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الفبای گورکنها | هادی کیکاووسی | چاپ اول ۱۹۰ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۱۴ :پوند
«منیر گفت :صدای پا میآید.
داوود گفت :شهردار است .چقدر جوان است .ریشهای توپی بیشتر بهش
میآید.
گفتم :تفنگ را چقدر جدی سمت ما نشانه میرود.
منیر گفت :چرا ما را میکشند؟
داوود گفت :چون در شادی آنها تو غمگین بودی.
گفتم :آن سال هم مردم شادی میکردند جنگ تمام شده بود .ما را سوا کردند.
اینجا به خط کردند .ترا با چه کشتند منیر؟

خنده در خانهی تنهایی | بهرا م مراد ی | چاپ دوم ۱۴۲ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۱۰ :پوند
ِ
شخصیت داستانیش روبهرو میشود که میخواهد زندگیش
 ...نویسندهیی با
را به او برگرداند؛ مردی مدعیست «دیوانهي غیررسمی»ست و اصرار دارد
«رسمی» شود تا بداند در انتخابات به کدام دسته رأی بدهد؛ مجسمهساز و استا ِد
دانشگاهی با «ساتیرِ» امروزی سرشاخ میشوند که تخیلی َجبون دارد...
این کتاب در سا ِل  ۱۳۸۲جایزهی بهترین مجموعه داستانکوتاه را از «بنیا ِد
هوشنگ گلشیری» و «منتقدانِ مطبوعاتی» دریافت کرد .دالیلِ داورانِ «بنیا ِد
هوشنگ گلشیری» در اهدای این جایزه بدین قرار بود« :تلفیقِ موفقِ تکنیک با
کشف شیوههای ِ
موضو ِع داستانها؛ ِ
جدید روایت؛ زبانی اندیشیده؛ جهانبین ی و
تخیلی قوی؛ درگیرشدن با مسایلِ معاصر»

در من زنی زندگی میکند | ...مژده شبان | چاپ اول ۸۷ | ۲۰۱۹ ،صفحه
| قیمت ۹ :پوند

مردی آنو ِر خیابان ،زی ِر درخت | بهرا م مراد ی | چاپ سوم۱۱۸ | ۲۰۱۹ ،
صفحه | قیمت ۹ :پوند
 ...کی بود که آن مرد گُم شد ،مردی که شناخته نمیشود ،حتا اگر خودش باشد؟...
کسی که مثلِ جنتل َمنها ُمرده است ،حاال باید به چه سؤالهایی جواب دهد؟...
آیا روزگا ِر دورای محکم و سرِپا بالخره روبهراه میشود؟ِ ...
تخت دختری جوان
چه ناگفتههایی دارد؟ ...مر ِد خوب چهطور آدمی است؟ ...گوئیما ِر آمازونی و
ِ
آلکس آلمانی با کیا میجنگند؟ ...وقتی تاریک باشی ،روشنایی را کجا میجویی؟...
ِ
اشکبوس ژولیده چهگونه بهخودش احترام میگذارد؟...
آقای
ِ
کاندید بهترین مجموع ه داستانکوتاه جایزهی «بنیا ِد
این کتاب در سا ِل ۱۳۸۵
هوشنگ گلشیری» شد.

در من زنی زندگی میکند که هر شب ،آرام و مرموز موهایش را میبافد.
صبحها دو فنجان قهوه میریزد برای خودش و کسی که نیست .عصرها به
گوشهای خیره میماند و سیگارش را میبلعد .در من زنی زندگی میکند که
حرف نمیزند ،فقط آه میکشد...
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در ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ....
در آن اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﻪ ﺑﻪ آن زن ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮﺧﻮردم ،و آن زن ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ اﺗﺎق
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ آن اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪ.
و اﯾﻦ را ﺑﺪون اﻏﺮاق ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ
و ﺑﻌﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻧﺮدﺑﺎن را ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ...و اﮔﺮ ﻧﺮدﺑﺎن
را ﺑﻪﻃﻮر اﻓﻘﯽ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻨﻬﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮن زﻣﺎن ،ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ روی رﯾﻞ
آن ﺑﺪوی...
و در ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ...
ﻋﺰت ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ :آن زن ،آن اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ و ﻋﺸﻖ
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هلنا گذاشت و رفت | سانا نیکییوس | چاپ اول ۱۹۲ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۱۲ :پوند
«هلنا گذاشت و رفت» مجموعهی س یوسه داستان کوتاه از سانا نیکییوس است.
داستانهای این مجموعه ی بسیار خواندنی از اتفاقات منطقی و گاه طنزآلود
روایت زندگی معمولی همه انسانهاست ،عشق ،شکست ،فریب ،تنهایی،
سادگی و حتی بیخیالی....
«گیتار را باال میبرم و محکم به زمین و دیوار میکوبم .تابلوها بر زمین میافتند
و صدای شکستن بلند میشود.
یکی باید بیاید و این دیوانه را ببرد .چه کسی میداند؟ مردی دارد در این خانه
روانی میشود .قدرتت را ببین هلنا! چطور من و گیتارم را شکستی و مرا از زنده
بودن خود بیزار کردی!»

www.mehripublication.com

آن زن بیآنکه بخواهد گفت خداحافظ و دختری بنام بیبی بوتول
دزفولی | عزت گوشهگیر | چاپ اول ۱۷۰ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت۱۱.۹۹ :
پوند
در همان اتاق کوچک بود که....
در آن اتاق کوچک بود که در آینه به آن زن مبهم برخوردم ،و آن زن گونهای به
اتاق نگریست که آن اتاق کوچک بهتدریج بسیار بزرگ شد .و این را بدون اغراق
بگویم که در همان اتاق کوچک بود که از نردبانی باال رفتم و بعد پایین آمدم و
دریافتم که بین باال و پایین رفتن تفاوتی نیست .چرا که اگر نردبان را معکوس
کنی ،میتوانی بگویی باال آمدن یعنی پایین رفتن ...و اگر نردبان را بهطور افقی
روی زمین بنهی ،میتوانی با سرعت ترن زمان ،تا بینهایت روی ریل آن بدوی...
و در همان اتاق کوچک بود ،همان اتاق کوچک که...
عزت گوشهگیر ـــ از مجموعه :آن زن ،آن اتاق کوچک و عشق
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مجموعهداستانکوتاه
شیروانیهای نارنجی | مونا امامی | چاپ اول ۸۶ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت:
 ۹.۹۹پوند
بخشی از نقد آقای رضا نجفی« :شیروانیهای نارنجی را میتوان شاخهای از درخت
به نسبت نونهال ادبیات مهاجرت شمرد .آدمهای این مجموعه داستان ایرانیاند اما
در فضای دیگری قرار گرفتهاند و مسائل و مشکالت و دغدغههایشان متفاوت است.
شیروانیهای نارنجی تصویری ولو فشرده و کوتاه از زندگی ایرانیان مقیم آلمان به
دست میدهد و از آرزوها ،رنجها ،شادیها و رویاها و کابوسهایشان مینویسد .با
این مجموعه ،خوانندگان میتوانند قدری بیشتر با زندگی مهاجران ایرانی در غربت و
بویژه آلمان آشنا شوند .مونا امامی با نخستین مجموعه داستانش نشان داد که میتوان
به زاده شدن داستاننویسی جدید امیدوار بود».

داستانی برای مردگان | رضا نجفی | چاپ اول ۱۴۶ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت:
 ۱۱.۹۹پوند
داستانی برای مردگان به رغم نام کنایهآمیزش ،کتابی است برای زندگان و هرچند
دغدغههای آدمهای داستانهایش تنهایی ،بیمعنایی ،مرگ ،اندوه ،فراموشی و ...است،
خود اثر ستایشگر عشق ،دوستی ،هنر ،زندگی ،سرمستی ،آفرینش و شادی است.
Richard Brautigan in Tehran
یافتنH a m e d A
برای h m a d
i
روایتهای کتاب گرچه به روایت بحرانها میپردازد ،کوششی است
سالمت و چیرگی بر بحران.
داستانهای این مجموعه از آن دورههای گوناگون و متفاوت زندگی نویسندهاند و
از این رو در سبک و فرم متکثر و رنگارنگ که اما مضامینی مشترک به مجموعه
وحدتی محتوایی و انسجام میبخشند .داستانهای این مجموعه در فاصله زمانی سه
دهه فراهم آمده اند ،اما چرا داستانهایی پس از سی سال در قالب کتابی منتشر
میشوند؟ چرا چنین فاصلهای دراز تا بر تن کردن لباس چاپ؟ اینجا همان حکایت
دلآزار دشواریهای چاپ و نشر در ایران در کار است؛ بهویژه حکایت دلآزار سانسور و اعمال سلیقههای متولیان که با نام
محترمانه ممیزی و دفاع از اخالق و عفت عمومی سایهاش را هنوز بر سر ادبیات این کشور افکنده است.

رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﺗﯿﮕﺎن ﺑﻮد و ﻣﯿـﺪان ﻫﻢ ﻣﯿﺪان وﻧﮏ .در
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻣـﯿﺪان ﻫﻢ ون ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ
ﺑﻮد .آن ﻫﻢ ﻻﺑﺪ در اﻧﺘﻈﺎر  .ﻓﺮقﺷﺎن در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﺗﯿﮕﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳــﺖ و ون ﻧﻮﯾـــﺴﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ.
ﴎ دﺧﱰ را ﮐﻪ ﺟﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸـــــﯿﺪ ،ﻣﯽﮐــــﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﯿﺸﻪی ون .اﻧﮕﺎر دﺷﺖ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧـﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﺸـــﺖ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ دﺧﱰ ﺑﻮد ،ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷـﺪ و ﻗﺮﻣﺰیاش ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ

ﺑﻪ اﯾﻦ ور و آنور .رﯾﭽـﺎرد داﺷﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐـﺮد ﭼﻪ
ﺧﻮب ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهام و ﻣﺜﻞ ون ﺷﯿﺸﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﴎ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺸــﻮد .از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد...

روزی روزﮔﺎری رﺷﺖ

روزی

ﻣﻪﮐﺎﻣﻪ رﺣﯿﻢزاده

ﻣﻪﮐﺎﻣﻪ رﺣﯿﻢزاده

روزی روزگاری رشت | مهکامه رحیمزاده | چاپ اول ۱۶۸ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۱۱ :پوند
من این مجموعه را «خاطره ـ داستان» مینامم .این مجموعه ،خاطراتی هستند
که داستانی شدهاند و در عینحال داستانهایی هستند که خاطرات بر بالهایشان
نشستهاند .این مجموعه ،تنها خاطرات من نیست ،بلکه خاطرات جمعیِ هم هی
جوانانی است که در دههی چهل در گیالن ،و بهویژه آنهایی که در رشت زندگی
کردهاند.

گردبیشه | رضا مکوندی | چاپ اول ۱۳۸ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت۱۰ :
پوند
«گردبیشه با تصمیمی آغاز میشود ،که در اثر شکستن ساختارهای
پذیرفته شده و ایمن ،رخ میدهد .ابر انسان ساکن بهشت ،در پی
روبهرو شدن با خودآگاهی ناگهانیاش ،میترسد و زندگی او پس از
این ترس است که آغاز میشود .کامران برای بهدست آوردن اختیار،
جان شیرین جاودانیاش را برمیدارد و سر به سفر میگذارد .این سفر،
ذهن انسان منطقی امروزی را به طرز ناباورانهای ،دستکم برای چند
روز ،از بیماری قالبیافتگی رها میکند( ». .بخشی از یادداشت ژیال
اللهمرادی دربارهی داستان گردبیشه)

ﺣﺎﻣﺪ اﺣﻤﺪی

ریچارد براتیگان درتهران | حامد احمدی | چاپ اول۱۰۸ | ۲۰۱۸ ،
صفحه |قیمت ۹ :پوند
ریچارد براتیگان بود و میدان هم میدان ونک .در گوشه و کنار دیگر
میدان هم ون نیروی انتظامی بود .آن هم البد در انتظار .فرقشان در
این بود که ریچارد براتیگان نویسنده است و ون نویسنده نیست .همین.
سر دختر را که جیغ میکشید ،میکوبیدند به شیشهی ون .انگار ِ
دشت
گوجهفرنگی که پشت پیشانی دختر بود ،منفجر میشد و قرمزیاش
میپاشید به این ور و آنور .ریچارد داشت فکر میکرد چه خوب که
نویسندهام و مثل ون شیشه ندارم که سر تا پایم قرمز بشود .از رنگ
قرمز متنفر بود.

اما من حرفامو تو دلم میگفتم | فرامرز سیدآقایی | چاپ اول۲۰۱۹ ،
|  ۱۱۲صفحه | قیمت ۹ :پوند
«تو کمیته ،آقای گنجی ازم خواست هم خسارت شیشه رو بدم ،هم
عذرخواهی کنم .بهش گفتم« :اما ببخشین این آقا هم جنس گرون میفروشه،
هم به انقالب فحش داده ،هم با سنگ کیلو زده تو کمر من ،هم منو کتک
زده ،من چرا باید خسارت بدم و عذر خواهی کنم؟» بعد تو دلم گفتم:
«درسته انقالب شده اما هنوز اولشه و خیلی مونده تا خرتوخر بشه» .شما
قضاوت کنین؛ آیا این تقصیر منه که مردم حرفای تودلی منو میشنون؟ چون
آقای گنجی منو انداخت زیر مشت و لقد و بعد از ربع ساعتی گفت« :انقالب
اومده تا خرتوخری رو از بین ببره ،حالیت شد؟»
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پشت چشمان یخزده | نگار غالمعلیپور | چاپ اول ۷۸ | ۲۰۱۸ ،صفحه
| قیمت ۸ :پوند |
«لکهی سرخ ،بدترین لکهای است که میتواند در این دنیا وجود داشته باشد.
هرچه میکشم از همین لکههای سرخ میکشم .اولین باری که لکهی سرخ
وارد زندگیام شد دوازده سالم بود .موذی و خزنده ،تمام زندگیام را گرفت؛
لبانم را ،ناخنهایم را ...انگار برای زن شدن باید از این سرخها گذشت.
آنوقت بود که مثل ماهیِ قرمزی توی تنگ افتادم و منتظر دستی که بیاید
و آب را عوض کند ،و از لجن و هوای مانده نجاتم دهد .ا ّما وحشتناکترین
سرخ ،امروز حادث شد؛ روی پارچهی ِ
سفید لباسزیرم ،و درد .اصالً رسم
لکههای سرخ همین است؛ همیشه با درد میآید ،همیشه با درد آغاز
میشود .دوباره توفان درد از بطنام بلند میشود و تمام وجودم را به یغما
میبرد»..

طال | بهار بهزاد | چاپ اول ۱۸۴ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۳ :پوند |
همه آدمای روی این کره خاکی کتاب زندگی خودشون رو دارند ،حساب که
میکنی میبینی چقدر کتاب نانوشته و ناخونده وجود داره ،از گذشته تابهحال.
جالب اینکه هیچ کدوم از این کتابها چاپ مجدد نیستند ،هیچ کدوم
داستاناش شبیه هم نیستند ،هرکدوم به اندازه خودشون جذاب و خواندنی و
منحصربهفردند .میدونستی کتاب زندگی ما آدما مصوره؟ پر از تصویرهایی که
خلقشون کردیم ،رنگی و پر از حس .تعداد صفحات این کتاب  مصور ،به تعداد
روزها و سالهایی که عمر میکنیم ربطی نداره ،اون به خاطرهسازیهای ما
و اتفاقاتی که تو تموم لحظات عمرمون برامون پیش اومده بستگی داره .حاال
اگه خاطرهساز قهاری بودی ،اون تو پر از تصویر خاطراتته و کتاب زندگیت
حجیمتر .البته یه واقعیت بزرگ وجود داره چقدر رنگی بودن و براق بودن
تصاویر کتاب همه نتیجه عملکرد ماست».

دو زن در میانهی پل (داستانهایی از قبل و بعد مهاجرت) | نیلوفر
شیدمهر | چاپ اول ۱۵۲ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت ۱۰ :پوند |
«نه ما هیچ کدام اهل غرق کردن خود نبودیم .ما شناگرانی بودیم که
موفق شده بودیم خود را حتی در بینفسترین لحظهها روی اقیانوس
متالطم نگه داریم ،توانسته بودیم در طوفانیترین شرایط دست  و پا
بزنیم و وقتی دریا آرامتر شده بود ساحلی پیدا کنیم و در آن دمی
بیاساییم .پیش از اینکه   دوباره به آب برگردیم .وسط آب جایگاه
پناهندگان دنیا هر جایش که بودند ،در وطن خویش یا در غربت.
همین فکرها گویا همزمان از ذهن عزت نیز میگذشت .درست در
یک لحظه سرمان را باال و به هم نگاه کردیم و با لبخندی مشترک
چهرههایمان گشاده شد :لبخند شناسایی .شناسایی خود در دیگری و
دیگری در خود .پرسیدم« :اینجا منتظر قرارتون بودین؟»

دوار | میثم علیپور | چاپ اول ۴۹۰ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۸ :پوند |

کالغهای پایتخت | لیال اورند | چاپ اول ۸۴ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت:
 ۸پوند |
«کالغها به دالیل مشخص و در روندی نامشخص پایتخت را به سمت
مرزهای ناشناخته ترک کردند .چندی بعد خبرگزاریهای بینالمللی
از باران کالغهای سوخته در نزدیکیهای پایتخت سوئد خبردادند و
عکسهایی از جنازههای کوچک و بزرگ خشکشدهی کالغهای پخش
شده روی جادهها ،مزارع ،سقف خانهها و ماشینها منتشر شد .گردنهای
کالغها با پیچ و تابی به سمت باال خشک شده بود و منقارها همه رو به
سمتی بود که آنها از آن آمده بودند .همزمان در ایتالیا ،شمال و جنوب
ایاالت متحده ،برزیل و پرو هم اتفاقی نظیر آنچه در سوئد افتاده بود
رخ داد .منقار کالغ های باریده شده در آن مناطق نیز به سمت پایتخت
خودشان خشکیده بود.

دوار داستان آوارگی و بیوطنی آنانی است که خاورمیانه را موطن خود میپندارند.

اگر بخواهیم رویدادهای متنوع داستانیِ کتاب را پیرامون یک مفهوم
تجمیع کنم ،احتماال باید آن مفهوم را «وطن» یا «ایران» بدانیم؛ مفهومی
که راوی کتاب از آن باعنوان «کشی عظیمالجثه» یاد میکند ،کشی که
بهخاطر خاصیت ارتجاعیاش میتواند از یک شهر کوچک تا نیمی از
آسیا را درون خود جای دهد .راوی رمان باور دارد این کش اگرچه
سالهاست دوام آورده اما ...اتفاقاتی که در رمان «دوار» رخ میدهند
عموما نیمنگاهی به مفهوم وطن دارند و خواسته ناخواسته مربوط
هستند به آوراگی ،مهاجرت و بیوطنی .داستان با گفتوگوی «میم
عین» و «شیث» آغاز میشود ،گفتوگو میان دوست ،دو یار غار اما
گفتوگویی اجباری.

هنوز از اکالیپتوسهای یونسکو خون میچکد | عیسی بازیار | چاپ اول،
 ۱۴۴ | ۲۰۱۹صفحه | قیمت ۱۲ :پوند |
این کتاب حکایت استقامت انسانهایی است که برای آزادی ما جان دادند،
حکایت خاوران خوزستان است و ایستاده جاندادن آزادیخواهانی است
که به درختان تنومند «اوکالیپتوس» حیاط خلوت زندان یونسکو  بسته
شدند و گلوله بارانشان کردند و خون پاک آنان با درختان سوراخ سوراخ
شده در آمیخت .پیکر جانباختگان نصیب  گورستانهای بینام و نشان
شد و درختان ،این شاهدان خاموش که به صد زبان فریاد میکشیدند،
قطع شدند ،تا نشانی از جنایت و شاهدان بهجای نماند .اکنون آن جالدان  
بر باالترین مناصب قضایی «عدالت» تکیه دارند .اکنون این کتاب در
مقابل چشمان سفید علیرضا آوایی ،وزیر دادگستری جمهوری اسالمی،
رئیسی ،مسئول هیئت مرگ و دیگر جالدان زندان یونسکو گشوده و
خوانده میشود تا بدانند نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.

داستانِ فارسی ،رمان
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آنسوی چهرهها | رضا اغنمی | چاپ دوم ۲۳۸ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۱۴ :پوند |
زیرزمین بزرگی بود نیمهتاریک ،با فضایی یخزده و بیروح .بردیوارهای
رنگ و رورفته و دلگیرش چند پوستر از ویرانههای دزفول و آبادان
آویزان بود .مردی میانسال و آشفتهحال در بین خرابهها دنبال چیزی
میگشت .شاید خانهاش بود .و عکاس با چیرگی هنرمندانه ،دلهره جنگ
را با اندوه مرگ عزیزان ،در رخسار مردی گمشده در تنهایی ،به نمایش
گذاشته بود .تابلو با تصویر پپسی کوال و آن طرفتر پرچم الله اکبر ،در
زمینه رنگ سبز و تند ،زیر آفتاب داغ جنوب میدرخشید .در گوشهای از
پوستر ،با فلش راه کربال را نشان داده بودند و عکس امام و فقیه عالیقدر،
یکی اخمو و آن یک خندان ،اما هر دو سوار ابرها از باال آویزان ،انگار از
زیر سقف آسمان همه را میپاییدند.

شب جمعه ایرانی | جواد پویان | چاپ اول ۲۷۶ | ۲۰۱۷ ،صفحه | قیمت:
 ۱۴پوند
«با آرزو رفته بودیم به جلسه نقد كتابی تازه از یكی از دوستان جلسات
داستان خوانی ،یكی از حاضرین در جلسه جملهای از یکی از نویسندگان
آمریکای التین نقل می کرد ...من زندگی نکردهام من دیگری بودهام ...از
قول آن نویسنده میگفت كه گفته است من زندگی نکردهام  ...میخواهم
دیگری باشم .آن روز و توی آن جلسه برایم این جمله جا نمی افتاد كه كسی
زندگی نكرده باشد و منظور گوینده را نفهمیدم و گذاشته بودم به حساب
بازی های زبانی كه ابزار كار جماعت داستان نویس است»...

الیشا | فرزانه حوری | چاپ اول ۱۱۰ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۰ :پوند |
رمان الیشا ،خاطرات واقعی زنی یهودی اهل اتریش است .این رمان
روایت رنجیست که الیشا همانند بسیاری از هم کیشانش در آن
سالهای پر از خشم و درد و اندوه بر جان کشید.
«گذشتهی من با شب تولد پاتریشیا شروع شد و تا پیش از اون ،جز چند
تصویر تار از رفتن عمو ارمیا و نیکال و آرسن ،چیز زیادی یادم نمیاد.
داستانِ رفتن عمو ارمیا و بچهها رو هزار بار از زبون خاله ماری اینطور
شنیده بودم که ارمیا کنار درخت سیب ایستاده بود .همون درختی که از
سیبهاش شراب خونگی خوشطعمی درست میکردم که همه دوست
داشتن .چشم از من برنمیداشت .خجالت میکشیدم نگاش کنم .خودمو
با شال بافتنی دور گردن پسرها مشغول کرده بودم .بعد از ماهها تردید
و دودلی پیشنهاد ازدواجش را پذیرفته بودم... ».

توکای آبی | حامد اسماعیلیون | چاپ اول ۱۸۴ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت:
 ۱۱.۹۹پوند
دستهای بزرگ و گرمی داشت اما نمیشد فهمید در سرش چه میگذرد.
هرچه کردم نشد از ویزیت کردنش سر باز کنم .اول اینکه رهبانی رفیقِ
قدیمیِ من و از معدود اعضایِ کامیونیتیِ ایرانی است که سرش به تنش
میارزد .او برایش توصیهنامه نوشته بود و دیگر اینکه نتوانستم رویِ
همسرش را زمین بیندازم .اسمش سیمین بود اسمِ همسرش .خودش
بهمن میرانی .همسرش گفته بود یکی دو سازما ن حمایت از پناهندگان
حق مشاوره را پرداخت میکنند .بعدا فهمیدم سازمانی در کار نبوده
ِ
شرینک ایرانی در
است .به سیمین گفتم «چرا من را انتخاب کردید؟
تورنتو کم نیست».

پیش از تردید | فهیمه فرسایی | چاپ اول ۳۱۴ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت:
 ۱۵پوند |
پیش از تردید ،داستان جوان بینامی را بازگو میکند که در هرج و مرج
انقالب تهران بزرگ ،در تالش یافتنِ "منِ" خود و خوشبختی از
پس از
ِ
دسترفت هاش است؛ خوشبختیای که در دوران کودکی در ِ
لمس گذرایِ
گرمایِ ِ
دست مادربزرگ و باالرفتن از درخت اکالیپتوس محدود میشد و
پس از انقالب با مصادر هی خانهی مادری ،تنها در ذهن رویازدهی او شکل
میگیرد .در این حال اولین و آخرین چارهای که به فکر جوان بیخانمان
داستان خطور میکند ،روآوردن به ناممکنی دیگر است« :باالخره من
یهروزی د ِر این مملکت رو به هم میکوبم و میرم».

سندروم اولیس | رعنا سلیمانی | چاپ اول ۱۸۴ | ۲۰۱۷ ،صفحه | قیمت:
 ۱۱.۹۹پوند
«با قدم های تند به همان مکان دنجی که دراز کشیده بودم میروم.
از همانجا شیرجهای میزنم و تا اعماق آب همراه با دستۀ ماهیهای
سیاه کوچک تا میانۀ دریاچه شنا میکنم ،انگار مایعی از امنیت و آرامش
به تنم رسوخ میکند .آب سردتر از چیزی است که انتظارش را داشتم.
بهآرامی به موازات ساحل پیش میرانم ،دستم را به نردبان آهنی داخل
آب میگیرم ،پاهایم را در آب تکان میدهم و جلبکها را از پایم کنار
میزنم .احساس میکنم این زمین را دوست دارم ،اینجا زمینی نیست
که اولین قدمهای لرزان کودکیام را در آن برداشته باشم ،اینجا سرزمین
مادریام نیست و هیچ شباهتی هم به سرزمین مادری من ندارد ،اما حاال
استواری امن زمین را زیر پاهایم حس میکنم ،مهم نیست از کجا آمده
باشم حاال این زمین و این آسمان مال من است».

داستانِ فارسی ،رمان
گدار (در سه جلد) | حسین دولتآبادی | چاپ دوم۱۳۱۶ | ۲۰۱۸ ،
صفحه | قیمت دورهی سه جلدی ۴۵ :پوند
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ĹȒƥƨƤǄǄȄǀȄǅȊǀĹȀǆȄǄȄǸǀȅƨȀǁȊȄǁǾǉǫǾĲȊȄȁƩǿǎȄǀĺǾƥǺƥǊǵȋǢƥǻǊƤǅȋǺƤ
ǸǀȅƨȁƯǋĴǏǾƤǄƥƿƨǄǀĲȋƨǥǶƤȁǊǄǁǺĹƥȂȁǷĥ
ĹǀǅĳǅÚĥƤǄǽƯǺȁǻȂȄĹǁǺƘƥǺƤȅƮ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮریزاده

در نیم قرن اخیر  (از کودتا تا انقالب بهمن و چند سال بعد از انقالب)
مردم میهن ما شاهد حوادثی تاریخی و سرنوشت ساز بودهاند.
قهرمانهای رمان گدار در این برهه از تاریخ میهن ما و در کاروانسرای
حاجی سفیدابی چشم به دنیا میگشایند و با کوله باری سنگین از متن
جامعه و تاریخ میگذرند.

www.mehripublication.com

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮریزاده

ما بچههای خوب امیریه | علیرضا نوریزاده | چاپ چهارم| ۲۰۱۸ ،
 ۱۷۲صفحه | قیمت ۱۰ :پوند
«تو میتوانستی اتفاق نیفتاده باشی ،اگر چنین هم بود ،من میبایستی
تو را مییافتم ،مهم نیست کجا ،توی کوچهی عدلیه ،کودکستان مستوفی،
مدرسهی ایران ،کافه نوبخت ،قهوهخانهای تنها در مهاباد ،در شب تلخ
قزلقلعه ،یا شاید درکوچهی اطهری ،وقتی نیمهشبان ضربههای انگشت مرا
به در ،تنها تو میشنیدی.
میتوانستی اتفاق نیفتاده باشی ،و من از روی سنگفرشهای دانشکده
حقوق تا خیابان امیر اسماعیل سامانی «دوشنبه» و یک نفس ندویده بودم
و روزهی دیر و دور را باالی پلههای مدرسه الغبیک در «بخارا» نشکسته
بودم  .تو اما آمدی و همه متن را پُر کردی»...

خون اژدها | حسین دولتآبادی | چاپ اول | ۲۰۱۷ ،قیمت ۱۷ :پوند
«...از خیر دریا و ساح لگذشتم و دست شیوا راگرفتم و همپای او از
حاشیه باریکه آبی که از میان نیزار میگذشت ،آرام آرام رو به دهکده
مجاور ویال راه افتادم .طبیعت سرسبز شمال ایران و جنگل برای زنی
که از جنوب آمده بود ،تازگی داشت ،جنگل دامنة کوه را تا قله ،مانند
مخمل سبزی پوشانده بود .آفتاب ،هوای شرجی ،ماسههای نرم و خنک و
شیوا کافی بود تا سرشار و سبکبال ،دامن پیراهنام باال می زدم و از آب
و آفتاب و هوا لذّت می بردم .من تا آن روز پا برهنه ،با دامن چی ندار
ساز
نازک ،با موها ی آشفته و رها ،آزاد و بی پروا پرسه نزده بودم .پ 
سالها سرانجام از پرده ،از حجاب بیرو نآمده بودم ،سر و گردن و سینهام
را به آفتاب و نسیم سپرده بودم ،چشمهایم را بسته بودم و از گرمای
آفتاب ملس و بوی خوش نیزار و نسیم لذّت می بردم» .

سالم لندن | شیوا شکوری | چاپ دوم ۳۹۶ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت۱۴ :
پوند
«ماهها بود که عنوانی نداشتم .منتظر بودم که به طور کامل روی دنیای
کاغذی زاده شوم تا اسمم هم با من دنیا بیاید .در زهدان ذهنی نویسنده
نگران بودم که درست و سالم زاده نشوم اما باالخره دنیا آمدم ،البته تا
کامل شدم بیشتر از نه ماه طول کشید.
اگر خواستید شخصیتهای داستان را در دنیای بیرون از این کتاب پیدا
کنید ،باید بگویم دیگر آنی که در این کتاب معرفی شدهاند نیستند.
هر زمان که این کتاب را بخوانید ،شخصیتها البهالی کلمهها در تخیل
شما زاده میشوند و میان درک و دریافت شما زندگی را مرور میکنند.
لطفا مرا تنها نگذارید».

مریم َمجدَل ّیه | حسین دولتآبادی | چاپ اول ۲۲۴ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۱۴.۹۹ :پوند
«عشق! از عشق آوارهشدم؛ تا دیار فرنگ رفتم تا هر بار از تنهائی و
دلتنگی گذرم به کلیسا میافتاد ،در آن فضای نیمه تاریک وهمانگیز ،روی
نیمکت چوبی چندک میزدم و مدتها به تمثال باکر ٔه مقدس خیره نگاه
می کردم« :آمدی مریم َمج َدل ّیه؟!»  شاید اگر فکر خروج از مملکت و
سفر به اروپا از سر کمال نگذشته بود ،هرگز مسیحی نمیشدم و جالی
وطن نمیکردم .زمین ٔه اینکار به مرور و به رغم میل من قدم به قدم
فراهم شد .کمال از پا افتاده بود ،زانو زده بود و من چارهای نداشتم
و باید همه جا جور او را میکشیدم .گیرم پیش از ازدواج ،هر کاری که
انجام م یدادم ،از روی عشق و عالقه بود و از آن لذّت میبردم ،ولی
بعداز ازدواج انگار تبدیل به تکلیف و وظیفهام شده بود».

لیورا | فریبا صدیقیم | چاپ دوم ۴۱۰ | ۲۰۱۷ ،صفحه | قیمت ۱۵ :پوند
«پدر داشت تکهای از موهای جلوی صورت یک زن را کنار میزد .تکهای
نرم و لغزان .آن زن مادر نبود .چادر نازک زن روی شانهاش افتاده
بود و موهای بلندش ریخته بود روی چادر .نیمهی چهرهی هر دو را
میدیدم .آن زن تامار بود که تکیه داده بود به دیوار و پدر روبهرویش
ایستاده بود و یک دستش روی موی تامار و دست دیگرش روی بدن
تامار باال و پایین میرفت .هوا سرد نبود اما سرد شد .وحشتزده بودم.
نمیخواستم ببینم .نمیخواستم دیده شوم .شاید پدر دارد او را برای
دردهایش دلداری میدهد .شاید پدر دارد ...اما نه .چشمهایشان از
همان دور شکل دیگری داشت .لبهایشان و دستی که دراز شده بود و
تکه مویش را پس میزد ،لبهای تامار که باز مانده بود و ...وحشتزده
کف پشتبام نشستم».

داستانِ فارسی ،رمان
WITH OPEN EYES

داستانِ فارسی ،رمان

چشـم بـاز و گـوش بـاز | زکریا هاشمی | چاپ دوم۳۷۶ | ۲۰۱۸ ،
صفحه | قیمت ۱۷ :پوند |
جنایات جنگ داخلی اسپانیا را پیکاسو در گرنیکا به مدد خطوطی که هر
یک به ظاهر سادهاند ،ولی ترکیب شان به غایت پیچیده و گویا هستند،
ابدی و ملموس کرده است؛ هاشمی هم با «چشم باز و گوش باز» در راهی
مشابه گام گذاشته و اثری به گمانم ماندگار و سخت جانکاه در بارهی
جنایات جنگ ایران و عراق و دلیریها و دنائتهایش آفریده است( .دکتر

آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتهاند | مهدی مرعشی | چاپ اول| ۲۰۱۸ ،
 ۱۴۸صفحه | قیمت ۱۳ :پوند |
«بعدها هم نه او ،نه شیوا و نه آدریانا هیچ کدامشان از آن مسیر نگذشتند و
هیچ کدامشان نرفتند در سایهبانش بایستند تا مثالً باد نیاید ،یا باران نزند به
همهجایشان یا برف سنگین آن زمستانها جان به سرشان نکند .یعنی دیگر
به یادش نیاوردهاند .تنها راه خالصی از تمثیلی که ماهیتش عوض نمیشود
فراموش کردن آن است .برای همین هم آن ایستگاه تمثیلی است که دیگر
نیست .به همین سادگی .اما در عالم واقعیت ایستگاه بود ،وجود داشت ،و
ایستگاه هست ،وجود دارد .در تقاطع بین دو خیابان ،بین دو ایستگاه اصلی
متروی شهر ،کمی باالتر از کلیسای معروف شهر اما بعدها که شاید خیلی هم
بعدها نبود و فقط بعدی بود که از پس بعدی دیگر میآمد ،باز هم آنها به
یادش نیاوردند و هنوز هم به یادش نیاوردهاند».

این کتاب  « چشم باز و گوش باز» یک تفاوت اساسی با آنهای دیگر دارد.
چشم نویسنده از میان تمام سطور آن وق زده ،به من نگاه میکند و با
دندان غرچهای از سر خشم و ترس و ریشخند و لجاجت مرا به چالش
میطلبد( .دکتر صدرالدین الهی  30 ،سپتامبر  2004روزنامهی کیهان لندن)  
خانه بان | مریم دهخدایی | چاپ اول ۸۵ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت ۸ :پوند
«مامان چادرش را درست میکند و دستش را جلوی من باز میکند.
اسکناس توی دستش مچاله شده بود .هیچ وقت کیف پول نداشت.
«اینو بابایت برای خرید خانه داده .میوه و سبزی و از این چیزا .فکر
میکنی از این پول چیزی بماند ،دو تا بستنی بخریم؟»
قلبم مثل همان اسکناس مچاله شد .هر بار یادم میافتد ،بدتر از دفعهی
اول مچاله میشوم .مشت مامان را میبندم .نهال توی کالسکه خواب بود.
دو تا بستنی بزرگ سفارش میدهم .جوری که نصفش را دور میریزم.
مامان تشکر نمیکند ولی بستنی را با خجالت تمام میخورد .از آن به
بعد یخچال مامان از بستنی خالی نشد .میگویم« :انگشتر قشنگی است.
مبارکتان باشد .هم انگشتر .هم سالگرد ازدواج».

£ 13.00

عباس میالنی 10 ،سپتامبر  2004روزنامهی کیهان لندن)

www.mehripublication.com

ﺑﺮدﯾﺎ ﺣﺪادی

دیرمات | سعید منافی | چاپ اول ۱۳۲ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت ۱۰ :پوند

.
.
ﺪ
ش
ﺖ

«زندگی تو کلمه کم ندارد ٬زن کم دارد .زندگی تو ٬زندگی کم دارد.
زنها میآفرینند فراموش کردهای؟ همیشه آفریدگار قدرتش میچربد.
مجسمههای بهترین مجسمهسازان تا به حال نتوانستهاند پیر شوند اما
نوزادانی که به دنیا میآورند پیر میشوند و میمیرند .دلخوش شدهای به
آلتت .باوری که خدا با چیزی شبیه شیپور ٬روح دمیده است به کالبد گل.
آلت تو شیپور شده است و این نشانه سبب شد که خدایان خصلتی مردانه
داشته باشند».

£ 17.99

ﺑﺮدﯾﺎ ﺣﺪادی

و آﺳﻤﺎن ﺑﺎرﯾﺪ
از داﻣﻦ اﺑﺮﻫﺎی ﺧﻮد
داﻧﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﺑﺎران را
در ﺑﺴﺘﺮ ﮔَﺮدآﻟﻮد ﺑﺮگ
ﺑﻮی ﺧﻔﺘﻪی ﮔﻞﻫﺎ
در ﺑﺴﺘﺮ رود ﮔﺬارد ﻣﺎﯾﻪی ﺣﯿﺎت را
از ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﺮهی ﺑﺎز
ﮔﻮش ﺑﻪ ﺻﺪای ﭼﮑﻪﻫﺎ دادم
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺸﮑﻦِ دﺧﺘﺮﮐﺎن ،آرام
از ﻧﺎودانﻫﺎی آرزو ﺑﻪﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ
دﺳﺘﻢ ﺳﻮی ﯾﺎس ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺮود ﺑﺎران ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد
ﯾﮏ ﻗﻄﺮه در اﻧﮕﺸﺖ
دو ﻗﻄﺮه در دﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎزوﯾﻢ ﺑﺎزیﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻦ در ﻋﻈﻤﺖ اﺑﺮﻫﺎ
ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺎران را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم.

بگذار زنده بمانم | بردیا حدادی | چاپ دوم ۵۰۴ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۱۷.۹۹ :پوند
«مینویسم ،از زبان انسانهای زیبا و ظریفی مینویسم که عشق ،محبت و
دوست داشتن را به ما میآموزند و در عین برابری و اغلب در نهایت دانایی،
استقامت و مقاومت بهعلت پشتکار برای بهسامان رساندن خواستهها و
آرزوهای از دست رفتهی خود قهرانه عقب رانده میشوند و با تمام سعیای
که در بهگوش رساندن صدای خود دارند باز گوش و ذهنهای زیادی شنیدن
و درک این پیامها را به دست فراموشی و سهلانگاری میسپارند .با قصهی
زندگی کوتاه شخصیت نخست نوشتهام اولینبار در صفحهی سایت پارسی
زبان بیبی سی آشنا شدم ،دختر جوانی».
بوتههای تمشک | محمد خوشذوق | چاپ اول ۵۰۴ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۱۴ :پوند
«فروغ موقعی که اسم یاور را شنید تکان خورد .مارال ادامه داد:
«یاورجوانی خوش سیما از اهالی شمال بود و با بابا کاووس بنایی میکردند.
او از نه سالگی روزها کار کرده و شبها درس خوانده بود تا بتواند دیپلم
بگیرد .او حقیقتاً استاد ریاضی ،فیزیک و ادبیات بود .داخل خانهاش کتابخانهای
بزرگ داشت و هر چه که الزم داشتی از فلسفه ،تاریخ ،ادبیات و سیاست گرفته
تا رمانهای مختلف ،میتوانستی آنجا بینی .او ضمن کار بنایی به بچههای
خانوادههای تنگدست و همکاران بیسوادش درس میداد و بدون چشمداشت
مالی کمک میکرد .من و سارا و برادرانم هم از وجود پرمهرش بهره مند
میشدیم .بابا کاووس برای ما چنین تعریف کرده است که' وقتی او از شمال
آمد ،پیش مرد ثروتمندی به نام داریوش که بساز بفروش بود کار گرفت»'.

رمان  .ترجمه
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سرای شابندر | محمد حیاوی | برگردان :غسان حمدان | چاپ اول،
 ۱۴۴ | ۲۰۱۹صفحه | قیمت ۱۱.۹۹ :پوند
رمان سرای شابندر به زبان عربی در بیروت و تونس منتشر شده است.
نخستین رمان محمد حیاوی «مرزهای آب» و در اعتراض به سنتهای جنوب
عراق بود« .فاطمه خضراء» دومین رمان او بود که پس از انتشار در سال
۱۹۸۵و انتخابش بهعنوان بهترین رمان عراق ،به دلیل محکومیت جنگ ،از
کتابفروشیها جمع شد .سومین رمان حیاوی «سرای شابندر» است؛ پس از آن
نیز رمانهای «خانه سودانیها» و «سیرت پروانه» از او به چاپ رسیده است  .
رمانی بسیار جالب ،داستانهای آن درهم بافته شده وزبان آن روان است .ما
قویًا توصیه می کنیم آن را بخوانید.
ـــــ رادیو مونت کارلو ،پاریس
پرندهی شب | نویسنده :اینگه بورگ بایر | برگردان :گلناز غبرایی |
چاپ اول ۴۵۲ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۸ :پوند
هر شب که به بستر میرفت ،تا وقتی که خواب به سراغش بیاید به
کاغذهای انبار شده در اتاقک تنگش خیره میشد و هزاران احساس
عجیب به سراغش میآمد .اول همان احساس که همیشه وقتی چاپ
یک کتاب با موفقیت به اتمام میرسید ،داشت :ترکیبی از غرور ،سبکی،
اشتیاق و امید و طبیعتاً ترس .فقط میشد آرزو کرد نوزادی را که رهسپار
جهان کرده مورد قبول واقع شود .تضمین و اجباری در کار نبود و این
مقبولیت به صدها عامل وابسته بود که هرکدام به نوبهی خود مهم
بهحساب میآمدند؛ زمان مناسب برای عرضه ،موضوع روز ،فروشندگان
زرنگ که با اطمینان برای کتاب تبلیغ کنند ،خوانندگان مناسب که بخوانند
و به دیگران توصیه کنند...

حرامزادهی استانبولی | نویسنده :الیف شافاک | برگردان :گلناز غبرایی |
چاپ اول ۳۷۸ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۴ :پوند
آرمانوش نوزده ساله زیبا و باهوش است .اما میل دارد ریشههایش را
بهتر بشناسد .او که تمام زندگیاش را با مادر و ناپدری ترکش در آمریکا
گذرانده ،باالخره تصمیم میگیرد به استامبول سفر کند تا با گذشتهی
پدر ارمنیاش آشنا شود .اما به آنجا که میرسد ،نمیداند از چه چیز باید
بیشتر حیرت کند :از مهماننوازی گرم خانوادهی ناپدری ،از شخصیتهای
عجیب و غریب افراد خانواده که همه زن هستند و یا از بیتفاوتی
مطلقشان در مقابل تاریخی ترک ـ ارمنی.فقط جوانترین عضو خانواده
یعنی آسیا که بیپدر بزرگ شده میتواند بفهمد که چرا آرمانوش این
همه سوال دارد.این دو دختر جوان باهم سراغ اسراری میروند که از
صد سال پیش بر دوش خانواده سنگینی میکرد ،اسراری که ارتباطی
تنگاتنگی با یکی از تاریکترین دوران ترکیه داشت.

رمان  .ترجمه
گواپا | سلیم حداد | برگردان :فرزام کوهسار | چاپ اول۳۲۰ | ۲۰۱۸ ،
صفحه | قیمت ۱۷ :پوند
سلیم حداد نویسندهی همجنسگرای عرب ،در کتاب جدید خود گوآپا ،شرح
زندگی جوانی همجنسگرا به نام «راسا» را روایت میکند .او که ساکن یکی
از کشورهای خاورمیانه است ،در آستانهی وقایع سیاسی موسوم به بهار عربی،
درگیر رابطهای عاشقانه میشود .همهچیز به خوبی پیش میرود تا اینکه یک
شب مادربزرگش پرده از حریم خلوت او و یارش برمیدارد.
… امروز صبح با شرم آغاز شد .شرم صبحگاهی برایم تازگی نداشت ،ای ن بار
اما با یادآوری وقایع دیشب ،تصاویر وحشتناکی جلوی چشمم آمدند ...با این
وجود ،کنترلی بر آنچه تِتا دید ،نداشتم و نبودنش کنار تختم یعنی اینکه قصد
نداشت همانطور که قول داده بود ،افتضاح دیشب را در گوشهای از ذهنش
بایگانی کند ...چه چیزی او را وا داشت از سوراخ در نگاه کند؟

هنرمعاصر

هنرمعاصر

سفر ایشتار به دنیای زیرین | گردآورنده و تصویرگر :نجوا
عرفانی | چاپ اول ۳۸ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۴۵ :پوند
در اسطورههای کهن میانرودان ،ایشتار ،ایزدبانوی عشق ،جنگ
و نیروی جنسی و ملکه آسمان و زمین است .او در درونش دو
قدرت درهم نهفته زندگی و مرگ را میپروراند.
او به شکل ستاره صبح و شام ،متولد شدن انسان و حیوان و
گیاه را در شب و روز سرپرستی میکند و تقسیم نیروهای
زندگیبخش و باروری را بهعهده دارد.

با ِد تازیانه خورده | مژن مظفری | چاپ اول۲۱۸ | ۲۰۱۸ ،
صفحه | قیمت ۳۵ :پوند
این کتاب نتیجه سالها تالش و کوشش به همراه آفرینش آثار
هنری است .زیباترین دستیافت من در زندگی  ،تجربه بودن
در فضای «اکنون» است.
سالهای بسیاری به طول انجامید تا این این نکته را دریافتم.
دردها و غمهایی که از گذشته نشأت میگرفت به همراه
آرزوهای بیکران آینده ،سالها مرا در زنجیر خود داشتند .باید
مثل آب جاری بود و جریان داشت تا تازهگی خود را حفظ کرد.

من آنجا پشت خورشیدم | مجموعه آثار عکاسی منصور
محمدی | چاپ اول ۱۰۶ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۳۹.۹۹ :پوند
منصور محمدی عکاس و طرا ِح کُرد ،کارشناس ارشد طراحی
گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،مدرس
دانشگاه و عضو انجمن طراحان گرافیک است ،وی چهارده سال
است مشغول به عکاسی ست که مجموعاً  32نمایشگاه انفرادی
و گروهی در کشورهای ایران ،آلمان ،نروژ ،عراق و ارمنستان
داشته .او همچنین برگزیده جشنوارههای ملی و بین المللی
متعددی از جمله MIFی ژاپن Photo Awards  ،آمریکاPhoto ،
 Angelانگلستان PSA ،آمریکا و اسلووِنی و ...شده است.

£ 45.00

این است بدن من | رضا رفیعیراد | چاپ اول۶۰ | ۲۰۱۷ ،صفحه
| قیمت ۳۵ :پوند
اگر تاکنون زنان ،مسیح وار بدن خویش را بر اساس دیگر خواهی
تقسیم نموده اند ،اما حقیقت این است که زن حق دارد در
آزادی کامل درباره وضعیت بدنی اش تصمیم اتخاذ کند .هرگونه
فشار خارجی که این قانون را نقض کند ،محکوم است .بدن زن،
حریم خصوصی اوست و هر گونه تعرض به این حریم ،نقض
حقوق انسان است .هرگونه تغییر در وضع ظاهری و داخلی
بدن زن باید بر اساس رضایت او باشد .پوشش ،خشونت های
خانگی فــیزیکی ،قتلهای ناموسـی ،ختنه دختران ،بـارداری و
سقـط جنین ،مـی تواند مـشمول نقض حق بـدن زن باشد.

منظومهی ناپیوند واله،گی | شعر داستان از الهه رهرونیا؛
نقاشی حبیب مرادی | چاپ اول ۱۰۸ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت:
 ۴۵پوند |
«منظومه ناپیوند واله،گی» شامل هفت شعرداستان از الهه
رهرونیا و هفت تابلو از حبیب مرادی است .ترکیبی تازه  ،پر
از حرفهای ناگفته از نسلی خاموش .منظومهای تصویری  از
دو هنرمند متولد  ۱۳۵۶خورشیدی که هر کدام با نوآوریهای
خاص خویش در آفرینش ،درهای ناگشودهای را رو به مخاطبین
خود میگشایند.
الهه رهرونیا که در سالهای پایانی دهه هفتاد فعالیت جدی خود
را در عرصههای نویسندگی ،شعر ،نقد ،بازیگری و کارگردانی
آغاز کرد ،اکنون پس از بیست سال تالش پیوسته ،چهار کتاب
منتشر شده ،سلسله نقدهایی پیش از مهاجرت از ایران ،ده
کتاب منتشر نشده ،چهار پرفورمنس رقصتاتر و یک فیلم نیمه
بلند را پس از مهاجرت در کارنامه خود دارد« .منظومه ناپیوند
واله،گی» اولین کتاب رهرونیا است که در تبعید منتشر میشود.
حبیب مرادی نیز نگارگر جریانساز و نوآوری است که نقاشی و نگارگری را از نیمه دهه هفتاد خورشیدی
آغاز و کارنامه پربار خود را با ده نمایشگاه انفرادی ،هفده نمایشگاه گروهی ،داوری چند جشنواره داخلی و
جوایز متعدد در حوزه نگارگری به تثبیت رسانده است.

نمایشنامه
ادبیات ،بازی ،بدن :در جستجوی فضاهای درـ بین | گردآوری و ترجمه:
مازیار هنرخواه | چاپ اول ۱۵۶ | ۲۰۱۷ ،صفحه | قیمت ۱۲ :پوند
این مجموعه شامل محتوایی چندرشتهای و چندرسانهای با تمرکز بر
هستیشناسی بدن ،هنر تئاتر و اجرا است .مطالبی که اینجا کنار هم قرار
گرفتهاند ترجمهی متنهایی هستند که پیش از این بعضی از آنها توسط
مترجمان دیگر منتشر شده یا خطوطی از آنها پیگیری و حتا اجرایی شده
است .نگرش این کتاب ساده و روشن است :هنر معاصر بنا به ضرورتهای
جهان معاصر و چندپارگیهای مکانی ـ زمانی انسان معاصر که زندگیاش حول
چرخهی کاال و اقتصاد تعریف میشود روشهایی برای درگیر کردن مخاطب
در تجربهی هنری ارائه میکند تا هنر محدود به توزیع در ساختارهای کاالیی
توزیعی که از پیش فرم کاال را تعریف میکنند نباشد و برای مخاطب خود
چیزی یگانه یا تکین که خود او در نوعی تعامل آن را دریافت میکند داشته
باشد .درک هستیشناختی بدن ،تجربهی زیسته و زندگی روزمره ،نشانهشناسی زندگی روزمره ،زمان فراغت و زمان
کار ،چه به صورت تئاتری ،یا تحلیل نظری و مقاله و شعر ،به شکل عام و نیز در رابطه با هویتی خاص مثل زنان ،از
مضمونهای این کتاب محسوب میشوند که از میان مقول هها و فرمهای مختلف ترجمه شدهاند .کنار هم گذاشتن
آنها در اینجا برای نشان دادن معنای غیر منسجم اما روشنی از امکان انتقال این مضامین و خوانایی واضح آنها در
زبان فارسی است.

خاطرات
آرزوهای کال | فرانک مستوفی | جلد اول :چاپ اول ۲۱۰۸ ،؛  ۲۵۶صفحه؛
 ۱۴پوند | |جلد دوم :چاپ اول ۲۰۱۹ ،؛  ۳۲۶صفحه؛  ۱۷.۹۹پوند |
خاطرهها مرز نمیشناسند .زمان ندارند و گاه برای ما خدایی میکنند.
میتوانند همزمان امیدی در کالبدمان بکارند که همۀ وجودمان بشود جوانه،
گل یا حتا ریشه! و اینها خاطرههایی هستند از جنس ناب خواستنُ .سر
خوردن روی بام بلند خیال ،از آنها که گاه دلمان میخواهد زمان را از عرض
تا کنیم بگذاریم زمین تا زودتر به آن لحظه برسیم که بشود چشمها را بست
و رویا بافت...اما خاطرههایی هستند که ما در ترسیم آنها نقش نداریم و
گاه با دیدن تصویری ،چهرهای یا شنیدن شعر و آوایی آشنا هجوم این یادها
ما را مدتها مسحور میکند .نسل من اما سهم بیشتری از خاطرههای دوم
برده است .نسل من تصویرگر زندگی در دو جهان وارونه است .پنهان و
آشکار! جهان آشکار را مانند لباس جنگاوران یونان باستان زمخت و بیقواره
بر تنمان کشیدند .اما جهان پنهان هرآنچه برای ادامه در این زندگی دوگانه
نیاز داشت با خود همراه کرد .کتاب به شرح زندگی نسلی میپردازد که در یک بزنگاه تاریخی ،بدون فکر و شتابزده
مانند سربازان صفحۀ شطرنج در یک بازی از پیش باخته ،پیش میروند و هر کدام در ایستگاهی از زمان مات شده
و تاوان پس می دهند...

خاطرات
گذ ِر عمر (خاطرات یک پرستار) | فرزانه جامعی | چاپ اول۸۲ | ۲۰۱۹ ،
صفحه | قیمت ۱۰ :پوند |
«پرستاری یکی از مشاغل حساسی است که با جان مریض مرتبط و
در نهایت ،بقای زندگی خانوادهای را میتواند تضمین کند .با ورود به
این شغل حساس صفات بارزی مثل محبت ،شجاعت ،گذشت ،صبر ،و
انسانیت ...در شخص متبلور میشود .پرستاری جزو مشاغلی است که
بایستی عالقه و کششی عمیق در شخص باشد تا بتواند سالیان متمادی
به این شغل ادامه بدهد .افرادی که بهعنوان شغل و ممر درآمد به آن
نگاه میکنند ،اغلب یا رها میکنند و یا به دنبال شاخههای منشعب از
این رشته و کسب فوقلیسانس و دکترا میروند و در زمینه تدریس
دانشگاهی یا مدیریت موفق میشوند».
هی دلم میخواهد بخوابم | مهشید جهانبخش | چاپ اول۱۰۲ | ۲۰۱۹ ،
صفحه | قیمت ۹.۹۹ :پوند |
«هی دلم میخواهد بخوابم و خواب تو را ببینم .خودم را روی تختش
مچاله کردم؛ چشمهام تازه گرم شده ،انگار کسی مرا در آغوش کشیده،
دستهایش دور بازوهایم حلقهزده آنقدر سفت که رها نشوم .خواهرم
تمام سعیاش را کرده بود که من آرام بگیرم .باز خیال مرا با خود برد،
خیلی دور».
«تو حتی بر سر مزارخودت عکس یادگاری داری ،آن زمانی که بر سر مزار
پدرت نشسته بودی هیچ فکر میکردی که بر سر مزار خودت نشستهای،
آخ بابا تو با ما چه کردی؟»
من به روشنی اندیشیدهام ،من به صبح | ...عباس منشیرودسری؛ به
کوشش :بانو صابری | چاپ اول ۲۹۸ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۴.۹۹ :پوند |
ِ
کتاب عالوه بر شعرهای عباس منشیرودسری شامل دلنوشتههایی است
که در دوران حبس عباس برایش مینوشتم ،همچنین خاطرات دیگران
از عباس ،به عالوه فکر میکنم این کتاب حاوی اسناد و مدارکی است
که بعدها میتواند مورد استفاده عالقمندان به تاریخ دهه اول انقالب
و بهخصوص فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷قرار بگیرد.

طنزفارسی

خاطرات
زخمهایبیالتیام | خاطراتفرشتههدایتی | چاپ اول ۲۳۲ | ۲۰۱۷ ،صفحه
| قیمت ۱۱.۹۹ :پوند |
وقتی به خاطرات دردناک گذشته ،به روزگار سپری شده ،و عمری که بر
باد رفت ،فکر میکنم ،گرچه در خود میخزم و دلگیر میشوم ،اما ناگهان
نهیب حافظ را هم بیاد میآورم که« :بگذرد این روزگار تلختر از زهر»...
لذا جایی برای ناامیدی نمیماند .کسوف ،آنجا که کامل میشود ،همان
نقطه آغاز روشنایی است و شب ،وقتی به غایت خود میرسد ،سحر سر
میزند .بر همین اساس ،یقین دارم ارتجاع حاکم بر میهن ما نیز ،روزی،
بنا بر همهی قانونمندیهای تاریخی ،به سراشیب سقوط نهایی خواهد
افتاد ،هرچند به اعتقاد من «مشکل جامعه ایران با جابهجا شدن و دست
به دست گشتن قدرت سیاسی ،حل نخواهد شد».
روزی كه پیر شدم | نوشابه امیری | چاپ اول ۱۶۴ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت:
 ۱۲پوند

»ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮔﺮﺑﻪ را از درﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورم ﯾﺎ ﻋﻨﮑﺒﻮت را ﺳﻮار آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻓﻮارهﻫﺎ را ﺑﯽﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ دﻟﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﺑﺮای ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮخ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﺮاغﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ
دﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﻢ) ...اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر اﺳﺖ(...
ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺧﻮش آﻣﺪی«!...

«روزی كه پیر شدم» بازخوانی سالهای  ۶۰در پس دیوارهای بلند
زندانهای ایران است؛ سالهایی كه خانواده زندانیان ،اگرچه آزاد ،اما
همپای زندانیان خود ،سلولهای انفرادی ،شكنجه و نابود شدن كرامت
انسان را زندگی كردند.

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺷﺎﭘﻮر ،ﻓﺮﻧﺎز ﺗﺒﺮﯾﺰی
ﺑﻪ
ِ

www.mehripublication.com

ماال | محمد خوشذوق | چاپ دوم ۸۷۴ | ۲۰۱۷ ،صفحه | قیمت دورهی
دو جلدی ۲۴.۹۹ :پوند |
ماال ،یاد نوشتههای محمد خوشذوق است از دوره نوجوانی و جوانی ،کار
در این دورهها ،سپس گذراندن دوره سربازی ،استخدام در ادارهی بندر و
کشتیرانی بندر انزلی ،اعتصابهای کارگری ،کاندیدا شدن او از سوی سازمان
چریکهای فدایی خلق ،دوره اول مجلس سال  ،۵٨و بعد تبعید و اخراج از
کار و دستگیریها و در نهایت حبس طوالنی مدتش در زندانهای تهران،
چالوس ،انزلی و رشت و جاهای دیگر ،که مدت یازده سال طول میکشد.

قلبم ترانهی تکرار است | گزیدهی آثا ِر پرویز شاپور | به انتخاب :کامیار
شاپور ،فرناز تبریزی | چاپ اول ۱۴۴ | ۲۰۱۷ ،صفحه | قیمت ۲۳ :پوند

ﮔﺰﯾﺪه آﺛﺎر ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر

و ﮔﻮﯾﻨﺪه ،ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﯾﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎی »از
ﺧﻂ روی دﯾﻮار«
ﺷﺪه اﺳﺖ .وی
ﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ.

طنز علیرضا که در شکل از وسایل روزگار فضای مجازی بهره میبرد و در
مضمون از شعر ایرج میرزا سادهتر و از زبان معیار طنزنویسی حتی بُرندهتر
است ،رسانههای رسمی را م یرماند .و سردبیران ترسو را میگریزاند .و
علیرضا چون همه آنان که بیپروا به دریا میزنند ،تنها ماند و...
داستانکهای علیرضا که نخستینبار در «روز آنالین» منتشر شده ،اولین بخش
از میراث کار ی اوست که بعد از مرگ جانسوزش منتشر میشود.
ــــــ از مقدمه کتاب ـ هوشنگ اسدی

ﻗﻠﺒﻢ ﺗﺮاﻧﻪی ﺗﮑﺮار اﺳﺖ

ﺧﻮاﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان
ه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،اﮔﺮﭼﻪ
ﺧﻮد ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺪن ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن

لبخند از پشت سیم خاردار | داستانکهای علیرضا رضایی | به کوشش:
هوشنگ اسدی |
چاپ اول ۴۰۶ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۶.۹۹ :پوند

اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﻪ
ِ

ﮐﺎﻣﯿﺎر ﺷﺎﭘﻮر
ﻓﺮﻧﺎز ﺗﺒﺮﯾﺰی

«میتوانم گربه را از درخت پایین بیاورم یا عنکبوت را سوار آسانسور کنم،
میتوانم فوارهها را بیمزاحمت جاذبه به هر کجا که دلم بخواهد بفرستم و
برای گلهای سرخ که در انتظار چراغهای راهنمایی ایستادهاند دست تکان
بدهم( ...اینجا سرزمین نگاه پرویز شاپور است) ...به نگاهم خوش آمدی»!...
نوشتن دربارهی پرویز شاپور به مراتب از صحبت کردن دربارهی او و آثارش،
زندگی و تجربیاتش سختتر است ...نوشتن دربارهی او سخت است چرا که او
بهخوبی خود را در صدها جملهای که تحت عنوان کاریکلماتورهایش شناخته
میشوند ،توضیح داده است .اما ممکن است یک خوانندهی اتفاقی ،در مواجه
با تنوع و تعدد این جملهها دچار گنگی مطبوعی شود و بعد از آن ،با حفظ
یک فاصله ،شاپور را در لیست نویسندگان محبوب خود نگه دارد.

پژوهش ،نقد ادبی
داستان شهر ممنوعه (پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران) | کامیل
احمدی | چاپ اول ۲۹۴ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۳۵ :پوند |
این کتاب حوزۀ نادیدۀ جنسیت در ایران را با نگاه به جنبههای متعدد
و پیچیدۀ هویت جنسی و ظرافتهای آن در اجتماع دگرباشان در بستر
شناخت روبهفزونی از گرایشهای جنسی بررسی میکند .در عین حال،
این مطالعۀ مردمشناسانه کجفهمیهای رایج دربارۀ دگرباشان و جنسیت
در ایران را بهچالش میکشد و افسانهها و روایتهایی را که اغلب سبب
شناخت نادرست از جنسیت و تدوین سیاستها و رویههای اشتباه
شدهاند ،نقد میکند تا زمینهساز رویکردی جامعتر شود.

دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران | اسد سیف | چاپ اول۴۰۸ | ۲۰۱۹ ،
صفحه | قیمت ۱۷.۹۹ :پوند |

سیف در این اثر کوشیده است پدیدهی همجنسگرایی و "دگرباش" بودن جنسی
ِ
فرهنگ ایرانزمین بازکاود .او در ادامهی کار،
را از کهنترین سالیان تاریخ و
این پدیده را با آمدن اسالم به ایران دنبال کرده ،میکوشد در واکاوی رفتار
جامعه نسبت بدان ،پیشزمین هی تاریخی آن را آشکار گرداند ،چیزی که در فکر
و رفتار امروز جامعه جاریست" .مرد کیست و زن کدام است"" ،هویت جنسی"
چیست" .وسوسههای تن" و "فانتزیهای جنسی" چه جایگاهی در هستی انسان
دارند .نگاه تاریخ و فرهنگ ما به پدیدهی "دگرباش" جنسی چه و چگونه بوده
است؟ این نگاه چه بازتابی در ادبیات ما داشته است؟ ادبیات دگرباشان جنسی
ایران و موضوع آن چه جایگاهی در ادبیات معاصر ما دارد .نگاه جامعه به این
ادبیات چیست؟ "دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران" نخستین اثر است در
زبان فارسی که به این موضوع میپردازد.

نواندیشان دینی ،روشنگری یا تاریک اندیشی | جالل ایجادی | چاپ
اول ۳۲۲ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۷ :پوند |
جالل ایجادی بهمثابه یک جامعهشناس ،فصل تازهای در سیر اندیشه در ایران
میگشاید .کتاب حاضر« ،نواندیشان دینی ،روشنگری یا تاریک اندیشی» یک
رویداد مهم در تاریخ اندیشه روشنفکری است .جالل ایجادی در این کتاب
با نگاه جامعهشناسانه به بررسی و نقد تمام نواندیشان دینی میپردازد و
نشان میدهد که جامعه ایران نیازمند مبارزه فکری علیه این ایدئولوگهای
اسالمگرا میباشد .نخبگانی مانند جالل آلاحمد ،شریعتی و سروش ،دشمنان
پروژه مدرنیته در ایران هستند و بنابراین روشنفکران باید از فرصت طلبی
و تردید دست برداشته و با شجاعت به نقد اسالم و نواندیشان دینی اقدام
نمایند .از نگاه او جامعه ایران نیازمند مدرنیته فکری و تعمیق سکوالریسم
است و به این خاطر انتقاد اسالم و قرآن و نواندیش دینی ،شرط الزم مدرنیته
میباشد.

پژوهش ،نقد ادبی
بررسی تاریخی ،هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن | جالل ایجادی |
چاپ اول ۳۹۲ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۲۳ :پوند |
کتاب «بررسی تاریخی و هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن» از جالل
ایجادی ،یک نوشته تحقیقی آکادمیک در زمینه اسالم شناسی و پژوهش
علمی در باره قرآن بشمار میآید .این کتاب ،یک شناخت علمی قرآن
منطبق بر روش تاریخی هرمنوتیک ،را عرضه نموده و بدور از توهم
و تقدس ،شرایط پیدایش و شکل گیری و تغییرات تاریخی قرآنی را
توضیح میدهد .قرآن منشا جادوئی ندارد بلکه محصول تاریخ اجتماعی
و سیاسی قلمرو سامی و عربی و قدرت سیاسی خالفت عربی است .این
پژوهش به خواننده اجازه میدهد تا تاریخ واقعی و مضمون تاریخی
قرآن درک شود.
غرور و مبارزهی زنان؛ تاریخ انجمنِ زنان فمینیست در نروژ از | ۱۹۱۳
الیزابت لونو | برگردان :مهدی اورند .متین باقرپور | چاپ اول| ۲۰۱۸ ،
 ۴۶۰صفحه | قیمت ۳۴.۹۹ :پوند |
«غرور و مبارزهی زنان» بررسی جامع و دقیقی است از چالشهایی که
یک قرن مبارزهی زنان نروژی در مسیر برابری جنسیتی با آن مواجه
بوده است .نویسنده نگاه دقیق و موشکافانهی خود را با قلمی روایی
درآمیخته ،از دههی  ۱۸۸۰که سازمانهای زنان رفتهرفته حول محور
مبارزه برای حق رای شکل میگرفتند آغازیده است و شرح شگفتی از
افت و خیزها ،خالقیتها ،ائتالفها و انشعابها ،شکستها و پیروزیها
و از پا نیفتادنهای یکی از موفقترین جنبشهای اجتماعی یکصد سال
گذشته در جهان مردساالر را به تصویر کشیده است.
واکاوی نقد ادبی فمینیستی در ادبیات زنان ایران | آزاده دواچی |
چاپ اول ۱۵۶ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت ۱۳.۹۹ :پوند |
در سالهای گذشته ،به دلیل حضور  بیشتر نویسندگان زن در صحنهی
ادبیات ایران ،توجه به نقد ادبی فمینیستی نیز نظر برخی از منتقدان را
جلب کرده است .هرچند که تحلیل و بررسی ادبیات زنان ،به صورت
تکنیکی در حوزهی مطالعات فمینیسم ،آنچنان که باید و شاید مورد
توجه قرار نگرفته است.
کتاب حاضر تالشی در معرفی این نقد در آثار زنان ایرانی و همچنین
ارائهی مقاالت مختلف در این حوزه است .عالوه بر آن ،کتاب حاضر
کوشیده است تا به تحلیل و بررسی ادبیات زنان در مهاجرت هم که خود
از دیگر حوزههای تحلیلی معاصر است نیز بپردازد.

پژوهش ،نقد ادبی

رادﯾﮑﺎل دﻫﻪ۷۰

ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻔﯽ

ﻪ...
ﺖ او...
و زﻧﺪﮔﯽ...

دﻧﺪ...

نﻫﺎ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮد...

ﻧﮕﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ  ۲۴ﺳﺎل در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد...
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺮار اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ...
ﺷﺎﯾﺪ روزی رادﯾﮑﺎلﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﯾﺎﺿﯿﺎت،
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و آن ﻫﺎ را از اﻓﻖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ...
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ ﻣﺮدم را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ روﯾﺘﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ...
ﻋﺸﻖ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
آزادی
ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ
و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ...

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ:

رادﯾﮑﺎل دﻫﻪ۷۰
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﻬﺪی ﯾﻮﺳﻔﯽ

اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد
ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﺠﻔﯽ
ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی
ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ
ﻓﺮﯾﻤﺎ ﺣﺒﺸﯽزاده

پژوهش ،نقد ادبی

رادیکال دهه  | ۷۰مهدی یوسفی (میم.ئازا) | چاپ اول ۸۲ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۸ :پوند |
نگاه کسی که  24سال در ایران زندگی میکرد ...این اولین کتاب اشرار
است ،پس به آن ایمان بیاورید ...شاید روزی رادیکالهای ما حل شوند،
اما نه با کمک ریاضیات ،در این کتاب به مسائل اجتماعی پرداخته و
آن ها را از افقهای دیگری میبینیم ...رسانهها دروغ میگویند ،اگر به
دنبال اطالعات هستید ،به کتابخانهها پناه ببرید .جهان سوم جاییست
که کتابخانهها کتابهای اهدایی مردم را بپذیرند .به کتاب پیش رویتان
نگاهی بیندازید.
به امید ...عشق ،انسانیت ،آزادی ،برابری زنان و مردان ،جهانی بدون
جنگ ،و لبخند کودکان ...لطفا مطالعه کنید...

مروری برحمالت اسکندر ،اعراب و مغول بهایران و سقوط سلسلههای
هخامنشی ،ساسانی و خوارزمشاهی | فریدون قاسمی | چاپ اول،
 ۵۴۰ | ۲۰۱۹صفحه | قیمت ۲۴.۹۹ :پوند |
ایران در طول تاریخ چند هزارساله خود بارها بهسرزمینهای همسایه یا
دوردست مانند لیدی ،یونان ،ارمنستان ،گرجستان ،بابِل ،مصر ،هندوستان و
غیره در غرب و شرق کشور حمله نموده و با افتخار سرزمینهای دیگران
را جزو خاک خود کرده ،ثروتهای آنان را غارت نموده و در مواردی اماکن
مقدس آنان را بهآتش کشیده است .در مقابل کشورهای دیگر نیز بهایران
تجاوز نمودهاند .در بین این تجاوزات ،حمالت )1( :یونانیان بهفرماندهی
اسکندر مقدونی در زمان داریوش س ّوم هخامنشی )2( ،اعراب در زمان یزدگرد
س ّوم ساسانی و ( )3مغوالن در زمان پادشاهی سلطان مح ّمدخوارزمشاه و
فرزندش جاللال ّدین حمالت گسترده و بسیار مهمی بودهاند.

ادبیات و حقیقت ـ درباره آثار سینمایی و ادبی عتیق رحیمی ،برنده
افغان جایزه گنکور | نیلوفر دُهنی | چاپ اول ۲۲۶ | ۲۰۱۷ ،صفحه |
قیمت ۱۴ :پوند |
«آنچه در افغانستان میآموختیم ،این بود که مساله اصلی ،حقیقت و
رسیدن به آن است .میآموختیم خدای یگانهای وجود دارد ،که هیچ وقت
آن را به ما نشان نمیدهند ،پس حقیقت پنهان است .پس میآموزیم همه
چیز در این زندگی پنهان است و چیزی که مهم است همین به حقیقت
رسیدن است ،هرچند فرد به تنهایی نمی تواند به آن دست یابد».

صداهایگمشده؛ جنگ از زبان کودکان و نوجوانان | زالتا فیلیپوویچ،
مالنی چالنجر | برگردان :محمود بذرافکن | چاپ اول۳۸۲ | ۲۰۱۸ ،
صفحه | قیمت ۱۸ :پوند |
صدای این کودکان اجازه میدهد که ببینیم چگونه وحشت جنگ ،جوانان
بیگناه را نابود کرده و گرانبهاترین سرمایهها ی ما یعنی کودکان را
مسموم و تخریب مینماید .در ده سال گذشته طی درگیریها ی مسلحانه
ش میلیون کودک نیز
دو میلیون کودک کشته شدهاند ،در عین حال که ش 
زخمی ،و معلول گردیدهاند .امروزه در تمام جهان بیش از شش میلیون
کودک به عنوان سرباز-کودک در درگیریها ی مسلحانه شرکت داده
میشوند .صلح و رفاه آینده در بسیاری از کشورها بستگی به روشی دارد
که در آن بتوانیم از کودکانی که تحت تاثیر جنگهایدرحال وقوع کنونی
قرار دارند مراقبت کنیم ،بتوانیم به آنها آموزش دهیم و امکان بازگشت
مجددشان به جامعه را فراهم سازیم.

در همسایگی مترجم | گفت وگو با سروش حبیبی | نیلوفر دُهنی |
چاپ اول ۸۰ | ۲۰۱۷ ،صفحه | قیمت ۱۱ :پوند |
«در همسایگی ما خانهایست که باغچهای دارد و دیوار باغچه جلو آن
را گرفتهاست .درخت شاخههای خود را از فراز دیوار حاجب به بیرون
فرستاده و بر پیادهرو گستراندهاست ،که روزهای بارانی چتریست برای
بیچتران و تابستان سایبانی است برای خستگان و تشنگان سایهجو .نیم
وجب بتون کف پیادهرو همه شکافته است .زیرا جلو رشد ریشههای
درخت را گرفته و همین ریشههای نرم در عین آرامی این زره ضخیم
را ترکاند ه و راه به فضای بیرون یافتهاند .جایی که حال درخت بیروح
این باشد ذهن پویای آدمها جای خود دارد .جلوش را که بگیری حریصتر
میشود».
این کتاب حاصل یک گفتگوی بلند با سروش حبیبی مترجم است.

آیـیــنهـایروسـپیگریو روسـپـیگــریآییـن ی | چاپ اول۳۰۸| ۲۰۱۸،
صفحه ،مصور | قیمت ۱۴ :پوند |
گرچه انسان وجوه افتراق فراوانی با جانوران دارد ،اما رویکردهای
مشترکی او را در پیوند با همهی جانداران میشناساند .چنانکه یکی
از نشانههای این همسانی به شکل غریزه در او نمود مییابد .چه بسا
آرزوی دستیابی به جاودانگی هم بخشی از همین غریزهی کلی باشد
که به گونهای در غریزهی جنسی او خود را نشان میدهد .در غریزهی
جنسی خواهش درونی در جسم و جان انسان ،با میل فروخفته در جنس
مکمل پیوند میخورد تا عصارهای از طبیعت به هیأت عشق ،خود را به
ما بنمایاند.

پژوهش ،نقد ادبی
ﻣﻨﺠﯽﮔﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺩﯼ

ﯽﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ
ﻮﺩﻩﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ
ﯽﺁﻭﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﯽ
ﻫﺎﻥ ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ.

ﺑﺎﻭﺭﯼ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﯽﺷﻤﺍﺭﺩ
ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﭘﺎﯼ ﻣﯽﻓﺸﺎﺭﺩ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥﭘﺬﻳﺮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻭ »ﺑﯽﮐﺮﺍﻧﮕﯽ« ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻳﺴﱳ ﻣﺤﺻﻮﺭ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯽﮐﺮﺍﻧﮕﯽ ﭘﻴﺶ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﻳﺴﱳ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﻳﺸﻨﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﻭﺍﻝ ﻳﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ »ﻓﺮﺍﺗﻦ« ﺭﺍ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ.

۱۳

| ﻣﻨﺠﯽﮔﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺩﯼ|

س .ﺳﯿﻔﯽ
س .ﺳﯿﻔﯽ

سایههای سوشیانت؛ منجیگرایی در فرهنگ خودی | س .سیفی | چاپ
اول ۲۲۸ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت ۱۴ :پوند |
باوری هرچند نه غالب بر تاریخ اندیشهی ایران سایه انداخته است که
زندگی ای ن جهانی انسان را به هیچ میشمارد و بر این آرمان و آرزو پای
میفشارد که گویا پایانپذیری زندگی انسان با دو "بیکرانگی" قبل از تولد
و پس از زیستن محصور باقی مانده است .صاحبان این اندیشه که فقط
به بیکرانگی پیش یا بعد از زیستن و زندگی انسان میاندیشند ،تنها تن
او را زوال یافتنی میپندارند اما "فراتن" را جاودانه میخوانند .همینها
در توجیه دیدگاه فلسفی خویش فراتن انسان را ،منبعث از فراتن اصلی
و بنیادین میدانند و بر این باوراند که این فراتن ضمن زیستن در تن
آدمی زندانی است ،تا زمان ی که انسان ضمن سیر و سلوکهای آیینی،
توانمندی و قابلیت بازگشت به فراتن بنیادی را فراهم نماید .متأسفانه
در همین راهکار ناصواب ،گونههای فراوانی از خودآزاری فردی و گروهی
هم مشروعیت مییابد.
ایران و اقوامش :جنبش ملی بلوچ |محمدحس ن حسی نُبر | چاپ اول،
 ۲۶۴ | ۲۰۱۸صفحه | قیمت ۱۵ :پوند |
این کتاب اولین تحقیق جامع و کامل از مسئله ملی بلوچ و اقوام ایران
است که به زبان انگلیسی نوشته و چاپ گردیده و برای اولین بار به
در خواست خوانندگان محترم به فارسی ترجمه و منتشر میشود .در
این کتاب جنبش ملی بلوچ از نظر تاریخی و سیاسی ،از جهت تحوالت
اقتصادی و اجتماعی در بلوچستان ،و روابط بلوچ با دولتهای مرکزی به
صورت علمی بررسی شده است .تحوالت منطقهای و بینالمللی و تاثیرات
آن بر جنبش ملی بلوچ از استعمار انگلیسی تا اوایل جمهوری اسالمی
موضوع مهم دیگر در کتاب است.

آنشیگائو بودای پارسی | خسرو دهدشتحیدری (دوتتسو ذ نجی) |
چاپ اول ۲۹۶ | ۲۰۱۷ ،صفحه | قیمت ۱۶ :پوند |
این اثر در پی آگاهیرسانی تاریخیـ فرهنگی با رویکردی تاریخی به
دستاوردهای شاهزادهای اشکانی «آنشیگائو» از سرزمین پارس است.
آنشیگائو تحوالتی سترگ در بودیسم چینی ایجاد کرد که به سایر
نقاط خاور دور گسترش یافتند .در این نوشتار سعی کردهام تا معلومات
موجود درباره آنشیگائو در متون کهن و معاصر را یکجا جمعآوری
کنم .بنابراین ،کتاب حاضر مجموعها ی از منابع ،اشارات ،شواهد ادبی،
سنگنبشتهها ،نامها و شخصیتها و ارتباط بین آنها در رابطه با این
شاهزادهی پارسی است .در تدوین این مجموعه تالش کردهام تا با تکیه بر
ارجاعات و اسناد معتبر ،حقایق پنهان شده در زیر غبار تاریخ را در مقابل
دیدگان جهان قرار دهم.

پژوهش ،نقد ادبی
کتابی برای کتابها | اسد سیف | چاپ اول ۲۱۲ | ۲۰۱۷ ،صفحه |  ۱۲پوند |
«نوشتههای این مجموعه طی ده سال گذشته نوشته شدهاند .ویژگی مشترک
آنها برمیگردد به روایت از کتاب؛ کتابهایی که خواندهام و در بازگشت
بهیادداشتهایم ،فکر کردهام خواندن آن شاید برای شما نیز جالب باشد .به
همین علت عنوان "کتابی برای کتابها" را برای آن برگزیدهام .پارهای از این
نوشتهها بهیک معرفی کوتاه محدود مانده ،بعضی در این میان فراتر رفته ،به
بررسی موضوع پرداخته است .موضوع تمامی آنها اما فکر میکنم به شکلی
دغدغهی ذهن انسان ایرانی است .به همین علت فصلی از آن به کتابهایی
اختصاص یافته که دین موضوع آنها بوده است .بهاین امید که اگر خواننده
به خواندن کتاب اصلی رغبت نکند و یا فرصت آن را نداشته باشد ،این مختصر
حداقل موجب آشنایی او با موضوع باشد».
چهرهای از شاه (زندگانی ،ویژگیهای اخالقی و کشورداری محمدرضا شاه
پهلوی) | هوشنگ عامری | چاپ اول ۴۷۸ | ۲۰۱۸ ،صفحه |  ۲۰پوند |
نگارندهی این کتاب به اقتضای مسئولیت خود در وزارت امور خارجهی
ایران ،بارها محمدرضا شاه پهلوی را از نزدیک دیده و فرصت یافته بود تا
در جلسات مذاکرات ایشان با تنی چند از رهبران کشورها حضور یابد .او
از این موقعیتها استفاده کرد و در همان زمان سلوک و خلقوخوی شاه
را مورد تعمق قرار داد .نویسندهی کتاب ،که رفتار و کردار خلقیات شاه را
به چشم دیده و از نزدیک لمس کرده بود ،دلسرد از مشاهدات خویش،
در مورد شیوهی کشورداری ایشان نیز به مطالعه پرداخت و از خالل
فرمانهایی که ایشان مینگاشت ،و دستورهایی که صادر میکرد ،در باب
آن شیوه بسی اندیشید  .از این رو روایات این نوشتار بر واقعیات عینی
استوار است ،و برخالف برخی مطالعات ،بر شایعات و نظریهپردازیهای
گوناگونی که در ستایش یا بیزاری از سلوک شاه برشمردهاند ،استوار نیست.
زنان مبارز ایران از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی | بنفشه حجازی |
چاپ اول ۴۰۴ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت ۱۷ :پوند |
در راه شناخت زنان مبارز ایران جستوجوها کردم و با مبارزان باقیمانده
و خانوادههایشان گفتوگو کردم .سخن گفتن سلولکشیدگان با سبکبار
ساحلنشینی چون من آسان نبود .کسی آمده بود و میخواست قداست
لحظات رنجشان را بشکند و درد تجربه شده با گوشتتنشان را به سادگی
شریک شود .گویی میتوان دریایی را که آنان نوشید ه بودند به انگشتانهای
مزهمزه کرد .برای جلد اعتمادشان دلی به وسعت کهکشان الزم داشتم اگر
نبود محبت عمیق و ایثارشان که:
بیا این بخش بهتاراج نرفته نیز ارزانی تو!
این چمدانی بود که تاریکی آورده بود و باید باز میشد.
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هی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از رﻧﮓ و
ﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهای اروﺗﯿﮏ
ﺑﯽﻗﯿﺪیِ ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ،ﺑﻪ
ﯽدﻫﺪ ،درواﻗﻊ ﻋﻬﺪ و

— ﻧﻴﮑﻮﻻس ﻓﺮاﻧﮕﺎﮐﻴﺲ
ﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﻪای از
وﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ِ
ﺳﺎﺣﺖ اوﻫﺎم و
ر اﯾﻦ
ﭼﺸﻢ و ﻗﻠﺐ ﺷﺎﻋﺮی
ر ،و رﻫﺎ و رﺳﺘﮕﺎر.
— ﻟﻴﻨﺪا ﺟﻴﮑﻮﺑﺴﻦ

— اﻟﻦ ﺳﻴﻠﺒﺮﻫﺎرﺗﺾ
ﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﻦ ﭼﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻃﺎقﻫﺎی
سﮔﻮﻧﻪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻮﻟﻴﺲ آﻟﻴﮕﻴﺰاﮐﻴﺲ

ﺑﻮﺳﻪی آﺳﻤﺎﻧﯽ

وﯾﯽ و اﺳﺮارآﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ
ﻘﺎﺷﯽ او و ﻫﻢ ﺷﻌﺮش

— ﮐﺎرن ﻓﺎﻳﻔﺮ
ﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و
لاﻧﮕﯿﺰ و ارﺗﻌﺎﺷﯽاش،
ﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮﮐﺲ

بوسهی آسمانی | کروالين مری کليفلد؛ ترجمه سپيده زمانی | چاپ اول،
 ۷۶ | ۲۰۱۹صفحه | قیمت ۱۵ :پوند |
بوسهی آسمانی اثری صميمی ،پر از احساس و بسيار اصيل است که
الهامبخش و مح ّرک آن عاشق درون ماست .در اينجا رومی با چاگال در
رقصی از رنگ ،شفقت و هوسرانی میگريزد .اشعار معتبر ،هوشمندانه و
متعالی کروالين کليفلد ما را در سفری آسمانی به اعماق عشق میبرد.
نقاشی و شعر چون آينهای يکديگر را منعکس میکنند و سپس درهم
ادغام میگردند .هر شعر اليههايی از استعاره ،زاده از اروس و بالغ شده
از عشقی آسمانی .نقاشیها خيرهکننده ،گرم ،و به عشقبازی با نثر
میخواندت .بهطرز وحشيانه دلربا ،عميقاً مح ّرک ،شکننده و در عين
حال مقتدر ،بوسهی آسمانی ما را در آغوش میکشد و تغييرمان میدهد.
حقيقتاً بوسهای از عمر ،شيری برای روح و جادوی محض است که در
سکوت مسحورمان میکند .اين اثر قطعهای حيرتانگيز است —   .دکتر دارين دتررا ،درمانگر و نويسنده
فالش کشورم | فیروزه فزونی | چاپ اول ۱۴۶ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
آوازهای ِ
قیمت ۱۴ :پوند |
ماهیها بیرون افتادهاند از آب
و آب از آب تکان نمیخورد
تو بگو
از چشم و ابروی کدام یار بنویسم؟!

اﮔﺮ..
ﺑﺎران ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﻮ را
از ﻣﯿﺎنِ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻗﻄﺮه
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﺧﺎک ﻫﺮ آن ﭼﻪ را
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﺎز ﭘﺲ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

£ 14.00

همرقص باد | نازنین شاطریپور | چاپ اول ۲۰۶ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۱۴ :پوند |
همرقص باد مجموعه ترانههای یک زن است  .زنی با آرزوهای بیحد و
مرز زنی هم رقص و هم قدم با باد که از تمام محدودیت ها و سرکوب
های حاکم در فضای مسموم جامعه زنانه نوشت برای تمام زنان سرزمینش.
زنانی فراموش شده که تنها سهمشان از حیات نفس کشیدن است.
هم ِ
رقص باد  فریاد اعتراض است .اعتراض علیه سانسور و خط قرمز برای
زنان ایران.
با ترانههای این مجموعه سعی بر این دارم که دست زنان سرزمینم را بگیرم
و آنها را هم قدم و همراه زنانگی به سرزمین عاشقانهها رهسپار کنم...

در صدای تو میدانی چیست؟ | جمال ثریا | ترجمه :بهرنگ قاسمی | چاپ
اول ۱۲۲ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۴ :پوند |
اگر   ..
باران هم باشی
تو را ،از میانِ میلیونها قطره
می یابم؛
چرا که میترسم
میترسم ،خاک هر آن چه را
که میگیرد
باز پس نمیدهد.
ِ
نرگس دوست | چاپ اول۱۰۸ | ۲۰۱۹ ،
تلفظ برهنگی زن در ماه | ِ
صفحه | قیمت ۹.۹۹ :پوند |
ماه
ساکت و سربه هوا
گوشهی تن پیازیام ایستاده     
و باد دریده،
درالیههای نازک آراییام
میپیچد!
و بر گسترهی بیکرانگی
آبهای ملی تن را  
در رودخانههای شورشی جابجا میکند!
تا آسمان آبی است | غسان حمدان | چاپ اول ۹۸ | ۲۰۱۹ ،صفحه |
قیمت ۹.۹۹ :پوند |
کاش
جنگ هم
نمایشی بود مثل سیاست
و من و او
بعد از این بازی
با هم در کافهای مینشستیم
فلسفه  میبافتیم
و علیه جنگ شعار میدادیم
و با نگاهی
دختران رهگذر را شکار میکردیم

شعر

شعر

ماه مجروح (مجموعه آثار کمال رفعتصفائی؛ پنج دفتر شعر ،دو
داستان و چند مقاله از نویسندگان تبعیدی) | به کوشش ِحسین
دولتآبادی | چاپ اول ۴۸۲ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۱۷.۹۹ :پوند
کمال رفعتصفائی در خانهای قدیمی ،در شیراز (پشت دیوار زندان کریمخان
زند) ،به دنیا آمد و حدود سیوهفت سال بعد ،در بهار سال  ۱۳۷۴خورشیدی،
در تبعید ،در اوج شکوفائی چشم بر این دنیا فرو بست .کمال در نوجوانی با
محفل روشنفکران و شاعران شیراز حشر و نشر داشت و منصور اوجی را از
نزدیک میشناخت و به ه ّمت این شاعر ،کتاب ا ّول او به نام «چرخشی در
آتش» چاپ شد و در سال  ۱۳۵۷به عضویت «کانون نویسندگان ایران» در
آمد و تا آخر عمر ،عضو کانون نویسندگان ایران «درتبعید» بود .کمال در برهة
انقالب به انجمن دانشجویان اسالمی پیوست؛ عضو سازمان مجاهدین خلق
شد و تا سال  1367خورشیدی در بخش فرهنگی و هنری رادیوی مجاهدین،
بنا به گفتة خودش ،شبانه روز هیژده ساعت کار میکرد .کمال در سال 1367
در درستی راهی که برگزیده بود به شک افتاد ،از سازمان استعفا داد ،از پایگاه مجاهدین به فرانسه آمد و تا آخر عمر
در حومة دور دست پاریس زندگی میکرد .بنا به ادعایِ نزدیکانِ کمال ،بسیاری از دستنوشتهها و آثار او در سالهای
ا ّول انقالب در شیراز و بعد در پایگاههای مجاهدین از میان رفته است .باری ،از کمال رفعتصفائی پنج دفتر شعر
(چرخشی در آتش ،آواز تیز الماس ،در ماه کسی نیست ،پیاده ،و وپسین پائیز) و دو قصه به یادگار مانده است که
همراه شش مقاله از شش نویسنده و شاعر تبعیدی ،در این کتاب چاپ شدهاند.

سوار بر قایق حیات | سرودههای اسپنتمان سیار انشانی (علی تقوایی) |
طرح :شکوفه کاوانی | چاپ اول ۵۶ | ۲۰۱۹ ،صفحه | قیمت ۸ :پوند |
علی تقوایی؛ در سال  )۱۹۶۸ ( ۱۳۴۷در خانواده ای فرهنگی در شهر تهران
بدنیا آمد .او تنها پسر کارگردان نامدار ایرانی ،ناصر تقوایی (خالق داییجان
ناپلیون؛ ای ایران و )...و شهرنوش پارسیپور نویسنده شهیر ایرانی (زنان
بدون مردان؛ طوبا و معنای شب و  )...میباشد .دوران کودکی را مدتی در
ایران و چند سالی در فرانسه سپری کرد .در ایران رشد کرده و همواره با
بزرگان ادبیات و هنر ایران همنشینی داشته است .او دارای فوق لیسانس
زبان فرانسه از دانشگاه تهران است و ساکن آمریکا ـ استرالیا میباشد.
این اولین مجموعه شعر او میباشد که نقاشی ـ طراحیهای آن توسط
همسرش؛ شکوفه کاوانی؛ نقاش و مترجم ایرانی ساکن استرالیا؛ انجام شده
است.
َرعشههای خوفَ ...رخشههای خُجسته | سیاووش میرزاده | چاپ اول،
 ۱۹۸ | ۲۰۱۹صفحه | قیمت ۱۲ :پوند
مرا
پیچک نرم دستان تو میفشارد
تو را
مخمل ارغوانِ صدایم
به مهمانی سوسن و
سنگ ِر خاموش او میسپارد

یکی به آبی عمیق میاندیشد | حمزه کوتی | چاپ اول۹۶ | ۲۰۱۸ ،
صفحه | قیمت ۶ :پوند
ﺑﻪ آﺑـــــــﯽ ﻋﻤـﯿــــــــﻖ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ
ٍ
أحــدُهــم يفـكَـــ ُر بمـــاء أعمـــق | حمزة كوتي | چاپ اول| ۲۰۱۸ ،
ﺣﻤـــﺰه
 ۹۶صفحه | قیمت ۶ :پوند
دوست دارم اکنون پارهابری بخورم و سخنم را افقی بنویسم .پل کلمهای
مستقیم است و رنگینکمان تنها شایستهی باغهای بابل است .رودی که
در برابرش ایستادهام همان رودیست که فروغ فرخزاد در دههی شصت
قرن گذشته در آن شنا کرد .پیرمر ِد سیهچردهای هست که دربارهاش
میگویند برای دشمنانش چاقو میکشد ،بر کرانهها حشیش میکشد ،با
زنان هرجایی میخوابد و کتابهای مقدس را به شیوهی خود تفسیر
میکند .چاقویی که این پیرمرد با آن خودکشی کرد ،اکنون در جیب من
است.
أشتهي أن آكل غيم ًة هذه اللحظة ،وأن أكتب كالمي أفقيًا .الجس ُر كلم ٌة
مستقيمة وقوس قزح ال يليق ّإل بحدائق بابل .النهـر الذي أقف أمامه هـو النهـر الذي عامت فيه «فُروغ ف ُّرخزاد»
في الستينات من القرن الماضي .هناك عجو ٌز أسود يروى عنه أنه يشهر السكاكين ألعدائه ويدخن الحشيش على
ويفس ُر الكتب المقدسة على طريقته .السكي ُن التي انتحر بها هذا
الضفاف ،ويمارس الجنس مع المتسكعاتِّ ،
العجوز ،ترقد في جيبي اآلن.
ﺷﻌﺮ ۹

دوﺳﺖ دارم اﮐﻨﻮن ﭘﺎره اﺑﺮی ﺑﺨﻮرم و ﺳﺨﻨﻢ را اﻓﻘﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﭘﻞ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﺳﺖ و رﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺑﺎغﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ .رودی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش اﯾﺴﺘﺎدهام
ﻫﻤﺎن رودیﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد در دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن ﺷﻨﺎ ﮐﺮد .ﭘﯿﺮﻣﺮ ِد
ﺳﯿﻪﭼﺮدهای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭼﺎﻗﻮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎ
ﺣﺸﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺎن ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺧﻮد
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ آن ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن در ﺟﯿﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ.

SOMEONE
IS THINKING ABOUT
THE DARK BLUE

اینجا برقص (سه دفتر شعر) | حسن حسام | چاپ اول۱۴۶ | ۲۰۱۸ ،
صفحه | قیمت ۹ :پوند
هر روز
با قارقار کالغان
و ِحرص الشخوران،
کتکشان
بهجایت 
اعدام میشوم
و پرسه میزنم
بهچون کرمی شبتاب
میان غنچههای ریختهی باغ
و برگهای سوخته از داغ

Hamza Kuti
ﺣﻤـــﺰه ﮐـﻮﺗـــﯽ

www.mehripublication.com

جستار

شعر
www.mehripublication.com

ǁȊǅǪƘƬƥȋƨǀƤǼƤȅƮȉǻǾ®ǁǿǲȉǺǼƥǺǁȊǁȃƮȅǊǅȂǆƤȉķǁǾǆȁǲƥƷǾƘ
ǵǺƛƮȁƨǼƤȅƮȉǻǾȀƤǅǲƤȄȁƻǺƥǋǺȄƥȂƥȋƨȄǅƨǸǅķƥǺǅķǄǀȉƮǄƥƩǢȁƨ
Û
ǆƥƨƭǲǅƺǆƤȉķǁǾǆƼǅĭȁǲǀȅǎȉǺǆƥǦƘȀƥĸǾƘƬƥȋƨǀƤƭǋǏǾ
ǄǀȁǾȄǁȋǎƥƨȁƯǎƤǀǼƥƮǅǊƭǏĥƤǄȉķǁǾǆƥǻǎȉǿǣȊǁǎƥƨȀǁǾƥǺ
ǹȂƵȊƤǄȁƯƩǶƤȁǲǀǄƤǀǀȅƶȄǼƥƩȊǀƤǆƤǽȋǦȄǄǀȈǄȅǓƮǼƥƮȈȄǄǍȋĥ
ǀȅĥȄǄƥƮǄǀ®ȉķǁǾǆǙǊȄǄǀǅǢƥǎȄƧȊǀƤ®ǅȊȅǓƮǽȊƤǄǀƭǋȂ
ǄǀǀȄǄȉǺǄȄǀȅƾȈƥǏƺƤȄƗƥƻǺƤƥƨ®ǁǿǲȉǺȁƶǄȄȄȁƶǄȄȉķǁǾǆ
ǁǾǆȉǺȁƨǅƷƮȁƨƭǊǀÖƥƺȓǛǒƤǁǿǲȉǺȉķǁǾȄǀȁǿǳǻǺȈƥȂƭȃƶǸƥǻƮ
ȁǺǁǯǺǆƤĹƤȀǄƥĥËËËË

£ 13.99

مـرا به آبهـا بسپـار | کتـی زری بِلیـانی | چاپ اول۱۴۰ | ۲۰۱۸ ،
صفحه | قیمت ۱۰ :پوند
کاش افکارمان را مثل فصلها عوض کنیم
چه کشیده خورشید
کهاین همه میسوزد
به دریاها میتابد و آرامش
نمییابد
و کــوه
چنین بوده از نخست؟

آوازهای زیباییات | شاعر :ماریو مرسیه | برگردان :هدی سجادی |
چاپ اول ۸۸ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت ۱۱ :پوند
تو زیبایی بسان انتشاری از ستارگان
زیباتر از همهی آنچه که زیبایی میتوانست تصور کند تو زیبایی از همه
نورهای جهان از همهی ِ
عطش اشیاء
مقابل تو به زانو میافتم برای بهتر
ِ
واقعیت تو
ستودن غیر
مقابل تو سینهخیز میشوم برای بهتر
ِ
عظمت تو  ،تو زیبایی ورای واژگان من
پرستیدن
ِ
فراتر از قدرت آواز من

www.mehripublication.com

تندیس زن گمنام (شعرهای اروتیک چپ) | آنا ماریا روداس | برگردان:
علیاصغر فرداد | چاپ اول ۱۱۸ | ۲۰۱۸ ،صفحه | قیمت ۱۰ :پوند
میدانم چیزی بیش از یک چریک عشق نخواهم بود
چریکی ک موبیش طرفدار چپهای اروتیکی
که با فشنگهای آتشینشان ،سیستم را به رگبار میبندند.
وقت و نیرویم در خواندن اوراد کهنه از دست میرود
و میدانم روزی همچون آن مبارز دیوانه در کوهستانها خواهم مرد
اما از آنرو که نبرد من ،سیاستی نیست که مردان را فایدهای باشد
نه دفتر خاطراتم منتشر خواهد شد ،و نه عکسهایم در بازارها و معابر
بر پالکاردها و دسته کلیدها.

£ 15.99

ǼƘǽƯǎȅǾƥȊƘ®ǁǾƤǀǅķĺǺǅǋȋǺȄǽǳǻǺƤǄȀįȅǊĺĸǾƥĸȊǽƯǎȅǾǅǺƤƥȊƘ
ĹȅǊȄƭǻǊȁƨƤǄǀǁǣƯǺĹƥȂǽǺǁǾƤȅƮĺǺȁǲƭǊƤȀǁǿȂǀǁǾȅȋĥĹƥȋǻȋǲ
ȄĹįȅǶȅƢǁȊƤȄĺǿȊǀǄȄƥƨȀƥǿĥǅǊȄǩǯǊĺƯǮȄ°ǀȅǎǼȅǻǿȂǄǽƯǏȊȅƾ
ǁǾƤȅƮĺǺǽƯǎȅǾ®ƭǋȋǾȀǀƥƯǪƤĲƮǀǅǪǅǊĹȒƥƨǍƿƨĺȊƥȂǄĹƥȂǼƥǺǄƘ
ƥǿǳǊǼƘǄǀȀįȅǊȁǲĺȊƥƶ¯ǁǎƥƨǼƥƾǅĭǼƥȃƶǽȊƤǄǀƭƨƥƲĹȁǛǯǾǼƘ
ƧƮǅǺȄȀǄƤǀƤƤǄǼƥǺǆĹƥȂȀǄǂĹȁǫǮȄĺƨǌǄƥƨǁǾƤȅƮĺǺǽƯǎȅǾƥȊƘ®ǁǿȊǇķ
ǍǿǲƥƨǼƥǺǆĹƥȂȀǄƥĥǆƤ°ǀǅȋĸƨǸƤǄƘĺǲǁǾƤǼƥƶĹȀǅȃǶǀȄǴȅȂƥƮ®ǁǿǲ
ĺǋȊȅǾǆƥƨƥƨȄǁƨƥȋƨĺǋȊǀǅķǀǇȋǾȀǁǿǋȊȅǾǀÛ ȅƾ®ǽƯǎȅǾƥƨ®ĺǿǲǄǃķǽƯǎȅǾ
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مرثیهای برای شکسپیر | نویسنده :شهروز رشید | چاپ دوم| ۲۰۱۹ ،
 ۱۴۶صفحه | قیمت ۱۳.۹۹ :پوند
آنجا كه زندگی از هر سو تهدیدمان میكند ،نمیتوان ادبیات آفرید .به
عبارتی در گرماگرمِ برو بیاها و مسامحه و اكراه نمیتوان به تأمل نشست.
ادبیات آنگاه آغاز میشود كه چرخ زندگی از حركت باز مانده باشد یعنی
شما زندگی را پشت سرتان داشته باشید و نه در پیش رویتان .تصوری
دروغین از ادیبان وجود دارد كه البته رایج هم هست .در این تصویر ،ادیب
و شاعر در وسط زندگی ،در تار و پود زندگی ورجه وورجه میكند ،با
امحاء و احشای خود ور میرود .در تمام جهتهای ممكنه دوندگی میكند.
اصطالحاً دست به تجربه میزند .بیشتر اینگونه تجربیات هم حول تن
میچرخد .یعنی ادیب آینده ،تن خود را موش آزمایشگاهی هوسها و
امیال ادیبانهی خود میكند .این تصور از هنرمند و ادیب احیانا بعد از
رمبو رواج پیدا كرده است .او كه براستی از جبههها و میدانهای زندگی
گزارش داده است از استوای روح پرتالطم آدمی .اما او وقتی آن اشعار تابناك را مینوشت هنوز وارد زندگی
نشده بود .و وقتی وارد زندگی شد دیگر ادبیاتی در كار نبود.
دفترهای دوکا (پارهی نخست) | نویسنده :شهروز رشید | چاپ اول،
 ۲۲۴ | ۲۰۱۸صفحه | قیمت ۱۵.۹۹ :پوند
آیا امر نوشتن یگانگی سوژه را ممكن و میسر میگرداند ،آیا نوشتن آن
كیمیای پیوند دهنده است كه میتواند منهای متعدد را بهسمت و سوی
«خویشتن» رهنمون شود؟ وقتی سقف و سرپناه باور دینی و ایدئولوژی و
آرمانهای رهاییبخش باالی سر فرد تک افتاده نیست ،نوشتن میتواند آن
نقطهی ثابت در این جهان چرخان باشد؛ جاییكه سوژه در آن سكنا گزیند،
آیا نوشتن میتواند بارش بیوقفهی ذرههای زمان را اداره و مرتب كند ،تا
هول و دلهرهی جان اندكی آرام بگیرد؟ از پارههای زمان با كنش نوشتن
گذر كنی ،با نوشتن ،خو ِد نویسنده نیز دگردیسی بیابد و با بازنویسی خود
به جمعیت خاطر برسد؛ در جایی از اعماق جان ،میان كشف و ابداع
خود را بازبیابد؟ این هم آیا اتوپیای دیگری نیست؟ آیا نوشتن ،بازخوانی
خویشتن نیست؛ به تعبیر ماكس فریش؟ روالن بارت از دو نوع متن سخن
می گوید :متن خواندنی( ،متنِ مصرفی) و متن نوشتنی( ،متنِ مولد) كه به بازنویسی ترغیبمان می كند .جان و
روان ما آیا آن متن زقزق زن و تپنبده نیست كه به نوشتن و بازنویسی خود فرامیخواندمان؟ «دفترهای دوكا»
گِرد این پاره فكرها میگردد.

Childrenʼs Books
Who is the Strongest? | Written: Feridon
Rashidi | Illustrated: Sahar Haghgoo | First

Edition. 36 pages | Price: £12.99 |

A little nightingale, who has only seen one
spring, one summer, and one autumn, wakes up
one morning and sees everywhere is covered
with snow and ice. Not being able to fine berries
and insects, he gets thirsty. He finds the spring
frozen. He then sets off on a journey to find the
strongest thing around. The spring, the sun, the
mountain, the cloud, etc. all tell him that there is
someone stronger than them. At the end, the little
nightingale finds a shepherd who is playing the most beautiful melody on his flute.
Upon being asked by the nightingale as who is the strongest, the shepherd replies
that he would not be strong without his music. As he plays the howling, hungry
wolves run away. If we play our own music without fear, others will join us and
we will defeat the bad things in life.

Namaki and the Giant | Written &
Illustrated by Ellie I. Beykzadeh | First
Edition. 36 pages | Price: £10 |
Ellie I. Beykzadeh is an Iranian- American visual
artist. Having lived and traveled abroad for many
years, she learned to put cultural differences
into perspective. Reflecting how vulnerable a
human’s spirit can be in face of circumstances,
Ellie decided to pursue her first children’s book
to portray the power of women through a Persian
folktale. Ellie attempts to create a world of colors in which girls can make their
own choices and save the day too. Ellie is inspired by Persian miniature paintings
in terms of colors, layout, and composition.
Namaki and the Giant is story of a little girl who is kidnapped by a giant due to her
neglectful action. She manages to get rid of the giant and save the other children
he had taken away.

Childrenʼs Books
I Am My Brother, I Am Not My Brother
| Written: Alireza Mahdavi Hezaveh |
Translated: Arash Khoshsafa | Illustrated:
Fatemeh Takht-Keshian | First Edition.
36 pages | Price: £12.99 |
We were born at the same time, I was born 3
minutes earlier though. Neither of us had any hair
then and we both just used to cry when we looked
at anything. I don't think we differed that much;
yeah! I think I was my brother.

The Padlock | Written By: Ana Luisa
Tejeda | Illustrated By: Nazli Tahvili |
Age group: 8-12 | First Edition. 28 pages |
Price: £9.99 |
One evening the lake overflows. Suddenly the
town is flooded in turquoise. The horses get close
to the houses, the water rubs their legs.

Baby Grandma | By Shiva Karimi |
My name is Sam. My Grandma is my best friend.
Our neighbors think the way Grandma is dressing
is not pretty. But I love her.

Memoir

Drama

The Trouble Maker | Mike Payami | First edition, 2019
| 191 pages | Price: £18 |

The Others | M. Chitsazan | First edition, 2019 | 164
pages | Price: £15 |

Mehrdad (Mike) Payami was born in Iran (Persia as he
often calls it) in 1955. He came to the UK in 1974 on
a student visa with a full George Best beard and shiny
long shoulder-length hair. He had £5 in the front pocket
of his flared trousers and £100 in notes in his neatly
stitched up back pocket. He was supposed to go back
to Iran at the end of his studies as a fully qualified Civil
Engineer, to serve his beloved though flawed country.
However this was not his destiny and he has lived in
the UK now for over 40 years. Mehrdad has a very
interesting and colourful past both in Iran and in the UK. He happens to be an artist
and also a good cook, loving especially traditional Persian cuisine. His family and
friends have heard many of the tales he relates in this book and have tasted many of
the recipes too!

Woman!? (Pause) That’s all? (With a gesture) So
what?! What do you mean? What do you want to say?
The Drunk man: No! No ... not at all! (Pause) It is just
a beginning ... WOMAN might be ... I mean it could be
considered as a key word! Do you know what I mean?
It’s not about a woman or women ... I try to say with
that word you can discover something else ... from
adventure of the WOMAN ... we can reach to adventure
of the human ... MANKIND! Namely; adventure of the
WOMAN is some part of the adventure of unfairness
... which human experienced and suffered from them in
throughout of the history in the whole world.

Perhaps Love | Mark Hill | First edition | 98 pages |
Price: £12 |

Persian Letters | Mehrdad Rafiee | First edition, 2019 |
554 pages | Price: £18 |
www.mehripublication.com

Persian Letters

diversions into Persian/Iranian history and politics, drawing
parallels between the turmoil in his country and that in his
life. In writing his memoirs, Mehrdad was inspired by the
books of two very special writers: Orhan Pamuk’s Istanbul:
Silent About.
For anyone familiar with modern Iran, Persian Letters will
inform and entertain, as it explains much that lies behind
the changes and the culture of Iran and its people.

change. Born in 1950 in Abadan, as the oil industry was
being nationalized, he went to high school in Kazeroun
during the White Revolution of 1963, and attended
university in Tehran in the years of social upheaval that led
to the Islamic revolution. Mehrdad has lived in Australia
since 1985.

Mehrdad Rafiee

This memoir is written in the form of letters addressed
to Mehrdad Rafiee's sons. Mehrdad tells his life
story, with diversions into Persian/Iranian history and
politics, drawing parallels between the turmoil in his
country and that in his life. In writing his memoirs,
Mehrdad was inspired by the books of two very special
Persian Letters
writers: Orhan Pamuk’s Istanbul: Memories and the
By Mehrdad Rafiee
City, and Azar Nafisi’s Things I’ve Been Silent About.
For anyone familiar with modern Iran, Persian Letters
will inform and entertain, as it explains much that lies
behind the changes and the culture of Iran and its people.
Mehrdad Rafiee grew up in Iran at a time of constant change. Born in 1950 in
Abadan, as the oil industry was being nationalized, he went to high school in
Kazeroun during the White Revolution of 1963, and attended university in Tehran
in the years of social upheaval that led to the Islamic revolution. Mehrdad has
lived in Australia since 1985.
A Memoir

A Farewell to the Islamic Revolution in Iran

Perhaps love boasts a solid, well-wrought structure and
is rich with vivid, clearly defined characters.
— Gillian Greer, Senior reader at National Theatre

I like this play a great deal, it is well written and the
characters, are well drawn. It is a topic that is still often
ignored and misunderstood.

£ 18.00

— Patsy Trench, The literary consultancy script reader

There is really good work on display and I hope it finds
the home it deserves.
— Papa tango new writing script reader

Novel
The Legend of the Passageways of the Sandstruck
Villa) | Written by Donya Harifi, Translated by Arash
Khoshsafa | First edition, 2019 | 146 pages | Price: £12 |

Every time I cross the threshold of the hall, a seriously
strange feeling obsesses me, the sense of getting stuck
in a dead end, an eternal dead end. I feel I can never
get back.

| Dog and The Long Winter | by Shahrnush Parsipur |
Translated by Shokufeh Kavani | £17 | 322 page |

‘From the moment I read the chapters that translator
Shokufeh Kavani sent to me, I was impressed by the
literary quality. I was struck by the mood and atmosphere
of Dog and the Long Winter. It has a haunting quality
that lingers on after reading the novel. I found myself
drawn in and the novel was totally absorbing.’ ———
Sharon Rundle; editor
£ 17

Cover Designer: Davood Safari

www.mehripublication.com

The Outcast | Feridon Rashidi | 386 pages | Price: £15 |

It is the summer of 1978 and ominous storm clouds are
gathering over Iran and its ruler, the Shah. But Kazem,
a young man in love, is oblivious to politics. Maryam,
the girl of his dreams, will marry the man her father has
chosen for her unless Kazem acts to prevent the match.
Penniless and newly out of prison, he’s not got much
to offer a prospective bride. But that doesn’t stop him
from kidnapping Maryam and bearing her off to hide in
the teeming streets of Tehran. Where Kazem discovers
that the possible pursuit of her father, bent on revenge,
is not the only problem that awaits him as events spiral
beyond his control...

Poetry
Unfinished Today (A collection of 50 years
contemporary Iranian poetry) | Translated by
Roozhin Nazari, Kaveh Jalali | First edition, 2019 | 160
pages | Price: £13.99 |

The background of the Contemporary Poetry in Iran
has been formed in the last several decades, only in the
two major parts of Social-Political and the Romantic;
however, in the recent decades because of the increase
in the speed of information exchange, for example, the
crash of Communism, the birth of the Internet, Satellite
TV and the other tele-communication devices, speed
in the growth of tele-communication technology in
general together has caused the contemporary poetry in
this era face the more variety of subjects and human issues. This book is trying to
show how was the view of different poets in the different time cycles.
By reading this book, the reader will be familiarized with different poetic views of
these poets in their different thinking currents.

Freydoun Farokhzad: Another Season (Bilingual
Edition with Critical Introduction, Annotations and
Archival Material.) | Translated by Nima Mina
(German and English) | First edition, 2019 | 98 pages |
Price: £13.99 |

In life, Freydoun Farokhzad met a violent tragic end. In
death he has been fortunate to have found a translator
as talented and erudite, as disciplined and dedicated
as Nima Mina. He brings to this resurrecting project
the acute aesthetic sensibilities of a literary critic and
a concert guitarist, the eye for details of a scholar,
the impressive linguistic acumen of a polyglot and a
Sherlock Holmesian affinity for finding and tracing
clues. Farokhzad’s celebrity fame has long overshadowed his deserved reputation
as a serious poet in the German language and it is his, and our, good fortune that
an artist scholar, and a sleuth literary critic has undertaken the task of resurrecting
Farokhzad’s poetic personality from his entertainer persona.

Abbas Milani, Hamid and Christina Moghadam Director of Iranian Studies, Stanford University

Research - History
The Right to Primary Education for Children with
Disabilities in Iran | Parastoo Fatemi | 128 pages | Price: £25 |
Studying and analysing regulations related to children with
disabilities is very important for me as the author of this paper,
both personally and professionally. As an advocate of Iranian
women’s human rights who grew up in Iran, working on the
violations of human rights in Iran and trying to improve the human
rights situation there, is one of my main concerns. Through my
own personal experience, I have witnessed from an early age
the difficulties faced by children with disabilities to access the
education system in Iran.
Kings, Whores And Children: Passing Notes On Ancient
Iran And The World That We Live In | Touraj Daryaee |
224 pages | Price: £16 |
These short texts are a collection of notes and commentaries that I
have made in the past few years about history and my experience
and interaction with some intelligent, and some not so bright people
on the social media. I have written these short pieces to peak the
interest of the people in what we do and provide relevance to the
present through past events. Many of the essays are in response to
events in recent times such as the war in Syria and the destruction
of historical sites, or notes on my travels through Iran. A few others
are review of important topics and people who have left deep
impressions on me and my work.
The Forgotten Conquerors (Tales From The Castle Of The
Moat) | George Sfougaras | 50 pages | Price: £29.99 |
George Sfougaras is a Greek painter, printer and researcher working
in the UK. He has taught art, developed curriculum materials and
worked as a Headteacher. Since leaving teaching he has been able to
focus on making art, exploring issues of human migration, change
and cultural inheritance. His recent projects, “Personal Maps”
and the “Lazarus Project” explore family history, migration and
culture through visual narrative mapping of places, memories and
archival research. His award-winning lost histories and personal
maps have resulted in a number of published works. He has written
and illustrated books on the Jewish and Arab histories of Crete and
cooperated on a number of poetry collections.

Novel
Sharia Law Shakespeare | Feridon Rashidi | 208 pages |£12 |
A year after the establishment of the Islamic Republic in Iran, a
theatrical troupe tries to stage the Shakespearean play, Othello.
Behrouz, a writer and producer of plays, bravely pursues his goal
in spite of severe Islamic censorship. His amateur group faces
numerous and often laughable problems when the mollah from
the Ministry of Islamic Culture and Guidance orders that the play
be adapted to meet the requirements of Sharia Law. The actresses
have to wear Islamic hijab and the sinful Shakespearean dialogue
must be made more Islamic. At the end of the rehearsal the mollah
decides to ban the play, ordering the arrest of the director and his
troupe. Behrouz goes into hiding. He moves from one place to
another, undergoing nightmarish experiences. His life in serious
danger, clean-shaven and wearing an Islamic hijab, he escapes Iran. Despite the horrors of
exile, he finally finds solace and a purpose in writing.
The Mice and the Cat and other stories | Feridon Rashidi |
128 pages | Price: £10 |
These evocative short stories present a vivid mosaic of the
dramatic, comic, lyrical, and tragic. The tales are wonderfully
diverse – a comic, political, and social allegory of modern Iran in
which the characters are the mice and the cats, the tragic life of a
peasant girl who, after being deceived by her lover and her doctor
husband, becomes a servant in a house only to be abandoned
soon, a successful journalist who, after being persecuted by
the Islamic Regime, loses everything and ends up dwelling in
a grave, a young man who falls in love with a beautiful young
woman to whom he does not dare express his love, and later
disappears in the war-front, a young man who sings as beautiful
as a nightingale and is a talented football player, starts singing for rich people in the north of
Tehran, only to be kicked out after becoming an opium junkie, a grown-up man reminiscing
on his happy childhood days with his brothers and sisters in their grandparents’ large
house, a baby nightingale who has seen the snow for the first time in his life, sets out flying
everywhere to find out who is the strongest – but together most of these tales create a sense
of separate destinies entwined across time and space.
Tales of Iran | Feridon Rashidi | 398 pages | Price: £15 |
Rashidi draws upon his own background to vividly evoke the
traditional ways and customs to portray the harshness, often
cruelty of his characters’ day-to-day lives alongside some of the
simple pleasures of life it has always been lived. His eye and his
criticisms are sharp, but his love of his people shines through.

رسالهی تبر   محمود صباحی

نــــــشــــر مـــــهـــــری

منتشرکرده است:

شعر
همرقص باد   نازنین شاطریپور
بوسهی آسمانی   کروالين مری کليفلد؛ برگردان :سپيده زمانی
آوازهاى ِ
 فالش کشورم   فیروزه فزونی
در صدای تو میدانی چیست؟   جمال ثریا؛ برگردان :بهرنگ قاسمی
پرواز ایکاروس هلیده دومین؛ برگردان :علیاصغر فرداد
ماه مجروح (مجموعه آثار کمال رفعتصفائی)    به ِ
کوشش حسین دولتآبادی
سوار بر قایق حیات   سرودههای علی تقوایی ،طراحیهای شکوفه کاوانی
تل ِفظ برهنگی زن در ماه نرگِس دوست
کتاب نامقدس     محمود صباحی
ِ
َرعشههای خوفَ ،رخشههای خُجسته     سیاوش میرزاده
اینجا برقص     حسن حسام
مرا به آبها بسپار   کتی زری بلیانی
دیترامبهایِ دیونیزوس فردریش نیچه؛ برگردان :محمود صباحی
آوازهای زیباییات شاعر :ماریو مرسیه؛ برگردان :هدی سجادی
تندیس زن گمنام (شعرهای اروتیک چپ) آنا ماریا روداس؛ برگردان :علیاصغر فرداد
یکی به آبی عمیق میاندیشد حمزه کوتی
مرا با چشمان بسته دوست بدارید     پومن شباهنگ
دل به دلبری افتاد کوروش همهخانی
یک گل آبی رنگ ،رنگ لبخند خدا   موژان صغیری
تکهای از قلب خدا موژان صغیری
رد پای طالیی موژان صغیری
آذرخش آذر آیین   دارا نجات
هنوز     مهتاب قربانی
قاصدکهای بیخبر     بهرام غیاثی
در همه شهرهای دنیا زنی است   نیلوفر شیدمهر
جستار
مرثیهای برای شکسپیر شهروز رشید
دفترهای دوکا شهروز رشید

داستانِ فارسی
رمان

طال   بهار بهزاد
دندان هار يک روايت آشفته   مظاهر شهامت
دوار   میثم علیپور

هنوزا ز اکالیپت وسهاییونسکوخونمیچکد     عیسی بازیار
آنسوی چهرهها   رضا اغنمی

الیشا   فرزانه حوری

بوتههای تمشک (والشکله)   محمد خوشذوق
سندروم اولیس   رعنا سلیمانی
پیش از تریدید     فهیمه فرسایی
بگذار زنده بمانم   بردیا حدادی
مریم مجدل ّیه   حسین دولتآبادی
توکای آبی   حامد اسماعیلیون
شب جمعه ایرانی   جواد پویان
آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشتهاند   مهدی مرعشی
خانهبان     مریم دهخدایی
گدار (در سه جلد)   حسین دولتآبادی
ما بچههای خوب امیریه   علیرضا نور یزاده
چشم باز و گوش باز   زکریا هاشمی
لیورا   فریبا صدیقیم
سالم لندن   شیوا شکوری
اوروبروس   سپیده زمانی
اثر انگشت   رئوف مرادی
کبودان   حسین دولتآبادی
خون اژدها     حسین دولتآبادی
مرداب   رضا اغنمی
باد سرخ     حسین دولتآبادی
چوبین در   حسین دولتآبادی
ایستگاه باستیل     حسین دولتآبادی
اشکهای تورنتو     سیامک هروی
سرزمین جمیله     سیامک هروی
گرداب سیاه     سیامک هروی
بوی بهی     سیامک هروی
سیب را بچین     لیلی ناهیدیآذر

داستان بلند
دهانشدگی بهناز باقری
مجموعه داستان کوتاه
مردگان سرزمین یخزده بهار بهروزگهر
در من زنی زندگی م یکند مژده شبان
الفبای گورکنها   هادی کیکاووسی
روزی که ماد ِر سگ شدم   نوشابه امیری
هلنا گذاشت و رفت   سانا نیکییوس
مردی آنو ِر خیابان زی ِر درخت   بهرام مرادی
خنده در خانهی تنهایی   بهرام مرادی
آن زن بیآنکه بخواهد گفت خداحافظ و دختری بنام بیبی بوتول دزفولی   عزتگوشهگیر
روزی روزگاری رشت مهکامهرحیمزاده
داستانی برای مردگان   رضا نجفی
گرد بیشه   رضا مکوندی
کالغهای پایتخت   لیال اورند
ریچارد براتیگان در تهران   حامد احمدی
پشت چشمان یخزده   نگا ر غالمعلیپور
اما من حرفامو تو دلم میگفتم   فرامرز سیدآقایی
دو زن در میانهی پل نیلوفر شیدمهر
کافه در خاورمیانه سعید منافی
اشکهای نازی رضا اغنمی
سیندرال بعد از نیمه شب   فرزانه گلچین
سوت فریبا منتظرظهور
داستان ـ ترجمه
رمان
سرای شابندر   محمد حیاوی ،ترجمهی غسان حمدان
پرنده شب اینگه بورک بایر ،ترجمهی گلناز غبرایی
حرامزادهی استانبولی   الیف شافاک ،ترجمهی گلناز غبرایی
گوآپا   سلیم حداد ،ترجمهی فرزام کوهسار
سودایی جی ام .کوتسی ،ترجمهی محسن مینوخرد
مجازات غزه گیدئون لوی ،ترجمهی فرهاد مهدوی
داستان بلند
آلتس لند دورته هانس ،ترجمهی گلناز غبرایی
زن تخم مرغی لیندا .دی .کرینو ،ترجمهی میم .دمادم

گنگستر   کالیو کاسلر و جاستین اسکات ،ترجمهی فریده چاجی
تاریخ ـ پژوهش ـ نقد و نظر
بررسی تاریخی ،هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن جالل ایجادی
داستان شهر ممنوعه (پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران)   کامیل احمدی
نواندیشان دینی ،روشنگری یا تاریک اندیشی جالل ایجادی
من و کوزه (شکل و ساخت داستانیِ ترانههای خیام)   حسین آتشپرور
رادیکال دهه    ۷۰مهدی یوسفی (میم.ئازا)
دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران اسد سیف
افسونزدایی از افسانهها؛ نقد و متنشناسی رمانهای معاصر ایران جواد پویان
مروری برحمالت اسکندر ،اعراب و مغول به ایران و سقوط سلسلههای هخامنشی ،ساسانی و خوارزمشاهی
گردآورنده :فریدون قاسمی
واکاوی نقد ادبی فمینیستی در ادبیات زنان ایران (مجموعهی مقاالت)   آزاده دواچی
رساله یک کلمه  (ميرزا يوسف مستشارالدوله) به کوشش باقر مؤمنی
در همسایگی مترجم (گفتوگو با سروش حبیبی) نیلوفر ُدهنی
سایههای سوشیانت (منجیگرایی در فرهنگ خودی) س .سیفی
ادبیات و حقیقت (درباره آثار سینمایی و ادبی عتیق رحیمی ،برنده افغان جایزه گنکور) نیلوفر ُدهنی
کتابی برای کتابها اسد سیف
آیین های روسپیگری و روسپیگری آیینی س .سیفی
ایران و اقوامش :جنبش ملی بلوچ   محمدحس ن حسی نُبر
چهرهای از شاه (زندگانی ،ویژگیهای اخالقی و کشورداری محمدرضا شاه پهلوی) هوشنگ عامری
غرور و مبارزهی زنان (تاریخ انجمن زنان فمینیست در نروژ از  )1913الیزابت لونو ،ترجمهی مهدی اورند،
متین باقرپور
زنان مبارز ایران ،از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی بنفشه حجازی
آنشیگائو ،بودای پارسی   خسرو دهدشتحیدری (دوتتسو ذ نجی)
کتاب سنج چهارم   رضا اغنمی (نقد و بررسی کتاب)
جستارها در زبان و تاریخ فرهنگ پارسی     مسعود میرشاهی (نقد ادبی)
خرافات به مثابه ایدئولوژی درسیاست ایرانیان از مجلسی تا احمدینژاد علی رهنما
تاریخ غریب ،خاطرات شاه نادر کیانی     به کوشش مسعود میرشاهی
بانگ نوروزی در پرده وا ژهها     مسعود میرشاهی
نور مایل و سایهها   نسرین ترابی (مجموعه مقاالت)
سرگذشت شعر پارسی از سنگ تا چاپ سنگی   محمود کویر
هنر مدرن ،نقاشی و عکس
منظومهی ناپیوند واله،گی شعر-داستان از الهه رهرونیا؛ نقاشی حبیب مرادی
سفر ایشتار به دنیای زیرین   نجوا عرفانی
من آنجا پشت خورشیدم منصور محمدی (مجموعه عکس از طبیعت کردستان)
تازیانه بر باد مژن مظفری

Half Eaten Biscuit Banafsheh Hajazi
The Individuals Revolution Amir Heidari
Uneducated Diary by A Minded Man Matin Zoormad
Poetry
Unfinished Today (A collection of 50 years contemporary Iranian poetry) Translated
by Roozhin Nazari, Kaveh Jalali
The Divine Kiss Carolyn Mary Kleefeld, Translated by: Sepideh Zamani
Another Season Freydoun Farokhzad, Translated by Nima Mina (German and English)
Drama
The Others M. Chitsazan
Perhaps Love Mark Hill
Research - History
The Right to Primary Education for Children with Disabilities in Iran Parastoo Fatemi
The Forgotten Conquerors (Tales From The Castle Of The Moat) George Sfougaras
Kings, Whores And Children: Passing Notes On Ancient Iran And The World That We
Live In Touraj Dary
Memories
The Trouble Maker Mike Payami
Persian Letters Mehrdad Rafiee
Childrenʼs Books
I Am My Brother, I Am Not My Brother Alireza Mahadavi-Hezaveh\ Translated by
Arash Khoshsafa\ Illustrated by Fatemeht Takht-Keshian
My Doll Fariba Sedighim
The Padlock Ana Luisa Tejeda\ Illustrated by Nazli Tahvili
Who Is the Strongest? Feridon Rashidi\ Illustrated by Sahar Haghgoo
Charli in the Forest Rasheell Barikzai
Baby Grandma Shiva Karimi
Namaki and the Giant Ellie I. Beykzadeh

این است بدن من ـ مجموعه آثار هنر مفهومی رضا رفیع یراد
کودک و نوجوان
بیژن و شیر زخمی   نیلوفر ُدهنی
نابغهی کوچک   فریبا صدیقیم
لولو و جوجو نرگس نمازکار
نمایشنامه
امنیت منحرف   فرناز تبریزی
 مازیار هنرخواه: در جستجوی فضاهای درـ بین گردآوری و ترجمه: بدن، بازی،ادبیات
طنز فارسی
 هوشنگ اسدی:لبخند از پشت سیمخاردار (داستانکهای علیرضا رضایی)   به کوشش
  فرناز تبریزی، کامیار شاپور:قلبم ترانهی تکرار است (گزیدهی آثا ِر پرویز شاپور) به انتخاب
خاطرات
ِ
 عباس منشیرودسری؛ به کوشش بانو صابری... من به صبح،من به روشنی اندیشیدهام
ِ
گذرعمر (خاطرات یک پرستار)   فرزانه جامعی
هی دلم میخواهد بخوابم مهشید جهانبخش
زخمهایبیالتیام (خاطراتفرشتههدایتی)   فرشتهخلج هدایتی
آرزوهای کال (در سه جلد) فرانک مستوفی
روزی که پیر شدم نوشابه امیری
ماال (در دو جلد) محمد خوشذوق
کتابهای عربی
 علي حسين نجاد: ترجمها،باربودا (مجموعة قصص قصيرة)     سبيده زماني
أح ُدهم يفكَـ ُر بما ٍء أعمق     حمزه کوتی
Novels
The Legend of the Passageways of the Sandstruck Villa Written by Donya Harifi,
Translated by Arash Khoshsafa
Dog and The Long Winter Written by Shahrnush Parsipur, Translated by Shokufeh
Kavani
Tales of Iran Feridon Rashidi
Sharia Law Shakespeare Feridon Rashidi
The Mice and the Cat and Other Stories Feridon Rashidi
The Outcast Feridon Rashidi

«نشــر مهــری» ناشــر کتابهــای فارســی ،انگلیســی و
دیگــر زبانهــا در کشــور انگلســتان اســت کــه بــا رعایــت
قوانیــن کنوانســیون بینالمللــی کپیرایــت بــه انتشــار کتــاب
میپــردازد .مخاطــب نشــر مهــری در وهلــهی اول فارســی
زبانــان در گســترهی جهانیســت.

نشــر مهــری خــود را بــه اصــل بنیادیــن آزادی بیــان
وفــادا ر میدانــد ،در ایــن راســتا بــه هیچگونــه سانســور و
خودسانســوری معتقــد نیســت و یگانــه معیــار مــا در انتخــاب
آثــار کیفیــت آنهاســت .نشــر مهــری بــه نشــر کتــاب بــا هــر
نــوع ســلیقهی سیاســی ،ایدئولوژیــک و مذهبــی میپــردازد.
ن آرا نویســندگان لزومــا رای نشــر مهــری نیســت.
بنابرایــ 
شــهرت نویســندگان نقــش تعیینکننــدهای در انتخــاب و انتشــار
کتابهــا نــدارد .انتشــار آثــار بــا کیفیــت مولفــان و مترجمــان
کمتــر شــناخته شــده ،یکــی از اهــداف اصلــی نشــر مهــری
بهشــمار میآیــد.

www.mehripublication.com
info@ mehripublication.com

