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مجموعه
کتابها

ناکجا،ناشرالکترونیکوچاپیکتابهایفارسیدرفرانسه

ب فردا ،برای خواننده امروز
کتا 
انتش��ارات الکرتونیک ناکجا ،از فوریه  2012در پاریس آغاز به کار کرده اس��ت ،و عالوه بر عرضه کتاب در قالب الکرتونیک
و چاپی امکان تهیه نسخههای چاپی و الکرتونیک کتابهای نارشین داخل کشور را هم در فروشگاه خود برای عالقهمندان
فراهم کرده است .تالش ناکجا بر این است که کتابهای فارسی را با رعایت متام معیارهای کیفیِ یک کتاب الکرتونیک تهیه
منوده و به دس��ت مخاطب برس��اند .به این ترتیب هدف ،معرفیِ کتابهای با کیفیت به جای فایلهای اس��کن شدهی غیر
استانداردی است که اغلب موجب دلزدگی و عدم رغبت خوانندگان به ادامهی مطالعهی کتاب میشوند.
«سفر به دیگر سو» نام مجموعهای است که در آن ،ناکجا کتابهایی را پیشنهاد میکند که به دالیل گوناگون و نه همیشه
قابل درک به آسانی در اختیار مخاطب قرار نگرفتهاند ...بیخرب از آن که ادبیات آزادی خودش را دارد...
وبسایت ناکجا رصفا یک کتابفروشی نیست ،بخشی از وبسایت مجموعهای از مقاالت ،یادداشتها ،گفتگوها و ویدئوها را
در برمیگیرد که در رابطه با نویس��ندهی مورد نظر تهیه ش��ده و به همراه مجموعهی آثار آن نویسنده در اختیار مخاطبان
قرار میگیرند.
ش�ما با جستجوی نام نویس��نده یا عنوان کتاب در وبسایت ناکجا ،به صفحهی ویژهی کتاب مورد نظرتان هدایت خواهید
ش��د .در این صفحه ،خالصه و جمالت منتخب کتاب برای آش��نایی بیش�تر ش�ما با فضای کلی اثر در اختیارتان خواهد بود.
همچنی��ن میتوانی��د با انتخاب گزینههای دیگر در این صفحه ،اطالعات دیگری از قبیل زندگینامهی نویس��نده و نقدها و
یادداشتهای مرتبط با کتاب را پیدا کنید.
کتاب الکرتونیک فضای بسیار کمی اشغال میکند ،در یک دستگاه کتابخوان میتوانید تعداد هزار و پانصد کتاب را یکجا

داش��ته باش��ید و در هر لحظه با استفاده از جستجوی پیرشفته به مطالب خود دسرتسی پیدا کنید .باتریِ دستگاه نیز با هر
بار شارژ معموالً به مدت یک ماه دوام خواهد داشت .یک کتابخوان الکرتونیک دارای صفحاتی است که کاغذ الکرتونیک
نامیده میش��ود ،یعنی کاغذی که با اس��تفاده از فناوری میتواند تصویر جوهر بر روی کاغذ معمولی را تقلید کند .جوهر
الکرتونیک ( )e-Inkکه در این کتابخوان ها به کار رفته به هیچ وجه باعث آزار چش��م منیش��ود و بازتاب ( )reflectنور
ندارد و بر خالف مانیتور ،میتوان س��اعتها بر روی این دس��تگاهها مطالعه کرد بدون آن که چشم احساس خستگی کند.
این ابزار حس��ی ش��بیه به کاغذ را به خواننده منتقل میکند .مهمترین مزایای ابزارهای کتابخوان الکرتونیک ،قابل حمل
بودن ،قابلیت مطالعه حتی در نور آفتاب ،و نیز عمر طوالنیِ باتری است .در حال حارض بازار این نوع دستگاهها دراختیار
رشکتهای سونی ،آمازون(کیندل) ،سامسونگ و کوبو است.
کتاب گویا امکان دیگری از مطالعه اس��ت برای کس��انی که دائم در حرکت و یا س��فرند ،عادت به خواندن طوالنی مدت
ندارند ،و یا نوآموزان زبان فارس��ی هس��تند .کتاب گویا یک قالب دیجیتالی است که به شام امکان میدهد تا واژهای کتاب
را بشنوید و ملس کنید .شاید ترجیح بدهید بسیاری از کتابها را به جای خواندن بشنوید .میتوانید در کنار سایر کارها در
حین آش��پزی و کارهای منزل یا س��فرهای ش��هری به راحتی یک فایل صوتی را از طریق موبایل و یا پخشکننده بشنوید .به
زودی ناکجا با مجموعهی «خواندن در تاریکی» این امکان را برای شام فراهم میکند.
فراموش نکنیم که با خواندن کتاب الکرتونیک با محیط زیستامن مهربانتریم...

در وبسایت و کتابفروشی ناکجا
در پاریس ،عالوه بر کتابهای
الکترونیک و کاغذی منتشر
شده توسط خود ما ،امکان
دسترسی به هزاران عنوان
کتاب از ناشرین مهم داخل
کشور فراهم شده است.
ضمنا شما هر جای دنیا که
باشید میتوانید این کتابها
را از روی وبسایت ناکجا،
گوگلبوکز و آمازون تهیه کنید.

رضا قاسمی

78 Bd Beaumarchais
75011 Paris
Code d’entrée: 79B27
Tel: +33171932265

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

نسخه چاپی 15،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

نسخه چاپی 12،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

رضا قاسمی میگوید« :منیدانم ،چیزی کم ندارم،
فقط منیدانم چرا زندهام .یعنی هیچوقت دلیلی
نسخه چاپی 10،90 :یورو ب��رای زنده مان��دن و ادام��ه دادن ب��ه زندگیام
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو نداشتهام ،جز این که احس��اس کردهام وقتی کار
میکنم حداقل حس��ناش این اس��ت که فراموش
میکن��م این س��وال را از خودم بکنم ( )...در هی��چ کاری عمر آدم قد منیدهد تا
ب��ه آخر خط برود« .هرنمند چندکاره» جنگ وحش��تناکی ب��ا زمان دارد و برای او
هراس مرگ یک اضطراب دامئیس��ت .جس��ارت و بیپروایی در نوشنت را دوست
دارم ،چی��زی که ما ایرانیها نداریم ،حت��ی در صحبت کردنمان نیز نداریم .برای
همین اس��ت که ادبیات ما برای دیگر ملل گنگ و نامفهوم اس��ت .این را میتوان
گذاش��ت به پای اینکه همیشه خط قرمزی بوده ،خط قرمزهایی که دیگر بخشی
از ناخودآگاه ما ش��ده اس��ت .ناخودآگاهی که بر ما فرمان میراند که همه چیز
را نگویی��م و اگ��ر میخواهیم بگوییم ،آن ق��در آن را در لفافه بپیچانیم که دیگر
قباحتش آزاردهنده نباشد».

محسنیلفانی

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

نسخه چاپی 21،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 10،99 :یورو

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

"قلم متعهد" مشخصه اصلی آثار محسن یلفانی است که به وضوح در متام آثارش
دیده میش��ود .یلفانی روایت انسانهایی را به روی صحنه میکشد که از زاویه
تعهد و وفاداری به آرمان ،رنج میکش��ند و ی��ا به صورت بازماندگانی از این رنج
روی صحنه ظاهر میش��وند .او با استفاده از تعلیق و تکنیکهای دیگر متاشاگر
را تکان میدهد و فضای رئالیس��ت منایشنامههایش را تبدیل به مکان یک حادثه
انس��انی میکند .او میگوید« :متوجه شدم که وقتى چیزى مینویسم باید خیىل
بیش�تر از آنچه قبال تصور میکردم آماده باش��م که پایش بایس��تم .بعدها ،بسیار
بعد ،متوجه ش��دم که آماده بودن براى پرداخت بهاىحرىف که میزنیم ،هرچند
بخ��ش بزرگى از توانای��ى و امکانات ما را که علیاالصول باید رصف گفنت یا خلق
کردن بشود ،از بین میبرد و تلف میکند ،در مقابل ،یکى از اساىسترین و شاید
ه م هامن اس��اىسترین رشط گفنت یا خلق کردن را براى ما تضمین میکند و این
چیزى نیس��ت مگر دریافنت و یاحداقل نزدیک شدن به مفهوم آزادى و رهایى از
تعلقات و مالحظات و رودربایس��تىها و ترسها و )...( ...کىس کهحارض اس��ت
بهاى متام و کامل براى اثر خود ،براى حرف خود بپردازد ،با سانسور ،در اشکال و
منودهاى بیشامرش ،سازش منیکند»...

حسینمرتضائیانآبکنار

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

نسخه چاپی 10،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

متولد  ۵اسفند  ۱۳۴۵در تهران .پس از به پایان بردن تحصیالتش در رشت ٔه هرنهای
منایش��ی (گرایش طراحی صحن��ه) به فیلمنامهنویس��ی روی آورد .در زمان جنگ
ایران و عراق بین سالهای  ۱۳۶5-۱۳۶7به رسبازی رفت و حضورش در جبهههای
جنگ بر فضای داستانهایش تأثیر گذاشت.
در  ۱۳۶۹در کارگاه داستاننویس��ی گلش��یری رشکت کرد و در س��الهای  ۱۳۷۷و
 ۱۳۷۹مدیر داخلی ماهنامه کارنامه بود .او هم اکنون به تدریس داستاننویس��ی
در دانشگاه هرن تهران و همچنین تدریس آزاد داستاننویسی اشتغال دارد.
او ب��ا چ��اپ دو مجموعه داس��تان با نام «کن�سرت تارهای ممنوع��ه» و «عطر
فرانسوی» خود را به عنوان داستاننویس مطرح کرد .این موقعیت با انتشار رمان
«عقرب روی پلههای راهآهن اندیمش��ک» تثبیت شد .رمانی که چندین جایزه از
جمله جایزه ادبی هوش��نگ گلش��یری ،مهرگان ،و واو (رمان متفاوت) را در هامن
سال نصیب نویسندهاش کرد و به سه زبان فرانسه ،کردی و آملانی نیز ترجمه شد.
کتابهای آبکنار در ایران مجوز انتشار ندارند.
از جمله فیلمنامههای او میتوان به فیلم «کس��ی از گربههای ایرانی خرب ندارد»
ساخته بهمن قبادی اشاره کرد.

روجا چمنکار

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

نسخه چاپی 8،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 3،99 :یورو

نسخه چاپی 8،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 3،99 :یورو

نسخه چاپی 8،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 3،99 :یورو

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

روج��ا چمن��کار از س��ال  1379با مجموعه ش��عر
«رفت��ه بودی برایم کمی جن��وب بیاوری» ،خود را
به اهالی ادبیات شناساند .کتابی که نامزد جایزهی
«کارنامه» ش��د و توجهات را بهس��وی او کشاند.
شعرهای روجا چمنکار از حصار بستهی زن ایرانی
میگری��زد .از رسکوب تاریخ��ی و کهنهاش .و حاال
حتی با زبانی کنایی و تنندهنده به سانسور اندام
اروتیزم را نوازش میکند .ش��عر روج��ا چمنکار با
تغزلش ،با صدای زنانهاش ،با عنارص جنوبیاش ،با
اروتیزم پنهانش و با چهرهی معرتض ،دنیایی است
با امضای او.

شبنم آذر

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،90 :یورو

نسخه چاپی 10،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

راوی ش��عرهای آذر ،ن��ه اعرتاضی به زن بودنش دارد و ن��ه از این خصیصه برای
تاثیرگذاری حس��ی بر مخاطب به��ره میگیرد .او زبانی را ب��ه کار میگیرد که نه
تا حد پس��ند عوام س��اده است و نه تا حد ش��عر زبان محور دهه هفتاد افراطی
اس��ت .او در مورد اندوهگین بودن بعضی از ش��عرهایش میگوید « :این مساله
به کاراکرت خودم برمیگردد .به ندرت چیزی مرا عمیقاً ش��اد میکند .هرگز به این
پیروزی نایل نش��دم که انس��ان شادی باش��م .اگر چه هنوز از مکاتب فکری رشق
دور ،تأثیراتی دارم ولی پش��ت «زیست شادمانه» این مکاتب هم ،غمی نهفته که
منیتوانم از آن چش��م بپوش��م .اما اینطور نیس��ت که در همه شعرها رسنوشت
ش��اعر با نومیدی گره خورده باش��د ».شبنم آذر بیش از دو سال است که از ایران
خارج شده و مدتیست که ساکن کشور آملان است.

نسخه چاپی 10،90 :یورو نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

نسخه چاپی 11،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

علی صالحی بافقی

بهروژ ئاکرهیی

ب��هروژ متولد کردس��تان عراق اس��ت ; به ك��ردی پنج مجموعه ش��عر دارد .نقد
مینویس��د ،ترجمه میكند و به فارس��ی فقط داس��تان مینویس��د .قلم روان و
ش��یرینش از زندگ��ی روزمره میگوی��د .در مجموعه «ما اینجا هس��تیم» نام هر
داستان ساعت و دقیقهای از روز را نشان میدهد.

شکوفه آذر

رویارویی شکوفه آذر با مرگ ،عشق و جامعه مردساالر ،هم کمی عجیب است و
هم متفاوت .میگوید« :من به آدمهایی که دور و برم خودکش��ی کردهاند توجه
ک��ردهام .همه آنها باهوشترین عضو خانواده یا محیط خود بودند و همه آنها
تحت فشار بیش از حد محیط یا خانواده خود بودند .چرا فکر نکنیم که خودکشی
یک راه حل زیبا و البته دشوار برای پاسخ دادن به سؤالهای پوچ زندگی است؟»
نسخه چاپی 15،90 :یورو نسخه الکرتونیک 7،99 :یورو

ش��عرهای علی صالحی بافقی بیتکلف است .زبان "ساده" و نه "سهل" اشعار به
اجرای ذهنیت ش��اعر کمک میکند و مضاممین عمیق نهفته در پش��ت این زبان
ساده که از جهانبینی شاعر برمیآید ،تضادی زیبا میآفریند .فضای گاه وهمآلود
و گاه کامال روش��ن ،جهان متنوعی را در این کتاب گنجانده اس��ت ،چنان که گاه
خواننده را به رازگشایی از شعر وا میدارد و گاه مضمون را به متامی پیش چشم
مخاطب میگذارد .چنین اس��ت که شعرهای کتاب از ابتدا تا انتها ،خواننده را به
همراهی فرامیخواند.

ترانه برومند

عشق به سینام دریچهای شد تا تحصیالتش را در رشته ادبیات منایشی ادامه دهد
و تا امروز نگارش منایشنامه ،فیلمنامه ،داس��تان ،ش��عر و ترجمهی متونی از این
دس��ت اس��ت که وی را به ادامهی زندگی دعوت میکند .جایی که میتوان چشم
ش��د برای دیدن ،دست ش��د برای ملس کردن ،مجرایی برای بوییدن و دهانی برای
چش��یدنِ زندگی آنطور دیگر ...آنطوری که هس��ت ...آنط��وری که میخواهی
باشد.
نسخه چاپی 13،90 :یورو نسخه الکرتونیک 6،99 :یورو

نسخه چاپی 13،90 :یورو نسخه الکرتونیک 6،99 :یورو

محسنبوالحسنی

او میگوید« :جنگ اولین دوست من بود .در جنگ آدم همیشه به دست میآورد
و از دس��ت میدهد .گرفتار در همین پارادوکسهای وضعیت .تا امروز هیچ چیز
عوض نش��ده است .هنوز جنگ است و با اینکه دیگر جنوب یک جای دور است
اما هنوز متام اهل کلمه جنگزدهی کلامت خودش��ان هستند .چیزی شبیه همین
کلمهها که به قول آن کاتب س��قف و س��تون من هس��تند که مرا در جنگ پناه
میدهند .حاال شعر مینویسم که منیرم .روزنامه مینویسم که بنویسم .و زندگی
میکنم که منیرم .همین».

علیرضابهنام

اش��ار ه به رویدادهای سیاسی و اجتامعی یکی از ویژگیهای این شاعر است .به
نوعی ش��عرش بازتاب همین تجربههاس��ت ،اما در عین حال شاعر نشان میدهد
که از کنار اتفاقات حس��اس تاریخی بیتفاوت نگذشته است ،شعر او به جزیی از
ادبیاتی تبدیل شدهاس��ت که با ثبت لحظهها به مبارزه برخاسته است! شاعر تنها
نقشش یک راوی نیست ،بلکه با استفاده از تکنیکهای زبانی تا آنجا که توانسته
اس��ت تصویری کامال حقیقی از فضای بیرونی جامعهی خویش و رویداد تاریخی
مبارزات مردم رسزمینش نشان داده است.
نسخه چاپی 10،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

نسخه چاپی 11،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

احمد بیرانوند

شاعر و نویس��نده متولد خرمآباد و فارغالتحصیل رش��ته مهندسی پزشکی است.
همزم��ان در زمینهه��ای ش��عر ،داس��تان و نقد ادبی فع��ال اس��ت .او در مورد
ناگفتهه��ای جربئیل ،میگوید« :در این متثیل ،با ات��کاء به فرهنگ غنی و عجیب
انس��ان و عرفان ،به دنبال زبان جربئیلام .چرا که جربئیل تا کنون فقط واس��طهی
انس��ان و خدا بوده است و سخنی از خود نگفته است .زبان جربئیل ترکیب زبان
دانایی و نادانی اس��ت .از این رو دست به خلق زبانی زدهام که در ذهن خود به
مرو ِر بعضی مفاهیم تاریخ مذاهب و عرفانهای جهان میپردازد و این بار روایت
نه از زبان عارفان ،بلکه از زبان جربئیل است».

کرسامن تایلور

ترجمه :تینوش نظمجو

«ناش��ناس در ای��ن آدرس» نامهنگاری می��ان یک یهودی آمریکایی اس��ت که در
سانفرانسیس��کو زندگی میکند و رشیک پیشیناش که به آملان ،همزمان با ظهور
«نازیس��م» ،بازگش��ته است .برای ش�مای خواننده ،از هر کیش و آیین و مسلک،
توفی��ری ندارد با کدام ش��خصیت این کت��اب همذات پنداری کنی��د؛ «ماکس» یا
«مارتی��ن» .چرا ک��ه نامه به نامه که پیش میروید نگارنده و مخاطب خود ش�ما
میش��وید .در یک صفحه سوژه هس��تید و در صفحه دیگر ابژه« .ناشناس در این
آدرس» به بیش از بیس��ت زبان ترجمه ش��ده و درنهایت در سال  ۲۰۰۱در آملان
نیز انتشار یافت.
نسخه چاپی 8،90 :یورو نسخه الکرتونیک 3،99 :یورو

نسخه چاپی 9،90 :یورو نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

ماریا تربیزپور

متول��د س��ال  1357و حدود ده س��ال اس��ت ک��ه در آمل��ان زندگ��ی میکند .در
داس��تانهایش زودگ��ذری و روزمرگی زندگ��ی را با رشح زندگی روزمره ،س��اده و
صمیم��ی رشح میدهد و زبانی روان و گرم و پوی��ا دارد .او در کتاب «اصال مهم
نیس��ت» با به چالش گرفنت اصلیترین سنتهای موجود در جامعهی ایرانی ،ولو
به زبان س��مبلیک و اس��تعاری ،از طریق ارائهی ف��رم و محتوایی متفاوت به نقد
آنها پرداخته است.

سپیده جدیری

س��پیده جدیری ش��عر را پرس��تش میکند و موقع حرف زدن درب��اره آن ...خیال
میکنی از مهمترین پدیده هستی سخن میگوید .او شعر را «آن چیزی» میداند
که همیش��ه با او بوده و هست؛ حتی در خواب .میگوید هیچ نقشی در رفت و
آمدهای پی در پی شعر ندارد ،فقط آن را ویرایش یا «ویرانش» میکند .حتی اگر
داستان هم بنویسد باز یک شاعر است .شاعری که از انسانها بسیار تأثیر گرفته
و در شعرهایش نوعی دنیای درون و بیرون در هم تنیده است.
نسخه چاپی 15،90 :یورو نسخه الکرتونیک 6،99 :یورو

نسخه چاپی 23،90 :یورو نسخه الکرتونیک 12،99 :یورو

رفیع ُجنید

«در هرات متولد ش��دم .از چهار س��الگی مشقِ آوارگی کردهام تا به حال .هر روز
به ش��کلی .سالها گذش��تند و حال این آوارگی آن آوارگی نیست .سطرهایِ «ها»
در س��ال  ۱۳۸۳نوشته شدهاند .در لحظههای کابل و فرو رفنت در «هسنت» .شاید
اگ��ر این مکان و زمان منیبود ،هیچوقت این کل�مات اینگونه «زندگی بودن» را
منیداشتند».

جواد جواهری

 ۲۹س��ال اس��ت که جز در رؤیا لنگرود را ندیده است ،اما هر رودخانهای که در
قصههایش میبینیم ،هامن رودخانهای است که از میان شهر لنگرود میگذرد ،از
هر ش��هری که در قصههایش بگوید ،عاقب��ت رس از کوچه پس کوچههای لنگرود
در خواهد آورد .اما این نوس��تالژی نیست که او را به زادبوم میکشاند ،به عکس
احساسی است آمیخته با عشق و ترس و اضطراب ،کشف زخمهاییست که گویی
همزمان در تن او و در تن آن رسزمین حک شدهاند؛ زخمهایی که تنها با یادآوری
و بازخوانی و تنها در درون ادبیات درمان میشوند.
نسخه چاپی 10،90 :یورو نسخه الکرتونیک 4،90 :یورو

نسخه چاپی 10،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

بنفشه حجازی

بنفش��ه حجازی متولد  1333در بروجرد است اما خودش میگوید« :در  14مرداد
 1364در چاهش��ک مش��هد خودم ،خودم را به دنیا آوردم .با نوشنت .هذیانی که
رسارس زندگی��م را به کابوس خود بودن پیوند زد ».ش��صت ثانیه زندگی مجموعه
صد داس��تانک از بنفشه حجازی است .داس��تانکهایی گاهی تکخطی که ذهن
خواننده را در عین سادگیشان قلقلک میدهند.

نسخه چاپی 12،90 :یورو نسخه الکرتونیک 6،99 :یورو

نیلوفر دهنی

نیلوف��ر دهن��ی ،کفش و کاله کرده ،ع��کاس را با خودش ب��رده ،در مقابل ارصار
نویس��ندهای که دوس��ت ندارد خلوتش را نش��ان بدهد مقاومت کرده و تا جایی
که از دس��تش برآمده گزارشهایی را در مورد آن نویسنده تهیه و منترش کرده .او
با هوش��مندی این پروژه را تبدیل به یک کتاب کرده اس��ت .کتابی که بیشرت برای
اه��ل ادبی��ات ایران و حتی برای اغل��ب خوانندگان خواندنی و جذاب اس��ت .او
روزنامهنگار و همچنین منتقد ادبی است.

شهرام رحیمیان

آزاده دواچی

ش��عرهای آزاده دواچی در حدفاصل بین رویا و واقعیت دور میزنند؛ شعرش در
نهایت سادگی انجام میگیرد بطوری که خواننده را پاک غافلگیر میکند .او عالوه
بر ش��اعری ،فعال جنبش زنان اس��ت و دستی در نقد شعر و ادبیات معارص دارد.
بهزودی کتاب «زنان و فمینیسم در ایران» از او در نرش ناکجا منترش میشود.
نسخه چاپی 9،90 :یورو نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

دكرت نون كه از یاران نزدیك محمد مصدق اس��ت بعد از گرفتار ش��دن به دس��ت
حكومت كودتا ،برای حفظ معش��وقهاش ،به خیانت تن میدهد و در مصاحبهای
تلویزیون��ی كه علیه مصدق تدارك دیده ش��ده ،رشك��ت میكند .دكرت نون خیانت
میكند و نزد زنش باز میگردد ،اما دیگر منیتواند به زنش عش��ق بورزد .عش��ق
و مرگ بر هم منطبق میش��وند و عاش��ق با مثلهكردن معش��وق ،مرگ را تشدید
میكند؛ چرا كه عاشق ،پیشاپیش به كارگزار كودتا بدل شده است .دکرت نون ،یکی
از بهرتین آثار داستانی فارسیزبان در زمینه پرداخت زاویهدید است.
نسخه چاپی 10،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

نسخه چاپی 11،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

یداله رویائی

متولد اردیبهش��ت س��ال  ۱۳۱۱در دامغان اس��ت ،رویائی پس از خروج از زندان
اولین ش��عرهای خود را در  ۲۲سالگی نوشت و در مجالت آن زمان با نام مستعار
«روی��ا» منترش کرد .رویایی نگرش��ی تازه را با عنوان «ش��عر حجم» خلق کرد .او
در مورد «من گذش��ته ،امضا» اینچنین میگوی��د« :در تنش میان دو نوع آگاهی،
دو نوع «من» ش��کل میگیرد :منی بنیادین و منی تجربی« .من بنیادین»« ،من»ِ
حقیقی «من» اس��ت و «من تجربی» در واقع «من» نیس��ت ،آن چیزیست که از
بیرون در «من» ساخته شده است».

نسخه چاپی 15،90 :یورو نسخه الکرتونیک 6،99 :یورو

ماندانا زندیان

متولد  1351اس��ت ،خودش میگوید« :من هیچوقت آنقدرها روشنفکر نبودم که
به اصطالح «جهان وطن» ش��وم و خودم را در دنیا حل کنم .خیلی ساده بیوطن
ش��دم .اما همین بیوطنی به من این امکان را داده که هر بار از یک زاویه /یک
ارتفاع /یک پنجره به رؤیای وطن نگاه کنم و فکر کنم که من آن همه سال کجای
آن رؤی��ا زندگ��ی میکردم و آن رؤیا االن کجای م��ن زندگی میکند ».وی در حال
حارض س��اکن لس آنجلس آمریکاست ،و عالوه بر فعالیتهای فرهنگی ،به کار و
پژوهش در زمینهی رسطانهای پیرشونده مشغول است.

آویسا صادقی

صدرالدین زاهد

کار حرف��های تآت��ر را از کارگاه منای��ش آغاز ک��رد .او آثار نویس��ندگانی همچون
تنس��ی ویلیامز ،پیرت گیل ،هوارد برنتون ،تادئوش روژه ویچ ،یوگنی ش��وارتز ،گرت
هوفمن ،گابریل آروت را به فارسی برگردانده است .صدرالدین زاهد «افسانه برب»
منایشنامهنویس مشهور ایتالیایی داریو فو را برای اجرا به فارسی برگردانده است.
نسخه چاپی 9،90 :یورو نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

آویسا صادقی داستاننویس ،شاعر و مدرس زبان انگلیسی در سال  1359در شهر
اصفهان به دنیا آمد و از نوجوانی به نوشنت پرداخت.
مدیر مس��ول و رسدبیر چندین نرشیه و مجله دانشگاهی از جمله چلیپا و اورنگ
بوده و اش��عار و داس��تان کوتاهش در ش�ماره های  5و  13مجله جنگ زمان به
رسدبیری آقای منصور کوش��ان به چاپ رس��یده و مجموعه اش��عارش در دومین
جایزه ادبی «این روشنای نزدیک» جزو آثار برگزیده انتخاب گردیده است.
نسخه چاپی 8،90 :یورو نسخه الکرتونیک 3،99 :یورو

نسخه چاپی 13،90 :یورو نسخه الکرتونیک 6،99 :یورو

علیعبدالرضایی

نسخه چاپی 11،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 5،90 :یورو

نسخه چاپی 15،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 7،99 :یورو

محمد عبدی

محمد عبدی نویسنده و منتقد حرفهای سینامست .دو مجموعه داستان دارد« .از
اپرا لذت برب» ،مجموعه داس��تانهایی است مینیمالیستی در لبه تلفیق رئالیسم
و سوررئالیس��م .داس��تانهایش معموالً از فضایی کامالً واقعی رشوع میش��وند،
ام��ا بهتدریج ،روایت اندک��ی از واقعیت فاصله میگیرد و بدی��ن طریق تهرنگی
رؤیاگونه به خود میگیرد ،بیآنکه کامالً به داستانی سورئالیستی تبدیل شود.
نسخه چاپی 10،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،90 :یورو

در ش��عر او می��ل به زندگی جاری اس��ت .میلی که
دش��منان زندگی دوس��ت ندارند .او نه تنها تش��بیه
منیکن��د ،بلک��ه وقت��ی حال��ش بد میش��ود فحش
میدهد .فحش شاعرانه دلچسب.
ب��هزودی مجموع��ه داس��تانکهای «ب��دکاری» از
عبدالرضایی توسط نرش ناکجا منترش میشود.

رضا فرخفال

رضا فرخفال توصیفگری چیرهدست است که با نرثی شاعرانه بیش از آنکه روایت
کن��د حال و ه��وا میآفریند .یک حرکت س��اده ،لحظهای پیشپاافت��اده در میانه
روایت ،یک گفتوگوی معمولی یا توصیف اتاقی س��اده در داس��تانهای فرخفال
میتوانند به بهانهای برای فضاسازیهای پیچیده بدلشوند.

پیامن قدیمی

آنچه زبان پیامن قدیمی را متامیز میکند س��عی او در پیوند زبان شاعرانه با بیان
دراماتیک اس��تَ « .غمنومهی فریدون» قصهای با زبان کوچه برای مردمی که در
کوچههاشان سالها و یا شاید قرنهاست «خنده» را قدغن اعالم کردهاند.
نسخه چاپی 11،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،90 :یورو

نسخه چاپی 9،90 :یورو نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

کارگاه داستاننویسی حسین آبکنار

نسخه چاپی 14،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 6،90 :یورو

نسخه چاپی 11،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 6،99 :یورو

اینها همه همشاگردی هستند .دل میدهند به شنیدنِ داستانهای همدیگر ،نقد
میکنند و نقد میش��نوند و نقد میش��وند ،تا رسآخر داس��تانها ورزیده شوند و
خواندنیتر .داس��تانها همگی با هم متفاوتان��د .هر کدام ویژگیِ خود را دارند
و س��ا ِز خودشان را میزنند؛ چه در شکل و ش��گردهای داستانی و چه در زبان و
درومنایه و شیوۀ روایت .با خواندنِ این داستانها شاید بتوان به تصویری دقیقتر
ِ
ِ
ِ
جلسات کارگاهی نرش
برآیند
ادبیات امرو ِز ایران .این مجموعه
و بهروزتر رسید از
کارنامه به رسپرستی حسین آبکنار است.

سبحان گنجی

بکارگیریِ هوش��مندانه از کلامت حاکی از دانایی و تسلط سبحان به پتانسیلهای
زبانی اس��ت .او س��عی میکند از شیرینی زبان فارسی متام استفاده را بربد و حتی
گاه��ی اوقات بی��ن کلامتی که ما ب��دون متییز ه��ر روز از آن در صحبتهایامن
بکار میبریم متیز قائل میش��ود و با همین رویه طنزهای کالمی و موقعیتهای
طنزآلود خلق میکند.
نسخه چاپی 12،90 :یورو نسخه الکرتونیک 6،99 :یورو

مرجان محمدپور

مرجان محمدپور منایش��نامهنویس و کارگردان تئاتر در سال  ۱۳۵۸در تهران بدنیا
آمد .س��نگ در کف رود و  553دو منایش��نامهی بس��یار متفاوت و غریب در آثار
تاتری فارسی است که بیشباهت با نوشتههای «سارا کین» انگلیسی نیستند.

رایحه مظفریان

ب��ا توجه ب��ه اهمیت نهاد خان��واده و نقش مه��م زنان در هر جامع��های و هم
چنین به دلیل حساس��یت و توجه جهانیان به موضوع ناقصس��ازی جنسی زنان،
هدف نویس��نده از این پژوهش بررسی عوامل اجتامعی-فرهنگی مرتبط با ختنه
زنان میباش��د .رایح��ه مظفریان کارشناس��ی معامری دارد و فارغالتحصیل رش��ته
جامعهشناسی در مقطع کارشناسی ارشد است.
نسخه چاپی 24،90 :یورو نسخه الکرتونیک 13،99 :یورو

نسخه چاپی 12،90 :یورو نسخه الکرتونیک 6،99 :یورو

بیتا ملکوتی

بیتا میگوید« :چگونه گفنت ،برایم مهمتر از چه گفنت است« ».مای نیم ایز لیال»
کتابیست درباره آدمهایی که مهاجرت را همچون میانمایگی و بیاصالتی تجربه
میکنند .ایرانیانی که هرچند سالهاس��ت در کشوری مهاجرپذیر زندگی میکنند
اما زندگی آنان در ایران به شکلی جدائیناپذیر با آنها تا آمریکا آمده...

نسخه چاپی 15،90 :یورو نسخه الکرتونیک 7،99 :یورو

سید مهدی موسوی

بس��یاری او را «پدر غزل پس��ت مدرن» و غزل امروز ای��ران می دانند .رسدبیری
نرشیه «همین فردا بود» ،نرشیه تخصصی غزل پست مدرن را به عهده داشت که
پس از انتخابات  88لغو مجوز شد.

سعید منافی

پیرم��رگ را میت��وان در زمره آثار خالق ادبیات مدرن ق��رار داد .فضای به تصویر
کش��یده ش��ده ،نش��اندهنده دغدغهه��ای راوی اس��ت ،اما دغدغهه��ای راوی
دغدغههای مشرتکیس��ت میان او و اجتامع برشی .داس��تان در عین حال که یک
داستان واقعی است در عمق ،اما زبان پریشان و اتفاقات غیرعادی و جریان سیال
ذهن فضا را س��ورئال کرده .پیرمرگ نخستین رمان س��عید منافی است که معامر
است و در تربیز زندگی میکند.
نسخه چاپی 10،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

علیشاه مولوی

«شعرهایم را فرزندانم میدانم ،دوست نداشتم با سانسورچیها تنها مبانند ،چون
با آنها مثل بچههای بزهکار رفتار میکردند .نوش�تن با هدف مجوز گرفنت یعنی
خودسانسوری که متاسفانه این روزها اپیدمی شده است».
نسخه چاپی 13،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،90 :یورو

نسخه چاپی 9،90 :یورو نسخه الکرتونیک 4،90 :یورو

ماتئی ویسنییک ترجمه :تینوش نظمجو

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 3،99 :یورو

نسخه چاپی 9،90 :یورو
نسخه الکرتونیک 4،99 :یورو

محمدیعقوبی

محمد یعقوبی از آن دس��ت نویس��ندههایی نیست که به سادگی از کنار حوادث
و وقایع پیرامونش��ان میگذرند؛ که بنا بر محافظهکاری و مصلحتجویی سکوت
میکنند و بسیاری از چیزها را نادیده میگیرند .یعقوبی همواره با خلق فضاهای
رئالیستی مبتنی بر مضامین اجتامعی ،خود را در زمره نویسندگان متعهد به وقایع
روزگار خود قرار میدهد ،وی با زبانی رصیح و گاه تلخ حوادث اجتامعی -سیاسی
جامعه خود را به چالش میکشد و سپس به صحنه میبرد.
نسخه چاپی 11،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

ماتئ��ی ش��اعر و منایش��نامهنویس رومانیاییس��ت.
منایش��نامههایی که در رومانی بین سالهای  1977و
 1987نوش��ته بود هرگز در زمان رژیم کمونیست اجرا
نشده بودند .در سال  1987پناهندهی سیاسی فرانسه
شد و خیلی زود منایشنامههایش در فرانسه چاپ شدند
و روی صحنه رفتند .صحن ه «آ» در منایش��نامه داستان
خرسهای پاندا یکی از مشهورترین صحنههای عاشقانه
برای تاتریها و غیرتاتریها شده است.

شورش رها

ش.ع ،.با تخلص ادبی شورش رها ،متولد شهریور  ۱۳۵۸در تهران ،فعالیتهای ادبی خود را از سال  ۷۲با پیوسنت
به گروه ادبی دانشآموزی خانهی معلم آغاز کرد و در طی س��الهای  ۷۶-۷۴در مجالتی چون دنیای س��خن ،و
مجل��هی فرهنگ و ادب کرمان به عنوان ش��اعر و منتقد ادبی مقاالتی را به چاپ رس��اند ...جدا از فعالیتهای
روزنامهنامهنگاری و ترجمه طی سالهای  ۸۶ -۷۸و عضویت در انجمن روزنامهنگاران جوان ،وی دو کتاب شعر
و یک مجموعه داس��تان کوتاه به چاپ رس��انده است .مجموعهی شعر «ش�مارش معکوس» یکی از مجموعهی
دوگانهایس��ت که ش��امل اشعار وی طی سالهای  ۸۹تا امروز میباش��د .شورش رها در بهمن ماه سال  ۹۰با رد
رمان «نامههای در تبعید» در وزارت ارشاد ،به مدت دو سال ممنوعالقلم شده است.

ا .آرشام

چرا منیشود دردی را
شست
آویزان کرد
به بند (مکث کوتاه)
تا که شاید
رام شود
نسخه چاپی 10،90 :یورو نسخه الکرتونیک 5،99 :یورو

ب های الکرتونیک ،نرش مشرتک
کتا 
انتشارات نگاه

شعر
مجموعه اشعار ناظم حكمت |  12.99یورو
بر میز بیگلدان | مریم مهرآذر |  5.99یورو
مجموعه اشعار اسامعیل شاهرودی |  12.99یورو
چشم به راه ابریشم | علی اسداللهی |  5.99یورو
خواهر خونه | داریوش معامر |  5.99یورو
مجموعه اشعار م.آزاد |  13.99یورو
مجموعه اشعار سیاوش کرسایی |  14.99یورو
ابرهای همیشه آزاد | صابر کامل |  2.90یورو
رسدخانه | علی کاکاوند |  3.90یورو
امپرسیون بیرون غار | شهین خرسوینژاد |  3.99یورو
چند رضایی | رضا حیرانی |  3.99یورو
جدایی گفتوگو | محمدحسین مدل |  5.99یورو
باقیماندهی وطنم (گزیده شعر عراق معارص) |  7.99یورو
جامعهشناسی شعر نیام | علی ضیاءالدینی |  10.99یورو

بعد از تاریکی | هاروکی موراکامی |  5.99یورو
بعد از زلزله | هاروکی موراکامی |  4.99یورو
داستان
مرگ آرام | سیمون دوبوآر |  5.99یورو
عاشقی در خیال | حسن اصغری |  6.99یورو
همرس اول | فرانسوا شاندرناگور |  6.99یورو
شبنشینی باشکوه | غالمحسین ساعدی |  3.99یورو
آشفتهحاالن بیداربخت | غالمحسین ساعدی |  6.99یورو
آواز کشتگان | رضا براهنی |  12.90یورو
کجا میریم بابا؟ | ژانلویی فورنیه |  4.99یورو
زرباران | دونالد بارتلمی |  3.99یورو
بابام هیچوقت کسی را نکشت | ژانلویی فورنیه |  4.99یورو
جاده کمربندی | هانری بشو |  7.99یورو
ملودیهای رسگردان | کامران اصغری |  2.99یورو
گلف روی باروت | آیدا مرادی آهنی |  13.99یورو
خاطرات رسی آدرین مول | سو تاونسند |  6.99یورو
سوزان سانتاگ در جدال با مرگ | دیوید ریف |  5.99یورو
وقتی از دویدن صحبت میکنم | ...هاروکی موراکامی |  5.99یورو

انتشارات بوتیامر

شعر
تناسخ به درخت | پوریا سوری |  3.99یورو
سیب رسخ | گروهی |  4.99یورو
یک ساعت سعد | ...علی قنربی |  5.99یورو
مرا زیبا به خاطر بسپار | گروهی |  6.99یورو
قرارگاههای ناخوشی | مازیار نیستانی |  3.99یورو
گزارش ناگزیری | شمس آقاجانی |  3.99یورو
زندگی خصوصی | حسین فاضلی |  3.99یورو
از خیابان ایرانی | فرزاد آبادی |  1.99یورو
داستان
آبهای بهاری | ایوان تورگینیف |  6.99یورو
نخستین عشق | ایوان تورگینیف |  6.99یورو
کتاب شوخی | گروهی |  2.99یورو
شبانههای شیلی | روبرتو بالنیو |  2.99یورو
یک حادثه دردناک | هرمان هسه |  2.99یورو

انتشارات فرهنگ و دانش

داستان بل
دشت تشنه | جک بنت |  5.99یورو
روانشناسی
جدایی از مادر بدون گریه | الیزابت پنتلی |  4.90یورو
پنج راز سالمت و شادابی مغز | پل ناسبوم |  3.90یورو
دخرتان بیشفعال | پاتریشیا کوئین |  5.99یورو

انتشارات فرهنگ معارص

شعر
منظومه تهران | محمدعلی سپانلو |  6.99یورو

کتابهای مستقل

شعر
بعدازظهر غمگین | علیرضا شمس |  2.99یورو
داستان
گربه | هوشنگ اسدی |  9.90یورو

کتابهای الکرتونیک مجموعه «دورتادور دنیا منایشنامه» با همکاری نرش نی
«تئات��ر جایی اس��ت در قلب ش��هر که در آن
شهرنش��ینان ش��هروند میش��وند» شهروندی
ایستاده ،که از ظامل منیگریزد ،میدان را خالی
منیکند ،منیسازد با رشایط...

الموزیکا دومین

اسبهای پشت پنجره

ماتئی ویسنییک
ترجمه :تینوش نظمجو
 3.99یورو

محسن یلفانی
 4.99یورو

خیانت

مارگریت دوراس
ترجمه :تینوش نظمجو
 4.99یورو

هارولد پینرت
ترجمه :نگار جواهریان و
تینوش نظمجو
 4.99یورو

در خانهام ایستاده
بودم...

متاشاچی محکوم به
اعدام

ژان لوک الگارس
ترجمه :تینوش نظمجو
 4.99یورو

در یک خانواده ایرانی

ماتئی ویسنییک
ترجمه :تینوش نظمجو
 5.99یورو

رقص مادیانها

محمد چرمشیر
 4.99یورو

روایت عاشقانهای
از مرگ در ماه
اردیبهشت

محمد چرمشیر
 4.99یورو

ب های در دست انتشار ناکجا
کتا 
•در آنکارا باران میبارد | حسین دولت آبادی | داستان
•یادم میآید | نسیم وهابی | داستان
•شامیل لرزان قدرت | هادی نودهی | داستان
•ذوزنقه تجریش | مهدی رستمپور | داستان
•چاقوی ضامندار | حسین رضایتمند | داستان
•سکوت تهمینه | مهری یلفانی | داستان
•آفرینش روی باریکه موکت | ع.ا.شعار | داستان
•سنگسار تابستان | فرشته مولوی | داستان
•بگذار پرندهها بخوانند | ریچارد کندی | داستان
•چوب مقدس | علیرضا احمدی | داستان
•جستاری در باب عشق | آلن دوباتن | داستان

• | 1Q84هاروکی موراکامی | داستان
•بدکاری | علی عبدالرضایی | داستان
•قول | ماریا تربیزپور | داستان
•والری جین س��والناز رییس جمهور آمریکا میشود | سارا
اسرتیدبرگ | منایشنامه
•سونات برفی در ر مینور | مدیا کاشیگر | شعر
•باد با لباس آبی | رضا صالحی مهربان | شعر
•چاردر | پیامن داعی شالکوهی | شعر
•اسبهای اندوه از هوش میرفتند | حمید رحیمی | شعر
•من نژادپرست نیستم اما | ...آنیتا هیس | شعر
•زنان و فمینیسم در ایران | آزاده دواچی | علوم اجتامعی

،ناکجا
کتابخانه
همراه
شماست
:با همراهی

TOPOLY

www.naakojaa.com
info@naakojaa.com

116 Boulevard Henri Barbusse, 93100 Montreuil, FRANCE
Tel: 0033.1.72.40.84.40
facebook/Naakojaa نشر ناکجا

@Naakojaa

