






رمان بیلیاردباز، روایت جوان بیلیاردبازی به نام ادی فلسون، ملقب به ادی تنددست است. 
ادی تنها یک هدف دارد و آن غلبه بر اسطورۀ شکست ناپذیر بیلیارد، »بشکۀ مینه سوتا«، 
است. او تصمیم می گیرد از بازی های ارزان و کم اهمیت دست بکشد و با تکیه بر مهارت 
خود، راهی سالن های بیلیارد شیکاگو می شود تا با سلطان بیلیارد بازی کند، غافل از اینکه...

والتر تویس، نویسندۀ آمریکایی، در سال 1959 رمان بیلیاردباز را به رشتۀ تحریر درآورد. در 
سال 1961 بر اساس این رمان، فیلمی سینمایی به همین نام به کارگردانی رابرت راسن و با 
بازی ماندگار پل نیومن )ادی فلسون( ساخته شد که نامزد دریافت چندین جایزۀ اسکار شد. 
آثار تویس به زبان های مختلف برگردانده شده اند، اما پیش از بیلیاردباز کتابی از او به فارسی 
ترجمه نشده است. مجلۀ تایم می نویسد: »اگر همینگوی آن قدر که به گاوبازی عالقه مند 

بود به بیلیارد عالقه داشت، شاید قهرمان یکی از داستان هایش ادی فلسون می بود.«





































در بیست ویک فصل این رمان، هجده راوی به روایت عشق ها، رابطه ها، خیانت ها، خوشی ها 
و تلخی های زندگی خویش می پردازند. هر فصل به نام شخصیتی که ماجرای خویش را 
بازمی گوید نام گذاری شده است. در تمامی این روایت ها مفهوم زندگی، رنج مدام و هستی 
متزلزل انسان متجدد، مخاطب را وامی دارد تا بیندیشد که به راستی عشق واقعی چیست و 

ارزش هستی کدام است. 
یاسمینا رضا، نویسندۀ این اثر را بیشتر با نمایشنامه های هنر و خدای کشتار می شناسند، دو 
اثری که موفق به دریافت جایزۀ تونی شدند. مضمون بیشتر آثار رضا روابط انسانی است، 

روابطی که همواره با تنش های دراماتیک همراه اند. 
نیویورک تایمز در مورد خوشا خوشبختان می نویسد: »یاسمینا رضا هر کدام از فصل های 
کتاب را با جزئیات پر کرده است و باعث شده هر کدام به طرز شگفت آوری شبیه نمایشنامه ای 
تک پرده ای باشند. رضا انسان ها و روابطشان را با دقتی موشکافانه مشاهده می کند و با قلم 

قوی خویش این کتاب کم حجم را به اثری درخور تبدیل می کند.«



داستان در قلب کشتار جمعی گوانگجو در 1980 اتفاق می افتد، هنگامی که ژنرال چان 
چند  نگاه  از  روایت  کرد.  صادر  را  دموکراتیک  شورش  خونین  سرکوب  فرمان  دوهوان 
شخصیت که قربانی و شاهد ماجرا بوده اند بیان می شود. رمان با مرگ پسربچه ای به نام 
دونگ هو آغاز می شود. داستان به خاطرات، حس گناه، شرح حال بازماندگان، آنچه از 
گوانگجو به خاطر سپرده اند و تأثیری که هنوز پس از گذشت سال ها بر زندگی آن ها سایه 

افکنده می پردازد.
گیاه خوار در سال 2016 است.  هان کانگ برندۀ جایزۀ بین المللی من بوکر برای رمان 
کتابی   و بحث برانگیز،  پرفروش  از کتب  و  متعدد  برندۀ جوایز  او،  انسانی  اعمال  کتاب 
است بدون محدودیت زمانی و تصویری شاعرانه از رویدادی تاریخی که بازتابش هنوز 
احساس می شود. نشر چترنگ از همین نویسنده اثر کتاب سپید را نیز منتشر کرده است.



















میراث جاسوسان روایتی است از نقش پیتر گویلم، مأمور بازنشستۀ سرویس مخفی بریتانیا، 
در عملیاتی که به مرگ الک  لیماس، بهترین عامل مخفی این سرویس، منجر شد. 

از  بریتانی می گذراند، پس  در  را در مزرعۀ خانوادگی اش  بازنشستگی   پیتر که دوران 
سال ها نامه ای را از سرویس مخفی بریتانیا دریافت می کند که او را برای توضیح دربارۀ 
اقداماتی که طی دوران فعالیتش در سرویس انجام داده، به لندن فرامی خواند. در واقع 
پیتر گویلم در این رمان به شرح رویدادهایی می پردازد که در رمان قبلی لوکاره، جاسوسی 
که از سردسیر آمد، اتفاق افتاده است. او سعی دارد از اطالعات سرویس در برابر نسل 

جدیدی که هیچ خاطره ای از جنگ سرد ندارد، دفاع کند.



شهر خرس ها از نیمه شبی در اواخر مارس، آغاز می شود؛ وقتی که نوجوانی در دل جنگل، 
زندگی،  را می کشد... شهری که ضربان  ماشه  و  پیشانی کسی می گذارد  را روی  اسلحه 
هویت و قدرتش را از مسابقات هاکی می گیرد که با رسیدن به مرحلۀ نیمه نهایی، امیدها و 
رؤیاهای مردم بیورنستاد به بازوهای بازیکنان تیم هاکی گره می خورد. قهرمانی برای مردم 
شهر به  معنای نجات همه چیز است؛ اما ماجرایی که برای یکی از این بازیکنان و دختری 

جوان پیش می آید اتفاق های دیگری را رقم می  زند.
 شهر خرس ها داستان شهری را روایت می کند که در پی قدرت گرفتن است. فردریک بکمن
خاطره ها،  انسان ها،  روابط  به  جدید  زاویه ای  از  همیشه  او  نمی کند،  تکرار  را  خودش   
شهر  می نگرد.  ضعف هایشان  و  پیروزی ها  و  خنده ها،  و  گریه ها  نفرت ها،  و  عشق ها 
یکدیگر  به  مردم  نزدیکی  موجب  که  است  امیدهای جامعۀ کوچکی  داستان  خرس ها، 

می شود. بکمن از اعماق جنگلی کوچک، تمام دنیا را به مخاطب خود نشان می دهد.







داستان در زمان جنگ جهانی دوم می گذرد، وقتی که نازی ها کشور چک را اشغال 
استاد  به  دلبستگی  سر  از  است،  تازه کار  پزشکی  پراگ  در  که  جوانی  زن  کرده اند. 
جابه جا  اعالمیه   و  نامه   برایشان  و  شده  آن ها  پارتیزانی  کوچک  گروه  عضو  میان سالش، 
می کند. گشتاپو این گروه را شناسایی میکند و به همین سبب زن جوان مجبور می شود 
تغییر هویت دهد و با نام جدیدش، هانا، همراه یکی از بیماران به نام یوزا بگریزد و در 

کلبه ای کوچک در روستای ژالری ساکن شود.
حزب  وارد  هرگز  هوفمانووا  ویِیرا  حقیقی  نام  با  چک،  اهل  نویسندۀ  لگاتووا،  کوِیتا 
کمونیست نشد و به سیاست های دولت اعتماد نداشت. او با استفاده از نام های مستعاری 
که از دوستانش وام گرفته بود، نوشته هایش را منتشر می کرد. به این ترتیب در سال 1957 
شروع به نگارش کتاب تندیس ها کرد. سپس به مدت بیش از بیست سال دست به قلم 
نبرد. مردی از ژالری، در سال 2002 منتشر شد. فیلمی بر اساس این رمان با نام ژالری 

ساخته شد که در 2004 نامزد جایزۀ اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد.



خالکوب آشویتس روایتی است واقعی از زبان اللی سوکولوف اهل اسلواکی که در دوران 
جنگ جهانی دوم به اردوگاه کار اجباری آشویتس فرستاده و چندی بعد به عنوان خالکوب 
نجات می دهد.  را  بسیاری  موقعیتش جان  از  استفاده  با  او  کار می شود.  به  آنجا مشغول 
تجربیات اللی و ماجرای عاشقانه اش با دختری به نام گیتا، که او شماره اش را بر ساعدش 
خالکوبی کرده، روایتی خواندنی را پدید آورده که صحت آن با اسناد و مدارک مختلف تأیید 

شده است.
هدر موریس، نویسندۀ داستان، اعتقاد دارد: » خالکوب آشویتس داستان دو انسان معمولی 
است که در زمانی منحصربه فرد زیسته  و نه تنها آزادی  بلکه احترام، نام و هویتشان نیز از آن ها 
گرفته شده است.« روایت، زیبایی دوچندان خود را مدیون این است که در صحبت های 

اللی، زندانی شمارۀ 32407، هیچ شکافی میان حافظه و تاریخ وجود ندارد.







تسویا شرح تحول رابطۀ دو جوان عاشق پیشه از طبقات اجتماعی متفاوت است که برای 
ُ
قتل ا

وصال، چاره ای نمی بینند جز فرار از خانۀ پدری و پناه بردن به افرادی مشکوک. آنچه در ابتدا 
عشقی معصومانه به نظر می رسد، به اقتضای شرایط، رنگ عوض می کند و مطابق با امیال 

نهانی شخصیت های داستان، چهرۀ دیگری به خود می گیرد.
جونیچیرو تانیزاکی )1886-1965( نویسندۀ بزرگ ژاپنی در خانواده ای مرفه چشم به جهان 
گشود، اما ورشکستگی پدرش در سال 1910 او را از ادامۀ تحصیل در دانشگاه امپراطوری 
توکیو بازداشت. تانیزاکی در همان سال، اولین داستان کوتاه خود را با عنوان »خالکوبی« در 
نشریه ای منتشر کرد که به همراه دوستانش تأسیس کرده بود. برخی از آثار مهم او عبارت اند 

از: خاطرات پیرمردی دیوانه، در ستایش سایه ها، نائومی، طال و نقره و...

عنوان: قتل اُتسویا
نویسنده: جونیچیرو تانیزاکی

مترجم: محمود گودرزی
موضوع: رمان خارجی

قطع: پالتویی
تیراژ: 1000 نسخه

تعداد صفحه: 97



سلول شیشه ای ترکیبی است از قلم رازآلود پاتریشیا های اسمیت و نقد آثار روانی ویرانگِر 
برآمده از سیستم حاکم بر زندان.  فیلیپ کارتر مهندس سی سالۀ ساده اندیشی است که پس 
از یک محکومیت غیرقانونی به تقلب، درحالی که بی گناه است، به مدت طوالنی در زندان به 
سر می برد. کارتر از شکنجه ها و آسیب های محافظان سادیستی زندان و بدگمانی اش نسبت 
به دوست وکیلش، که برای آزادی اش تالش می کند، بسیار رنج می کشد و این ها همه کارتر را 
به مردی خشن و بدگمان تبدیل می کند. پس از آزادی از زندان کارتر در تالش برای بازسازی 
زندگی اش، درحالی که همچنان با عذاب ها و حسادت ها و بدگمانی هایش دست به گریبان 
است با ماجراهای تازه ای در ارتباط با همسرش و کسانی که او را در این مهلکه گرفتار کرده اند 

روبه رو می شود که این کتاب را به اثری منحصربه فرد و تکان دهنده بدل می سازد. 
در سال 1961 های اسمیت نامه ای از یکی از طرفدارانش در زندان دریافت می کند، مکاتبات 
بین نویسنده و زندانی ادامه می یابد و نویسنده به آسیب های روانی ای که زندان به دنبال خود 
دارد عالقه مند می شود. سلول شیشه ای که بر اساس داستانی واقعی نوشته شده عمیق ترین 
اثر اوست و در بطن خود همۀ زیبایی ها و ظرافت های قلم های اسمیت را دارد. نشر چترنگ 
از همین نویسنده کتاب طراحی و نوشتن داستان های معمایی را نیز منتشر کرده است که در 

بخشی از آن به بررسی و تحلیل رمان سلول شیشه ای می پردازد.

عنوان: سلول شیشه ای
نویسنده: پاتریشیا های اسمیت

مترجم: شاهپور عظیمی
موضوع: رمان خارجی

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 354



ماهیگیران داستان زندگی چهار برادر از خانوادۀ آگوو است که در نبود پدرشان، وقتی برای 
کار به شهری دور منتقل شده است، به ماهیگیری می روند. آن ها نزدیک رودخانه  پیشگوی 
دیوانه ای را مالقات می کنند که پیش بینی می کند برادر بزرگ تر به دست یک ماهیگیر به قتل 

می رسد...
چیگوزی اوبیوما یکی از مهم ترین نویسندگان معاصر ادبیات مدرن آفریقاست. او سبک 
استادانۀ نسل های پیشین ادبیات آفریقا را با قلم خود منعکس و آن را با سرکشی و عزم ادبیات 
معاصر هم مسیر می کند. اوبیوما در تراژدی خود رگه هایی سیاسی وارد می کند، اگرچه در 
آن اغراق نمی کند. او معتقد است کشورها هم می توانند همچون انسان ها مسیری نادرست 
یافته است مشکل، دروغ، پیشگویی و  را برگزینند؛ در شش دهه ای که نیجریه استقالل 

دیوانگی به خود کم ندیده است.

عنوان: ماهیگیران
نویسنده: چیگوزی اوبیوما

مترجم: میثاق خلج
موضوع: رمان خارجی

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 339



خفاش، اثر یو نسبو، نویسندۀ نروژی، اولین کتاب از سری رمان های کارآگاه هری هوله 
است. هری به استرالیا فرستاده شده تا روند تحقیقات پروندۀ تجاوز وحشیانه و قتل اینگر 
هالتر، زن جوان نروژی، را دنبال کند. او به کمک سایر افسران پلیس استرالیا خیلی زود پی 
می برد که مرگ اینگر بخشی از یک سری قتل های حل نشده است که در ادامه به شکل گیری 

تعدادی مظنون و اتفاقات تکان دهنده در سراسر رمان منجر می شود.
یو نسبو در خفاش برای اولین بار هری هوله را به مخاطبانش معرفی می کند و با ظرافت قلمش 
شخصیت هایی را خلق می کند که آن قدر در پیشبرد حوادث داستان جالب توجه و تأثیرگذارند 
که بخواهید دریابید در نهایت چه اتفاقی برای آن ها می افتد. نسبو در این اثر، در کنار اتفاقات 
هیجان انگیز ماجرای قتل، به زیبایی برخی از جنبه های تاریخ اجتماعی و سیاسی استرالیا از 
جمله سیاست نژادی و درگیری های تاریخی میان بومیان استرالیا و سفیدپوستان مهاجر از 

انگلستان به این منطقه را به تصویر می کشد که جذابیت رمان را دوچندان کرده است.
نشر چترنگ رمان های خون بر برف و خورشید نیمه شب را نیز از این نویسنده به چاپ 

رسانده است و آخرین اثر وی، چاقو، را نیز در دست انتشار دارد.

عنوان: خفاش
نویسنده: یو نسبو

مترجم: عباس کریمی عباسی
موضوع: رمان خارجی

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 438



کتاب بخوان، دفن ناشده، آواز بخوان اثر جزمین وارد، نویسندۀ آمریکایی، است. او با قلم 
بی نظیر خود در کتاب حاضر زندگی پسر نوجوانی به نام جوجو را در ناحیۀ روستایی ایالت 
می سی سی پی آمریکا به تصویر می کشد و تصویری دقیق از نامالیمات و نیز امیدهای پسر 

نوجوان ارائه می دهد.
جوجوی سیزده ساله به دنبال آن  است که معنای مرد بودن را به خوبی درک کند و سعی می کند 
رفتار اطرافیانش را زیر نظر بگیرد، اما در این شناخت با مشکالتی روبه رو می شود. مایکل، 
زنی سیاه پوست  لئونی،  مادرش،  و  آزاد شده  زندان  از  تازگی  به  پدر سفیدپوست جوجو، 
است که حضور پررنگی در زندگی جوجو و خواهر نوپایش ندارد. لئونی نمی تواند نیازهای 
فرزندانش را بر نیازهای خودش ارجح بداند. جزمین وارد در این اثر با زبردستی حقایق تلخ، 

قدرت های حاکم و نیز محدودیت های روابط خانوادگی را به تصویر می کشد.

عنوان: بخوان، دفن ناشده، آواز بخوان
نویسنده: جزمین وارد

مترجم: سهیل سّمی
موضوع: رمان خارجی

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 274



جیمز باند پس از ترفیع درجه به مأموریت جدیدش فرستاده می شود تا آن را به سرانجام 
روس،  مخفی  مأمور  مقابل  آنجا  در  و  می کند  بازی  باکارا  رویال،  کازینو  در  او  برساند. 

لو شیفر، قرار می گیرد و باید او را شکست دهد.
کازینو رویال نخستین کتاب از مجموعۀ جیمز باند اثر ایان فلمینگ، نویسندۀ انگلیسی، 
است که بالفاصله پس از انتشار به موفقیت دست پیدا کرد. این مجموعه جزء پرفروش ترین  
مجموعه های دنیاست و شخصیت اصلی آن، جیمز باند، در سراسر دنیا محبوبیت زیادی به 
دست آورده.  همچنین علی رغم مرگ فلمینگ در سال 1964، نویسندگان دیگر آثاری حول 

شخصیت جیمز باند منتشر کرده اند.
نشر چترنگ از همین نویسنده رمان الماس ها ابدی اند را نیز منتشر کرده است.

عنوان: کازینو رویال
نویسنده: ایان فلمینگ

مترجم: محمدهادی ساالرورزی
موضوع: رمان خارجی

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 219



گاه گالیله اثر نویسندۀ ژاپنی، کیگو  رستگاری یک قدیسه دومین جلد از مجموعه کتاب کارآ
هیگاشینو، است. هیگاشینو با آثار خود در ژانر رازآلود ـ جنایی به محبوبیت رسیده است. 
او تا به حال برندۀ دو جایزه برای کتاب هایش شده است و اقتباس های تلویزیونی متعددی از 
آثار او به تولید رسیده است. این بار نیروهای خبرۀ پلیس با پروندۀ قتلی روبه رویند که با دقتی 
بی نظیر به انجام رسیده است و قاتل هیچ  سرنخی از خود به جا نگذاشته است. یوشتاکا 
ماشیبا، مردی موفق در کار خود، به نحوی رازآلود به قتل می رسد؛ درحالی که همسر او، 
شخصی که به خاطر طالق قریب الوقوعش در مظان اتهام است، کیلومترها دورتر از خانه 
گاه گالیله است  به سر می برده است. حاال که نیروهای پلیس در سردرگمی هستند، این کارآ

که می تواند یاری رسان باشد.

عنوان: رستگاری یک قدیسه
نویسنده: کیگو هیگاشینو
مترجم: محمد عباس آبادی

موضوع: رمان خارجی
قطع: رقعی

تیراژ: 800 نسخه
تعداد صفحه: 380



سال 1938؛ پاریس زیبا و محافل هنرمندان برجسته اش غرق در عشق و جشن و سرور 
است. دو طراح بزرگ لباس، کوکو شنل و السا اسکیاپارلی به رقابتی مشغول اند که گاه تا 
مرز خشونت پیش می رود. مجموعۀ  لباس های شنل کالسیک و برازنده و کاربردی  است، 
درحالی که اسکیاپارلی طرح  هایی جسورانه و سوررئال، همراه با پیام های سیاسیـ   اجتماعی 
دارد. مجموعه   های آن ها همان قدر متفاوت است که دیدگاه های سیاسی شان و نقشی که در 
جنگ جهانی دوم بازی می کنند. زیر سایۀ شوم جنگ، سیاست نه تنها سرنوشت مردم را رقم 
می زند، بلکه صنعت مد را هم تحت تأثیر خود قرار می دهد. جنگ سرنوشت متفاوتی برای 

تک تک شخصیت های این کتاب رقم می زند؛ گاه تلخ و گاه شیرین.
آخرین کلکسیون جدیدترین کتاب جین مکین، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی ساکن 
از خانوادۀ  بانویی  و  آمریکایی زیبا  این، کتاب هایش همچون  از  نیویورک است که پیش 
خوب مورد تقدیر محافل ادبی قرار گرفته است. داستان های او اغلب دربارۀ زنان مشهور و 

موفق در سال های ابتدایی قرن بیستم است.

عنوان: آخرین کلکسیون
نویسنده: جین مکین
مترجم: سایه صادقی
موضوع: رمان خارجی

قطع: رقعی
تیراژ: 700 نسخه

تعداد صفحه: 343



ریچل از طریق تماسی تلفنی متوجه می شود که دخترش را در راه مدرسه به خانه ربوده اند. 
دیگری  را کس  فرزندش  که  فردی  ریچل؛  مثل خود  درست  است  فردی  هم  رباینده  اما 
دزدیده. همۀ آن ها قربانیان شبکۀ باج گیری ترسناکی هستند. این زنجیره است؛ هیوالیی که 
ریچل به مقابله با آن برمی خیزد. صدایی از طریق نوعی دستگاه تغییر آوا می گوید: »باید دو 
 آخرین نفر هم نخواهی بود. دو: 

ً
چیز رو به خاطر بسپری. یک: تو اولین نفر نیستی و مسلما

یادت باشه، موضوع پول نیست؛ موضوع زنجیره ست.«
»تو در زنجیره هستی و این یه فراینده که به مدت ها قبل برمی گرده. من دخترت رو دزدیدم 
برای اینکه پسرم آزاد بشه. یه مرد و یه زن اون رو دزدیده ن و نگهش داشته ن. تو باید هدفی رو 
انتخاب کنی و یکی از عزیزان اون شخص رو بدزدی. به این ترتیب، زنجیره ادامه پیدا می کنه.«
زنجیره جدیدترین کتاب آدرین مک کینتی است؛ نویسنده ای ایرلندی تبار که در نیویورک 
زندگی می کند و در روزنامه های سیدنی مورنینگ هرالد، آیریش تایمز و گاردین نقد کتاب 
می نویسد. رمان های جنایی او برندۀ جوایز ادگار، ند کلی، بری و آنتونی شده اند و آثار او به 
بیش از بیست زبان ترجمه شده است. زنجیره برندۀ جوایز متعددی شده و در سال 2019 

نیز از طرف مجلۀ تایم یکی از کتاب های خواندنی سال اعالم شده است.

عنوان: زنجیره
نویسنده: آدرین مک کینتی

مترجم: سیمین محبوب
موضوع: رمان خارجی

قطع: پالتویی
تیراژ: 800 نسخه

تعداد صفحه: 515



دختران روز دی، رتبۀ ششم کتاب های پرطرفدار سال 2019 از دید واشنگتن پست، داستانی 
واقعی از حضور زنان در جنگ جهانی دوم است.

»روز دی« اسم رمزی است که متفقین برای روز حملۀ گسترده به نازی ها انتخاب کرده بودند.
از یک سال پیش از تاریخ حمله، واحد اجرایی عملیات ویژه به افرادی در کشورهای اشغالی 
نیاز داشت تا گروه مقاومت را تغذیه، تأمین، تجهیز و سازماندهی کنند و آموزش و مدیریت 
آن را بر عهده گیرند. در وضعیتی که مردان همه در خط مقدم یا در اسارت آلمانی ها بودند، 

استفاده از زنان در این جایگاه راهبردی اجتناب ناپذیر بود.
زنان برای امور مخفیانه بسیار مناسب بودند: آن ها پنهانکار بودند، به انزوا عادت داشتند و 
به هنگام تنهایی خونسرد و شجاع بودند. آن ها قاصدان بسیار خوبی  بودند و می توانستند 
آزادانه تر رفت وآمد کنند. تعداد زنان در فرانسه بیشتر از مردان بود؛ چراکه اکثر مردان در 
آلمان به اسارت درآمده بودند و بقیه نیز در صورت داشتن توانایی جسمی ناچار به خدمت 
مظنون  او  به  می زد،  پرسه  جایی  در  بی دلیل  مردی  اگر  پس  بودند؛  هیتلر  برای  اجباری 
می شدند. مردساالری آلمانی ها زنان فرانسه را دست کم می گرفت و محال بود نازی ها به 

خانمی به عنوان خرابکار مظنون شوند.

عنوان: دختران روز دی
نویسنده: سارا رز

مترجم: مریم فتاح زاده
موضوع: رمان خارجی

قطع: رقعی
تیراژ: 700 نسخه

تعداد صفحه: 416



#یافتن _ الیال داستان دختر بدسرپرستی به نام الیالست که با برادر و مادرش در خانه ای 
نیمه مخروبه زندگی می کند. مادرشان معتاد است و گاه روزهای متمادی به خانه سر نمی زند. 
الیال تالش می کند تا از عهدۀ اداره کردن اوضاع بربیاید؛  اما از بیرون، همه کمابیش متوجه 

شده اند که او و برادرش در وضعیتی طبیعی به سر نمی برند.
بت، مادر کریستی که دوست نزدیک الیالست، برای کمک کردن به الیال، به او نزدیک 
می شود و متوجه وضعیت غیرعادی او می شود و همین امر سرآغاز اتفاقاتی می شود که در 

این کتاب می خوانیم.
مگ ِالیسن، نویسندۀ این کتاب، فارغ التحصیل دانشگاه برکلی کالیفرنیاست. اولین رمانش 
به نام کتاب قابلۀ بی نام برندۀ جایزۀ فیلیپ کی . دیک شد. به دنبالش کتاب ِاتا و کتاب فلورا 

در سه گانۀ راهی به ناکجا منتشر شدند.

عنوان: #یافتن_الیال
نویسنده: مگ ِالیسن
مترجم: هادی امینی

موضوع: رمان خارجی
قطع: رقعی

تیراژ: 700 نسخه
تعداد صفحه: 199



چاقو آخرین رمان جنایی یو نسبو از سری کارآگاه هری هوله است.
درست همزمان با آزاد شدن محکومی قدیمی که هری را تهدید کرده بود، یکی از نزدیکان 
هوله به قتل می رسد. در مسیر پرپیچ وخم داستان رازهای کوچک و بزرگی برمال می شود 
و با هرکدام از آن ها مظنون تازه ای به پرونده اضافه می شود. هوله این بار نه فقط با دشمنی 
دیرین، که با ژرف ترین ترس های خودش نیز روبه رو می شود و درست پس از تاریک ترین 

لحظه هاست که روشنایی می دمد.
یو نسبو نویسنده، اقتصاددان و نوازنده ای نروژی است که داستان های معمایی و جنایی او 
به پنجاه زبان ترجمه شده و بیش از پنجاه میلیون نسخه از آن ها فروخته شده است. وی 
نامزد جایزۀ ادگار و برندۀ جایزۀ پیر گینت شده و فیلم آدم برفی از روی رمان نسبو به همین 

نام اقتباس شده است.

عنوان: چاقو
نویسنده: یو نسبو

مترجم: سینا شاه بابا
موضوع: رمان خارجی

قطع: پالتویی
تیراژ: 500 نسخه

تعداد صفحه: 724



ترک های  و  یونانی ها  است.  ملتهب  داخلی  جنگ  آتش  از  جزیره  1974؛  سال  قبرس، 
جزیره، همسایگان سابق، به دشمنانی قسم خورده مبدل شده اند و در این میان، کستاس 
یونانی تبار و دفنۀ ترک تبار، فارغ از این ماجراها نرد عشق می بازند. اما جنگ عشق را هم 
مانند هر امر زیبایی در آن جزیره در کام خود فرومی برد و ماجراها دفنه و کستاس را از هم 
جدا می کند. درخت انجیر، شاهد و راوی آنچه بر جزیره و اهالی اش رفت نیز از مصائب 
دور نمی ماند. در چنین اوضاعی مهاجرت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد تا حیات ادامه 

یابد؛ با تاریخی در سینۀ نسل مهاجر.
تبار قبرسیان مهاجر، می خواهد رازهای گذشته اش را  از  آدا،  لندن، اواخر دهۀ 2010؛ 
دریابد؛ رازهای پدرش، مادرش و درخت انجیری که پدرش به آن عشق می ورزد. آمدن 
نسل  تاریخی  اندوه  و  ریشه ها  با  که  می کند  او کمک  به  انگلستان،  به  مریم،  خاله اش، 

گذشته اش روبه رو شود.
جزیرۀ درختان گمشده را الیف شافاک، نویسندۀ ترک تبار انگلیسی نوشته است. شافاک 
و  نویسندگان  بنیاد  جایزۀ  و  رومی  جایزۀ  و  فرانسه  شوالیۀ  نشان  خود  کتاب های  برای 
برزخ،  عشق،  ملت  قبیل  از  او  کتاب های  است.  کرده  دریافت  را  ترکیه  روزنامه نگاران 

شیر سیاه، 10 دقیقه و 38 ثانیه در این دنیای عجیب در ایران منتشر شده اند.

عنوان: جزیرۀ درختان گمشده
نویسنده: الیف شافاک

مترجم: ندا رحمانی
موضوع: رمان خارجی

قطع: رقعی
تیراژ: 700 نسخه

تعداد صفحه: 423























قلم  به  جنایی  و  رازآلود  داستان هایی  شامل  ِمرا  دکتر  مرموز  جنایات  مجموعه داستان 
ادوگاوا رانپو است. اگرچه داستان ها در زمان زندگی نویسنده اتفاق می افتند، همگی از 
کچی آشنا  با کوگورو آ از داستان های این کتاب  سبکی مدرن پیروی می کنند. در یکی 
گاه محبوبی که رانپو با محوریت شخصیت او داستان های دیگری را نیز  می شویم؛ کارآ

به رشتۀ تحریر درآورده است.
طالیی  عصر  در  رانپو،  ادوگاوا  مستعار  نام  با  او  شد.  متولد  سال 1894  در  تارو  هیرائی 
رمان های جنایی و رازآلود ژاپن، به عنوان استاد بزرگ جنایی نویس شناخته می شود. رانپو نام 
مستعار خود را از نویسندۀ محبوبش، ادگار آلن پو، گرفته است. ادوگاوا یکی از نویسندگان 
محبوبی است که در دورۀ گذار ژاپن از سنت به مدرنیته صاحب سبک بود و تأثیر مهم و 

فراوان آثارش حتی امروزه هم در فرهنگ ادبی ژاپن دیده می شود.

عنوان: جنایات مرموز دکتر ِمرا
نویسنده: ادوگاوا رانپو
مترجم: محمود گودرزی

موضوع: مجموعه داستان
قطع: پالتویی

تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 144









آتش و خون بخشی از تاریخ وستروس است؛ جهانی که جورج آر. آر. مارتین، پرفروش ترین 
نویسندۀ نیویورک تایمز، با مجموعه کتاب های بازی تاج وتخت خلق کرد و در سال های اخیر 

بسیاری را شیفتۀ کتاب ها و سریال  خود کرده است.
قرن ها پیش از بازی تاج وتخت خاندان تارگرین، تنها اژدهاساالران به جامانده پس از نابودی 
به همراه خواهرانش  ایگون  اقامت می کنند.  آنجا  به سنگ اژدها مهاجرت کرده و در  والریا، 
تخت  سازندۀ  او،  ترتیب  بدین  و  کند  یکپارچه  را  پادشاهی  قلمرو  هفت  تا  می گیرد  تصمیم 
آهنین، ایگون فاتح لقب می گیرد. آتش و خون، اولین جلد از دوگانۀ تاریخ خاندان تارگرین در 
وستروس، به بررسی اتفاقات و حوادث دوران سلطنت اژدهاساالران بر وستروس می پردازد. 
 چه اتفاقاتی رخ داد، چرا 

ً
حقایق اتفاقات رخ داده در وستروس، اینکه در نبرد اژدهایان واقعا

بازدید از والریای پس از نابودی می تواند مرگبار باشد و پاسخ بسیاری از سؤاالت دیگر که 
الزم های برای درک بهتر دنیای خل قشدۀ مارتین است، در کتاب حاضر یافت می شود.

قلم  به  آتش  و  یخ  نغمۀ  مجموعۀ  از  اقتباسی  تاج وتخت  بازی  پرطرفدار  و  معروف  سریال 
جورج آر. آر. مارتین است. آتش و خون هم بن مایۀ سریال در دست تولید دیگری از شبکۀ 
اچ بی اوست که در سال 2022 پخش خواهد شد. اتفاقات این سریال جدید به دوران پیش 
از سرنگونی شاه دیوانه تعلق دارد. طبق اظهارات تلویحی شبکۀ اچ بی او این سریال خاندان 

اژدها نام گرفته است.

عنوان: آتش و خون
نویسنده: جورج آر. آر. مارتین

مترجم: هادی امینی
موضوع: ادبیات فانتزی

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 793











در این کتاب درمی یابید منظور از آزار کالمی چیست، این امر چه آسیب هایی به کودک 
می رساند و چگونه می توان به کودکان و بزرگساالنی که در کودکی مورد آزار کالمی قرار 
گرفته اند، کمک کرد. بی شک کودکان حساس ترین اعضای جامعه هستند. آن ها همواره 
در حال یادگیری روش زندگی و پرورش حسی از خویشتن هستند و الگوهای رفتاری و 
فکری ای را درونی  می کنند که تا آخر عمر همراهشان می ماند. هنگامی که والدین، دوستان 
و معلم هایی وجود داشته باشند که کودک را تشویق کنند، کودک نیز دل وجرئت پیدا می کند 

و می کوشد جایگاه خود را در دنیا تثبیت کند. اما اگر این طور نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ 
کودکان  برای  ابتدا  در  وی  است.  اطفال  متخصص  پزشک  و  روان شناس  جرتونی  ِاما 
کتاب های آموزشی و داستانی می نوشت، اما کمی بعد آزار کالمی به دغدغۀ اصلی اش 
تبدیل شد. بدین ترتیب چندین کتاب دربارۀ آزار کالمی، ارتباطات و مهارت های ارتباطی 

تألیف کرد.

عنوان: آزار کالمی 
نویسنده: ِاما جرتونی

مترجم: نیوشا صدر
موضوع: روان شناسی اجتماعی

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه

تعداد صفحه: 52



کتاب فمینیسم و مردان به بررسی فمینیسم در مقیاسی بزرگ و جهانی پرداخته است. نقش 
مردان در آن و همچنین آثار فمینیسم روی آن ها را نیز بررسی می کند و بدون جانب داری 
از یک جنسیت خاص اطالعات مهمی را ا رائۀ می دهد. شنیدن واژه هایی مثل فمینیست و 
 معترض اند ، 

ً
فمینیسم در ذهن برخی از مردان، تصویری از زنانی را تداعی می  کند که دائما

از تمام مردان طلبکارند، چندان به ظاهر خود اهمیت نمی دهند و همیشه در حال سر دادن 
شعارهایی هستند؛ اما چنین ذهنیتی چقدر به حقیقت مفهوم فمینیسم نزدیک است؟ آیا 
 مردان در فمینیسم فقط این دو نقش را دارند: یک نظاره گر منفعل هستند یا خودکامه 

ً
واقعا

و حامی مردساالری؟ نیکی ون در گاگ، نویسنده و مشاور، در این کتاب به روشنگری در 
این زمینه می پردازد. او بیش از سی سال است که در راستای برابری حقوق در بریتانیا و 
همچنین در سطح جهان تالش می کند. این کتاب به تحلیل جوامع غربی محدود نمی شود 
و تمامی کشورها را نیز در بر می گیرد و گسترۀ بزرگی از تأثیرات را بر اعمال و اخالق مردم 

به نمایش می گذارد.

عنوان: فمینیسم و مردان
نویسنده: نیکی ون در گاگ
مترجم: ایمان سلطانی نسب

موضوع: روان شناسی اجتماعی
قطع: رقعی

تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 228



حس  است،  لبریز  هیجان  و  عشق  از  قلبمان  می کنیم،  شروع  را  رابطه ای  وقتی  اغلب 
می کنیم سرانجام »یار جانی « خود را یافته ایم و تصمیماتمان در گرو احساسات است. 
و  خودشیفته  بسیار  نظر  به  که  شده ایم  انسانی  شیفتۀ  درمی یابیم  مدتی  از  پس  چرا  اما 
مغرور است و آن هیجان اولیۀ رابطه تبدیل به سوهانی می شود که با هر حرکت روحمان 
آمده  پیش  بسیاری  برای   

ً
آهن ربایی است. حتما این سؤال کشش  پاسخ  را می خراشد؟ 

است که در روابطشان، علی رغم ازخودگذشتگی و مهربانی، دائم احساس می کنند طرد 
شده اند، از آنان قدردانی نمی شود و بخشندگی آن ها ارزشمند تلقی نمی شود. خوانندۀ 
می دهند؟  آزارمان  که  می شویم  کسانی  عاشق  چرا  انسانی:  آهن ربای  سندروم  کتاب 
افراد  به  بخشنده  و  ازخودگذشته، صبور  افراد  که سبب جذب  آشنا می شود  پدیده ای  با 
خودمحور، خودپسند و کنترلگر می شود. مفهوم آهن ربای انسانی این فرایند جذب را به 

تفصیل به بحث و بررسی می گذارد.

عنوان: سندروم آهن ربای انسانی
نویسنده: راس روزنبرگ

مترجم: زهرا باختری
موضوع: روان شناسی اجتماعی

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 244



ذهن انسان سرشار از قابلیت های شگفت انگیز است، اما مهم آن است که بدانیم چگونه 
باید از این قابلیت ها بهره ببریم. باربار ا اوکلی در ذهنی برای اعداد به آموزش تکنیک هایی 
پرداخته که مهار ت ها و توانایی هایمان را در یادگیری و برنامه ریزی، به خصوص در دروسی

مانند علوم و ریاضی، ارتقا می دهد. خوانندگان اظهار داشته اند که انتخاب نام ذهنی برای 
 منصفانه نیست، چراکه کتاب حاضر شامل پندهایی برای بهتر شدن 

ً
اعداد برای این اثر اصال

در همۀ زمینه هاست، نه فقط در زمینۀ مطالعه و کسب دانش. ذهنی برای اعداد کتابی است 
خوش خوان ، روان و پر از نکاتی ساده اما کاربردی که همین نکات ساده نقطۀ تمیز افراد 
موفق از سایر افراد است. اگر در زمانی که موظف به انجام کاری هستید یا باید برای امتحان 
آماده شوید وقتتان را به گشت وگذار در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی می گذرانید، 
اگر در به خاطر سپردن چیزها و یادگیری آن ها و برنامه ریزی برای مدیریت زمان مشکل 

دارید، این کتاب راهنمایی بسیار مناسب برای شما خواهد بود.

عنوان: ذهنی برای اعداد
نویسنده: باربارا اوکلی

مترجم: کامیاب تقی زاده
موضوع: روان شناسی اجتماعی

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 288



کتابخانۀ  مثل  پرفروشی  کتاب های  نویسندۀ  هیگ،  مت  اثر  جدید ترین  آرامش  کتاب 
نیمه شب، انسان ها، یادداشت هایی دربارۀ  سیارۀ  ناآرام و چگونه زمان را متوقف کنیم است.

از  ما  با  کتاب  این  در  است،  شده  متعددی  جوایز  برندۀ  کتاب هایش  برای  که  هیگ 
دستاوردهایش از سقوط به اعماق افسردگی و بازگشت به زیبایِی بودن می گوید. گفته های 
هیگ از رنج، امید، خودباوری و رضایتمندی، از سر پندآموزی نیست؛ بلکه مرواریدهایی اند 

که از دل اقیانوس تاریکی ها صید شده  اند. 
به گفتۀ هیگ، کتاب آرامش کتابی است درهم وبرهم از هرآنچه به او آرامش می دهد؛ از 
گزیده هایی از متون تا دستور غذایی، از روایت هایی از زندگی افراد سرشناس تا فهرست 
ترتیبی ندارد و می توان آن را در وقفه های کوتاه میان  فیلم های محبوبش. خواندن کتاب 

ضرب آهنگ تند زندگی مطالعه کرد.
مت هیگ روزنامه نگار و نویسندۀ کتاب های داستانی و غیرداستانی است که برای بزرگساالن 
و کودکان می نویسد. داستان های او بیشتر به سبک ادبیات گمانه زن است و آثار او به بیش 

از چهل زبان ترجمه شده است.

عنوان: کتاب آرامش
نویسنده: مت هیگ

مترجم: مریم فتاح زاده
موضوع: روان شناسی اجتماعی

قطع: رقعی
تیراژ: 700 نسخه

تعداد صفحه: 208









نمایشنامۀ تمرین پنج  انگشت از جایی آغاز می شود که خانم و آقای هرینگتون به همراه دو 
فرزند خود برای گذراندن تعطیالت، به خانۀ ییالقی شان می روند. ورود والتر، پسر جوان 
آلمانی، به این خانه سرآغاز ماجراهای داستان است. ماجراهایی که اختالفات پنهان میان 

اعضای خانواده را به سطح می آورد...
این نمایشنامه روایت درگیری پنج شخصیت است که در طول داستان، هویت و خواسته های 
خویش را به تدریج به مخاطب نشان می دهند. کتاب عنوانی نمادین دارد و به تمرینی اشاره 

می کند که پیانیست ها با پنج  انگشت دست، برای نواختن پیانو انجام می دهند.
پیتر شفر یکی از نویسندگان پرآوازۀ معاصر است که در دوران کاری خود نمایشنامه های 
ماندگار بسیاری نوشت، دو جایزۀ نمایشنامه نویسی تونی را در کارنامۀ حرفه ای خود ثبت 
منتقدان  حلقۀ  سال 1975جایزۀ  در  او  شد.  فیلم نامه  بهترین  اسکار  برندۀ  یک بار  و  کرد 
نیویورک را از آن خود کرد، همچنین در 1987 نشان فرماندۀ امپراطوری بریتانیا و در 2001 

نشان شوالیه را دریافت کرد.



آوای رستاخیز، نمایشنامۀ کمدی تراژدی آرتور میلر، به دنبال پاسخ برای پرسشی ژرف است: 
اگر عیسی مسیح در جهان امروز ظهور می کرد چه اتفاقی رخ می داد؟ در کشوری نامشخص 
در آمریکای التین ژنرال فلیکس باریوز پیشوای فراری انقالب را دستگیر کرده است. شایعاتی 
مبنی بر اینکه این مبارز انقالبی با خود معجزاتی به همراه داشته، وجود دارد. ژنرال قصد به 
صلیب کشیدن او را دارد و حق پخش زندۀ تلویزیونی آن به قیمتی گزاف به شبکه ای آمریکایی 

فروخته شده است...
آوای رستاخیز روایت بنیاد اخالقی متزلزل انسان امروز در عصری اشباع شده از رسانه هاست. 
نویسندۀ مرگ فروشنده با جان بخشیدن به شخصیتی که مسیح را یادآور می شود کمدی سیاه 
خود را در دنیای مدرن شکل می دهد. میلر با نگاه نافذش دست روی موضوعاتی می گذارد 

که برخاسته از شناخت عمیق او از جهان و انسان هاست.

















سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری داستان مادری داغ دیده و خشمگین است که به دنبال 
اجرای عدالت برای قتل دخترش است. او شیوه ای منحصربه فرد برای حل این پرونده در 
پیش می گیرد؛ سه بیلبورد را خارج از شهر اجاره می کند و روی آن ها خطاب به رئیس پلیس 

شهر پیام هایی می نویسد که در نهایت طوفان ناشی از آن تمام شهر را درگیر می کند.
مارتین مک دونا نمایشنامه نویس، فیلم نامه نویس، تهیه کننده و کارگردان بریتانیایی است. 
وی اغلب طنز سیاه را چاشنی آثارش می کند و روشی کنایه آمیز برای مطرح کردن مسائل 
اجتماعی دارد. این فیلم ماندگار بیش از صد و پنجاه میلیون دالر در سراسر جهان فروش 
کرد و منتقدان و نشریات سینمایی از آن بسیار تمجید کردند. به عالوه، این فیلم سینمایی 
جوایز معتبر بسیاری همچون جایزۀ بهترین فیلم و بهترین فیلم نامۀ غیراقتباسی بفتا و بهترین 
فیلم نامه و بهترین فیلم گلدن گلوب را از آن خود کرد. روزنامۀ گاردین دربارۀ آن می نویسد: 
»فیلمی دربارۀ انتقام، خشونت و پذیرش مرگ که زیرکی و حماقت را در هم می آمیزد و 
عالوه بر آن، در کمال ذکاوت، بیننده را دربارۀ اینکه محور داستان حول چه کسی می چرخد، 

گمراه می کند.«

عنوان: سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری
نویسنده: مارتین مک دونا

مترجم: سینا شاه بابا
موضوع: فیلم نامه

قطع: رقعی
تیراژ: 800 نسخه

تعداد صفحه: 106



هشت سال است که اثری از بتمن دیده نمی شود. بروس وین گوشه گیر شده است. شرکت 
کتور هسته ای را متوقف کرده تا  وین دیگر سودآورد نیست؛ چراکه بروس فعالیت روی رآ
جلوی احتمال استفادۀ نظامی از آن را بگیرد. در این میان »بین« با استفاده از اثر انگشت 
بروس که از خانۀ او ربوده شده، به بورس گاتهام حمله می کند و شرکت وین را ورشکسته 
می کند. ماجرا طوری ادامه پیدا می کند که بین بروس را به قربانگاه می کشاند و در مبارزه 
گرفتار  بین  زندان  در  با کمری شکسته  ورشکسته،  و  منزوی  بتمن،  می شکند.  را  او  کمر 
می شود. ماه ها می گذرد تا بتواند سالمتی خود را بازیابد و از زندان غلبه ناپذیر بین با کمک 

زندانیان دیگر فرار کند و به گاتهام برگردد. شوالیۀ تاریکی به پا می خیزد.
این قسمت از سه گانۀ شوالیۀ تاریکی فیلمی ابرقهرمانی بدون ابرقهرمان است. فوربس این 
فیلم را در کنار انتقام جویان و قسمت قبلی شوالیۀ تاریکی، بهترین اقتباس های کمیک بوکی 
سینما اعالم کرد. طبق نظرات تماشاگران و امتیازات منتقدان به این فیلم، شوالیۀ تاریکی به 
پا می خیزد یکی از فیلم های ابرقهرمانی برتر تاریخ سینما تلقی می شود. نوالن اعالم کرده 
است که قسمت چهارمی برای این سه گانه وجود نخواهد داشت؛ اما پایان فیلم را طوری 

ترتیب می دهد که بارقۀ امید بازگشت ابرقهرمان به نبرد علیه شر خاموش نشود.

عنوان: شوالیۀ تاریکی به پا می خیزد
نویسنده: جاناتان نوالن، کریستوفر نوالن

مترجم: سینا شاه بابا
موضوع: فیلم نامه

قطع: رقعی
تیراژ: 700 نسخه

تعداد صفحه: 212

















مجموعۀ قله های ادبیات جهان به معرفی کوتاه و سادۀ مهم ترین آثار ادبی جهان از دوران 
کالسیک تا قرن بیستم می پردازد. اعترافات آگوستین دومین کتاب از این مجموعه است. 
اعترافات آگوستین، که نزدیک قرن چهارم میالدی نوشته شده است، در تاریخ فرهنگ اروپا 
جزء متون بسیار مهم محسوب می شود. آگوستین در این اثر توضیح می دهد که چطور و 
 غیرمذهبی را رها کرد تا زندگی اش 

ً
چرا پیشۀ موفقش و لذت های شخصی زندگی ای تماما

را وقف دعا و مطالعه کند که به درک عمیق خدا و انجیل انجامید. رویکرد اعتراف گونۀ این 
اینکه تجربیات خود آگوستین  بیان دیگر  کتاب »به صورت تاریخ درآوردن« است ــ به 
از دین، فلسفه و ایمان مسیحی را در برابر سیاست، سنت های فرهنگی و مذهبی دنیای 
کالسیک قرار بدهد. در اواخر دوران باستان میراث کالسیک تغییر کرد و به دست نویسندگان 
مسیحی منتقل شد. نظرات آگوستین راجع به اینکه متون را چطور باید عرضه کرد و خواند، 
اینکه افراد چطور به زبان گفتار و نوشتار پاسخ می دهند و چطور پژواک را در نظریۀ انتقادی 
اخیر می یابند، مطرح می شود. دنیایی که آگوستین در آن زندگی می کرد، ساختار، سبک و 
مقصود از اعترافات، مسئلۀ بالغت و حقیقت که جست وجوی شخصی نویسنده به دنبال 

خود مطرح می شود، همه وهمه در این شرح مقدماتی فصیح مورد مداقه قرار می گیرند.

عنوان: اعترافات آگوستین
نویسنده: جیلین کالرک

مترجم: رضا علیزاده
موضوع: ادبیات ـ تئوری

قطع: رقعی
تیراژ: 800 نسخه

تعداد صفحه: 155













داستان  های  به  که  است  تاریخ  ناگفتۀ  فصل  های  مجموعۀ  از  کتاب  نخستین  اثر  این 
نوشیدن  با  تایتانیک  بر  سوار  که  آشپزی  مثال  برای  می  پردازد.  تاریخی  کمترشناخته  شدۀ 
زندگی  ساعات  آخرین  داد،  نجات  اقیانوس  سرد  آب  های  از  را  خود  الکلی  مشروبات 
هیتلر، امپراطور آمریکا، مردی که از هر دو بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی نجات پیدا 
کرد، آدمخواری قربانیان سقوط هواپیما و... داستان  هایی که موضوعات مختلفی را شامل 

می  شوند، از ماجراجویی، جنگ و قتل گرفته تا بردگی و جاسوسی.
کتاب های جایلز میلتون جزء پرفروش  ترین آثار بریتانیاست و به بیش از بیست زبان زندۀ 
دنیا ترجمه شده   است. او در حوزۀ تاریخ روایی تخصص بسیار دارد و با قلمی روان هر 
واقعۀ تاریخی را مانند داستانی ساده و کوتاه بسط می  دهد و آن را به اوج هیجان می  رساند. 
همچنین، او بارها در کتاب  های خود ثابت کرده است که می  تواند وقایع تاریخی و افرادی 
را که در گذشته زندگی کرده و مرده  اند در قرن بیست و یکم و تنها در قالب کلماتی ساده و 

بدون هیچ گونه بزرگ  نمایی ای بازسازی و زنده کند.

عنوان: وقتی هیتلر کوکائین می زد و 
            مغز لنین جابه جا می شد

نویسنده: جایلز میلتون
مترجم: پریسا مرتضوی

موضوع: تاریخ
قطع: رقعی

تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 262



بانک دستبرد می زد  به یک  استالین  و  قربانی می کرد  را  وقتی چرچیل گوسفندان  کتاب 
دومین جلد از مجموعۀ فصل های ناگفتۀ تاریخ است که به قلم جایلز میلتون، نویسندۀ 
چگونه  می داند  که  تواناست  و  هوشمند  مورخی  وی  است.  شده  نوشته  بریتانیایی، 
سرگرم کننده ترین  به  را  او  مسئله  همین  کند؛  روایت  هیجان انگیز  شیوه ای  به  را  تاریخ 
راوی وقایع تاریخی بدل کرده است. میلتون در این کتاب استعداد ذاتی خود را در بیان 
داستان های سربه مهر تاریخی نمایان می کند. در داستان های این کتاب ماجرای به قتل 
رسیدن استالین به دست یکی از نزدیک ترین افرادش را می خوانیم و همچنین سرگذشت 
دانشمندی روسی که اصول اخالقی را زیر پا گذاشت و در تالش بود تا با لقاح مصنوعی 
موجودی شبه انسانی پدید بیاورد. همین طور، داستان خانواده ای را می خوانیم که نهنگی 
قاتل، در دریا، کشتی شان را نابود کرد و آن ها سی و هشت روز تمام را بدون ذخیرۀ غذایی 
در دریا سپری کردند. این کتاب راوی داستان های جذاب دیگری نیز هست که هرکدام 

یک واقعۀ تاریخی را بازگو می کند.

عنوان: وقتی چرچیل گوسفندان را قربانی 
می کرد و استالین به یک بانک دستبرد می زد

نویسنده: جایلز میلتون
مترجم: محمدهادی ساالرورزی

موضوع: علم
قطع: رقعی

تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 272









درست مانند خودآگاهی، زمان نیز موضوعی است که هیچ فیلسوف یا فیزیک دانی نتوانسته 
ی خودآگاهی را نیز به 

ّ
آن را به درستی تشریح کند. در این کتاب موضوع زمان است، اما روِول

زمان پیوند می دهد تا ماهیت آن را شرح دهد. او می پرسد که چرا گذشته را به یاد می آوریم، 
نه آینده را؟ »زمان زود می گذرد« یعنی چه؟ زمانی که می گذرد به کجا می رود؟ این کتاب 

جذاب نگرش خواننده را به زمان برای همیشه تغییر خواهد داد.
ی پیچیده ترین مفاهیم ریاضی و فیزیک را به ساده ترین شکل ممکن برای خواننده 

ّ
کارلو روِول

بازگو می کند. وی از بنیان گذاران گرانش حلقۀ کوانتومی است و آثار فراوانی را در زمینۀ 
فیزیک تألیف کرده است. آثار او به زبان های بسیاری ترجمه شده و همواره بازخورد مثبتی 
از منتقدان و خواننده ها دریافت کرد ه است. عالوه بر آن کتاب هایش جوایز فراوانی را به خود 
اختصاص داده اند. روزنامۀ گاردین دربارۀ این کتاب می نویسد: »ِسیر زمان تعمقی ژرف تر 
و پیچیده تر است که برخی از پیشرفت های اصلی در زمینه های فلسفه و فیزیک زمان را 
توضیح می دهد... این کتاب سنت نوشتن مقاالت علمی خالی از اصطالحات تخصصی 

را، که در سدۀ پیش از بین رفت، ادامه می دهد.«

عنوان: سیر زمان
نویسنده: کارلو روولی

مترجم: کامیاب تقی زاده
موضوع: علم

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 174



کتاب حاضر به نظریۀ مادۀ تاریک و انرژی تاریک می پردازد و سیل طرفداران خود را با 
ماهیت این دو پدیده آشنا می کند. شاید باورش سخت باشد، اما جهانی که می بینیم ــ 
ـ تنها پنج درصد از کل مادۀ موجود در عالم را تشکیل  تمام کهکشان ها، ستاره ها و سیاراتـ 
می دهد و نود و پنج درصد باقیمانده از دید ما پنهان است. چیزی عجیب، بسیار عظیم و 
پنهان در اعماق فضا وجود دارد که انسان تا کنون با هیچ نوع تلسکوپ یا دستگاه دیگری 
موفق به مشاهدۀ آن نشده است؛ این پدیدۀ مرموز و پنهان مادۀ تاریک نام گرفت که ماهیتش 

نیز درست مانند نامش رازآلود است.
علم مدرن می داند که عالم درست مثل یک بادکنک، بزرگ وبزرگ تر می شود. انرژی مورد 
نیاز این انبساط باید بسیار عظیم باشد و بتواند مقدار بسیار زیادی از ماده را نسبت به مقدار 
قابل مشاهده پوشش دهد؛ این انرژی مرموز انرژی تاریک نام گرفت. برایان کلگ، نویسندۀ 
انگلیسی، در کتاب پیش  رو به بررسی مادۀ تاریک و انرژی تاریک می پردازد و تالش می کند 

این معمای بغرنج علم در عصر مدرن را بررسی کند.

عنوان: مادۀ تاریک و انرژی تاریک
نویسنده: برایان کلگ

مترجم: علیرضا هاشمی
موضوع: علم

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 162



بسیاری فکر می کنند فیزیک مدرن به قدری پیچیده است که جز متخصصان هیچ کس 
ی با بهره مندی از استعداد خود در ساده نویسی، 

ّ
دیگری نمی تواند از آن سر دربیاورد؛ اما روِول

نادرستی این گزاره را اثبات می کند. روی دیگر حقیقت؛ سفر به گرانش کوانتومی مفاهیمی 
چون زنجیرۀ فضا ـ زمان، ابدیت عالم، امواج گرانشی و سایر مفاهیم انتزاعی را به بحث 
می گذارد. جادوی واقعی فیزیک قرن بیستم با یافته های اینشتین شروع می شود؛ اوست که 
درمی یابد فضا و زمان را نمی شود از هم جدا کرد، این دو ماهیتی پیوسته اند. یافته اش برای 
مخالفان نظریۀ نسبیت به تهدیدی بدل می شود. درک ماهیت حقیقت امری دشوار است. آیا 
خواهیم توانست آن را بفهمیم و سرانجام به انتهای آن برسیم؟ یا همچنان در درک محدود 

خود باقی خواهیم ماند؟
آمریکا و  از جمله  نقاط مختلف جهان  ایتالیاست که در  فیزیک دان نظری  ی 

ّ
کارلو روِول

فرانسه فعال است. او در کنار فعالیت های خود به نویسندگی می پردازد و با بهره گیری از 
شیوۀ توصیف ساده و روان خود، کتاب هایی را در زمینۀ علم فیزیک نگاشته است.

عنوان: روی دیگر حقیقت
نویسنده: کارلو روولی

مترجم: کامیاب تقی زاده
موضوع: علم

قطع: رقعی
تیراژ: 1000 نسخه
تعداد صفحه: 238



• چرا افراد مبتال به آلزایمر در یافتن مسیر خود مشکل دارند؟
• چرا برخی افراد که عضوی از بدنشان قطع شده، باز هم عضو قطع شده را حس می کنند؟

• چرا برخی بیماران پس از سکتۀ مغزی متوجه اشیای سمت چپشان نمی شوند؟
• انسان چگونه قادر به استنباط منظور دیگران است؟

در کتاب درآمدی بر علوم اعصاِب شناختی برای پرسش هایی از این دست، پاسخی می یابیم.
علوم اعصاب شناختی پلی است بین روان شناسی شناختی و علوم اعصاب. این علم با 
ظهور روش های پیشرفتۀ مطالعۀ فعالیت مغز هنگام انجام اعمال حرکتی و ذهنی پدیدار 
شده است؛ روش هایی مانند توموگرافی با نشر پوزیترون، مگنتوآنسفالوگرافی، تصویربرداری 

تشدید مغناطیسی کارکردی مغز و تصویربرداری انتشار وزنی.
نویسندۀ این کتاب، ریچارد پسینگهام، محقق انگلیسی علوم اعصاب و دارندۀ جایزۀ انجمن 
همکاران سلطنتی انگلستان است. او متخصص بین المللی سازوکارهای لوب فرونتال در 

تصمیم گیری و کنترل اجرایی است.

عنوان: درآمدی بر علوم اعصاِب شناختی
نویسنده: ریچارد پسینگهام

مترجم: علی اکبر ارجمند راد و زهرا یمینی فر
موضوع: علم

قطع: رقعی
تیراژ: 700 نسخه

تعداد صفحه: 139



ی، 
ّ
کتاب جاهایی در جهان که مهربانی مهم تر از قانون است مجموعه ای از مقاالت کارلو روِول

فیزیک دان نظری ایتالیایی،  است که بین سال های 2011 تا 2020، در روزنامه ها و مجالت 
ایتالیا منتشر شده است.

ی در این کتاب ما را به سفری از طریق علم، تاریخ، فلسفه و سیاست دعوت می کند؛ 
ّ
روِول

سفری در زمان، از ارسطو تا به امروز و سفری در مکان، از نقش بال پروانه ای بر زمین تا 
درون سیاه چاله های ناشناخته در اعماق فضا.

جهان سرشار از پدیده هایی است که مطالعه دربارۀ هرکدام از آن ها قطعه ای از راز هستی را 
آشکار می کند. از سازوکار شگفت انگیز آگاهی هشت پا تا فضای بی کران رازآلود، هرچه در 
این جهان هست، بخشی از این شگفتی را در خود دارد و انسان از دیرباز در کار مشاهدۀ 
با  به این موضوعات می نگرد و  با بینشی بدیع  ی در این مجموعه مقاالت 

ّ
آن است. روِول

هوشیاری  خاصی نگاه ما به جهان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

عنوان: جاهایی در جهان که مهربانی مهم تر
از قانون است

نویسنده: کارلو روِولّی
مترجم: سمانه نوروزی

موضوع: علم
قطع: رقعی

تیراژ: 700 نسخه
تعداد صفحه: 219
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