وی ن
ل� شــغلش  -صیــد ماهیان
نفــم را ب� ش�ح پ� آب و ت�ب
رشکستشــدنش را یمگفت

ت قصــه در دنیــای ب ن�رگ ت�هــا
ات ب�ــان حــرف زد ،ب�ای
قصههــا در رونــق کســب و
غذایشــان قصــه بــه حمــلاکر
گــو�ن
ــوش ن�شــود .قصه ی
وع را مهــوار یمکننــد و بــه
د .قصــه اطالعــات خــام را
دیگ ـران بــه آنچــه عرضــه

شــگردهای ش
گــو�
مــؤ� قصه ی
شــان یمدهــد چهطــور ب�
قصــه در هــر موقعیـ تـ� بــه
«� تــر ی ن�
ریهــا دور ب�انیــد .ب
گ
ببینیــد چــه اکرهــای ب ن�ر� از
ب� یمآیــد.

بهترین  قصه گو برنده است
چطور با قصه کسب و کارتان را رونق دهید
آنت سیمونز
ترمجهی زهرا باختری

 25000تومان

شابک9786009801923:

سواد روایت

هبتر ین نقطه شروع برای آشنایی با روایت

فهرست کتابهای نشر اطراف
پاییز 1397

اچ.پورتر ابوت
ترمجهی رویا پورآذر _ نیما م .اشر یف
 48000تومان

شابک9786009801909:

روایت تجربه
واقعیت روزمره
نقل
ِ

نرش ما همین اطراف است
نشر اطراف مرداد  1396در زمینهی تخصصی روایت آغاز به کار کرد .این نشر
بهدنبال ثبت روایتهایی است که در اطراف ما جریان دارند .نشر اطراف منابع
نظری و آموزشی روایت را در اختیار عالقهمندان میگذارد ،نمونههای موفق
روایتگری از کشورهای دیگر را عرضه میکند و همزمان روایتها و قصههایی که
تصویر امروز ما و جامعهی ما را میسازند ،جمعآوری و تدوین میکند .نشر اطراف
به مخاطبان امکان میدهد از مسیر تبادل روایتها و قصهها با جهان اطرافشان
آسانترتعاملکنند.

کآش ــوب

هفتهیچهلوچند

رستخیز

دبیر جمموعه  :فاطمه ستوده

جمموعهی کآشوب ،دبیر جمموعه  :نفیسه مرشد زاده

ـدرون مادرهـا مثـل پشـت تلویزیـون میمونـه .سـیمها
مامانبـزرگ میگفـت «دلان
ِ
گوریدهانـد تـوی همدیگـه .مادرهـا دلشـون یـه عالمـه سـیم داره کـه وصلـه بـه
بچهشـون .تـو دل مادرهـا غوغاسـت».
هفتـهی چهـل و چنـد از بزنـگاه مادرانگـی حـرف میزنـد؛ نقطـهای کـه روایـت زندگـی
مـادر و فرزنـد تـا ابـد بـه هـم گـره میخـورد.
نویسـندگان ایـن مجموعـه سـعی کردهانـد بـا روایـت دغدغههایشـان حالوهـوای
مـادران نسـل امـروز را بـه تصویـر بکشـند؛ فکرهـای
یـک مـادر از هفتـهی اول تـا همیشـه.

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

 29500تومــــــان

روایت تجربه :مادری

 24000تومــــان

 24000تومان

 24000تومان

 29500تومان

شابک9786009801916:

شابک9786226194075:

شابک9786009801954:

تماشای ش ــهر

بیشتر  از
داستان

گزارش اولنی مواجههی مسافران دورهی قاجار با شهرهای دور
دبیری و تدوین  :عیل ا کبر شیرواین

جستارهای روایی
جتربهی صداهای تازه
معنی فرخی

شگردهای امروز روایت
در رمانهای دیروز

فقط روزهایی که مینویسم

دبیر جمموعه  :رویا پورآذر

پاریس
از دور
نمایان شد

پنج جستار دربارهی خواندن و نوشتن

آرتور کریستال
ترجمهی احسان لطفی
 14000تومان

قهوه
استانبول
نیکو میسوزد

18000تـومـان

 19000تومان

 18000تومان

شابک9786009688418:

شابک9786009688456:

شابک9786009688494:

این هم  مثالی دیگر

چهار جستار از حقایق زندگی روزمره

 8 800تومان

از جمله آرمیتاژ بود و آن عبارت است از یک ضلعِ 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 کردهاند و هر
که هروقت بخواهد به تماشای آنجا میرود.
خسرومیرزا

ج و نازکطبیعت میباشند .اغلب خواتین و نسوان
طیفتر و نازکتر میباشند .بدون اغراق کمرشان از
ت و مزاجشان نازک و زودرنج و لیکن بسیار با ادب

یک عروسی دیده شد که خیلی مضحک بود ـ عالوه بر زینت نمودن خو ِد
عروس ،داماد را هم زینت نموده و گل زده بودند در میان شهر شب و روز
گردش مینمودند.
محمدحسین قزوینی

کوتاهی روز در زمستان به پنج ساعت و ربع میرسد ،کوتاهی شب هم در
تابستان معلوم میشود.
سیفالملک

رضاقلیمیرزا

آسمان
لندن زیاده
میبارد

شساخت،پیشگشاده،مشتملبراورسیهايآینهدار،
نبهحديبهسلیقهاستکهمزیديبرآنمتصورنیست.
میرزا ابوطالبخان

در امر لباس ،زیاد از سایر امور امساک دارند و همین لباسهاي جزئی را
ظاهرا ً همیشه پاک و پاکیزه نگاه میدارند.
میرزا ابوالحسن

دهای از عناصر دیدنی و نادیدنیست و در شکلگیری
فران سهم انکارناپذیری دارد .تصویر خیالی که
نقش بسته است از توصیفات و غافلگیریهایی پدید
یشین سوغات آوردهاند .گزارش اولین مواجهه با
ب است؛ لندنِ مسافران قاجاری.

روح شهر کالف پیچیدهای از عناصر دیدنی و نادیدنیست و در شکلگیری
این روح ،روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد .تصویر خیالی که از
ِ
پترزبورگ در ذهن همۀ ما نقش بسته است از توصیفات و غافلگیریهایی
سن
پدید آمده که ایرانیهای پیشین سوغات آوردهاند .گزارش اولین مواجهه
با شهر موضوع این کتاب است؛ سنپترزبورگِ مسافران قاجاری.

اده میبارد» سومین جلد از مجموعۀ «تماشای شهر»
خالل گزیدة سفرنامهها ،نگاه ایرانی به هویت یکی
یم میکند.

کتاب «سنپترزبورگ موزیکانچي دارد» چهارمین جلد از مجموعۀ
«تماشای شهر» است که در هر جلد از خالل گزیدۀ سفرنامهها ،نگاه ایرانی
به هویت یکی از شهرهای دور را ترسیم میکند.

زن و مرد هندو پیشانی خود را خال قرمز میگذارند و خط قرمز میکشند
و بعضی از مردهای هندو پیشانی و دور چشم خود را خال سفید میگذارند.
حاجی پیرزاده

شابک9786009688487:

سنپترزبورگ
موزیکانچی
دارد

روح شهر کالف پیچیدهای از عناصر دیدنی و نادیدنیست و در شکلگیری
این روح ،روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد .تصویر خیالی که بمبئی
در ذهن همة ما نقش بسته است از توصیفات و غافلگیریهایی پدید آمده که
ایرانیهای پیشین سوغات آوردهاند .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 سفرنامهها ،نگاه ایرانی به هویت یکی از
شهرهای دور را ترسیم میکند.

12000تـومـان

19000تـومـان

 19500تومان

فراروایت
در ارباب حلقهها

 19000تومان

شابک9786009801947:

 12000تومان

بمبئی
رقص الوان
است

مری ر .بومن
ترجمهی نیما م .اشرفی

شابک9786009801930:

 10500تومان

شابک9786009688432:

شابک9786009801978:

اگر به خودم  برگردم

ده جستار دربارهی پرسه در شهر

Narrative Hybridization in Don Quixote

ه عبارت از تایمز باشد چندین پل از آهن و سنگ
لها پلی است مسمی به لندنبریج.
میرزا صالح

بمبئی برابر شد .قریب صد جهاز دودی و غیره ،چه میرفتند و چه در نزدیکی
بمبئی لنگر انداختهاند .سبحاناهلل ،آدم دیوانه میشود نمیداند نگاه به چه
بکند ،چه ببیند.
حاجیهخانوم علویة کرمانی

دیوید فاستر واالس
ترجمهی معین فرخی
 14500تومان

پسری که دور دنیا را رکاب زد

والریا لوئیزلی
ترجمهی کیوان سررشته
 16500تومان

سفر به دنیای اطراف
الستر هامفر یز

واحد کودک و نوجوان

کتاب اول:

کتاب دوم:

سفر به
اروپاوآفریقا

َ
که الِستِ ر هامفِ ریز __ نویسنده ،مستندساز
ستان __ بر اساس ماجراهای واقعی سفر
ی نوجوانان نوشته ،مخاطبان با تام همراه
جو که احساس میکند دنیای واقعی
راف خودش باشد و تصمیم میگیرد با
یاش را برای کشف دنیای بزرگ آغاز کند.

َ
در این داستان جذاب که الِستِ ر هامفِ ریز __ نویسنده ،مستندساز
و ماجراجوی اهل انگلستان __ بر اساس ماجراهای واقعی سفر
خودش به دور دنیا برای نوجوانان نوشته ،مخاطبان با تام همراه
میشوند؛ پسری ماجراجو که احساس میکند دنیای واقعی
باید بزرگتر از دنیای اطراف خودش باشد و تصمیم میگیرد با
دوچرخه سفر باورنکردنیاش را برای کشف دنیای بزرگ آغاز کند.

دهی این کتاب زمانی بود که فقط ُنه
کیلومتری به ارتفاعات سه قلهی مشهور
سال  2001میالدی الستر در سن  25سالگی
چرخه آغاز کرد .سفر طوالنی او چهار سال
ت  74هزار کیلومتر را رکاب زد .سال 2012
جراجوی برتر مجلهی نشنال جئوگرافیک
دهی «ماجراجوییهای کوچک» است؛
کوچک و سادهای که از عهدهی هر کسی
ی ماجراجوییهایش کتابهای زیادی
ختلف ترجمه شدهاند.

اولین ماجراجویی نویسندهی این کتاب زمانی بود که فقط ُنه
سال داشت ،سفری  32کیلومتری به ارتفاعات سه قلهی مشهور
یورکشایر در انگلستان .سال  2001میالدی الستر در سن  25سالگی
سفر به دور دنیا را با دوچرخه آغاز کرد .سفر طوالنی او چهار سال
طول کشید و در این مدت  74هزار کیلومتر را رکاب زد .سال 2012
میالدی او به عنوان ماجراجوی برتر مجلهی نشنال جئوگرافیک
انتخاب شد .او خالق ایدهی «ماجراجوییهای کوچک» است؛
سفرهای ماجراجویانهی کوچک و سادهای که از عهدهی هر کسی
برمیآید .الستر دربارهی ماجراجوییهایش کتابهای زیادی
نوشته که به زبانهای مختلف ترجمه شدهاند.

 14800تومــــــان

شابک9786229922422:

کتاب سوم:

سفر
به آسیا

سفر
به آمریکا
َ
در این داستان جذاب که الِستِ ر هامفِ ریز __ نویسنده ،مستندساز
و ماجراجوی اهل انگلستان __ بر اساس ماجراهای واقعی سفر
خودش به دور دنیا برای نوجوانان نوشته ،مخاطبان با تام همراه
میشوند؛ پسری ماجراجو که احساس میکند دنیای واقعی
باید بزرگتر از دنیای اطراف خودش باشد و تصمیم میگیرد با
دوچرخه سفر باورنکردنیاش را برای کشف دنیای بزرگ آغاز کند.

اولین ماجراجویی نویسندهی این کتاب زمانی بود که فقط ُنه
سال داشت ،سفری  32کیلومتری به ارتفاعات سه قلهی مشهور
یورکشایر در انگلستان .سال  2001میالدی الستر در سن  25سالگی
سفر به دور دنیا را با دوچرخه آغاز کرد .سفر طوالنی او چهار سال
طول کشید و در این مدت  74هزار کیلومتر را رکاب زد .سال 2012
میالدی او به عنوان ماجراجوی برتر مجلهی نشنال جئوگرافیک
انتخاب شد .او خالق ایدهی «ماجراجوییهای کوچک» است؛
سفرهای ماجراجویانهی کوچک و سادهای که از عهدهی هر کسی
برمیآید .الستر دربارهی ماجراجوییهایش کتابهای زیادی
نوشته که به زبانهای مختلف ترجمه شدهاند.

 15700تومــــــان

 17500تومــــــان

 14800تومان

 15700تومان

 17500تومان

شابک9786009977062:

شابک9786229922415:

شابک9786229922439:

 8000تومان

البته که عصبانی هستم

روایت آمیزی
در دن کیشوت

مریام ایوان ینسن
و پیتر ن .دان
ترجمهی بهروز قیاسی
 8000تومان
شابک9786009688463:

پنج جستار دربارهی وطن و انزوای خودخواسته

دوبراوکا اوگرشیچ
ترجمهی خاطره کردکریمی
 19000تومان
 19000تومــــان

شابک9786229922484:

