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شبی كه بانوی دریاچه شدم

نویسنده :اندرو پایپر
مترجم :هادی ساالرزهی
انتشارات :علمی
 457صفحه  39500 /تومان

داســتان «بازمانــده» دربــاره دكتــر لیلــی دومینیك،
روانپزشكی است كه مغز بیماران بســیاری را مداوا
كرده اســت اما به موردی كامال متفاوت برمیخورد؛
شــخصی بــدون نــام كــه ادعاهــای باورنكردنــی دارد
و میگویــد بیش از  ۲۰۰ســال عمــر دارد و بــه تنهایی
الهامبخــش نویســندگان بزرگــی چون ماری ِشــلی،
را بــرت لو یــی استیونســون و بــرام اســتوكر بــوده
اســت .ادعای دیگر این بیمار عجیــب و غریب این
اســت كه پدر لیلی اســت و دلیــل واقعی قتــل مادر
او را میداند...

قدم عاشقی

این كتاب ماحصل ســخنرانیهای حجتاالســام محمدرضا عابدینی به مناســبت اربعین حســینی اســت كه در ســه گفتار منتشــر شده
اســت .گفتار اول دربردارنده نگاه تاریخــی ـ تمدنی به جریان نبرد حــق و باطل و نقش انبیاء الهی در تاریخ انســانی و تبیین جایگاه حماســه
عاشــورا و توجه انبیا و اولیای الهی به آن ،به عنوان گلوگاه تاریخ در این ســیر و نســبتیابی اربعین به عنوان فعلیت و امتداد ظرفیتهای
عاشــورا برای مقدمه ســازی ظهــور اســت .گفتــار دوم این مبنــا را بــا نگاهی عینــی و مصداقــی و بــا تدبــر و تجربه اندیشــی در متن حماســه
پیــادهروی اربعیــن همــراه میســازد و تــاش میكند بــا نگاهــی تحلیلــی و مصداقی بــه نهضت اربعیــن ظرفیــت آن را بــه عنوان یــك الگوی
اجتماعی و تمدنی تحلیل كرده و در نهایت به آسیبشناســی اربعین بپردازد .در گفتار سوم تالش شــده ،به زیارت اربعین به عنوان فصل
اخیر و كمالی غایی زائر نگاه شده و شرحی هر چند مختصر بر متن زیارتنامه اربعین ،با این مبنا ارائه شود.

چند سالی میشــود دریاچه بختگان خشكیده و تبدیل
به یــك شــورهزار وســیع شــده اســت .بختآفر یــد بانوی
دریاچه هم در بســتر بیماری افتاده و دریاچه به نگهبان
تازهای نیاز دارد .نازبهار دختر نوجوانی اســت كه تصمیم
گرفته اســت شــب یلدا را به همراه پدر و مــادرش در كنار
دریاچه بگذراند .نازبهار در تاریكی شــب گم میشود و به
قصر دریاچه راه مییابد و...
كتاب در مورد حفاظت از محیط زیســت دریاچه بختگان
بوده كه در قالب رمان نگاشته شده است.

بازمانده

نویسنده :امیرحسین حسینی
انتشارات :بهنشر
 66صفحه  9000 /تومان

نویسنده :محمدرضا عابدینی
انتشارات :دفتر نشر معارف
 208صفحه  30000 /تومان

نویسنده :رویا منوچهری
انتشارات :قدیانی
 200صفحه  25000 /تومان

روابط ایران و مبارزان فلسطینی

خرمآباد

ایــن كتــاب از مجموعــه «یــك روایــت معتبــر» انتشــارات بهنشــر،
تالیــف امیرحســین حســینی بــه بررســی چگونگــی روابــط میــان
ایــران و رژیــم صهیونیســتی در دوران پهلــوی و تغییــر ایــن روابــط
و لــزوم حمایــت از مــردم مظلــوم فلســطین پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی میپــردازد« .یــك روایــت معتبــر دربــاره روابــط
ایــران و مبــارزان فلســطینی» بــا بررســی چگونگــی مهاجــرت
یهــا بــه فلســطین ،تمایــل محمدرضــا پهلــوی بــه برقــراری
یهود 
روابــط بــا اســرائیل ،گســترش رابطــه ایــران بــا اســرائیل در دوران
پهلــوی ،روابــط ایــران و اســرائیل در زمینــه نفــت ،نظامــی و امنیتی،
فرهنگــی ،كشــاورزی و تجــاری در دوران پهلــوی و محرمانــه بــودن
ایــن روابــط در آن زمــان اشــاره میكنــد .همچنیــن ایــن اثــر بــه
پایــان روابــط ایــران و رژیــم صهیونیســتی همزمــان بــا ســقوط رژیــم
شاهنشــاهی و موضعگیــری امــام خمینــی(ره) درباره فلســطین و
رژیــم صهیونیســتی ،رابطــه بــا فلســطین پــس از پیــروزی انقــاب،
چگونگــی شــكلگیری روز جهانــی قــدس ،تاثیــر انقــاب اســامی
ایــران بــر مبــارزان فلســطینی و ...پرداختــه اســت.

این كتــاب رمانی اســت كــه در كالمی كوتــاه میتوان
آن را رمــان عشــق بــه انســان و ســرزمین دانســت.
رمانــی كــه بــه بهانــه عشــق بــه ســرزمین خجنــد و
بخــارا و بــه بهانــه مردمانــی كه بــه خاطر این عشــق
كشته شــدهاند ،نوشته شــده اســت .این رمان كه
نویســنده آن را بهتریــن داســتان زندگــی خــود بیان
كــرده از دریچه قلم یكی از نویســندگان چیرهدســت
شــوروی ســابق و تاجیكســتان امروز تالیف شــده و
روایتی از زوال انسان و زندگی او در جریان جنگهای
منجــر بــه ا ســتقالل تاجیكســتان و تشــكیل
جمهوری در این كشــور اســت .روایتی كه نویســنده
اذ عــان میكنــد در صــورت منحــل نشــدن كشــور
اتحــاد جماهیــر شــوروی و آغــاز نشــدن جنگهــای
ا ســتقال لطلبانه در تاجیكســتان طــی آن فرجــام
بســیاری از انســانها به جای تلخــی و ســیاهی امروز
این رمان ،فرجامی سپید و سرشار از شادی داشت.

نویسنده :آندری والس
مترجم :شهرام همتزاده
انتشارات :كتاب نیستان
 424صفحه  89000 /تومان

