
ن شــغلش - صیــد ماهیان  رگ کــرد کــه قصه گــو شــوم. ماجــرای اول�ی ن »پــدرم مــن را �ب

ب  ح �پ آب و �ت د بــه نفــم را �ب �ش ا�ی یم گفــت و اعــامت ان - را �ب ای مایه گــری طعمــه �ب

د. ماجــرای ورشکست شــدنش را یم گفت  ال یم �ب ســودی کــه نصیبــش شــده بــود، �ب

ســاند.« والنه یم �ت و مــرا از تصمــمی عب

هــا  رگ �ت ن ه هــا �ن آیــد. قــدرِت قصــه در دنیــای �ب پ نــدن �ب قصــه، فقــط بــه اکر خوا�ب

ای  ــان حــرف زد، �ب رۀ مشــات �ب ورنکــرد�ن اســت. �ب داســتان یم شــود در�ب �ب

ــب و  ــق کس ــا در رون ــرد. قصه ه ی ک ــرت ــای �ب ــا را ج ــت و دنی ف ــل �ی ــا راه ح آن ه

ثــری شــگف�ت دارنــد. آن هــا�ی کــه  هــر روز مهــراه غذایشــان قصــه بــه حمــل اکر 
أ اکر �ت

ن  ــو�ی ــود. قصه گ ــوش �ن ش ــه فرام ــد ک ــا یم گذارن ــه ج ــه ب ــد، رّدی در رابط ن یم �ب

ــه  ــد و ب ــوار یم کنن ــوع را مه ب رج ــس و ار�ب ــار، رئی ی، مه ــرت ــان �ب مش ارتباط ش

ــام را  ــات خ ــه اطالع ــند. قص ــغیل یم رس ــایل و ش ــای م زه ای از آورده ه ــطح �ت س

ــه آن چــه عرضــه  ــد کــه دیگــران ب د یم آورد و اکری یم کن ــد، اعــامت ــی یم کن ن ش
�

یم کنیــد �ی بــه آن هــا یم فروشــید،اطمینان کننــد. 

نــده اســت« �ش را �ب شــگردهای مــؤ�ش قصه گــو�ی  ن قصه گــو �ب �ی ــرت کتــاب »�ب

ن کتــاب بــه �ش نشــان یم دهــد چه طــور �ب  در کســب واکر آشــنا یم کنــد. ا�ی

ــه  ــ�ت ب ــر موقعی ــد، چه طــور �ب قصــه در ه ــذاری روی داســتان ســود کنی �مایه گ

ن  �ی ــرت ــد. »�ب انی ــا دور �ب ی ه ــد و از درگری ــران بیفزایی ن �ب دیگ ــل �ت ــاری و تعام مه

 از 
گ

ر� ن نــده اســت« مکــک یم کنــد بــه چــمش خــود ببینیــد چــه اکرهــای �ب قصه گــو �ب

م گرفته انــد، �ب یم آیــد. ن واقعیت هــای کوچــک کــه قصــه �ن ا�ی

بیست روایت از مادری در همین روزها
دبیر مجموعه: فاطمه ستوده

روایت تجربه: مادری

مامان بـزرگ می گفـت »دل انـدروِن مادرهـا مثـل پشـت تلویزیـون می مونـه. سـیم ها 
بـه  وصلـه  کـه  داره  سـیم  یـه  عالمـه  دل شـون  مادرهـا  همدیگـه.  تـوی  گوریده انـد 

غوغاسـت.« مادرهـا  دل  تـو  بچه شـون. 
کـه روایـت زندگـی  هفتـه ی چهـل و چنـد از بزنـگاه  مادرانگـی حـرف می زنـد؛ نقطـه ای 

گـره می خـورد. مـادر و فرزنـد تـا ابـد بـه هـم 
کرده انـد بـا روایـت دغدغه هایشـان حال و هـوای  نویسـندگان ایـن مجموعـه سـعی 
فکر هـای  بکشـند؛  تصویـر  بـه  را  امـروز  نسـل  مـادران 

یـک مـادر از هفتـه ی اول تـا همیشـه.  
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نرش ما همین اطراف است
نشر اطراف مرداد 1396 در زمینه ی تخصصی روایت آغاز به کار کرد. این نشر 
به دنبال ثبت روایت هایی است که در اطراف ما جریان دارند. نشر اطراف منابع 
نظری و آموزشی روایت را در اختیار عالقه مندان می گذارد، نمونه های موفق 
روایت گری از کشورهای دیگر را عرضه می کند و همزمان روایت ها و قصه هایی که 
تصویر امروز ما و جامعه ی ما را می سازند، جمع آوری و تدوین می کند. نشر اطراف 
به مخاطبان امکان می دهد از مسیر تبادل روایت ها و قصه ها با جهان اطراف شان 

آسان تر تعامل کنند.

هفتهیچهلوچندرستخیزکآشـــوب
 دبیر جمموعه : فاطمه ستودهجمموعه ی کآشوب ،دبیر جمموعه : نفیسه مرشد زاده
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روایتتجربه

اطراف فهرستکتابهاینشر
1397 پاییز

وزمره نقل واقعیِت ر

بهترینقصهگوبرندهاست
ونق دهید چطور با قصه کسب و کارتان را ر

 آنت سیمونز
ی مجه ی زهرا باختر  تر

25000 تومان
شابک:9786009801923

سوادروایت
وایت وع برای آشنایی با ر ین نقطه شر هبتر

اچ.پورتر ابوت
یف  یا پورآذر _ نیما م. اشر و مجه ی ر تر

48000 تومان
شابک:9786009801909
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از جمله آرمیتاژ بود و آن عبارت است از یک ضلِع قصر زمستانی مشرف 
بر رودخانۀ نیوا، مشتمل بر بیوتات عدیدۀ مزین به زیورهای الزمه که 
صنایع غریبه و تحف مرسلۀ دول خارجه را در آنجا جمع کرده اند و هر 

که هروقت بخواهد به تماشای آنجا می رود.
 خسرومیرزا 

کوتاهی روز در زمستان به پنج ساعت و ربع می رسد، کوتاهی شب هم در 
تابستان معلوم می شود.

 سیف الملک     

در امر لباس، زیاد از سایر امور امساک دارند و همین لباس هاي جزئی را 
ظاهراً همیشه پاک و پاکیزه نگاه می دارند.

 میرزا ابوالحسن 

روح شهر کالف پیچیده ای از عناصر دیدنی و نادیدنی ست و در شکل گیری 
این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویر خیالی که از  
سن پترزبورِگ در ذهن همۀ ما نقش بسته است از توصیفات و غافلگیری هایی 
پدید آمده که ایرانی های پیشین سوغات آورده اند. گزارش اولین مواجهه 

با شهر موضوع این کتاب است؛ سن پترزبورگِ مسافران قاجاری.  

از مجموعۀ  کتاب »سن پترزبورگ موزیکانچي دارد« چهارمین جلد 
»تماشای شهر« است که در هر جلد از خالل گزیدۀ سفرنامه ها، نگاه ایرانی 

به هویت یکی از شهرهای دور را ترسیم می کند.  

12000 تومان
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8000 تومان

بمبئی برابر شد. قریب صد جهاز دودی و غیره، چه می رفتند و چه در نزدیکی 
بمبئی لنگر انداخته اند. سبحان اهلل، آدم دیوانه می شود نمی داند نگاه به چه 

بکند، چه ببیند.
حاجیه خانوم علویة کرمانی 

یک عروسی دیده شد که خیلی مضحک بود ـ عالوه بر زینت نمودن خوِد 
عروس، داماد را هم زینت نموده و گل زده بودند در میان شهر شب و روز 

گردش می نمودند. 
محمدحسین قزوینی 

زن و مرد هندو پیشانی خود را خال قرمز می گذارند و خط قرمز می کشند 
و بعضی از مردهای هندو پیشانی و دور چشم خود را خال سفید می گذارند.

حاجی پیرزاده 

روح شهر کالف پیچیده ای از عناصر دیدنی و نادیدنی ست و در شکل گیری 
این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویر خیالی که بمبئی 
در ذهن همة ما نقش بسته است از توصیفات و غافلگیری هایی پدید آمده که 
ایرانی های پیشین سوغات آورده اند. گزارش اولین مواجهه با شهر موضوع 

این کتاب است؛ بمبئیِ مسافران قاجاری. 

کتاب »بمبئی رقص الوان است«، پنجمین جلد از مجموعة »تماشای شهر« 
است که در هر جلد از خالل گزیدة سفرنامه ها، نگاه ایرانی به هویت یکی از 

شهرهای دور را ترسیم می کند.
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  در باالی رود لندن که عبارت از تایمز باشد چندین پل از آهن و سنگ 
ساخته اند. قدیم ترین پل ها پلی است مسمی به لندن بریج. 

 میرزا صالح

اهالی مملکت نازک مزاج و نازک طبیعت می باشند. اغلب خواتین و نسوان 
لطیفشان  از برگ گل لطیف تر و نازک تر می باشند. بدون اغراق کمرشان از 
حلقۀ دست باریک تر است و مزاجشان نازک و زودرنج و لیکن بسیار با ادب 

در محاورات.  
رضاقلی میرزا         

دکان ها بسیار باصفا، خوش ساخت، پیش گشاده، مشتمل بر اورسی هاي آینه دار، 
طریق چیدن اشیاء در آن به حدي به سلیقه است که مزیدي بر آن متصور نیست.
 میرزا ابوطالب خان 

روح شهر کالف پیچیده ای از عناصر دیدنی و نادیدنی ست و در شکل گیری 
 این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویر خیالی که 
از لندن در ذهن همۀ ما نقش بسته است از توصیفات و غافلگیری هایی پدید 
آمده که ایرانی های پیشین سوغات آورده اند. گزارش اولین مواجهه با 

شهر موضوع این کتاب است؛ لندنِ مسافران قاجاری.  

کتاب »آسمان لندن زیاده می بارد« سومین جلد از مجموعۀ »تماشای شهر« 
 است که در هر جلد از خالل گزیدة سفرنامه ها، نگاه ایرانی به هویت یکی 

از شهرهای دور را ترسیم می کند.  
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پاریس
دور از

نمایانشد

آسمان
لندنزیاده

میبارد

قهوه
استانبول

نیکومیسوزد

فقطروزهاییکهمینویسم
پنج جستار درباره ی خواندن و نوشتن

آرتور کریستال
ترجمه ی احسان لطفی

14000 تومان

اینهممثالیدیگر
چهار جستار از حقایق زندگی روزمره

دیوید فاستر واالس
ترجمه ی معین فرخی

14500 تومان

فراروایت
اربابحلقهها در

روایتآمیزی
دنکیشوت در

مری ر. بومن
ترجمه ی نیما م. اشرفی

مریام ایوان ینسن
و پیتر ن. دان

ترجمه ی بهروز قیاسی

بهخودمبرگردم اگر
ده جستار درباره ی پرسه در شهر

والریا لوئیزلی
ترجمه ی کیوان سررشته

16500 تومان

البتهکهعصبانیهستم
پنج جستار درباره ی وطن و انزوای خودخواسته

دوبراوکا اوگرشیچ
ترجمه ی خاطره کرد کریمی

19000 تومان

سنپترزبورگ
موزیکانچی

دارد

بمبئی
رقصالوان

است

جستارهایرواییتماشایشـــهر از بیشتر
داستان

دنیارارکابزد پسریکهدور

جتربه ی صداهای تازهگزارش اولنی مواجهه ی مسافران  دوره ی قاجار با شهرهای دور

وایت  وز  ر شگردهای امر
وز  در رمان های دیر

سفر به دنیای اطراف
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واین کبر شیر ین :  عیل ا ی و تدو معنی فرخی دبیر

یا پورآذر و  دبیر جمموعه : ر

یز الستر هامفر

کتاباول:

به سفر
اروپاوآفریقا

کتابدوم:

سفر
بهآمریکا

کتابسوم:

سفر
بهآسیا

ِلسِتر هامِفریز __ نویسنده، مستندساز 
َ
که ا در این داستان جذاب 

سفر  واقعی  ماجراهای  اساس  بر   __ انگلستان  اهل  ماجراجوی  و 
خودش به دور دنیا برای نوجوانان نوشته، مخاطبان با تام همراه 
واقعی  دنیای  می کند  احساس  که  ماجراجو  پسری  می شوند؛ 
با  می گیرد  تصمیم  و  باشد  خودش  اطراف  دنیای  از  بزرگ تر  باید 
کند. کشف دنیای بزرگ آغاز  دوچرخه سفر باورنکردنی اش را برای 

ُنه  فقط  که  بود  زمانی  کتاب  این  نویسنده ی  ماجراجویی  اولین 
مشهور  قله ی  سه  ارتفاعات  به  کیلومتری  سفری 32  داشت،  سال 
یورک شایر در انگلستان. سال 2001 میالدی الستر در سن 25 سالگی 
کرد. سفر طوالنی او چهار سال  سفر به دور دنیا را با دوچرخه آغاز 
کیلومتر را رکاب زد. سال 2012  کشید و در این مدت 74 هزار  طول 
نشنال جئوگرافیک  برتر مجله ی  ماجراجوی  به عنوان  او  میالدی 
کوچک« است؛  انتخاب شد. او خالق ایده ی »ماجراجویی های 
کسی  که از عهده ی هر  کوچک و ساده ای  سفرهای ماجراجویانه ی 
زیادی  کتاب های  ماجراجویی هایش   درباره ی  الستر  برمی آید. 

که به زبان های مختلف ترجمه شده اند.  نوشته 
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ِلسِتر هامِفریز __ نویسنده، مستندساز 
َ
که ا در این داستان جذاب 

سفر  واقعی  ماجراهای  اساس  بر   __ انگلستان  اهل  ماجراجوی  و 
خودش به دور دنیا برای نوجوانان نوشته، مخاطبان با تام همراه 
واقعی  دنیای  می کند  احساس  که  ماجراجو  پسری  می شوند؛ 
با  می گیرد  تصمیم  و  باشد  خودش  اطراف  دنیای  از  بزرگ تر  باید 
کند. کشف دنیای بزرگ آغاز  دوچرخه سفر باورنکردنی اش را برای 

ُنه  فقط  که  بود  زمانی  کتاب  این  نویسنده ی  ماجراجویی  اولین 
مشهور  قله ی  سه  ارتفاعات  به  کیلومتری  سفری 32  داشت،  سال 
یورک شایر در انگلستان. سال 2001 میالدی الستر در سن 25 سالگی 
کرد. سفر طوالنی او چهار سال  سفر به دور دنیا را با دوچرخه آغاز 
کیلومتر را رکاب زد. سال 2012  کشید و در این مدت 74 هزار  طول 
نشنال جئوگرافیک  برتر مجله ی  ماجراجوی  به عنوان  او  میالدی 
کوچک« است؛  انتخاب شد. او خالق ایده ی »ماجراجویی های 
کسی  که از عهده ی هر  کوچک و ساده ای  سفرهای ماجراجویانه ی 
زیادی  کتاب های  ماجراجویی هایش   درباره ی  الستر  برمی آید. 
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ِلسِتر هامِفریز __ نویسنده، مستندساز 
َ
که ا در این داستان جذاب 

سفر  واقعی  ماجراهای  اساس  بر   __ انگلستان  اهل  ماجراجوی  و 
خودش به دور دنیا برای نوجوانان نوشته، مخاطبان با تام همراه 
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ُنه  فقط  که  بود  زمانی  کتاب  این  نویسنده ی  ماجراجویی  اولین 
مشهور  قله ی  سه  ارتفاعات  به  کیلومتری  سفری 32  داشت،  سال 
یورک شایر در انگلستان. سال 2001 میالدی الستر در سن 25 سالگی 
کرد. سفر طوالنی او چهار سال  سفر به دور دنیا را با دوچرخه آغاز 
کیلومتر را رکاب زد. سال 2012  کشید و در این مدت 74 هزار  طول 
نشنال جئوگرافیک  برتر مجله ی  ماجراجوی  به عنوان  او  میالدی 
کوچک« است؛  انتخاب شد. او خالق ایده ی »ماجراجویی های 
کسی  که از عهده ی هر  کوچک و ساده ای  سفرهای ماجراجویانه ی 
زیادی  کتاب های  ماجراجویی هایش   درباره ی  الستر  برمی آید. 

که به زبان های مختلف ترجمه شده اند.  نوشته 

واحد کودک و نوجوان


