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یادداضت ًاضر

تااب ؾاا - ٠چ٢اابض ؾاابّ پاایف ،قاابيس ٜ١ااٞظ ١ااٖٝ ،هتاای زض
ًتبة كطٝقی ١ب ً ٝتبثرب١ ٠ٛب ؾطاؽ ٘ٛبيكاٜبٗ١٠ابی ايطاٛای
ٗی ضكتٖ ،اظ ً٘ی آثبض زاذٔی  ٝذبٓی ثٞز ٙهلؿ١٠بی ًتابة
اظ ٛبٕ ٞٛيؿٜسُب ٙجاٞا ٝ ٙذاٞـهطيحا ٝ ٠ثابشٝم ػط ا٠
ازثیبت ٘ٛبيكی ،زچبض يأؼ ٛ ٝباٗیسی ٗیقسٕ٠ُٛٞ .ای ازثی
ً ٠زض ؾرت تطي ٚقطايظ جٞا٠ٛظز ٝ ٟزض ثحطاٛیتطي ٚظٗابٙ
ثبٓیس ٝ ٟضقس ًطز ٟثٞز ،حبال زچابض ضًاٞز  ٝكطاٗٞقای قاسٟ
ثٞز!
ثطای احیب  ٝج٘غًطز ٙآثبض ،ضاٟحاْ١ابی ظيابزی ٝجاٞز
زاقت .يٌی اظ آ١ٙب ت٘بؼ  ٝاضتجبط ُطكت ٚثب ػعيعا ٙا١اْ
هٖٔ  ٝبحت ؾجي ثٞز ً ٠تؼسازی اظ اؾابتیس زاٛكاِب١ی ٝ
تؼسازی  ٖ١اظ زٝؾتب ٙتئبتطی ١ ٝاٖهٔاٖ ثٞزٛاس .ضا ٟزيِاط
ايجبز اِٛیع ٝ ٟزؾت زضاظ ًطز ٙث ٠عطف ٗؤٓق١ابی جاٞاٙ
ثٞز ً٘١ ٠یً ٚبض  ٖ١اٛجبٕ قس .آٝیً ٚتبة ضا زض ؾابّ 97
چبح ًطزيٖ ً ٠ثب اؾتوجبّ ذٞثی ٘١طا ٟثٞز  ٝثؼس ث ٠تطتیت
عی ٘١بِٜ١ی ثب ٞٛيؿٜسُب ٙثعضٍ  ٝبحتٛبٕ ًا ٠ثاط ٗاب
ٜٗت ُصاقتٜس تب زض ذسٗتكب ٙثبقیٖ .تؼاساز ظيابزی اثاط ثا٠
زؾتٖ ضؾیس .ذت ثبيس اظ اي ٚاؾتوجبّ هسضاٛی ٗیقس .ث٢تطيٚ
قااٌْ هااسضزاٛی ،ثطذااٞضز ػٔ٘اای -ازثاای ٜٗ ٝصاالب ٠ٛثااب
٘ٛبيكٜبٗ١٠ب ثٞز .ثبيس ث٢تطي١ٚب ضا اٛتربة ٗیًطزٕ آ١ ٙاٖ
ثب ا ٗ ٝ ّٞؼیبض١بی هبثْ هج .ّٞثطای ايٌٜا ٠ايا ٚثطذاٞضز
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ػٔ٘اای -ازثاای ٜٗصاالب ٠ٛااٞضت ُیااطز ،اظ ٗیااب٘١ ٙاا٠
ٞٛيؿٜسُب ٠ً ٙؾبّ١ب ًبض ًطز ٟثٞزٛس .تؼساز چكاِ٘یطی ضا
اٛتربة ًطزٕ ً ٠قبيؿت ٠چبح زض اي ٚپي ازثی ثٞزٛاس .تاب
١ط ذٞاؾت ٝ ٠ؾٔیو ٠ی ٗربعت ا ْ١تئابتط ضا كاطاً ٖ١اطزٟ
ثبقٖ .ثؿیبض ؾرتُیط ٗ ٝكٌْپؿٜس ً ٠چٜاسي ٚاثاط ُاٞاٟ
اي ٚازػبؾت.
اٛتكبضات آٗبض ٟثٛ ٠یت ٘١طا ٟقس ٙثب ٘ٛبيكٜبٗٞٛ٠يؿابٙ
 ٝاضج ٢ٛبز ٙث ٠قاٞض  ٝقاٞم آكطيٜكاِطا ٠ٛآ١ٙاب زض اياٚ
ٝضؼیت ػجیت  ٝتطؾٜبى اهتصبزی ث ٠يبضی  ٝذٞاؾت ذسا
٘١ ٝت ق٘ب ٞٛيؿٜسُب ٙػعيع ايٗ ٚؿیط ضا ازاٗ ٠ذٞا١س زاز.
اٗیسٝاضيٖ ًٗ ٠ج٘ٞػ٘ٛ ٠بيكٜبٗ١ ٠ب ٗٞضز پؿاٜس ذٞاٜٛاسُبٙ
ػعيع هطاض ثِیطز  ٝاِٛیعٟای ثبقس ثطای ذٔن آثبض ث٢تط.
زض پبيب ٙاظ ٗسيطٗؿئٗ ّٞحتطٕ اٛتكبضات آٗبض ٟجٜابة آهابی
كط١بز ٞٛعپطؾت ً ٠ظح٘ت ثؿیبض ظيبزی ًكایسٛس  ٝاظ تایٖ
ظح٘تٌف ايٛ ٚكطي ٝ ٠اٛتكبضات ً ٠اٌٗبٛابت ُاطٕ ًاطزٙ
اي ٚكضب ضا ٗ٢یب ؾبذت ،ثؿیبض ٗتكٌطٕ.
َّهي بٌائی
دبیر بخص ادبیات ًوایطی ٍ
داستاًی



ًقصّا:
جوطیذ
ضحاک
پیطکار ضحاک
کاٍُ
ّرهاس (ضیطاى)
هَبذ
فریذٍى
ارهایل
گرهایل
پیر کًَُطیي
هأهَر اٍل
هأهَر دٍم
جارچی
خٌیاگراى
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هجلس اٍل
ارهایل ٍ گرهایل
)سزٍصدای سیادیی ضاٌددُ ها ضاَی کسادً ها آیٌاد ٍ
ه رًٍد )
ارهایل
گرهایل
ارهایل
گرهایل
ارهایل
گرهایل

ُطٗبيْ ،ثبيس كٌطی ًطز.
ثبيس كٌطی ًطز.
جٞاٛب ٙايطا ٙزضذغطٛس.
زاضٛس ِ٘١ی ذٞضاى ٗبض١ب ٗیقٛٞس.
چًٜ ٠یٖ اضٗبيْ؟
ثبيس كٌط ًٜیٖ ُطٗبيْ؟
(سزبدسی ٍاری ه ضَی )

سرباز
ارهایل
گرهایل



قتبة ًٜیس .جٜبة ضحبى ٛجبيس ٜٗتظاط
ث٘بٛس.
آٗسيٖ.
ث٠ظٝزی .آٗبزٗ ٟیقٞز.

منوچهراکبرلو2

سرباز

ارهایل
گرهایل
سرباز

ظٝزتط ...ظٝزتط(...آّساهِ) ٗای زاٛیاس ًا٠
ٗٞهغ ذٞضز ٙؿصا حبّ ٗؿابػسی ٛاساضز.
ػوت ثیلتس ً ٠زيِط ١یچ.
ٗیزا.ٖٛ
ٗیزاٛیٖ.
ظٝزتط!
(سزبدس ه رٍی )

گرهایل
ارهایل
گرهایل

ظٗب ٠ٛثسیؾت.
چ ٠قس ً ٠ث ٠ايٝ ٚضؼیت ضؾیسيٖ؟
چ ٠هص ٠زضاظی ثٞز ٟاؾت .اظ ج٘كیس تاب
ضحبى .هص ٠زُطُاٛٞی آزٕ١اب .ظٗابٛی
ً ٠ث ٠هسضت ٗیضؾٜس  ٝظٗبٛی ًٗ ٠ـطٝض
ٗاایقااٛٞس  ٝظٗاابٛی ًااٝ ٠ؾٞؾاا ٠ثاا٠
ؾطاؿكبٗ ٙیآيس.
اظ ج٘كیس تب ضحبى! چ ٠ضٝايتی!...ايٜي
ثطٝيٖٛ .وك ٠ذٞز ضا ازاٗٗ ٠یز١یٖٗ .جبزا
ً ٠ثب ًؿی اظ ٛوك ٠ؾر ٚثِٞيی.
ِٗط اظ جب ٙذٞز ؾیط قس ٟثبقٖ .ثطٝيٖ.

ّر دٍ

(بِ تودضدگزاى) ثجیٜیس! حٌبيت ج٘كیس تب

ارهایل

گرهایل

ضحبى!
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هجلس دٍم
جطي ًَرٍز

( جوطدد بز تخت ًطسهِ ٍ اطزافددًص ًدش حضَر یارًد )
جارچی

ثُٞ ٠ـ ثبقیس! اٗطٝظ تبظٟتطي ٚضٝظ ؾبّ
اؾت  ٝج٘كیس پبزقب ٟػبزّ ايطا ٙظٗایٚ
ثلطٗٞز تب جكاٜی كطذٜاس ٟثطپاب ؾابظيٖ.
اظاي ٚپؽ تاب ذٞضقایس عٔاٞع ٗایًٜاس،
ايطاٛیب ٙزض اي ٚضٝظٗ ،یالز ث٢بض ضا جكاٚ
قبزٗبٛی ٗی ًٜٜس .تابج قاب١ی ثیبٝضياس!
ضاٗكِطا ٙثٜٞاظيس!

(ًطدط ٍ ضدیی بز صحٌِ حکنفزهدست تدج بز سز جوطدد
ه گذارًد )
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راهزنان /فردریک شیلر /مترجم :علیرضا کوشک جاللی
باد زرد «وینسنت ونگوگ» /علیرضا کوشک جاللی
استخوان ماهی جادویی ـ بچههای دریا ـ راز پروانهها ـ هاپچه ـ سیزده
نمایشنامه کوتاه و کم حرف (پانتومیم) ـ عالءالدین و غول چراغ جادو ـ افسانۀ
ماردوش ـ ماجرای دختری که شاید شاهزاده خانم بود ـ یک سیب برای دو
نفر!  /منوچهر اکبرلو
هینکه من /ارنست توللر /مترجم :ایرج زُهَری
رگ /ایوب آقاخانی
صباـ ذبیح ـ خواستگاران مهری ناز شاهدخت دیار سختستان /صبوره رنگرز/
مقدمه :دکتر عطااهلل کوپال
قند خون ـ کمیته نان /لیلی عاج
چند سال پیش /کهبد تاراج
مسافر اتاق شماره  73ـ سزارین ـ ژرژت مشکی /هومن بنائی /مقدمه:
جهانگیر هدایت
آشویتس زنان ـ مربع /علی صفری
والس با شمشیر ـ تبار منحوس ـ غبارروبی از خاطرات ماه سیما در بایگانی
عدلیه /مجید دیندار
هیله ـ هجده /محسن عظیمی
وارثان /شهرام احمدزاده
تنها گریخته ـ بزن بریم  /کاریل چرچیل /مترجم :پریسا ساالری
حُر ریاحی/عبدالرزاق عبدالواحد /مترجم :سید مهدی حسینینژاد
تکگوییهای مرگ  /زهره یحیایی /مقدمه :افشین هاشمی
برفناک /علی مستعلی
بیهوده قرمز نشدن /سعید زارع
دگردیسی ها (مری زیمرمن) ـ ساحلی ها (وجدی معوض) ـ ریپ وان
وینکل(ماکس فریش) /نازنین میهن








بندخانه /زهرا مینویی
تسویه حساب /پوریا عبدی
رنوی زرد /مهدیس غنی زاده
حکایت شب گمشده شهرزاد /محمد حسن شایانی
العاقبه للمتقین ـ صبح دی ماه و عطر بهارنارنج /ندا ثابتی
یک لقمه نان /یوجین اونیل /محمدرضا حسنزاده جوانیان
فیلمنامه

 داستان ازدواج /نوآ بامباک /حامد سلیمانزاده
ادبیات داستانی







ماخونیک /محسن فاتحی (نامزد جایزه ادبی مهرگان دوره  91و )02

طبرخون /محسن فاتحی
زبدهالتواریخ بایسنغری (داستان کشتنِ شاهرخ) /محسن فاتحی
ماهرخ /ایرج افشاری اصل
فانوس به دستان شیالن /حمید نوغانی
لیالج عشق /سارا عبادی

نحوه فروش آثار
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