحد سيار
 79 تا 76/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن   سوگل مهاجري قفل غريب

 89 تا 80/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  احسان لطفي آرتور كريستال در باب تنبلي
 99 تا 90/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  نويد ساالروند پيتر هسلر تشخيص هويت

 105 تا 100/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  ستاره بهروزي ناتالي كوش حفره
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 89 تا 86/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  جعفر مدرس صادقي سرزده نرويم
 95 تا 90/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  رضا فياضي تلويزيون كه آمد

 103 تا 96/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  عليرضا محمودي عكس هاي آلبالويي
 111 تا 104/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  حبيبه جعفريان حرفه من

 125 تا 112/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  دوريس لسينگ خاطرات ايران
 129 تا 126/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  كاميلو خوسه سال مسافر

 137 تا 130/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  اومبرتو اكو چطور گواهي نامه المثني بگيريم
 143 تا 138/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  ديويد سدريس آلماني در سفر

 73 تا 68/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   محمد ابراهيم باستاني پاريزي از تنگ و ننگ جنگ
 79 تا 74/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   سروش صحت چرا گريه مي كني؟
 85 تا 80/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   احسان رضايي دو قصه با يك بليت

 103 تا 86/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  احمد كسايي پور دوريس لسينگ خاطرات ايران/ بخش دوم
 108 تا 104/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  بصير برهاني جان آپدايك پسرك كتابخوان

 113 تا 109/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  كمال الدين دعايي استفن اسپاركس كتابي كه نخوانده ام
 37 تا 36/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد   بهرام محمدي فرد نمي ترسي؟

 43 تا 38/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد   فيروزه گل سرخي نسيم آخر خرداد
 49 تا 44/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد   اكبر هاشمي دست هاي عاطفه

 53 تا 50/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  مريم اسمعيل  پور گابريل گارسيا ماركز به يك نويسنده نيازمنديم
 58 تا 54/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  علي اكبر فالحي پلينيو اپوليو مندوسا گابو: دوتصوير

 59 تا 58/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  هما دادبين آلمودنا گراندس
 69 تا 60/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  نويد ساالروند لسلي رابينكووسكي در اعماق جنگل

 51 تا 46/ ص93شماره پياپي چهل و پنجم، تير  داوود غفار زادگان ماه نو
 65 تا 52/ ص93شماره پياپي چهل و پنجم، تير  حميدرضا صدر آن ماهي كوچك كه ميخواهد بازيگوش بماند

 81 تا 66/ ص93شماره پياپي چهل و پنجم، تير احسان لطفي ادسون آرانتس دوناسيمنتو(پله) چرا فوتبال مهم است
 53 تا 44/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد  معصومه آباد زمزمه ديوارها

 59 تا 54/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد  رضا فياضي عمويخي
 69 تا 60/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد  هوشنگ گلمكاني مثل شير

 77 تا 70/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد نسيم توكلي يوجين والتر/ اتان كينين تابستان: دوروايت
 87 تا 78/ 93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد نهال محذوف اردي دلوكا با تو حرف مي زنم
 53 تا 44/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور احسان لطفي مريد برغوثي برساحل رود اردن
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 61 تا 54/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور  سپينود ناجيان همراه شادي
 69 تا 62/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور  حامد اسماعيليون قلعه رودخان

 77 تا 70/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور نفيسه موسوي ريچارد فورد سكونتگاه
 

 

 داستان
 نشاني مترجم نويسنده عنوان سرفصل

ان
ست

دا
 

 63 تا 48/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  اميرمهدي حقيقت ريچارد فورد با من دعوا كن
 81 تا 76/ ص89شماره هشتم/ تيرماه   مصطفي مستور مرغابي هاي باغ وحش سينما مولن  روژ

 89 تا 82/ ص89شماره هشتم/ تيرماه   داوود غفارزادگان كالغ
 95 تا 90/ ص89شماره هشتم/ تيرماه   مرجان فوالدوند صفحة آخر
 101 تا 96/ ص89شماره هشتم/ تيرماه   فيروزه گل سرخي فالور مريم
 107 تا 102/ ص89شماره هشتم/ تيرماه   نيما دهقاني سگ برقي

 51 تا 46/ ص89شماره نهم/ مردادماه  احسان لطفي گريس پالي پايان چخوفي
 65 تا 52/ ص89شماره نهم/ مردادماه  علي فارسي نژاد جان مكسول كوئتزي آقاي كوئتزي جوان

 83 تا 78/ ص89شماره نهم/ مردادماه   محمد طلوعي پروانه
 61 تا 48/ ص89شماره دهم/ شهريورماه   صادقيجعفر مدرس زير همان پل

 67 تا 62/ ص89شماره دهم/ شهريورماه   حامد حبيبي راه منپيژامه راه
 73تا  68/ ص89شماره دهم/ شهريورماه   حسين مهكامدر معرض 

 79تا  74/ ص89شماره دهم/ شهريورماه   دينا كاويانيخريد؟ مجان ميدشما از كجا با
 87تا  80/ ص89شماره دهم/ شهريورماه   برنارد ماالمودهاي تابستان خواندني
 47تا   44/ صص 89شماره يازدهم/ مهرماه   سرهنگي  مرتضيمثل ماه 

 49و   48/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه   داوود غفارزادگان همالت يك دوزندأت
 55تا   50/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه   سپينود ناجيانيخچال 

 59تا   56/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه   سلمان باهنررضا رزم 
 71تا   60/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  مژده دقيقي مارگرت اتوودهنر آشپزي و پذيرايي 

 جان چيورحس يك مسافر احمق 
فرزانه دوستي، محمد 

 طلوعي
 75تا   72/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه 

 49 تا 42/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه   ابوتراب خسرويدر حال كودكي 
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 55 تا 50/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  حامد حبيبي اي آنجا خوابيده باشد انگار بچه
 73 تا 68/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  حسين يعقوبيايوان ايوانوويچ مازورسكي پنج داستان 
 51 تا 44/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  كورش اسدي خانه كبود 

 59 تا 52/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  مجيد قيصري آتش 
 61 و 60/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  داوود غفارزادگان سكوت 

 69 تا 62/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  نيما دهقان مملكت پاييدن مور بي
 79 تا 70/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  اميرمهدي حقيقتبرنارد ماالمود آسانسور 

 95 تا 86/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  مينا فرشيدنيكاسميت پاتريشيا هايله با دنيا أله با خانم بلين، مسأمس
 55 تا 42/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  اصغر عبداللهي ابلر  گ هداةپيراهنِ گمشد

 63 تا 56/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  محمدرضا عبداللهي آرايشگاه پرنيان 
 71 تا 64/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  سلمان باهنر اي رسول خيوه دكتر

 79 تا 72/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  مرجان بصيري اي شهد گل پارچه
 83 تا 80/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  علي عبداللهيهاينريش بل سرفه در كنسرت 

 53 تا 48/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  عباس عبدي عروسي بيرم 
 63 تا 58/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  حامد حبيبي گيالسي غلتيده زير مبل 

 73 تا 64/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  بيگي آرش صادقاز طرف ما 

جان چيور پسر ريزه 
فرزانه دوستي، محمد 

 طلوعي
 83 تا 74/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه 

 91 تا 84/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  ايمان عقيليانجوزف ريچ هزارويك، هزارودو 
 95 تا 92/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  مهشيد ميرمعزيهانس برايتن اَيشنر  سرنوشت ةعقرب

 61 تا 58/  ص 90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   دي كرماني اهوشنگ مردرختو 
 67 تا 62/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   داوود غفارزادگان جان شفي

 81 تا 76/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   سلمان باهنر اميد مثقالي 
 87 تا 82/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   احمد اخوتيان فريزر  مكالمه هاي تلفني استراوينسكي ةگزيد

 101 تا 88/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   مژده دقيقيايتن كَنين امپراتور هوا 
 117 تا 106/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   نيما ملك محمديپيتر كري منو دوست داري؟ 

 53 تا 50/ ص 90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه  زهره حكيمي دره
 59 تا 54/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه  عليرضا محمودي ايرانمهردانيم  زيپو نميةآنچه دربار

 65 تا 60/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه  علي بهپژوهچسبيده به آسمان 
 67 و 66/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه  مهدي علوميزمانِ كوچه فرحناز 
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 83 تا 72/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه اميد نيك فرجام خوليو كورتاسارپايانِ بازي 
 89 تا 84/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه پويان غفاريلوك گوتيه بوشه  من ةحوالي خان

 61 تا 47/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  احسان لطفي سعيد صيرفي زاده اشتها
 67 تا 62/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه   اميرحسين خورشيدفر تلويزيوني

 83 تا 80/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه   آرش اسدپور آقاي نويسنده، كهنه كار است
 91 تا 84/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه   آيين نوروزي هانا

 73 تا 52/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه   گلي ترقي تاراي سفيد
 77 تا 74/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه   مجيد قيصري ساقة پالتين

 83 تا 78/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه   محمدرضا زماني نجات يافتگان مثلث برمودا

 جان چيور سارق هومة شيدي هيل
فرزانه دوستي، محمد 

 طلوعي
 97 تا 84/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه 

 71 تا 68/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه  فريبا وفي  كلبه اي رو به اقيانوس
 79 تا 72/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه  مصطفي مستور روباهي كه نمي خواست روباه باشد

 87تا80/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه  محمد طلوعي 63تابستان 
 95تا88/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه اسداهللا امرايي كساندر گودينلا برادر مرده ام به آمريكا مي آيد

 65تا60/ص90شماره پنجم، دوره جديد/شهريور ماه   احمد بيگدلي رد چرخ ها
 69تا66/ص90شماره پنجم، دوره جديد/شهريور ماه   محمدحسن ابوحمزه صيد ماهي صبور

 73تا70/ص90شماره پنجم، دوره جديد/شهريور ماه   سوگل مهاجري نهنگ
 79تا74/ص90شماره پنجم، دوره جديد/شهريور ماه   معين فرخي چهارشنبه

 91تا80/ص90شماره پنجم، دوره جديد/شهريور ماه  اميرمهدي حقيقت برنارد ماالمود معذرت خواهي
 93تا92/ص90شماره پنجم، دوره جديد/شهريور ماه  علي عبداللهي ديويد البحاري كارت پستال ها

 71تا66/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه   هوشنگ مرادي كرماني ته خيار
Made in Denmark 79تا72/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه   محمد طلوعي 

 85تا80/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه   سپيده صريحي همه اش در آسمان بود
 103تا102/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  شبنم عالقه بند بروس هالند راجرز دايناسور

 119تا104/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  مژده دقيقي هاروكي موراكامي سالگي بيست
 71تا66/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه   نفيسه مرشدزاده  مبادا

 79تا72/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه   محمدرضا زماني ليز

 جان چيور مسخ
فرزانه دوستي، محمد 

 طلوعي
 97تا92/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه 
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 101تا98/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  اصغر نوري بريژيت ژيرو روز و شب
 83تا68/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  اميرمهدي حقيقت ميروسالو پنكوف خريدن لنين 
 89تا84/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  علي عبداللهي ديويد البحاري پنج داستان 

 95تا90/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  اسداهللا امرايي بن لوري هادلي
 105تا96/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه   سپنود ناجيان ماه جان

 115تا106/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه   آيين نوروزي مسافرت نويد
 119تا116/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه   محمدعلي ركني عروسك

 71تا64/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه   فرخنده آقايي احترام
 81تا72/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه   محمد كشاورز هشب شب، ميدان آرژانتين

 83تا82/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه   داوود غفارزادگان سه  رفيق
 95تا84/ص90شماره چهارده، دوره جديد/ دي ماه   شاكرياحمد  زندگي به وقت دوازده و بيست دقيقه

 101تا96/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه   آرش ساالري فلكه
 115تا102/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  احمد كسايي پور گريس پيلي پدرم واقعيت هاي دوران پيري را با من در ميان مي گذارد

 125تا116/ص 90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  مرتضي بغدادي شين ايچي هشي پنج داستان
 85تا76/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه  فريبا گرانمايه پاتريس چاپلين شب پاريس

 91تا86/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه   علي صالحي نالة بلند
 99تا92/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه   ندا كاووسي فر ريزماهي

 103تا100/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه   فروغ كشاورز يك داستان از توزيدن كينة مثلثي، با نتيجه گيري آخرش
 113تا104/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه   معين فرخي خورشيد از ميان درختان غروب مي كند

 85تا82/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند نجف  دريابندري ارنست همينگوي پيرمرد سرپل
 101تا86/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند اميرمهدي حقيقت برنارد ماالمود كفش هاي خدمت كار

 111تا102/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند اميرحسين  هاشمي جي. جي. باالرد سرازير
 141تا136/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند  هوشنگ  مرادي كرماني دهل و لگن

 147تا142/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند  داوود غفار زادگان سالي كه زير برف ماند
 151تا148/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند  فريبا وفي در يك چشم برهم زدن

 165تا152/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند  محمد طلوعي انگشتر الماس
 171تا166/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند  اميرحسين يزدان بد كروكوديل
 91تا82/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  اميرحسين هاشمي كوين بروك ماير طوطي ها

 103تا100/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  ضحي كاظمي ربكا ايوانهو مار
 109تا104/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  شيدا ساالروند سميره عزام اشك هاي فروشي
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 117تا 110/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت   محمد كشاورز آهنگ پلنگ صورتي را بزن
 123تا118/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت   سلمان باهنر مشد نابات پاينده
 131تا124/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت   عرفان مجيب عالي جناب آلزايمر

 139تا132/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت   زهرا درمان  كجي
 81تا62/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  اميرمهدي حقيقت ريچارد فورد خوش بين ها
 89تا86/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  روح اهللا رحيمي بسمه الخطيب فرزند ششم

 93تا90/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد   امين فقيري تن مي سپارد
 121تا112/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد   آيين نوروزي كيش

 101 تا 86/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير   سعيد صيرفي زاده برخورد كوتاه
 119 تا 114/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير   فريبا وفي غشا ء نازك

 123 تا 120/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير   محمدرضا زماني فانوس دريايي
 99 تا 84/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد مژده دقيقي ايمي تَن قوانين بازي

 105 تا 100/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد مجتبي آذرشب  زاويه عالء االسواني ما با هم دوستيم؟
 133 تا122/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد  محمد طلوعي دختردايي مالحت

 139 تا 134/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد  سينا دادخواه آيدا نيست
 79 تا68/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  عليرضا شاه محمدي نوويولت بوالوايو حمله به بوداپست

 85 تا80/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  شيدا ساالروند هوريا گاربه آ چند روايت از بازگشت پدر
 91 تا86/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  بابك واحدي ارسي سوتيروپولس استاد دروغ هاي كوچك
 95تا92/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور   سيدمحمود حسيني زاد هنوز شام نخورده بودند

 99 تا96/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور   قباد آذرآيين چاه
 111 تا100/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور   مرضيه جوكار شبي در ونيز

 117تا112/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور   ساناز خجسته سميعي آب شُش
 85 تا74/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  اميرمهدي حقيقت برنارد ماالمود زندگي ادبي لبن گُلدمن

 105 تا86/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  سيدضياءالدين غياثي مولي پترسون راه افتخار
 113 تا106/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر   سپينود ناجيان تروا

 125تا114/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر   فرشته احمدي النه اسكواتر
 135 تا126/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر   آيين نوروزي آفتاب تهران

 139 تا136/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر   فائزه اثناعشري بي خوابي
 75 تا68/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  شهال شمسايي فر اگوستن فرناندزپاز بليت بخت آزمايي
 95 تا76/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  اميرحسين هاشمي پيتر هوديويس تجربه ي شخصي
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 103 تا96/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  مجيد پرويزي المور لئونارد قديس شش لول بند
 109 تا104/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان   آصف سلطان زاده كارولين
 111 تا110/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان   مرجان فوالدوند روزنامه

 115 تا112/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان   فاطمه سركارپور كنارة خاكي جاده
 73 تا70/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  احسان رضايي خورخه لوييس بورخس گفت و گويي ميان مردگان

 83 تا74/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  اميد نيك فرجام جان آپدايك خودت را بسپار به من
 93 تا84/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  شيدا ساالروند بِن رايس بتهوون براي ماهي ها

 95 تا94/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  احسان لطفي مارك تواين كانديداي رياست جمهوري
 101 تا96/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر   امراهللا احمدجو آن چهرة مناسب

 107 تا102/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر   حميدرضا واشقاني فراهاني  كيلومتر12شهميرزاد 
 75 تا68/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي   محمد صالح عال جالل آباد

 81 تا76/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي   احمد دهقان تانك چي ها
 95 تا82/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي   محمد طلوعي آمپاية بارن

 101 تا96/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي   محمدرضا زماني روي دور ُكند
 107 تا102/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي   حميدرضا فرهنگي قفس شيرها

 119 تا108/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  آبتين گل كار يوگني زامياتين غار
 125 تا120/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  احمد كسايي پور شرلي جكسون جادوگر

 139 تا126/ص91شماره بيستم، دوره جديد/دي  مژده دقيقي استيون كينگ بتمن و رابين دعوا مي كنند
 149 تا140/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  اميرمهدي حقيقت برنارد ماالمود دلت بسوزد

 161 تا150/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  اميرحسين هاشمي پيتر الوسي جسد عاشق پيشه
 169 تا162/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي   سيف رحيم زاد  افردي روف

    87 تا78/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن   فرشته احمدي ميرزابنويس
 93 تا88/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن   مهدي شريفي ظن معتبر

    99 تا94/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن   آرش صادق بيگي عريضه جات
    105 تا100/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن   احمد ابوالفتحي استخر

    117 تا106/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  قاسم صنعوي ام. ال. بوده آينه
    123 تا118/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  محمود حسيني زاد فرديناند فُن شيراخ بچه ها

    129 تا124/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  فرزدق اسدي محمد خضير تابوت ها
    127 تا110/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند مژده دقيقي آنيتا راو بادامي پنجرة جومري

    135 تا128/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند اميرمهدي حقيقت جان آپدايك جادوگر بايد مامان را بزند؟
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    149 تا136/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند اميرحسين هاشمي كارلوس فوئنتس خانوادة ژنرال
    155 تا150/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند علي عبداللهي فرانتس هولر پنج داستان

    169 تا156/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند مرضيه نيرومند آندريا موالني ازدواج با ارواح
    175 تا170/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند  داوود غفارزادگان برف آخر

    181 تا176/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند  حامد حبيبي رفتن
    185 تا182/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند  فروغ كشاورز پريشان خانه

    191 تا186/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند  آيين نوروزي شمال
    196 تا192/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند  آرش ساالري شش وسي دقيقة عصر

    79 تا78/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت  امين فقيري او بهتر مي نوشت
    93 تا82/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت  شيوا ارسطويي اطلس

    97 تا94/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت  مجيد قيصري كي اولين شوت رو مي زنه؟
    113 تا98/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت مجتبي حبيبي راد اي.ال. دكتروف نويسندة خانواده

    127 تا114/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت علي مجتهدزاده جكوو آنيااگبونا )1955-2010موريسون اوكولي (
    97 تا82/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد   محمد طلوعي خواب برادرِ مرده 

    101 تا98/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد   حامد سرايي آكواريوم اتاق كناري بود
    113 تا102/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد  ايمان حسيني شكيب استيون ميلهاوزر آن شهرِ ديگر

    121 تا114/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد  بابك الماسي هلن سيسمون ببخشيد؟
    81 تا66/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير   جعفر مدرس صادقي شهرام و شهريار

    93 تا82/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير   معين فرخي يك روز قبل 
    99 تا95/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير   بيتا شادبخت نزديكي هاي دي ماه

    107 تا100/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  مينا فرشيدنيك تي سي بويل كفش ها
    119 تا108/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  شيدا ساالروند جكوو آنيااگبونا استخر شنا

    105 تا96/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد   محمدصالح عال بن بست آينه
    111 تا106/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد   مريم منوچهري ملكة من

    131 تا112/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  مصطفي اميرخاني مارك هادون تفنگ
    135 تا132/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  بابك واحدي اد پارك ِبكشيد تا باز شود
   149 تا136/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  عليرضا شاه محمدي آنوشكا جاسراج داستان راديويي

 95 تا76/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  مژده دقيقي آليس مونرو گوشة امن
 112 تا96/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  اميرحسين هاشمي استيون كينگ تلماسه

 121 تا114/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور   عليرضا محمودي ايرانمهر بستني صورتي
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 131 تا122/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور   علي چنگيزي صالت ظهر
 137 تا132/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور   زينب توقع همداني حلقه ها
 127 تا106/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  اميرمهدي حقيقت توبياس وولف دروغ گو

 135 تا128/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  فرزانه دوستي چيمامانداانگوزي آديچي كواليتي استريت
 141 تا136/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  محمدحسين صديق ديويد سدريس پرينستون
 153 تا142/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   محمدكشاورز پرنده باز

 163 تا154/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   سلمان باهنر عزيز الوندي
 169 تا164/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   مرجان بصيري عليرضاي قديمي من

 177 تا170/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   محمدرضا زماني نام ونام خانوادگي
 115 تا100/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان   جعفر مدرس صادقي زنده ي بيدار

 123 تا118/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان   آيين نوروزي سوغاتي
 129 تا124/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان   عادل قلي پور گرگ

 139 تا130/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  اميرحسين هاشمي كازوئوايشي گورو در انتظارِ ج
 147 تا140/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  نسترن ميرهادي خوآن خوسه مياس خودش را نمي شناخت

 103 تا 94/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر   هوشنگ مرادي كرماني گوجه فرنگي و گيتار 
  111 تا 104/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر   اصغر عبداللهي عضق به مرغ ماهي خوار

 135 تا 112/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر   محمد طلوعي بدو بيروت، بدو
   139 تا 136/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  معين فرخي ترومن كاپوتي چراغي پشت يك پنجره

 151 تا 140/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  شيدا ساالروند جولي اوتسكا دي يم پديدي
 115 تا 106/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي   پيمان اسماعيلي تونل

 127 تا 116/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي   سپينود ناجيان حكايت شب اول قبر منصور 
 133 تا 128/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي   حامد حبيبي  گهرباران
 157 تا 134/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي  اميرمهدي حقيقت فرانك كانروي وسط هوا

 161 تا 158/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي شيما جوهرچي سقراط آدامز عريض و عميق
 165 تا 162/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي  علي عبداللهي فرانتس هولر سه داستان

 121 تا 108/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  محمد دارابي استيون ميلهاوسر ناپديد شدن ايلين كُلمن
 135 تا 122/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  نفيسه موسوي جس والتر دزد

 139 تا 136/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن   فروغ كشاورز گرانات
 149 تا 140/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن   آيين نوروزي رستوران كورش

 157 تا 150/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن   عطيه جوادي راد كاله گيس
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  169 تا 146/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند   اصغر عبداللهي اين جاست آن كه اتللو بود
 175 تا 170/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند   داوود غفارزادگان داستان هوا

 185 تا 176/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند   سلمان باهنر جالل الدين افضل اصفهاني
 193 تا 186/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند   محمدرضا زماني شناور

 201 تا 194/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  علي عبداللهي هاينريش بل كاري صورت مي گيرد؛ يك قصه پر حادثه
 215 تا 202/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  نيما ملك محمدي كلر وي واتكينز آخرين چيزي كه الزم داريم

 220 تا 216/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  قاسم صنعوي آلفونس آله راهنماي استان پاريس
 235 تا 220/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  مينا فرشيدنيك كورت ونه گات قطره هاي كوچك آب

 125 تا 116/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   حامد اسماعيليون توكاي آبي
 137 تا 126/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   فرشته احمدي كوران

 155 تا 138/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  مژده دقيقي آليس مونرو زندگي عزيز
 161 تا 156/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  محمد دارابي لوري مور آب

 87 تا 72/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد   پيمان اسماعيلي واندرلند
 93 تا 88/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد   حامد حبيبي نيروي جديد

 101 تا 94/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد   ابوذر قاسميان بازي در مدار بسته 
 125 تا 102/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  آرمين سخاوت پور جويس كروا اوتس هجده سالگي

 131 تا 126/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  شيوا ارشادي ماريا النا النو در خانواده
 117 تا 98/ ص93شماره پياپي چهل و پنجم، تير  آرش صادق بيگي نقش ه ختايي مينا

 125 تا 118/ ص93شماره پياپي چهل و پنجم، تير  سيد احمد مدقق بچه فلم 
 131 تا 126/ ص93شماره پياپي چهل و پنجم، تير محمد دارابي جوليو موتسي كارلو خواندن نميداند 
 147 تا 132/ ص93شماره پياپي چهل و پنجم، تير شيدا ساالروند آمينا گوتيه پن مرده است 
 95 تا 90/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد  فريبا وفي درخشش نحس 
 103 تا 96/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد  محمدرضا زماني حفره مشترك 
 123 تا 104/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد معين فرخي تيم اوبراين روي رود ريني 
 133 تا124/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد    
 99 تا 80/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور  نسيبه فضل اللهي همزم 
 109 تا 100/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور  معين فرخي پدر واقعي 
 115 تا 110/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور فرزانه دستجردي ليديا ديويس عيب و ايرادهاي من 
 129 تا 116/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور نسيم توكلي نادين گورديمر چند وجب خاك 
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 طنز

 85 تا 80/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  احسان لطفي ديويد سدريسزير آسمان پاريس 
 95تا  88/ ص89شماره دهم/ شهريورماه   ديويد سدريسها پاسخ جدول شنبه

 57 تا 54/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه   رويا صدرآقاي فرعي 
 75 تا 68/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند    حسين يعقوبيجي سقنقور ملك غضنفر و دي

 105 تا 102/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   علي عبداللهي فرانتس هولرپنج داستان 
 105تا94/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  احسان لطفي ديويد سدريس كارگاه نويسندگي

 143تا134/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  احسان لطفي ديويد سدريس موش ها و آدم ها
 99تا92/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  علي عبداللهي  فرانتس هولر پنج داستان 

 85 تا 74/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  قاسم صنعوي لوئيجي پيراندلو دعوت به ناهار
 

لي
خي

ي-ت
علم

 

 47 تا 40/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  سميه ذاكرنيا ري بردبري همة تابستان در يك روز

 استانيسالو لم شاعر برقي
مينا فرشيدنيك، احسان 

 لطفي
 77 تا 66/ ص89شماره نهم/ مردادماه 

 107 تا 96/ ص89شماره نهم/ مردادماه  شيرين سادات صفوي افينگر  جورج الكمشاوري از فضا 
 67 تا 60/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  سميه ذاكرنيا گاتكورت وونهآخر نمايش 

 79 تا 68/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه   سپينود ناجيان صوت ربا
 101 تا 98/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  مرضيه فخوري ادوارد هوك باغ وحش

 101تا86/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  روزبه استيفائي كورت وونه گات فردا و فردا و فردا
 111تا102/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  اميرحسين هاشمي پريمو لوي سايكوفنت

    
    

 
 
 

نتز
فا  ي

 89 تا 84/ ص89شماره نهم/ مردادماه   پيرانيعليرضا فتوحي سياه فن اژدهاكشي
 59 تا 56/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه   فريبا منتظر ظهوردردسر 
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 93 تا 84/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  رضا عليزاده جين يولنهاي بوريس چرنفسكي دست
 121 تا 118/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   ضحي كاظمي د راجرزنبروس هال يپس از جداي

 99تا96/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه ضحي كاظمي كاميل الكسا شكستني
 133تا126/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  اميرحسين هاشمي جي.جي.باالرد تعطيالت استثنايي

 75تا70/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه  ضحي كاظمي پيتر هو ديويس تبهكار نابغه در بند است
 123تا112/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند بهناز شيرمحمدي آدري  نيفنگر  سيار شبانهةكتاب خان

 85تا82/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  اصغر نوري فيليپ كلودل رمان
 111تا104/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد   حامد حاجيان نارون

 129 تا 124/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير   هومن نحوي آن سه نفر
 111 تا 106/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد  فريده فرجام كافه خوان

 133 تا112/ص91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد  حامد حبيبي مسافر
 

يي
عما

م
 

 75 تا 64/ صص 89شماره هشتم/ تيرماه  مينا فرشيدنيك ملودي جانسون هاو يكي بايد او را ساكت مي كرد
 89تا   76/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  مينا فرشيدنيك پيتر الوسيانجمن مردان كامل 

 133 تا 122/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   مينا فرشيدنيك بيل پرونزينياحتماالت 
 97 تا 90/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه مينا فرشيدنيك ويليام فالكنرتردستيهاي سينيور 

 97 تا 92/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  سينا عابدي تونينو بناكيستا ، بين ساعت ده تا يازده شب1994 ژوئيه 17
 

ت
حش

و
 

 81 تا 74/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  سميه كرمي استفن كينگافتد فردا اتفاق بدي مي
 71 تا 68/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه  فاطيما فاطريگياه خپل 

 67تا 54/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه  محمد كشاورز روز متفاوت
 91تا88/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه   مرتضي شيربك باغبان

 135تا124/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند روزبه استيفائي فردريك براون پشت سرت را نگاه نكن
 
 
 
 
 

في
متا شن

ك
 

 87تا80/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه   مرتضي بخشايش دفترچة سياه 
 103تا94/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد   مرتضي بخشايش مرونا
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برشي از 
 فيلم نامه

 127تا122/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد   بهروز افخمي هفت سواران

 
 113 تا 102/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  اميرحسين هاشمي آنتوني مان فرانك رو بپا جنايي
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 روايت هاي داستاني
 نشاني منبع/ نويسنده موضوع  عنوان سرفصل

هن
ت ك

رواي
 

 125 و 124/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  «فرج بعد از شدت»/ قاضي تنوخي  و من به هالك خويش يقين داشتم
 107 تا 102/ ص89شماره نهم/ مردادماه  / جيمز موريه» اصفهانيي حاجي باباسرگذشت«  الشعرا زنده استاما ملك

 123تا  120/ ص89شماره دهم/ شهريورماه  گزيده اي از حكايت شب چهارم و پنجم «هزارويك شب»  حكيم رويان ملك يونان و

 عيال عارف صاحب
گزيده اي از حكايت هارون با ابن سماك و عبدالعزيز «تاريخ بيهقي»/ 

 خواجه ابوالفضل بيهقي
 103 تا 100/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه 

 103 تا 98/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  «تفسير طبري»/ محمد ابن جرير طبريگزيده اي از  مقتل حسين ابن  علي (ع) نوبت من آمد
 99 تا 96/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  «حمزه نامه» قادر شدن پشه بر پيل 

 103 تا 100/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  «زاد اسپرَم»  پريِ سگ پيكر
 115 تا 110/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه  نظام الملك طوسيگزيده اي از «سيرالملوك»/ خواجه  محمود لقبي تازه ميخواهد

 107 تا 100/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  «اسكندرنامه»/ اسكندرنامه احمديگزيده اي از   پريان زن شاه را بردند
 137 تا 136/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  «تفسير طبري» قصه يوسف حديث قحط

 111تا110/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه پاره      هايي از «كيمياي سعادت»/ امام محمد غزالي  ماه رمضانةبه بهان نيمه صبر

  شهادت حضرت علي (ع)ةروايت حماسه ي خيبر، به بهان حصن ها به دست تو بگشايد
/ رفيع الدين اسحاق ابن محمد گزيده اي از كتاب «سيرت رسول اهللا»
 همداني

 109تا108/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه 

 123تا122/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  فيض الدموع ورود كاروان امام حسين (ع) به سرزمين نينوا  باز ايستيد و فرود آييد

 روايت ضيافت در قرآن ميهماني كريمان
گزيده اي از تفسير سوره ذاريات از تفسير «روض الجنان و 

 روح الجنان»/ ابوالفتوح رازي
 147تا146/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه 

 آداب ميهماني تازه روي باش
گزيده اي از «قابوس نامه» عنصرالمعاني كيكاووس بن اسكندر/ به 

 كوشش دكتر غالمحسين يوسفي
 157تا156/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه 

  چراغ بي فروغ دروغ
 «هفت كشور و سفرهاي ابن تراب»/ ايرج افشار و ةحكايتي از مجموع

 مهران افشاري
 121تا116/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه 

  در اشتياق ديوانگي
گزيده اي از «بوستان  خيال» از «مجموعه مقاالت درباره افسانه ها و 
آداب و رسوم مردم ايران»/ دكتر محمدجعفر محجوب/ به كوشش 

 دكتر حسن ذوالفقاري

و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند
 189تا176/ص91

  خلقت تمساح دراز است
گزيده اي از «منافع حيوان» عبدالهادي  بن  محمد  مراغي/ به كوشش 

 محمد روشن
 137تا130/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد 

   ماهةچشم
گزيده اي از «كليله و دمنه» انشاي ابوالمعالي نصراهللا منشي/ براساس 
 نسخه ي استاد مجتبي مينوي  تهراني/ به كوشش محمدحسين مجد

 147تا144/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد 
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  گوهر خضر
گزيده اي از «داراب نامه ي طرسوسي» ابوطاهر محمدبن حسن 

 الطرسوسي/ تصحيح ذبيح اهللا صفا/ انتشارات علمي فرهنگي/ جلد 
 1374دوم، 

 137 تا 132/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير 

  پنجاه درم سنگ مركب
گزيده اي از «مقاالت فيه مافيه» موالنا جالل الدين محمد بلخي/ 

 ويرايش جعفر مدرس صادقي/ نشر مركز
 143 تا 142/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد

 كنيز هزارويك شب جمع سواد عالم
«هزارويك شب» گزيده اي از داستان َتودد/ جلد سوم/ تحقيق و 

 ترجمه ي ابراهيم اقليدي/ نشر مركز
 157 تا 154/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد

 حكايت ياقوت گم شده ي تاجر خراساني در بغداد جوهرِ سرخ
«فرج بعد از شدت» قاضي ابوعلي محسن تنوخي/ ترجمه ي حسين 

 بن اسعد دهستاني به اهتمام محمد قاسم زاده
    137 تا134/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن 

 189 تا186/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  مقاالت شمس تبريزي ويرايش جعفر مدرس صادقي نشر مركز حكايت شمس تبريزي از ادب كردن شاگردان در مكتب كاشكي مرا بديدي، بگريختي 

 روياي پادشاه هند پيش از حمله ي اسكندر در جوامع الحكايات جمله نابينا بودند
جوامع الحكايات و لوامع الرويات، سديد الدين محمد عوفي، جزء دوم از 

 قسم اول
 153 تا150/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان 

 155 تا154/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  كيمياي سعادت، محمد غزالي، تصحيح حسين خديوجم به خواب ديدن مردگان در كيمياي سعادت چون نوميدي من بديد
 

 دريغا كه شب پادشاهي گرفت
گفت و گوي شمر و حضرت عباس (ع) در قديمي ترين نسخه 

 ها چاپ شده ي تعزيه
  162 تا 160/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  برگي از نسخه ي چاپ سنگي كتاب «طوفان البكاء»

 171 تا 168/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، آذر  از مجموعه «مجالس جهانگيري» به قلم عبدالستار اديب ايراني گزارشي از محافل شبانه ي دربار سلطان هند شبانه هاي جهانگير 
 153 تا 148/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد انتخاب: محمد ميرزاخاني گزيده اي از داستان شمس و طغرا، نخستين رمان تاريخي هفت شب و هفت روز 

 

ت 
رواي

×
نبر

 م
 

 115 تا 108/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  گزيده اي از منبر شيخ احمد كافي كاربرد قصه در منبر گنج حواريون
 127 تا 124/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  گزيده اي از منبر شيخ محمدتقي فلسفي كاركرد قصه در منبر اسكندر در شهر عجايب

 115تا112/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه گزيده اي از منبر سيدعبداهللا فاطمي نيا كاركرد قصه در منبر زني موافق آقاي شن
 117تا116/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  گزيده اي از منبر شهيد سيدعبدالحسين دستغيب كاركرد قصه در منبر خيالتان راحت!

 139تا136/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  گزيده اي از منبر آيت اهللا حسين مظاهري كاركرد قصه در منبر كشعروسي و عقيق و كيسه
 

ت
رواي

×
مه

رنا
سف

 
 

 روايتي از سفرنامه ي منظوم حجِ زوجة ميرزا خليلِ رقم نويس بالتشبيه گويا نوجواني
«سفرنامه منظوم حجِ زوجة ميرزا خليلِ رقم نويس، زني از عهد 

 صفوي»
 99 تا 92/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه 

 111 تا 104/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه   سيدفضل اهللا حجازي»آهنگ حجاز«  هجري شمسي 1315روايت سختي هاي سفر به كربال در سال   پيراهن و زيرجامه و كتاب مفاتيحةبقچ
 139 تا 136/  ص 90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   «سفرنامه هاينريش بروگش» هاينريش بروگش روايت مراسم سالم نوروز قربان! نان هرگز اين اندازه ارزان نبوده 

 واقون به هوا رفت
 ناصرالسلطنه، وزير زراعت مظفرالدين شاه ةگزارشي از سفرنام

 به فرنگ
 135 تا 128/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  «تحليل آقاي جعفريان درباره سفرنامه ناصرالسلطنه»
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  قمري در شهر مكه579روايت ماه رمضان سال  رمضان نور و رنگ
«سفرنامه ابن جبير»/ مترجم پرويز اتابكي/ مصصح ويليام رايت/ 

 موسسه چاپ و انتشار آستان قدس رضوي
 109تا102/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه

 شرح سفر ميرزاصالح شيرازي محصل اعزامي ايران به انگليس  محصل خيابان ها
گزيده اي از «شرح سفر ميرزا صالح شيرازي»/ به كوشش 

 غالمحسين ميرزا صالح
 127تا 122/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه 

 مسلمان پدر و مادري هستيم
 ةگزيده اي از سفرنامه ميرزا علي خان اعتمادالسلطنه وزير عدلي

 قاجاري
 117تا114/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  / به كوشش رسول جعفريان 1«پنجاه سفرنامه حج قاجاري»/ جلد 

 123تا118/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  روزنامه سفر حج بانو علويه كرماني/ تصحيح رسول جعفريان گزيده اي از سفرنامه حج بانو علويه كرماني ده شبانه روز در قرنتن اسير بوديم 
 127تا124/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  «پنجاه سفرنامه حج قاجاري»/ رسول جعفريان و كيانوش كياني گزيدهاي از سفرنامه وقارالدوله، يكي از همسران ناصرالدين شاه يك حج ناقابل نصفه كاره نمودم 

 135تا128/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  آهنگ حج/ عليرضا حجازي گزيده اي از سفرنامه حج آيت اهللا سيدفضل اهللا حجازي خوف و وحشتي در ايراني ها پيدا شد

 1273توصيف حرم امام حسين (ع) در سال  و مناره ها سي ذرع طول دارد 
گزيده اي از «سفرنامه اديب الملك به عتبات»/ به تصحيح مسعود 

 گلزاري
 129تا124/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه 

  موش ها بود به قدر آدم
«سفرنامه دوم مظفر الدين شاه به فرنگ»/ با مقدمه و حواشي احمد 

 خاتمي
 129تا124/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه 

 شيوه ي لشكرآرايي صفوي طايفه راست، طايفه چپ
گزيده اي از «سفرنامه ي پيترو دالواله» ترجمه شجاع الدين شفا/ 

 شركت انتشارات علمي و فرهنگي
 125 تا120/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور 

 يك سال در قشون فرانسه مانور كوهستان
گزيده اي از «يك سال در قشون فرانسه» عباس ميرزا، مطبعه ي 

 شاهنشاهي عبداهللا قاجار
 135 تا130/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور 

 121 تا118/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  سفرنامه جالليه/مولوي جالل الدين حسين عظيم آبادي وضعيت كشتي هاي حج در سفرنامه ي زائر هندي جهت  اين عاصي سكند كالس مقرر كردند

 خطر راهزنان در سفر حج به روايت عبداهللا قراگوزلو به حكم استخاره راندم جلو
سفرنامه ي حاجي عبداهللا امير نظام قراگوزلو به كوشش عنايت اهللا 

 مجيدي از مجموعه ي «پنجاه سفرناه حج قاجاري»جلد هفتم
 129 تا124/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان 

 گزيده اي از سفرنامه ي عصمت السلطنه، نوه ي فتحعلي شاه قدم حجاج خوب بود
سفرنامه ي مكه مهرماه خانم عصمت السلطنه/ به كوشش رسول 

 4 حج قاجاري» جلد ةجعفريان از مجموعه ي «پنجاه سفرنام
 137 تا132/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان 

 حسرت بخورند كتاب خوانان
داستان خريدن و خارج كردن كتاب از ايران توسط ادوارد 

 براون
«يك سال در ميان ايرانيان» ادوارد گرانويل براون ترجمه ي ماني 

 صالحي عالمه 
 144/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت

    149تا
 

 توصيف مراسم عروسي نوه ي تيمور در سفرنامه ي كالويخو عروس سمرقند
سفرنامه ي كالويخو، ترجمه ي مسعود رجب نيا انتشارات علمي و 

 1384فرهنگي:
 149 تا146/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور 

 155 تا 150/ ص93شماره پياپي چهل و پنجم، تير انتخاب: محمد ميرزا خاني هنر نمايي شاطران در عصر صفوي نتهايي دوندهي دوي استقامت 
 

ت
رواي ×

زار
گ  ش

 153 تا 142/  ص 90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   «ايران»/ اينگه مورات  1335حال و هواي نوروز  هاليدي در طهران
 105 تا 100/ ص 90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه « جغرافياي اصفهان»/ ميرزا حسين خان تحويلدار روايت مشاغل از ميان  رفتة اصفهان  شهر نامرئي
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 پاره هايي ازكسب نامه نعلين دوزان ادب موزه دوزي
 ها و آداب و «ادبيات عاميانه ايران» مجموعه مقاالت درباره افسانه

 / رسوم ايران/ دكتر محمدجواد محجوب به كوشش حسن ذوالفقاري
 جلد اول و دوم

 115تا110/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه 

  چشم امين اقدس زن ناصرالدين شاهةماجراي معالج كور فرنگ 
روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه/ با مقدمه وفهارس ايرج افشار/ 

 انتشارات اميركبير
 121تا116/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه

 131تا130/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه   روايت چهل منبر در روزنامة خاطرات اعتماد السلطنه  اشك به اشك
 151تا148/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  جامع الصنايع از مولفي نا شناخته به كوشش ايرج افشار گزيده اي از جامع الصنايع مطبخ مباركه 
 161تا158/ص90 شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  آشپزي دوره صفوي به كوشش ايرج افشار گزيده اي از ماده الحيوه، نوشته نوراهللا، آشپز شاه عباس اول صفت هاي غذا

 167تا162/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  نوادر االمثال/ نادر ميرزا بديع الزمان گزيده اي از نوادراالمثال، نادرميرزا بديع الزمان قاجار آش نگاري
 155 تا150/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  انتخاب: محمدرضا بهزادي كتاب هاي فرنگي كتاب خانه ي ناصرالدين شاه سفر به دلخواه

 143تا138/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  انتخاب: محمدرضا بهزادي گزيدة بازنامة ناصري درباره ي آداب و داستان هاي شكار «باز ياران» را چه شد؟
 139 تا 138/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير   سياهة سهم آبه ي تهران از رودخانه ي كرج با خط اميركبير نه دانگ پايتخت

 گزيده اي از «كتاب مستطاب چرا؟ به اين جهت» صفات اكسيژن و ئيدروژن
«كتاب مستطاب چرا؟ به اين جهت در صحبت ماده طبيعي و هيات» 
نيمة اول به ترجمه ي ميرزاكاظم خان شيمي و نيمه ي ديگر ترجمه ي 

 محمدعلي خان ذكاء الملك فروغي مطبعه دارالفنون تهران
 143 تا 140/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير 

 گزيده اي از مقاله در باب تفنگچي گري از روزنامه ي نظامي ايراني سير گلوله به خط مستقيم
 ذيقعده الحرام 2/ به تاريخ يوم جمعه 1روزنامه ي نظامي ايران نمره ي 

 1293سنه 
 129 تا126/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور 

 155 تا152/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر   گزيده اي از نصاب انگليسي فرهادميرزا اگ تخم مرغ باشد و خاگينه اوملت
 111 تا110/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر   سياق كتابچه ي جمع دخل  و خرج سفر عتبات  قران6شمع 

    149 تا146/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  1389روزنامه ي خاطرات اعتمادالسلطنه اميركبير چاپ هفتم  سرگذشت اندوه بار مردي در آمريكا گم شده در اتازوني
 

 گزيده ي روزنامه ي خاطرات عين السطنه از جشن عروسي صيغة عقد نودونه ساله
روزنامه ي خاطرات عين السلطنه،  به كوشش مسعود سالور و ايرج افشار 

 انتشارات اساطير
 155 تا150/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور 

 

ت
رواي

×
مه

نا
 

 127تا  124/ ص 89شماره دهم/ شهريورماه  ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان» «روزنامه خاطرات  نامه هاي عزيزالسلطان به شيرازي كوچيكه از برلن به حرم خانه
 107تا   102/ ص 89شماره يازدهم/ مهرماه   انضمام نوادراالمير»هاي اميركبير بهنامه« ناصرالدين شاههاي اميركبير به نامه قمة مرحمتي

 89 تا 84/ ص 89شماره دوازدهم/ آبان ماه  «نامه هاي جالل به ديگران»/ جالل آل احمد احمد به جمالزادهة آلماي از ناگزيده مهاي الي زخدار استخوانپيرهاي استخوان

 ها در ميدانپرهشب
 وقايع ةگزيده اي از نامه هاي مردم تبريز به ادوارد براون دربار

 قمري1335محرم 
 105 تا 100/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  «نامه هايي از تبريز»

 107 تا 104/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  ناصرالدين شاه در سفر اول فرنگستان» خاطرات ة«روزنام نامه هاي زنان حرم به ناصرالدين شاه رساندخان عرضِ بندگي ميببري
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 109 تا 106/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه «نامه هاي بهار»/ محمدتقي بهار نامة ملك الشعراي بهار به دينشاه صورت نازيبا و نام كمبهاي بهار
 117 تا 116/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  «نهج البالغه»  نهج البالغه به مالك اشتر53از نامة  كاتب

 123 تا 118/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  «صحيفه نور» جلد دوم/ امام خميني (ره) 51دنبال كردن سفر بانو در ميان نامه هاي امام (ره) در سال  خانم لطفا سربسته ننويسيد
 113 تا 104/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  «نامه هايي از ايران»/ چارلز و ادوارد برجيس گزيره اي از نامه هاي ادروارد برجيس، مدير روزنامة وقايع اتفاقيه بيست و هفت سال در رهن تفنگ

 1320روايت سفير انگليس از حال و هواي تهران در شهريور  مهماني هاي قبل از جنگ
نامه هايي از تهران، خاطرات سرريدر ويليام بوالرد، سفيركبير انگليس 

 در تهران/ غالمرضا ميرزاصالح/ نشر نگاه معاصر
 123تا118/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه 

 123تا122/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه      منشآت قائم مقام فراهاني، به كوشش سيدبدرالدين يغمائي گزيدهاي از منشآت قائممقام فراهاني  بدگو، بدخو، بد خواهپيره زني

 گزيده ي نامه هاي ميرزامحمد هاشم طباطبايي در سفر حج يك طفل از من، يك خواهر از تو
نسب نامه  ي شاخه اي از طباطبايي هاي تبريز/ سيدجمال ترابي 

 طباطبايي/ سازمان اسناد و كتاب خانه ي ملي
 131 تا130/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان 

 منشآت تازه يافته ي قائم مقام فراهاني به گوهر ملك خانم از زن مي ترسم
. مرّقعِ نامه هاي مرحوم قائم مقام، كتاب خانه ي سلطنتي، 1542دفتر 

 كاخ گلستان
    129 تا124/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير 

 دل بردي از من به يغما
نامه هايي كه يغماي جندقي به سفارش علي اكبرخان دانغاني براي 

 نامزد او مي نوشت
مجموعه آثار يغماي جندقي/جلد دوم/نامه ها/به تصحيح و اهتمام 

 /سيد علي آل داود/انتشارات توس
    133 تا130/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير 

 گزيده ي نامه هاي نيما يوشيج به همسرش عاليه جان
مجموعه كامل نامه هاي نيما يوشيج، گردآوري، نسخه برداري و 

 1376تدوين سيروس طاهباز، نشرعلم
    135تا134/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير 

 177 تا 174/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، آذر   سه نامه عاشقانه از روزگار قاجار ز چه دير ماندي اي شب 
 173 تا 168/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   گزيده اي از نامه هاي سيمين دانشور و جالل آل احمد پيغام هاي توي بطري

 
 بدل لباس

 گزيده اي از نامه
  هاي تانكواني درباره ي لباس ايراني هاي دوره ي قاجار

 139 تا 134/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  انتخاب: محسن حسام مظاهري

 147 تا 142/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد انتخاب: محمدرضا بهزادي/ محمد ميرضاخاني نامه هايي از حواشي ازدواج به مجلس شوراي ملي در تعقيب عرايض 
 137 تا 132/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور انتخاب: محمد ميرضاخاني نامه هايي درباره ي بيماران تيمارستان تيمار بيمار 
 141 تا 138/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور انتخاب: محمدرضا بهزادي دست نوشته هاي چند بيمار بستري در تيمارستان آرامسايشگاه 

 

ت
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  قاجار ةروايت عزاداري در اواخر دور سبزي بودنذر من قورمه
«شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي دورة قاجاريه»/ عبداهللا 

 مستوفي
 119 تا 112/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه 

 روايت عزاداري مردم ايران در سفرنامه هاي خارجي هفتم دسامبر مطابق با اول محرم
سفرنامه هاي آدام اوالريوس، تاورنيه، ليدي شل، ادوارد پوالك، فرد 

 ريچاردز، گرين ولز بنجامين
 149 تا 120/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه 

 بهاري به زمين ريخته فةشاهي مثل شكو
 بود

 141 و 140/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه»/ ميرزاحسن خان اعتمادالسلطنه روايت مراسم «سالم نوروز» 

 173 تا 172/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، آذر  خاطرات تاج السلطنه گزيده ي خاطرات تاج السلطنه از مراسم چراغ خاموش كني شبِ امتحان
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 69 تا 60/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد انتخاب: محمد ميرزاخاني بخشي از خاطرات ممتحن الدوله اولين مهندس معمار ايراني صالحه بدخو 
 

روز
ت 

رواي
 

 127 و 126/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  «چهل حديث»/ امام خميني (ره) برشي از چهل حديث  قصه بازي شيطان و جماعت
 101 و 100/ ص89شماره نهم/ مردادماه  نفيسه مرشدزاده  مبعث پيامبر اكرم (ص)ة به بهان ا نجوةواسط
 99 و 98/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  «كلوخ هاي بلور»/ سفرنامه مكه و مدينة سيد مجيد حسيني  بهمن: وفات پيامبر اكرم (ص)13هاي برترين خلقت پروردگار شانه

    
 

ت
رواي

×
ند

 س
 

 153 تا 150/ ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/ مرداد  انتخاب: محمدرضا بهزادي پيمان نامه هاي پشت قرآن در عهد مشروطه به شهادت كالم  اهللا
 143تا136/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور   گزيده اي از مجموعه كتاب تصاوير جنگ عمومي كتابچه اي براي بازماندگان

 سندي از مدارس دخترانه در اواخر حكومت قاجاري آقاي رييس نسوان تفره مي زد
اسنادي از مدارس دخترانه از مشروطه تا پهلوي به كوشش  سهيال 

 ترابي فارساني
 151 تا148/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر 

 121 تا114/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر   نذرهايي از ارباب قلم اَيا حسين، خدايت سالم مي گويد

 شرح احوال پسر نادرشاه در خدمت ارتش اتريش پسرِ فراموش شده
نسخه ي خطي كتاب «شرح احوال پسر يكي از سالطين ايران در 
خدمت نظامي اتريش به واسطه لئوپولدبك ويد مانستتر» كتابخانه 

 سلطنتي
    145 تا142/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن 

 صورت بازجويي دزدان كتاب خانه ي سلطنتي قاجار هفتاد جلد را براي خواندن برده بوديد؟
اسنادي از تاراج كتاب خانه ي سلطنتي، تصحيح و پژوهش فاطمه 

 قاضيها، سازمان اسناد و كتاب خانه ي ملي
 132/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت

    139تا
 145 تا140/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور   عقدنامه ي چند نسل يك خانواده ي ايراني مهر معلوم و مدت معلوم

 159 تا156/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور   صورت جهيزيه ي يك عروس در دوره ي قاجار خانه نشكستني

 آقا زاده ها
اعتراض جمعي از مديران مدارس به پايمال شدن حق تحصيل 

 فرزندان فقرا

گزيده ي اسناد نظام آموزش و مجلس شوراي ملي (دوره ي سوم تا 
پنجم) به كوشش سهيال ترابي فارساني مركز اسناد مجلس شوراي 

 اسالمي
 201 تا196/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر 

 گزيده اي از خواب هاي تذكره ي شاه تهماسب در آسمان خطي پيداشد
تذكره شاه تهماسب: شرح وقايع و احواالت زندگاني شاه تهماسب 

  خورشيدي1303صفوي به قلم خودش چاپ خانه ي كاوياني
 159 تا156/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان 

 يادداشت هاي روزانه ي يك روضه خوان عصر قاجار واقعه گويان
يادداشت ها ي مجالس وعظ شيخ حسين بن اسماعيل واعظ ملقب به 

 سلطان المحدين
 165 تا 162/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر 

 167 تا 164/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   گزيده اي از دفتر لغت شخصي ناصرالدين شاه ديكسيونر 
 145 تا 140/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  انتخاب: علي بوذري گزيده اي از طرح هاي لباس مدرسه ي نظام ظل السلطان لباس اهل رزم 
 163 تا160/ ص 93شماره پياپي چهل و  پنجم، تير اتنخاب: محمد رضا بهزادي گزيدهاي از رسالهي شطرنج عصر قاجار چمِ چترنگ 
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 مهرداد اسكويي كارت پستال هاي ارسالي مسافران اروپايي عصر قاجار از ايران عزيزم! ماللي نيست
شماره سوم، دوره جديد/ بخش روايت هاي داستاني/ رئايت 

 123 تا 114/ ص 90در تصوير/  تيرماه 

 135تا128/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه   1318داستان هاي كتاب اول دبستان سال پرويز سيب مي خواهد

 ده اثرتايپوگرافي و روايت يك واقعه  چه توانم كردن؟
وحيد عرفانيان،اميرحسين قوچي بيك، كسري عابديني، مرتضي 

 محالتي و روح اهللا گيتي نژاد
 143تا132/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه 

 149تا 144/ ص91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد طرح ها: روح اله گيتي نژاد كلمه ي طيبه در تفسيرهاي كهن نامكرر
 195 تا190/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  ميرزاي مكتب خانه عكس هايي از مكتب خانه تا مدرسه اي نو در عصر قاجار سواد مكتبي

 147 تا 142/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور انتخاب: محمد طلوعي چند عكس ديوانه وار از دوران قاجار نظر پاك خطاپوش 
 

 ×روايت 
 كتاب

 آشنايي فارسي زبانان با ادبيات غرب در عصر قاجار از لهجه معلوم بود از اهالي انگليس نمي باشد
شواليه ي دارمانتال/الكساندر دوما/ترجمه: حاجي عليقلي 

  ه.ق1324بختياري،
    145 تا132/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد/خرداد

 
 نشاني شاعر عنوان سرفصل

ت
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 × 
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 129 و 128/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  گروس عبدالملكيان قايق كاغذي
 109 و 108/ ص89شماره نهم/ مردادماه  مريم مؤمني الك پشت من

 129و  128/ ص89شماره دهم/ شهريورماه  سعيد بيابانكيشاه عباس 
 109و    108/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  سارا محمدي اردهالي ايستگاه فوبيرلند

 111و    110/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  عبدالجبار كاكاييباغ خيالي 
 91 و 90/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  راد محسني محمدرضا چرخ بستني

 151 و 150/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  عبدالجواد موسوي پهلوون قصه ما
 107 و 106/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  مريم مؤمنيگزارش آب و هوا 

 109 و 108/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  راضيه بهرامي خشنوداتفاق 
 155 و 154/ ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   نسيم شمالخواب و خيال خرگوش 

 155تا152/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  گزيده اي از تذكره االطعمه، نوشته مايل افشار شيخ الشعرا در نعت شيرين پلو
 

ت
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اع

 

 195تا190/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند گزيده اي از آگهي هاي قاجاري در نهايت نفاست و خوبي
 149تا144/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  گزيده اي از آگهي هاي كتاب در نشريات قاجاري  در ستايش بي سوادي

 147 تا142/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  گزيده اي از آگهي مدرسه ها در نشريات قاجاري نمره ها عالي و اعلي بودند
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 123 تا122/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  گزيده اي از آگهي هاي سفر دريايي حج در مطبوعات قاجاري كشتي ِ آتشي بدون تعويق و معطلي
    141 تا138/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  آگهي گم شده ها در نشريات قاجاري پنج تومان حالل مشتُلق

    143 تا140/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت آگهي كتاب در نشريات قاجاري جلدي يك قران
    151 تا147/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد، خرداد  اولين پاوررقي ها در روزنامه هاي عصر قاجار قطبين عالم

 167 تا 164/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   177 تا 174/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  آگهي هاي كتاب در نشريات قاجاري از هر چمن سمني 
   151 تا 146/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  گزيده ي آگهي هاي لباس در روزنامه هاي دوره ي قاجار منسوجات كازروني و پسران 
   159 تا 156/ ص 93شماره پياپي چهل و پنجم، تير  گزيده ي آگهي هاي ورزشي در مطبوعات بازيهاي دوران نو 

 

مه 
منا

فيل
ب 

خا
انت

س
نوي

 

 123 تا 114/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  حسين مهكام/عبدالرضا كاهاني هيچ
 99 تا 92/ ص89شماره نهم/ مردادماه  شهرام مكري  داستان ديگر چنداشكان، انگشتر متبرك و

 119تا  110/ ص89شماره دهم/ شهريورماه  عليرضا نادري كيفر
 101تا   92/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  محمدرضا گوهريبيداري روياها 
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 روايت هاي مستند
 نشاني نويسنده موضوع عنوان سرفصل

 121 تا 110/ ص89شماره نهم/ مردادماه  حبيبه جعفريان امام موسي  صدر به روايت پسرش فرزند تو بودن دشوار است يك زندگي
 

ربه
تج

ك 
ي

 

 193 تا 186/   ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   جمعي از نويسندگان حال و هواي بازار و خريدخور تن
 149تا140/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه نويد ريحاني ايستادن در قاب مردم دوئل با سوژه ها

 169تا162/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  زهره شعباني روايت حال و هواي جست و جوي خانه  پسند شد؟
 243تا236/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند جمعي از نويسندگان تجربه نوروزي در سرزمين نامادري سنبل از آب گذشته

 171 تا160/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  جمعي از نويسندگان روايت هاي متفاوت از شب امتحان پايان ترم شب سمور 
 179 تا 166/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  جمعي از نويسندگان روايت هاي متفاوت از «نقشه هاي تابستان» پوشال

 191 تا 182/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد جمعي از نويسندگان چند روايت از «آموزش رانندگي» تحت تعليم
 187تا174/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  جمعي از نويسندگان چند روايت از «اثاث كشي» خاور نزديك است

 179 تا162/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  جمعي از نويسندگان چند روايت از «اسطوره هاي خوابگاه» هم چايي ها
 167 تا154/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  جمعي از نويسندگان چند روايت از «خرده جنايت هاي كودكي» بدها

 161 تا153/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  جمعي از نويسندگان چند روايت از «واحد تربيت بدني دانشگاه» دراز نشست
 199 تا188/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  جمعي از نويسندگان چند روايت از «سوتي هاي شغلي» سوت بزن برو

    175 تا162/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  جمعي از نويسندگان چند روايت از «عكس پرسنلي» پلك نزنيد
    247 تا228/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند جمعي از نويسندگان چند روايت از «آشنايي هاي كوپه اي» بيگانگان در ترن

    183 تا174/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت جمعي از نويسندگان چند روايت از «تقديم نامچه هاي اول كتاب» ارادتمند
    173 تا158/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  جمعي از نويسندگان چند روايت از هم نشيني با كنسول هاي بازي يه جونش رفت

   185 تا176/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  جمعي از نويسندگان چند روايت از «اولين كارفرما» اوسا
 184 تا170/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  جمعي از نويسندگان چند روايت از «جلسة ساختمان» مشاع

 239 تا224/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  جمعي از نويسندگان چند روايت از «سرويس مدرسه» همه سواريد؟
 184 تا176/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  جمعي از نويسندگان چند روايت از «باشگاه بدن سازي» بازو دم كرد؟

   213 تا 204/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  جمعي از نويسندگان چند روايت درباره ي «انصراف از دانشگاه» كارت شما سوراخ مي شود
 210 تا 202/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي  جمعي از نويسندگان چند روايت درباره ي «قرض» سرِبرج

 189 تا 178/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  جمعي از نويسندگان چند روايت درباره ي «اجناس دست دوم» در حد نو
 289 تا 278/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  جمعي از نويسندگان چند روايت از «ماجراهاي سفر» جاده باريك مي شود

 208 تا 196/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  جمعي از نويسندگان چند روايت از «پدران و پسران» خَلف 
 197 تا 182/ ص 93شماره پياپي چهل وپنجم، تير  جمعي از نويسندگان                                                    چند روايت از«عكس يادگاري» همه تو كادرن 
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 173 تا 162/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد معين فرخي تماشاي دسته جمعي بازي هاي ايران درحضور ديگران 
 163 تا 150/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور نسيم مرعشي روايتي از زندگي در همسايگي جنگ درفاصله دو گلوله 

 

فر
 س

ك
ي

 

 139 تا 132/ ص89شماره نهم/ مردادماه  آرش خوشخو سفرنامه مسكو از روسيه با عشق

 135و    126/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  حبيبه جعفريان سفرنامة استانبولدر فاصله دو دنيا 
 113 تا 106/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  محسن مؤمني شريف 1387سفرنامة حج  جانِ حج

 119 تا 110/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  رضا اميرخاني فصلي از سفرنامة جانستان كابلستان نزار مزار و زائر زار
 135 تا130/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  حسين سرانجام خاطرات يك طلبه از سفر تبليغي محرم پامنبري هاي كوچك

 

غل
 ش

ك
ي

 

 141 تا 132/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  زويا طاووسيان خاطرات يك پزشك زنان مورتاليته و جيغ سياه
 147 تا 140/ ص89شماره نهم/ مردادماه  سحر سعادت خاطرات يك خياط كوك

 149 تا 142/ ص89شماره دهم/ شهريورماه  مهدي كريمي خاطرات يك مهندس برق قدرت نشينبارون دكل
 143تا    136/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  ناهيد رحمتي خاطرات يك معلم رانندگي ندور دو فرما

 131 تا 124/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  پونه بريراني خاطرات يك كتاب فروشكتاب شلوار جين نيست 
 163 تا 154/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  حامد فرحبخش خاطرات يك دبير سرويس حوادث بازيخون

 143 تا 138/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  راد  عطيه جوادي خاطرات يك هتل دار جايي براي نماندن
 167 تا 158/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   ياسر مالي خاطرات يك رزيدنت كودكان بگو آآآ

 173 تا 168/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   سجاد پيشدادي روايت تصويري از يك آرايشگر سيار دزلف بر با
 179 تا 174/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   بيگيآرش صادق خاطرات يك چاپچي يه پرمگس، آبي بزن

 143 تا 136/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه سرخيفيروزه گل خاطرات يك دندان پزشك پيرمردها بگويند سوسن
 149 تا 144/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه رودابه كمالي خاطرات يك معلم انشا چگونه گذرانديد؟

 147 تا 138/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  حسن خدادادي خاطرات يك نگهبان كارگاه ساختماني اسكلت، دزدها، سگ ها و باران
 147 تا 140/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  راز ايلخچويي خاطرات يك بستني فروش اسكوپ هاي خوشحالي
 139تا 130/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه مهتاب چهارطاقي خاطرات يك فيزيوتراپ هات پكي براي شانه ها

 131تا126/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  امين حسين پور خاطرات يك فروشنده لوازم آرايشي اوسكيدان
 159تا154/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  فاطمه مير محمدصادقي خاطرات يك معلم نقاشي طاووس كشان 

 163تا160/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  عباس رايجي خاطرات يك راننده كاميون اسير جاده نيستم
 161تا156/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  م.سلطان زاده خاطرات كار دانشجويي در يك پيتزافروشي در كانادا چي سفارش مي دهيد؟

 167تا162/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  الهه دهقان خاطرات شغلي يك آرايشگر روشن زيتوني
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 177تا170/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  مينو رضايي خاطرات يك فروشنده بليت اتوبوس در ترمينال آرژانتين 716پاسخگوي 
 157تا150/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه  سيد مهدي شيخ االسالمي خاطرات يك مدير كلوپ بازي هاي رايانه اي در شهر مالير يه دست فوتبال مي زني؟

 205تا198/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند احد محمدكرمي خاطرات يك دلقك بيست  تا فشفشه، چند كيلو نوار رنگي
 165تا158/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  جواد ماهر خاطرات يك معلم روستا شبيه چكناواريان

 159تا154/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  مريم زارعي خاطرات يك آتليه دار 20×30
 155 تا 146/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  سيداحسان بيكايي خاطرات يك پزشك اورژانس از لحظات مرگ كد آبي

 181 تا 174/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد نوشين آقايان خاطرات كارشناس كارخانه ي ريخته گري و استحصال فلز خلوصِ روي
 195 تا188/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  يان بنينگ به بهانه ي چهارم شهريور،  روز كارمند پرونده باز
 145 تا140/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  اسماعيل صاحبي خاطرات يك داروخانه دار جوشان

 151 تا 146/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  ايمان عبدلي خاطرات شغلي يك فروشنده شارژ ما براي وصل كردن آمديم
 179 تا172/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  كاميار شيرواني مقدم خاطرات يك سيسموني فروش روروئك ها

    213 تا206/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند حيران جعفري خاطرات يك مهندس ناظر كشاورزي دختري در مزرعه
    165 تا158/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت علي اكبر نجفي خاطرات يك اپتومتريست توتيا

    167 تا162/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد/خرداد حسن خدادادي خاطرات يك سالن كار تاالر پذيرايي با عروس نسبت داريد يا داماد؟ 
    149 تا142/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  حميدرضا محمديان خاطرات يك آتش نشان اطفاء

    167 تا158/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  مريم گريواني خاطرات يك كتابدار ديويي
 215 تا204/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر   خاطرات يك پزشك زندان دز

 167 تا162/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  حسين جاويد خاطرات يك رستوران دار فلفل اضافي
 189 تا 180/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي  احسان عمادي خاطرات يك مهندس مكانيك آكس به آكس

 251 تا 242/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  مرضيه نيرومند خاطرات يك مدير فروش سايت رزرو هتل سفر فروش
 257 تا 252/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  زهرا فرهنگيان خاطرات يك راهنماي تور بلد

 187 تا 180/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  شكوفه سليمي خاطرات يك كارشناس اُرتوز و پروتز دست ساز
 161 تا 154/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  منوچهر ميرزايي خاطرات يك محضردار با اجازه ي بزرگترها 
 173تا 166/ ص 93شماره پياپي چهل و پنجم، تير  رحمت جوادوند خاطرات يك نجات غريق نفس عميق 
 177 تا 172/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور يلدا پاشازاده خاطرات يك كارمند بانك به باجه سه 

 

ند
ست

ك م
ي

 

 روايتي از ساخت مستند «پيرها اگر نباشند» قوت دانا
پيروز كالنتري/ تنظيم متن: شميم 

 مستقيمي
    205 تا200/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند

    157 تا152/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت شميم مستقيمي روايت ساخت مستند «مال خديجه و بچه ها» اثر ابراهيم مختاري الف الم  ميم با مال خديجه
    141 تا138/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  شميم مستقيميروايت شخصيت اصلي مستند «پ مثل پليكان» اثر پرويز  آ مثل آسيد علي ميرزا
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 199تا194/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  احسان عمادي، زهرا الوندي مهماني  زنانه، مهماني  مردانه چرا حرف نمي زني؟ 
 205تا200/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  سارا احمدي، پويا پارسي فر داستان خواني زنانه، داستان خواني مردانه بيا بنويسيم

 163تا158/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه  احسان عمادي، زهرا الوندي آشپزي زنانه، آشپزي مردانه ته نگيره!
 235تا226/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند احسان عمادي، زهرا الوندي عيدديدني  زنانه، عيد ديدني مردانه خيلي خوش  آمديد!

 179تا172/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  احسان عمادي، زهرا الوندي كتاب داري مردانه، كتاب داري زنانه ملكه و دزد بغداد
 177تا172/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  احسان عمادي، زهرا الوندي مريضي زنانه، مريضي مردانه  ادالت كلد 

 185 تا 180/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  احسان عمادي، زهرا الوندي كادو خريدن زنانه، كادو خريدن مردانه همين؟
 171 تا 164/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور  سيزده قاب از مادرها و دخترها آرزوهاي بزرگ 

 
    199 تا174/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد/خرداد جمعي نويسندگان چهارده روايت از تجربه سه سال انتشار همشهري داستان داستان از اين قرار است سال نگار

 
 نشاني عكاس نويسنده موضوع عنوان سرفصل

فر
ك ن

ي
 

 147 تا 142/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  مهدي زابلي حامد هاديان ابراهيم خداپرست براي مرده ها مي دمد نفخه صورِ ابراهيم
 155 تا 150/ ص89شماره دهم/ شهريورماه   پژوهعلي به حسين تقوي با نشريه هاي قديمي زندگي مي كند بازآقاي مجله

 123 تا 114/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  كوروش اديم  پدربزرگي از بابلرود مازندران برجعلي
 175 تا 164/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  بهروز مهري  زني كه «مادر پاكستان» صدايش مي كنند بلقيس

 115 تا 112/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه   احسان رضايي پروفسور ناصر ملك نيا هبيو + قص
 123 تا 118/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه  سپينود ناجياننويسد دختري كه سالي چند رمان مي، راحله ويانويسر

 135 تا 124/ ص 90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه  محمدرضا سلطاني تهراني پيرمردي در چاه زغال عام برات
 129تا 124/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه  محمدحسام مظاهري سيدمحمد صمصام/ پيرمرد شوخ و ساده دل اصفهاني حيلت رها كرده 

 193تا188/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه   اسماعيل صاحبي كتاب فروشي در بم آقاي رهي
 213تا206/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه   مالكوم گلدول/ روزبه استيفائي  روي ديگر جابز

 171تا166/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  سجاد پيشدادي  يك روز از زندگي صدراهللا احمدي بهار خواب
 153تا150/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  راميار منوچهرزاده  ثبت زندگي بدون پدر آخرين عكس 

  185تا178/ص 91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  فيليپ تولدانو  روايت يك عكاس از آخرين روزهاي زندگي پدرش سه، دو، يك
 161 تا146/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور   مصطفي دااليي تجربه ي عجيب يك فيلم بردار در روزهاي آخر جنگ سه روز سينه خيز

    173 تا168/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد/خرداد ابراهيم سيسان احسان لطفي استاد «براتعلي حجاري» و سنگ قبرهاي قصه گويش يك زندگي، يك سنگ
 197 تا 168/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر   احسان عمادي،ايثار قنواتي فهيمه رحيممي، زندگي يك پديده بست سلر
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 195 تا 188/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   حامد بادامي به بهانه ي روز كارگر ارباب تيشه ها

ان
مك

ك 
ي

 

چراغ ها را من خاموش 
 كنممي

 131 تا 122/ ص89شماره نهم/ مردادماه  محمدرضا شاهرخي نژاد حامد هاديانانتخاب متن:  لوكيشن رمانعكاسي از 

 125 تا 114/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  پيمان هوشمندزاده  كورس پاييزه در تركمن صحرا روز اسب ريزي
 181 تا 176/ ص 89شماره سيزدهم/ آذرماه   مرضيه رسولي پستخانه ارسال شمشير ممنوع

 137 تا 132/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه   آزاده رحيمي جمعه بازار مكاره صدا و رنگ
 133 تا 128/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه   مرضيه رسولي ميدان آزادي دامادي با شلوار پليسه

 185 تا 180/ ص 90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند    حبيبه جعفريان جنگل عباس آباد، معبد ژوپيتر، كتابخانة دانشگاه عبور از پرده
 137 تا 126/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه   ميثم محفوظ كشوهاي سالمندان در آسايشگاه كهريزك روزي روزگاري زني بود

 157 تا 154/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  سجاد پيشدادي سجاد پيشدادي گهواره ي نوزاد بختياري كوهستان كوچك
 159 تا 152/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  مهدي زابلي زهرا درمان، شيما جوهرچي مركز نگهداري اشياي گمشده قصه هاي جامانده
 151تا140/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  محمدرضا سلطاني  خرمشهر؛ سي سال بعد برسان سالم ما را

 161تا152/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  كاوه گلستان  عكس هاي كاوه گلستان از مدرسه هاي روستايي توانا بود هر كه دانا بود
 143تا138/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه   اميرپويان شيوا گاراژ خروس بازها وقته

  مكتب خانه قرآن در كمپ پناهندگان سومالي در كنيا الف. الم. ميم
بهنام صحوي، حسين 

 فاطمي
 155تا146/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه 

 187تا178/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  علي رنجبران  دينه رود در فصل سرد زمستانه 
 165 تا 156/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  محمدرضا نوروزي  خط آهن اهواز- تهران شهر طويل

 167 تا 160/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد  حبيبه جعفريان روايت هايي از شهر مكه طريق
 187 تا 180/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  لوكاس سوكول  بچه هاي آفريقايي از بهترين چيزهايي كه دارند حرف مي زنند يك قلم ثروت

 153 تا146/ص91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  علي  رنجبران احسان لطفي گورستان ماشين هاي فرسوده برزخ
حسين(ع) تا چاشت مهمان 

 است
 129 تا124/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  حسين فاطمي سيدابوطالب مظفري محرم در ُارزگان افغانستان

 169 تا162/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  بهرام شعباني بهرام شعباني پيرزن ها و پيرمردهاي محله ي دارا در شهر كلور آخرين دارايي ها
 223 تا216/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  فرهاد بابايي احسان لطفي شش قاب از مدرسه نابينايان سفيد مشق

 
 203 تا 198/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  مهشيد نوشيرواني احسان لطفي 59عكس هاي مهشيد نوشيرواني از كارگران كارخانه در سال  دست گاه
 201 تا 190/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي   پترو كالينسكو، يوآنا هودويي زندگي كارگران مهاجر روماني در روستاهاي زادگاهشان خانه بازي

 269 تا 258/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  آرش اكبري زهرا الوندي سه روز در يك فروشگاه كارت پستال اين عيد سعيد باستاني
 196 تا 162/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  صبا طاهريان احسان لطفي چند قاب از تولد و زندگي مانكن ها خانه زيبارويان خفته 
 177 تا 170/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد   حميد ابارشي خاطرات يك مراقب از حوزه ي امتحان برگه ها باال 



 نمايه مجله داستان- شماره هاي هشتم تا چهل و هفتم
 

34 
 

  وحيد قاسمي زرنوشه  چند قاب از تماشا و تماشاگران خيرگي 
 69 تا 174181/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد احسان لطفي آلخاندرو كارتاهنا هفت قاب از زندگي پشت وانت روباز 

 

گو
ت و

گف
ك 

ي
 

 153 تا 148/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  مجيد نيك اعتقاد محسن حسام مظاهري گفت وگوهاي تاكسي ُخبسِ والّا!
چه الم شنگه اي بشه 

 اون وقت
 151 تا 148/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه   محسن حسام مظاهري گفت وگوهاي تاكسي

    161 تا154/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت  محمد حسين مهدويان روايتي از نوارهاي بازمانده از جنگ/ قسمت اول صداها پير نمي شوند
 

 نشاني عكاس نويسنده موضوع عنوان سرفصل

اق
 اتف

ك
ي

 

 141 تا 132/ ص89شماره دهم/ شهريورماه  پورجاسم غضبان  67تهران در موشكباران فروردين  زندگي زنده بود
 131 تا 120/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه محمدرضا سلطاني   بم... هفت سال بعدخرماچينان 

 127 تا 116/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه آرش تنهايي   انقالب به روايت پوسترهانشانه خون
 139تا132/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  بابك كاظمي  روايت جنگ در خرمشهر شاهد فلزي

 روايت هاي متفاوت از روز ثبت نام دانشگاه شايد خواب بوديم؟

مصطفي اوصانلوي/ محمد ميرزايي/ كاوه هدايتيفر/ 
سميرا نوروزناصري/ آرين طاهري/ مهدي علومي/ 

خسرو منصف شكري/ مريم سلطانزاده/ مونا 
 تاروردي

 151تا142/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  سياوش نقشبندي

 153تا144/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  حسين فاطمي  مرثيه اي براي يك درياچه مرگ سفيد
 137تا132/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه   ميرزاباقر علي نژاد  از نگاه ناظران متفاوت1357 دي 29 يك روز، چند زاويه ديد

 149تا138/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه  هنگامه گلستان   عكس هاي منتشر نشده از روزهاي انقالب 57
 213تا206/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند حسين فاطمي سيدابوطالب مظفري مراسم نوروزي ميله گل سرخ در مزارشريف شادخواري زير رگبار

 225تا214/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند بابك كاظمي   اسفند29به بهانه  طال جوران
 173 تا 168/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد مختار حسين زاده محمدحسين سرانجام به بهانه ي سفرهاي طالب در ماه رمضان كف دست ها بر خاك

 173 تا162/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور   مجيد دوخته چي زاده به بهانه ي هفته ي دفاع مقدس گذشتة ناظر
 161 تا158/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  علي جدي، پانته آ نقوي احسان لطفي چهل روز گذشت گهوارة ناآرام

 145 تا136/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  محسن راستاني  نُه قاب از مجموعه ي «خانوادة ايراني» تعزيه گردان ها
    161 تا152/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  مجيد دوخته چي زاده  عكس هاي منتشر شده اي از حال و هواي انقالب قاب هاي صبور

    173 تا166/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت آندره كرتژ  هفت قاب از آدم ها و كتاب ها تنهايي پرهياهو
 177 تا 160/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  ديويد برنت ديويد برنت (ترجمه احسان لطفي) روايت عكاس مجله ي تايم از روزهاي انقالب غسل تعميد آتش

 277 تا 270/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند   ساسان مويدي 67عكس هايي از موشك باران تهران در نوروز  ناخوانده 
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 161 تا 156/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد  ساسان مويدي مرداد سالروز بازگشت آزادگان26به بهانه صفر مرزي 
 

طره
خا

ك 
ي

 

 187 تا180/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  جمعي از عكاسان احسان لطفي عكس هايي از لوله بخاري معوج
    227 تا214/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند جمعي از عكاسان احسان لطفي نُه قاب از دل خوش كنك روزهاي نوروز چليك، چليك
    157 تا150/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  جمعي از عكاسان احسان لطفي شش قاب از بعدازظهرهاي تابستان آفتاب خوابي

    175تا168/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  جمعي از عكاسان احسان لطفي چهار قاب از چادر گل دار در زمينة روشن
 175 تا168/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  جمعي از عكاسان احسان لطفي پنج قاب از سيم ها و لوله ها روي ديوار روكار

 
 

  



 نمايه مجله داستان- شماره هاي هشتم تا چهل و هفتم
 

36 
 

 درباره داستان
 نشاني مترجم/ مصاحبه كننده نويسنده عنوان سرفصل

ون
ريب

ت
 

 153 تا 150/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  نيما ملك محمدي شرمن الكسي خداحافظ هاليوود
 158 تا 154/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  اميرحسين هاشمي لويس كارول يك ذهن چاق

 155 تا 152/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  عبداهللا كوثري ماريو بارگاس يوسا اي كنار جسدنامه
 143 تا 140/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  نيما ملك محمدي سال بلو جمهوري كلمات

 217 تا 214/   ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   اميرحسين هاشمي فرانسيس فورد كاپوال بافتن فرش داستان
 225 تا 218/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   نيما ملك محمدي هاروكي موراكامي فرسنگ ها دور از كلمِ شكم پر

 171 تا 168/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه اميرحسين هاشمي ريچارد فورد زماني براي ننوشتن
 155تا 154/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  اميد نيك فرجام خوليو كورتاسار منتقد و نويسنده

 173تا172/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  مينا فرشيدنيك لين آرنز مراقب كيفت باش! 
 177تا176/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  اميرحسين هاشمي كاميلو خوزه سال يك خرواركاغذ سفيد

 177تا 176/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  كوشا خدابنده لو جاناتان فرانزن چرا نويسنده شدم؟
 223تا222/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  اميرحسين هاشمي جان آپدايك خواننده ايده آل من

 257تا256/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند ارغوان غالمي روت  فرانكلين تئاتري با يك تماشاچي
 189تا188/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  اميرحسين هاشمي آريل دورفمن خلق مدام

 189 تا 188/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير آيدين ورزي ديويد فاستر واالس چهل ونه درصد لذت، پنجاه ويك درصد رنج
    181 تا176/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  مرضيه نيرومند آندره آسيمن در جست وجوي واقعيت از دست رفته

    195 تا194/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  محمد ميرزاخاني جوزف كنراد شجاعت آرام گام برداشتن
 189 تا188/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  شايان دادبين سوزان سانتاگ اتاق در بسته

 223 تا 222/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي معين فرخي ديويد فاستر واالس پدرُكشي ادبي
 197 تا 192/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  اميرحسين هاشمي ركسانا رابينسون ميراث ممنوع

 301 تا 292/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  معين فرخي جاناتان فرنزن بعدي، لطفًا
 305 تا 302/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  شيدا ساالروند توبياس ولف داستان چه اشكالي دارد؟ 
 189 تا 188/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  كيانوش غفارزاده اليف شفق بستن بال و پر خيال 
 215 تا 214/ ص 93شماره پياپي چهل و پنجم، تير  محمد صالح جاهدي اكتاويو پاز زندان زبان 
 193 تا 185/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد عاطفه احمدي تيم اوبراين مهم نيست واقعي باشد 
 195 تا 194/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد شيدا ساالروند برشي از نامه ارنست همينگ وي به اسكات فيتز جرالد جنگ بهترين سوژه است 

 

د و   ن  173 تا 166/ صص 89شماره هشتم/ تيرماه   گفت وگو با دكتر اميرعلي نجوميان داستاني در كار نيست 
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 173تا  166/ ص89شماره دهم/ شهريورماه   گفت وگو با دكتر حسين پاينده گو داريم نه شهرادشهرزاد قصه
 204 تا 192/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  علي اصغر بهرامي )1 (گاتنهووبا كورت گفت وگو  پوش سرباز پيجازيكهنه
 170 تا 158/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  علي اصغر بهرامي )2 (گاتوونهبا كورت گفت وگو  ترين لطيفه دنياايحرفه

 213 تا 204/  ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند    گفت وگو با شان كرنان بار خطوطدهزارتوي بر
 185 تا 172/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه نيما ملك محمدي، سميرا قرائي ري بردبريگفت وگو با  تا ابد زندگي كن

 قصه عمود خيمه ي سينماست
گفت وگو با فرهاد توحيدي و بلقيس سليماني 

 درباره ي داستان و سينما 
 187تا176/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه مژگان ايالنلو

 قلم به دستان پرزور
برشهايي از رمان آخر صدام، چرچيل، موسوليني و 

 معمر قذافي
 165تا156/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  اميرحسين هاشمي

 داستان رستم دستان
فراز و فرود داستان نويسي براي كميك در گفت وگو 

 با حميد بهرامي و مجتبي نيك اخالق
 193تا174/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  محمدرضا دوست محمدي/ احسان لطفي

 همهمه اي بين دو سكوت
گفت و گو با ايزابل آلنده درباره ي زندگي، 

 داستان نويسي و آثارش
 187تا176/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه  فرهت افتخار الدين/ شيدا ساالروند

 نوشتن به من خودآگاهي مي دهد
گفت وگو با آليس  مونرو درباره ي زندگي، نويسندگي و 

 خاستگاه آثارش (قسمت اول)
 255تا246/ص 91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند گرم گيبسون/ مژده دقيقي

 نوشتن براي خواننده ي آرماني
گفت وگو با آليس  مونرو درباره ي زندگي، نويسندگي و 

 خاستگاه آثارش (قسمت دوم)
 191تا182/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  گرم گيبسون/ مژده دقيقي

 

ك 
سي

كال
ني

خوا
 

 165 تا 154/ ص 89شماره هشتم/ تيرماه   گفت وگو با احمد كسايي پور جهنم - بهشت
 153 تا 142/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه   گفت وگو با رضا رضايي تراش نامرئي الماس «عقل و احساس»

 207تا196/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت   حسين پاينده چگونه رمان بخوانيم؟
 

تار
جس

 

 153 تا 150/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  ايمان عقيليان آليس مونرو واقعيت در داستان
 157 تا 150/ ص89شماره نهم/ مردادماه  مژده دقيقي نورمن ميلر ها و شيرهاپرنده

 187 تا 184/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه   محمدرضا كاتب كنندهرام
 151 تا 146/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  رضا رضايي گراهام گرين كودكيِ از دست رفته

 230 تا 226/ ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   نهال نفيسي جويس كارول اوتس  را جعل نكننداستا
 175تا166/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه  علي موذني هستي خودمختار كلمات

 195تا194/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه   مرتضي كرباليي لو آتش شناخت رمان 
 187تا178/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه   متين ايزدي، سيدطه رسوليتو قهرمان داستان مني/ چالش ها و جذابيت هاي 
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 داستان نويسي براي بازي
 ترسي/ چگونه مي توانيم آثاري ماندگار خلق بي

 كنيم؟
 221تا216/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه   محمد رضا كاتب

خطر تك روايت/ چطور كليشه ها به تنها روايت 
 موجود تبديل مي شوند؟

 231تا224/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  مرضيه نيرومند چيماماندا نگزي آديچي

 175تا166/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه  سيدمصطفي رضيئي اي. ال. دكتروف مالحظاتي بر تاريخ در داستان
 201تا190/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  محمدگذرآبادي جان تروبي فرض جادويي

به: فوئنتس/ آيا براي رمان پرتجربه ي غربي، قلمرو 
 كشف نشده اي باقي مانده است؟

 197 تا 190/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  رحيم قاسميان ميالن كوندرا

جان كالم/ اهميت دورن مايه در انتخاب و چينش 
 جزئيات داستان

 211 تا 206/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  اميرحسين هاشمي نانسي كرس

نويسندگي و موقعيت بينابيني/ چرا نويسنده 
 هم زمان بايد به سوژه نزديك و از آن دور باشد؟

 203 تا 194/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد مرضيه نيرومند جان برجر

 211 تا208/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  محمد طلوعي جان بارت خودم را تكرار مي كنم
 203 تا190/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  محمد ميرزاخاني ماريو بارگاس يوسا ترومپت ديا

 181 تا170/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  احسان لطفي آرتور كريستال شرلوك هولمز عليه اوليس
 181 تا176/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  مرضيه نيرومند پيتر ارنر در ستايش ننوشتن

    196 تا192/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  محمد كيوان فر جوآن آكوچال پايان ناخوش
    205 تا190/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت احسان لطفي آرتور كريستال آواي دوردست ورق ها

    219 تا204/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد/خرداد محمد ميرزاخاني خوليو كورتاسار جنبه هايي از داستان كوتاه
وقتي نويسنده حرف مي زند/چرا بهتر است  

 آفرينندگان متن هاي محبوب مان را نبينيم
 201 تا190/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  احسان لطفي آرتور كريستال

 203 تا188/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  نيما ملك محمدي جان آپدايك سرنوشت ونوشتار
 211 تا204/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  بابك واحدي تيم پاركس ترس انديشي

پشت اليه هاي شيشه اي/ درباره ي تاثير تلويزيون 
 بر داستان نويسان معاصر

 219 تا 212/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  معين فرخي ديويد فاستر واالس

خواننده در تبعيد/ آيا با رشد دنياي ديجيتال 
 ادبيات نابود خواهد شد؟

 225 تا 220/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  اميرحسين هاشمي جاناتان فرنزن

خلق جهان داستاني/ اجزاي خرده روايت هاي 
 داستان از كجا مي آيند؟

 229 تا 226/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت   ابوتراب خسروي
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 197 تا 190/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  اميرحسين هاشمي ماريو بارگاس يوسا هنر زيستن 
زبان مشترك همه زبانها/ نقش ترجمه در شناخت  

 فرهنگها از يكديگر
 213 تا 202/ ص 93شماره پياپي چهل و پنجم، تير  بصير برهاني اديت گراسمن

 189 تا 180/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور فرزانه دوستي ويليام ايرون خواندن با چشمان بسته 
 

زار
ه اب

جعب
 

 175 تا 170/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه   سيامك گلشيري پيوند تكه هايي از بدن مردگان
 179 تا 174/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه   رويا صدر بي رحم باشيد

 167تا166/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  سپهر شمسايي جان گاردنر به نويسنده ي جوان/ ده تمرين داستان نويسي
از روي دست زندگي/ چرا ماجراهاي زندگي واقعي 

 داستان هاي خوبي از آب در نمي آيند؟
 175تا166/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  نهال نفيسي آليس ميلر

فرآيند نه چندان خالقانه/ چطور سخت كوشي در 
 نوشتن زمينه ساز الهام مي شود؟

 183تا178/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  اميرحسين هاشمي جوني بي.كول

 193تا188/ص90شماره ده، دوره جديد/ بهمن ماه  محمد طلوعي نانسي كرس از ديد ديگري
 261تا258/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند مرتضي كاردر ديويدون قهرمان و ضدقهرمان
 195تا192/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  مهسا ملك  مرزبان استيو آموند گيالس روي بستني

 207 تا204/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  اثمار موسوي نيا پريمو لوي چرا مي نويسيم؟
 

درباره 
 نويسنده

 203 تا198/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  عرفان مجيب جرالد مارتين پاييز آقاي نويسنده

 

 نشاني نويسنده موضوع عنوان سرفصل

ان
ست

 دا
ك

ن ي
ستا

دا
 

راستي، داستاني ساده است 
سرگذشت دو جلد از كتاب «داستان راستان» استاد مرتضي 

 مطهري
 165تا  158/ ص89شماره دهم/ شهريورماه  نفيسه مرشدزاده، حامد هاديان

 149 تا 146/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  سيامك گلشيري سرگذشت داستان «ليليوم هاي زرد» اتلفني در شب يلد
 141 تا 134/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  محمدرضا بايرامي سرگذشت داستان «مردگانِ باغ سبز» حركت در«ميانه»

 143 تا 136/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  مجيد قيصري سرگذشت داستان «شماس شامي» ذكر خون
 199 تا 196/ ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   محمد كشاورز سرگذشت داستان طعمه از «مجموعه پايكوبي» سرباز بومي

 به خانه نگاه كن فرشته!
سرگذشت دو رمان اول تامس ولف (قسمت اول)/ از كتاب 

 «داستان يك رمان»
 169 تا 160/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  احمد كسايي پور
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 شرح شورانگيز رنگ ها و صداها
سرگذشت دو رمان اول تامس ولف (قسمت دوم)/ از كتاب 

 «داستان يك رمان»
 173 تا 162/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  احمد كسايي پور

 175تا168/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  حببيبه جعفريان سرگذشت كتاب «چمران به روايت همسر شهيد» اول شخص غايب
 

گفت و گوي 
 داستاني

    229 تا220/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد/خرداد  گفت و گو درباره ي داستان «آن شهر ديگر» تو پيش نرفتي، تو فرو رفتي!
   207 تا196/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  تنظيم گفتگو: نسيم مرعشي گفت وگو درباره ي داستان «تفنگ» يك روزِ به خصوص

 نوشتن زندگي كردن است
گفت و گو با دوريس لسينگ درباره ي شيوه ي نوشتن و مضمون 

 داستان هايش
 233 تا 225/ ص 92شماره سي و يكم، دوره جديد، دي  اميرحسين هاشمي

 321 تا 306/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  بالري ميلس/ مجتبي ويسي گفت و گو با كاميلو خوسه سال درباره ي نوشتن، ترجمه و ويرايش يك ميليون ايده
 
 

 203 تا 198/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  جين اچ بل ويادا/ معين فرخي گفت و گو با گابريل گارسيا ماركز درباره ي خاستگاه داستان هايش نويسنده بايد تردست باشد گفت و گو
 206 تا 204/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  گابريل گارسيا ماركز/ نازنين نوذري ضميمه گفت و گو چوكو: سرزميني كه كلمبيا نمي شناسد

 223 تا 216/ ص 93شماره پياپي چهلوپنجم، تير اميرحسين هاشمي برش هايي از گفت و گو با هشت نويسندهي بزرگ دربارهي ترجمه متن از نويسندهاش باهوشتر است
 193 تا 190/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور متيو روبري/عاطفه احمدي گفت و گو با توني موريسون درباره ي كتاب هاي صوتي اش نت خواني كتاب ها 

 
 نشاني نويسنده موضوع عنوان سرفصل

ان
 رم

گاه
كار

 

 233 تا 224/ ص93شماره پياپي چهلوپنجم، تير محمدحسن شهسواري قسمت اول: تعريف و ارتباط عناصر اصلي درام درسهايي كه از شكست آموختم

 محمدحسن شهسواري قسمت دوم: برنامه ريزي براي نوشتن رمان خودتان را اندكي بهتر بشناسيد 

 205 تا 196/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد

 محمدحسن شهسواري قسمت سوم: انتخاب زبان راوي كلمه ناموس نويسنده است 

 201 تا 194/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور
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 پشت صحنه
    259 تا250/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند رمي اولتوسكي/ احسان لطفي نويسنده هاي معروفي كه ناشران آثارشان را نپذيرفتند مردود!

 203 تا 198/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  مهزاد الياسي نمومنه هايي از انتشار آثار نويسنده هاي مشهور بعد از مرگشان پيش از مردن بسوزان
 

 نشاني نويسنده/ مترجم عنوان سرفصل

ده
سن

نوي
ار 

ز ك
مي

 

 175 و 174/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  علي خدايي دفترچة شطرنجي
 161 تا 158/ ص89شماره نهم/ مردادماه  سيامك گلشيري صدا، موقوف

 177تا  174/ ص89شماره دهم/ شهريورماه  دونالد ام. موري/ مينا فرشيدنيك متكا روي صندلي
 157 تا 154/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  علي موذنيشور نادانستگي 

 191 تا 188/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  هوشنگ مرادي كرماني ميرندها سرِ زا ميگاهي ايده
 157 و 156/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه   شيما جوهرچي/تريسي شواليه نوشتن مثلِ دويدن است

 146 تا 144/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  ابوتراب خسروي دوزمبراي دگمه لباس مي
 203 تا 200/ ص90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   مصطفي مستور داستان چيه؟

 براي كسي شهرت آرزو نمي كنم
گفت وگو با ماركز درباره ي عادت هاي نوشتن و خاستگاه تخيل در آثارش/ احمد 

 اخوت
 165تا 152/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه

 175تا170/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  سم والر/ روزبه استيفائي الي روبي ناخودآگاه/ عادتهاي نويسندگي ري بردبري
 205 تا 198/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  احمد كسايي پور به جاي دانشگاه رفتم جنگ
 175 تا164/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  اصغر عبداللهي كلمه بهتر است يا عكس؟

    191 تا184/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  سيامك گلشيري خلق موقعيت  ناب در داستان كوتاه
    263 تا261/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند ركسانا رابينسن/ الهام شوشتري زاده چطور آماده ي نوشتن مي شوم
    195 تا182/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  ويليام زينسر/مجيد منتظرمهدي چطور «زندگي نگاره» بنويسيم

    193تا188/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  پل آستروجي.ام.كوتسي/ محمد ميرزاخاني قصة من را بنويس!
لوالي داستاني/ چطور در يك داستان موقعيت هاي متفاوت  

 را به هم پيوند دهيم؟
 327 تا 322/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  عليرضا محمودي ايرانمهر

اين نامه را چاپ نكنيد/ گم كردن مرز واقعيت و داستان چه  
 دردسرهايي ايجاد مي كند؟

 187 تا 180/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  الكساندر ترو/ شيدا ساالروند

 

  نويسنده/ طراح عنوان سرفصل
ويژه 

نمايشگاه 
 195 تا 186/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه كامبيز درمبخش پرهياهو تنهايي
 205 تا 196/ ص90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه حبيبه جعفريان، احسان لطفي گفت وگو با مهدي فيروزان /سرنوشت من است كتاب،
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 درباره ي كتاب كتاب
 

 نشاني نويسنده/مترجم موضوع عنوان سرفصل

سي
نوي

م 
ا ه

ب
 

 قسمت ششم: چگونه داستان و ساختار فيلم نامه را بسازيم؟ نقشه راه
كلوديا جانسون، مت استيونز/ 

 اميرحسين هاشمي
 195تا188/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه

 قسمت آخر: چگونه طرح اول فيلم نامه را بنويسيم؟ فيلم نامه نويسي يعني بازنويسي
كلوديا جانسون، مت استيونز/ 

 اميرحسين هاشمي
 183تا176/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه 

 

س
نوي

مه 
م نا

فيل
ار 

ز ك
مي

 

 219 تا 212/ص91شماره چهاردهم، دوره جديد /تير  هادي مقدم دوست قسمت اول: شرح جفت وجوركردن مواد اوليه براي فيلم نامه رسيد خود را دريافت كنيد
 219 تا 214/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد هادي مقدم دوست قسمت دوم: ايده پردازي براي ساخت شخصيت ها «يه آدمي، چه آدمي»

 225 تا220/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  هادي مقدم دوست قسمت سوم: ايده  پردازي براساس جمالت  گذري و خياباني هاردم پريده
 219 تا212/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  هادي مقدم دوست قسمت چهارم: چطور قصه ي فيلم را پيدا كنيم؟ «ماجرا»جويي

 197 تا192/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  هادي مقدم دوست قسمت پنجم: چطور با داشتن شخصيت، مضمون فيلم را پيدا كنيم؟ منظور؟
 197 تا192/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  هادي مقدم دوست قسمت ششم: چطور با داشتن مضمون،  پايان فيلم را پيدا كنيم؟ رسم دورانديشي

 183 تا178/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  هادي مقدم دوست قسمت آخر: چطور با داشتن مضمون، لحن فيلم را پيدا كنيم؟ سفارش شما حاضر است
 

جم
متر

ار 
ز ك

مي
 

 213 تا 204/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد مجيد اسالمي در باب ترجمه ي ادبي/ قسمت اول: حرفه اي بودن «مرد» يا «درگذشت» يا «از دنيا رفت»
 219تا212/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  مجيد اسالمي در باب ترجمه ي ادبي/ قسمت دوم: آزادي مترجم خيانت يا وفاداري؟

 211 تا204/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  مجيد اسالمي در باب ترجمه ي ادبي/ قسمت سوم: ترجمه و نوشتن آيا ترجمه به نوشتن كمك مي كند؟
 191 تا182/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  مجيد اسالمي در باب ترجمه ي ادبي/ قسمت چهارم: افزايش ظرفيت زبان جابه جايي اركان جمله با الهام از ادبيات كهن

 191 تا182/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  مجيد اسالمي در باب ترجمه ي ادبي/ قسمت پنجم: زبان محاوره الهام از زبان كوچه
 210 تا202/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  مجيد اسالمي در باب ترجمه ي ادبي/ قسمت آخر: بدعت آيا ترجمة خوب بايد حتما روان باشد

 مجيد اسالمي در باب ترجمه ي ادبي: گزارش پاياني بعد از روز آخر
 264/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند

 267تا
 

 نشاني عكس/ترجمه موضوع عنوان سر فصل

وم
آلب

 

 217 تا212/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  عكس: دينا فرايد چند عكس از وعده هاي غذايي شخصيت هاي به يادماندني بشقاب هاي داستاني
    189 تا186/ص92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت ترجمه: مرضيه نيرومند طرح جلدهايي كه نماد كتاب هايشان شدند روي پوست رمان
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 نشاني نويسنده/مترجم موضوع عنوان سرفصل

 نامه به نويسنده جوان

 221 تا 216/ ص 92شماره سي و يكم، دوره جديد، دي  محمد كشاورز درباره اهميت خواندن به شكل حرفه اي وسوسه نوشتن
 208 تا 204/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  علي خدايي داستان نويسان تازه كار از چه نكاتي بايد پرهيز كنند؟ چمدان مادرم

 احمد بيگدلي نويسنده بايد صداي خودش را بشنود با خويشتن نشستن
 تا 328/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند 

331 
 

 پايان خوش
 نشاني نويسنده/ مترجم عنوان سرفصل

زن
داد

ك 
ت ي

طرا
خا

 

 191 تا 186/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  حامد حبيبي قسمت اول: يه داد بزن ببينم
 207 تا 204/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  حامد حبيبي قسمت دوم: عقلتو باز كن
 215تا212/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه حامد حبيبي قسمت سوم: بزبز خطي

 203تا200/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  حامد حبيبي قسمت چهارم: قطعه هنرمندان
 215تا212/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  حامد حبيبي قسمت پنجم: دادزن در كرانه

 207تا204/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  حامد حبيبي قسمت ششم: لحظه درست جنايت
 205تا202/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  حامد حبيبي قسمت هفتم: دادزني از المانچا

 251تا248/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  حامد حبيبي قسمت هشتم: صبح صادق
 

رن
مد

ي 
دگ

 زن
اي

نم
راه

 

 209 تا 206/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  اومبرتو اكو/ اميرحسين هاشمي چگونه در هواپيما غذا بخوريم؟
 211 تا 208/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  اومبرتو اكو/ اميرحسين هاشمي چطور با راننده تاكسي روبه رو شويم؟

 219تا216/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه اومبرتو اكو/ اميرحسين هاشمي چگونه بستني بخوريم؟
 213تا210/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  اومبرتو اكو/ اميرحسين هاشمي چگونه به چهره هاي آشنا واكنش نشان دهيم؟

 225تا222/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  اومبرتو اكو/ اميرحسين هاشمي چطور با نامه و تلگراف روبه رو شويم؟
 217تا214/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  اومبرتو اكو/ اميرحسين هاشمي چگونه يك شغل نان و آب دار پيدا كنيم؟
 215تا212/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  اومبرتو اكو/ اميرحسين هاشمي چطور در نقش سرخ پوست ها بازي كنيم؟
 255تا252/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  اومبرتو اكو/ اميرحسين هاشمي چطور در مورد فوتبال صحبت نكنيم؟

 

ش   ه ر   211 تا 210/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  جك هندي/  احسان لطفي با تشكر از توقف شما 
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 215 تا 212/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  جك هندي/  احسان لطفي مستند حيات وحش من
 223تا220/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه جك هندي/ احسان لطفي محض اطالع 

 217تا214/ص90شماره پنج، دوره جديد/شهريور ماه  جك هندي/ احسان لطفي كارهايي كه امروز بايد انجام بدهم 

 229تا226/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  جك هندي/ احسان لطفي صداهاي توي سرم

 221تا218/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  جك هندي/ احسان لطفي اكتشاف بزرگ
 219تا216/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  جك هندي/ احسان لطفي جدي بگيريد

 259تا256/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  جك هندي/ احسان لطفي جانوران دوروبر ما
 255 تا 254/ ص91شماره چهاردهم، دوره جديد/تير ماه  ديميتري مارتين/ احسان لطفي خط اضطراري

 253 تا 250/ ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/ مرداد ماه  ديميتري مارتين/ احسان لطفي راهنماي استفاده از چراغ جادو
 255تا254/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  ديميتري مارتين/ احسان لطفي نيش زنبور
 227 تا224/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  ديميتري مارتين/ احسان لطفي هفت جان

 229 تا226/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  ديميتري مارتين/ احسان لطفي ما حامله ايم!
 243 تا 232/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  ديميتري مارتين/ احسان لطفي اسكروچ/ سكانس هاي حذف شده به ضميمه ي مجموعه فال

    229 تا228/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  ديميتري مارتين/ احسان لطفي آمار
    303 تا300/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند ديميتري مارتين/ احسان لطفي درباره ي بيلي و خداحافظي

 

ات
دبي

ت ا
فاو

 مت
يخ

تار
 

 205 تا 198/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  ياسر مالي دكترهاي نويسنده يا پنج شباهت سرنگ و خودنويس را نام ببريد
 197 تا 190/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  ياسر مالي گوگول خود باشيد يا پنج درس تاريخي براي نوشتن داستان كوتاه
 205تا198/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه ياسر مالي مزرعه ي پرورش كافكا يا چطور فرزندانمان را نويسنده بار بياوريم

از روي دست رمان نويس يا سيزده دستور مجرب براي اينكه چگونه يك سرقت ادبي 
 تميز انجام بدهيم

 193تا186/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  ياسر مالي

مثل كود براي سبيل يا پنج عادت الزم براي تبديل شدن به يك نويسنده ي بزرگ 
 (قسمت اول)

 205تا198/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  ياسر مالي

جوراب هاي ناباكوف يا پنج عادت الزم براي تبديل شدن به يك نويسنده ي بزرگ 
 (قسمت دوم)

 197تا190/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  ياسر مالي

 195تا186/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  ياسر مالي آدونيس را ترور كنيد يا پنج توصيه ي مجرب براي گرفتن نوبل ادبيات
 241تا234/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  ياسر مالي يلدا با فيتز جرالد اضافه يا نويسنده ها را آخر پاييز مي شمرند؟

 چه سرنوشتي در انتظار داستان نويسان خواهد 91نويسندگي در شكم نهنگ/ سال 
 بود؟

 301تا283/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند ياسر مالي
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ري
وه

وش
ن 

ي ز
 ها

ت
رواي

رده 
خ

 

 209تا204/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  احسان عمادي/ زهرا الوندي سفر مردانه، سفر زنانه
 221تا216/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  احسان عمادي/ زهرا الوندي پاز نكن! يا قيلم ديدن زنانه، فيلم ديدن مردانه
 213تا208/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  احسان عمادي/ زهرا الوندي دسك تاپ يا رسيدگي زنانه، رسيدگي مردانه

 211تا206/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  احسان عمادي/ زهرا الوندي پادشاه سيارك يا  تنهايي زنانه يا تنهايي مردانه
 213 تا208/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  احسان عمادي/ زهرا الوندي پس از پِت پِت

 215 تا210/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  احسان عمادي/ زهرا الوندي اول تو بپر
 225 تا220/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  احسان عمادي/ زهرا الوندي بعدا حرف مي زنيم
    215 تا210/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  احسان عمادي/ زهرا الوندي يعني چي شده؟

    289 تا282/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند احسان عمادي/ زهرا الوندي پشت صحنه
 

حكايت 
 همسايه 

 282تا278/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند مظفر ايزگو/ ناصر فيض لطفا يك خلوصي براي من بياوريد

    

ي 
ها

صه 
ق

ني
ابا

خي
 

 223تا216/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت   
 217تا210/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد   
 237 تا232/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر   

 

ش
خان

 

 237 تا234/ ص91شماره چهاردهم، دوره جديد/تير ماه  فريبرز جهانديده جهان نوشتار
 233 تا 230/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد فريبرز جهانديده واژگوني واژگان

 241 تا238/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  فريبرز جهانديده آخوشانك
 

ره 
نج

پ
يي

لو
ج

 

 241 تا238/ ص91شماره چهاردهم، دوره جديد/تير ماه  مهدي محمدي قربان خان وارد مي شود

 237 تا 234/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد مهدي محمدي قربان خان رسانه اي مي شود

 

ل 
او

ص 
شخ

ت
اح

ر
 

 247 تا242/ ص91شماره چهاردهم، دوره جديد/تير ماه  زهرا درمان درها را رنده كنيد
 243 تا 238/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد زهرا درمان نويسنده اتاق بغلي

 247تا242/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  زهرا درمان چه كسي آب سد را جابه جا كرد
 

ي ت ك   249 تا 244/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد كسري فروهي آناتومي ونداد 
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 253 تا248/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  كسري فروهي هند و هلند

 

نزا
وپا

نچ
سا

 

 219 تا214/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  ياسر مالي بازديد آفندي يا سواري در نمايشگاه مطبوعات
 221 تا216/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  ياسر مالي هفت خان پوت بوك يا چطور هزار كتاب را در صدمتر آپارتمان جا دهيم
 231 تا226/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  ياسر مالي فن ناخن اژدها يا چگونه نتيجه ي فال ها را به نفع خودمان تغيير دهيم

    223 تا216/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  ياسر مالي دايره المعارف پيچ يا چطور يك كتاب يا مطلب را ننويسيم يا سرِ وقت تحويل ندهيم؟
    299 تا290/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند ياسر مالي پارتي ترميناتور يا ختم سريع يك مهماني، صددرصد ادبي 

    227 تا220/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت ياسر مالي دانشگاه مجازي علوم الينفع يا يك نفر آدم چندتا سررسيد الزم دارد؟
 

ت)
ما
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گ 
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ر(
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 223 تا220/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  اميرحسين هاشمي/ زهرا درمان بدك

 225 تا222/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  اميرحسين هاشمي وقع
   227 تا224/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  اميرحسين هاشمي عين خيال

    231 تا228/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت اميرحسين هاشمي راضي به زحمت
    217 تا214/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  اميرحسين هاشمي نازك نارنجي
 207 تا204/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  اميرحسين هاشمي مصدع اوقات
 217 تا214/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  اميرحسين هاشمي شايان ذكر
 215 تا 212/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  امير حسين هاشمي عين ناباوري

 
 
 

بنفش 
 چرك تاب

    223 تا218/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  جين كر/ترجمه: احسان لطفي تا ظهر مي خوابم
    225 تا222/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  جين كر/ احسان لطفي گل ها را نخور
 213 تا208/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  جين كر/ احسان لطفي از كي بپرسم

 251 تا244/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  جين كر/ احسان لطفي خانة نو
 221 تا218/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  جين كر/ احسان لطفي رژيم طاليي

   219 تا 216/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  جين كر/ احسان لطفي چگونه بچه را تربيت كنيم
 221 تا 216/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  جين كر/ احسان لطفي در بيمارستان چطور رفتار كنيم؟

 349 تا 344/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  جين كر/ احسان لطفي آسپيرين كجاست؟



 نمايه مجله داستان- شماره هاي هشتم تا چهل و هفتم
 

47 
 

 245 تا 242/ ص 93شماره پياپي چهل و پنجم، تير ارما بومبك/ احسان لطفي به پاي هم پيرشين 
 245 تا 242/ ص 93شماره پياپي چهل و پنجم، تير ارما بومبك/احسان لطفي شام چي داريم 
 213 تا 210/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور ارما بومبك/احسان لطفي به ادامه ي اين ازدواج توجه فرماييد 

 

 فيلم خانه

    231 تا224/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  ايمان صفايي قرمز رو فشار بدي ضبط مي شه
    231 تا226/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  ايمان صفايي همه ش پيف پافه؟

 222 تا214/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  ايمان صفايي فردا مي ريم تو عمق
 261 تا252/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  ايمان صفايي مرجوعي هاي را خمير مي كنند

 230 تا222/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  ايمان صفايي من ساواكي ام
  229 تا 220/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  ايمان صفايي چند شنبه ها علوم داريد

  
  طراح عنوان سرفصل

ني
يد

ي د
ها

ان 
ست

دا
 

 197 تا 192/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  كامبيز درم بخش چراغ چكه مي كند
 203 تا 198/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  كامبيز درم بخش گلوله آب مي شود

 211تا206/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه كامبيز درم بخش درخت خيال
 199تا194/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  كامبيز درم بخش پروانه ها

 211تا206/ص90شماره شش، دوره جديد/ مهرماه  كامبيز درم بخش طلوع برف
 203تا198/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  كامبيز درم بخش يه گل، دو گل
 201تا196/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  كامبيز درم بخش مثل تو مي شوم
 247تا243/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  كامبيز درم بخش جوجه هاي برف

 277تا272/ص91و فروردين 90شماره يازدهم، دوره جديد/ اسفند كامبيز درم بخش فرش قرمز براي بهار
 215تا210/ص91شماره دوازدهم، دوره جديد/ ارديبهشت  كامبيز درم بخش شاخ برگ
 209تا204/ص91شماره سيزدهم، دوره جديد/ خرداد  كامبيز درم بخش دودكش ها

 261 تا256/ ص91شماره چهاردهم، دوره جديد/تير ماه  كامبيز درم بخش ميم مثل ماه
 259 تا 254/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد كامبيز درم بخش شوت

 261 تا256/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  كامبيز درم بخش جاده باريك مي شود
 243 تا238/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  كامبيز درم بخش پژمرده نباش
 231 تا228/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  كامبيز درم بخش بعد از باران

 233 تا230/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  كامبيز درم بخش 17داستان هاي ديدني 
 247 تا 244/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  كامبيز درم بخش 18داستان هاي ديدني 
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    233 تا230/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  كامبيز درم بخش 19داستان هاي ديدني 
    311 تا304/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند كامبيز درم بخش  و پشت صحنه ي داستان هاي ديدني20داستان هاي ديدني 

    235 تا232/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت كامبيز درم بخش 21داستان هاي ديدني 
    235 تا232/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد/خرداد كامبيز درم بخش 22داستان هاي ديدني 
    235 تا232/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  كامبيز درم بخش 23داستان  هاي ديدني 
    235 تا232/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  كامبيز درم بخش 24داستان هاي ديدني 
 227 تا224/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  كامبيز درم بخش 25داستا ن هاي ديدني 
 265 تا262/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  كامبيز درم بخش 26داستان هاي ديدني 
 235 تا232/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  كامبيز درم بخش 27داستان هاي ديدني 
   233 تا 230/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  كامبيز درم بخش 28داستان هاي ديدني 
 239 تا 236/ ص 92شماره سي و يك، دوره جديد، دي  كامبيز درم بخش 29داستان هاي ديدني 

 
 225 تا 222/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  كامبيز درم بخش 30داستان هاي ديدني 
 353 تا 350/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  كامبيز درم بخش 31داستان هاي ديدني 
 235 تا 232/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  كامبيز درم بخش 32داستان هاي ديدني 

 213 تا 210/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  كامبيز درم بخش 33داستان هاي ديدني  
  255تا252/ ص 93شماره پياپي چهل و پنجم، تير كامبيز درم بخش 34داستان هاي ديدني  
 225 تا 224/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد كامبيز درم بخش 35داستان هاي ديدني 

 221 تا 218/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور كامبيز درم بخش 36داستان هاي ديدني 

 
نامههاي 

 ونگات
 251تا246/ ص 93شناره پياپي چهل و پنجم، تير كورت ونهگات جونيور/ بهناز شيرمحمدي رسم روزگار چنين است
 223 تا 220/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد كورت ونه گات جونيور/ بهناز شيرمحمدي بيا پاپيون درست كنيم

 217 تا 214/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور كورت ونه گات جونيور/ بهناز شيرمحمدي دكتر سراغ نداري؟ 
 
 

ي 
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وم 
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 219 تا 212/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  اندي رايلي خرگوش، پر!
 223 تا 216/ ص 90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  اندي رايلي سقوط اضطراري

 231تا224/ص90شماره چهارم، دوره جديد/ مرداد ماه اندي رايلي ميخ و آفتاب تموز
 225تا218/ص90شماره پنج،دوره جديد/شهريور ماه  اندي رايلي ساكت!

 227تا222/ص90شماره هفت، دوره جديد/ آبان ماه  اندي رايلي افسانه كانگورو
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 225تا220/ص90شماره هشت، دوره جديد/ آذر ماه  اندي رايلي مردها كچل نمي شوند يا چطور بچهها را سر كار بگذاريم؟
 265تا260/ص90شماره نه، دوره جديد/ دي ماه  اندي رايلي ضلع پنجم مربع يا چطور بچه ها را سر كار بگذاريم؟

 
پايان خوش 

 نوروزي
    341 تا 314/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند جمعي از نويسندگان داستان يك عكس

 
 
 

 255 تا 240/ ص 92شماره سي و يك، دوره جديد، دي  جمعي از نويسندگان در يك شب اتفاق افتاد حكايت يلدا
 
 

 نشاني موضوع عنوان سرفصل

قه
ساب

م
 

 265 تا 262/ ص91شماره چهاردهم، دوره جديد/تير ماه  مسابقه ي تيرماه و برندگان نهايي ارديبهشت داستان يك خطي
 263 تا 260/ص 91شماره پانزدهم، دوره جديد/مرداد مسابقه ي مردادماه و برندگان نهايي خرداد داستان يك خطي
 265 تا262/ص 91شماره شانزدهم، دوره جديد/شهريور  مسابقه ي شهريورماه و برندگان نهايي تير داستان يك خطي
 247 تا 244/ص 91شماره هفدهم، دوره جديد/مهر  مسابقه ي مهرماه و برندگان نهايي مرداد داستان يك خطي
 233 تا232/ص 91شماره هجدهم، دوره جديد/آبان  مسابقه ي آبان ماه و برندگان شهريور ماه داستان يك خطي
 235 تا 234/ص 91شماره نوزدهم، دوره جديد/آذر  مسابقه ي آذرماه و برندگان مهر ماه داستان يك خطي
 249 تا248/ص 91شماره بيستم، دوره جديد/دي  مسابقه ي دي ماه و برندگان آبان ماه داستان يك خطي
 313 تا312/ص 92 و فروردين 91شماره بيست ودوم، دوره جديد/اسفند مسابقه ي اسفندماه و برندگان دي ماه داستان يك خطي
 235 تا234/ص 91شماره بيست ويكم، دوره جديد/بهمن  مسابقه ي بهمن ماه داستان يك خطي

 237 تا236/ص 92شماره بيست وسوم، دوره جديد/ارديبهشت مسابقه ي ارديبهشت ماه و برندگان مسابقه بهمن ماه داستان يك خطي

    237 تا236/ص 92شماره بيست وچهارم، دوره جديد/خرداد 92 و فروردين 91مسابقه ي خردادماه و برندگان مسابقه اسفند داستان يك خطي
    237 تا236/ص 92شماره بيست وپنج، دوره جديد، تير  92مسابقه ي تيرماه و برندگان مسابقه ارديبهشت  داستان يك خطي
    237تا236/ص 92شماره بيست وششم، دوره جديد،مرداد  92مسابقه ي مرداد ماه و برندگان مسابقه خرداد  داستان يك خطي
 229 تا228/ص 92شماره بيست و هفتم،دوره جديد،شهريور  92مسابقه شهريور ماه و برندگان مسابقه تير  داستان يك خطي

 
 267 تا266/ص 92شماره بيست و هشتم،دوره جديد،مهر  92مسابقه مهر ماه و برندگان مسابقه مرداد ماه  داستان يك خطي
 237 تا236/ص 92شماره بيست و نهم،دوره جديد،آبان  92مسابقه آبان ماه و برندگان مسابقه شهريور ماه  داستان يك خطي
   235 تا 234/ص 92شماره سي،دوره جديد، آذر  92مسابقه آذرماه و برندگان مسابقه مهرماه  داستان يك خطي
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   257 تا 256/ص 92شماره سي و يك،دوره جديد، دي  92مسابقه دي ماه و برندگان مسابقه آبان ماه  داستان يك خطي
 227 تا 226/ ص 92شماره پياپي چهل و يك، بهمن  92مسابقه بهمن ماه و برندگان مسابقه آذرماه  داستان يك خطي 
 355 تا 354/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند  92مسابقه اسفندماه و برندگان بهمن ماه  داستان يك خطي 
 237 تا 236/ ص 93شماره پياپي چهل و سه، ارديبهشت  93 و فروردين 92مسابقه اريبهشت ماه و برندگان اسفندماه  داستان يك خطي 
 215 تا 214/ ص 93شماره پياپي چهل و چهار، خرداد  93 و فروردين 92ماسبقه خردادماه و برندگان مسابقه اسفند داستان يك خطي 
 257 تا 256/ ص 93شماره پياپي چهل و پنجم، تير 93ماسبقه تيرماه و برندگان مسابقه ارديبهشت داستان يك خطي 
 229 تا 228/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد 93مسابقه مردادماه و برندگان مسابقه خرداد داستان يك خطي 

 223 تا 222/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور 93مسابقه شهريورماه و برندگان مسابقه تير داستان يك خطي 

 
 نشاني نويسنده عنوان سرفصل

 241 تا 236/ ص 93شماره پياپي چهل و پنجم، تير امير حسين هاشمي براي سيزدهمين بار برخيز چهارپايه
 213 تا 208/ ص93شماره پياپي چهل و ششم، مرداد اميرحسين هاشمي برادران كفچه

 209 تا 204/ 93شماره پياپي چهل وهفتم، شهريور زهرا درمان/ اميرحسين هاشمي بوي اسطخودوس، عطر اكاليپتوس 
 

 

  عنوان نويسنده نشاني

 93طالع بيني نويسندگي در سال  آرش صادق بيگي 343 تا 334/ ص 93 و فروردين 92شماره پياپي چهل و دو، اسفند 

 

 چاپ عصر
 نشاني موضوع عنوان سرفصل

 193 تا 190/ صفحات 89شماره نهم/ مرداد  شغل دومِ نويسنده ها بي نونِ نوشتن پشت صحنه
 203تا  198/ ص89شماره دهم/ شهريورماه  نويسيزن و شوهرهاي دنياي داستان يك سقف دو نويسنده و

 183 تا 178/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  اندنويساني كه فقط يك كتاب نوشتهداستان جاودانگي با يك كتاب
 185 تا 178/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  هاي عالم ادبياتكشيدن غولوشانهشاخ جنگ ستارگان

 223 تا 218/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  عمرهاي كوتاه اما پربار در عالم ادبيات مفيد ،مختصر
 185 تا 180/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  نويسنده هايي كه در زماني كمتر از يك ماه ونيم رمان نوشتند چله نويسي

 159 تا 154/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  شخصيت هاي سياسي اجتماعي كه داستان كودك نوشته اند كودك برون
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 نشاني مترجم نويسنده عنوان سرفصل
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 211 تا 204/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  اميرحسين هاشمي كلوديا جانسون، مت استيونز قسمت اول: پينگ پنگ خالق
 181 تا 174/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  اميرحسين هاشمي كلوديا جانسون، مت استيونز قسمت دوم: اي برادر كجايي

 233 تا 228/ صص 90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه اميرحسين هاشمي كلوديا جانسون، مت استيونز قسمت سوم: اتاق امن
 183 تا 176/ ص 90شماره دوم، دوره جديد/ خردادماه  اميرحسين هاشمي كلوديا جانسون، مت استيونز قسمت چهارم: از زندگي ايده بگير
 187 تا 180/ ص90شماره سوم، دوره جديد/ تيرماه  اميرحسين هاشمي كلوديا جانسون، مت استيونز قسمت پنجم: سفر آغاز مي شود
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191 تا 176/ ص89شماره هشتم/ تيرماه  احسان لطفي اسكات مك كلود قسمت اول: كميك چيست؟  

 178 تا 162/ ص89شماره نهم/ مردادماه  احسان لطفي اسكات مك كلود قسمت دوم: طراح در برابر نويسنده
 220تا  204/ ص89شماره دهم/ شهريورماه  احسان لطفي اسكات مك كلود قسمت سوم: خون در ناودان

 207 تا 190/ ص89شماره يازدهم/ مهرماه  احسان لطفي اسكات مك كلود قسمت چهارم: نگاه شرقي، نگاه غربي
 205 تا 194/ ص89شماره دوازدهم/ آبان ماه  احسان لطفي اسكات مك كلود قسمت پنجم: ريسمان زمان

 241 تا 230/ ص89شماره سيزدهم/ آذرماه  احسان لطفي اسكات مك كلود قسمت ششم: حركت در زمان
 223 تا 212/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه  احسان لطفي اسكات مك كلود قسمت هفتم: زندگي در خطوط

 191 تا 182/ ص89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  احسان لطفي اسكات مك كلود قسمت هشتم: دنياي مرئي نامرئي
 245 تا 234/ صص 90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه احسان لطفي اسكات مك كلود قسمت نهم: بنماي و بگو
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 آخر داستان
 نشاني طراح

 226/ ص 89شماره دهم/ شهريورماه  هما دلوراي
 221 و 220/ ص 89شماره يازدهم/ مهرماه  محمدرضا عبدلعلي

 223 و 222/ ص 89شماره دوازدهم/ آبان ماه  ايمان راد
 257 و 256/ ص 89شماره سيزدهم/ آذرماه  ايمان صفايي
 225  و 224/ ص89شماره چهاردهم/ دي ماه فرهاد فزوني 

 193 و 192/ ص 89شماره پانزدهم/ بهمن ماه  اميرحسين قوچي بيك
 253 و 252/ ص 90 و فروردين89شماره شانزدهم/ اسفند   فرزاد اديبي

 247 و 246/ ص 90شماره يك، دوره جديد/ ارديبهشت ماه روح اله گيتي نژاد
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 روايت هاي زمستاني
 هايكو

 نشاني توضيحات/ عكاس مترجم شاعر عنوان

كو
هاي

 

 214/ ص90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  عليرضا ميرزايي؛ از مجموعه ي «سفيد مايل به سفيد» كيميه مائه دا ماسااو كاشيكي
 214/ ص90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه   كيميه مائه دا تانا كاتاداشي
 216/ ص90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه   كيميه مائه دا ايداداكوتسو

 216/ ص90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه   مرتضي بغدادي سوسه كي ناتسومه
 217/ ص90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه   مرتضي بغدادي تاكاشي ماتسوموتو
 217/ ص90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه   مرتضي بغدادي هاشين كاجي وارا

 221 تا 218/ ص90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه   آيت حسيني تي جو ناكامورا
 

 نشاني شاعر/ مترجم نام شعر عنوان

عر
ش

 

 225 تا 222/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  احمدرضا احمدي حرمان
 227 تا 222/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  ضياء موحد دست سرد

 228/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  علي اسد اللهي در صبحي غافلگير
 230/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  عباس صفاري تمام زمستان هايي كه نبودي

 231/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  حميد رضا شكارسري كابوس
 233 تا 232/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  سيد علي  ميرافضلي ميدان خسته

 235/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  گوچنگ/ سيداحمد نادمي آدم برفي
 237/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  توماس  ترانسفترومر/ سيداحمد نادمي 1979از مارس 

 239 تا 238/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  يانيس ريتسوس/ محسن آزرم برف مي بارد امشب
 243 تا 241/ ص 90شماره دهم، دوره جديد/ بهمن ماه  آلدو تامبليني/ فرزانه دوستي 1990 اكتبر 19

 


