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فکرش را بکنید می خواهید کتاب هفت جلدی »در 
جست وجوی زمان از دست رفته « ی پروست را بخرید 
و به خانه ببرید. ما پیشنهاد می  کنیم کتاب هایی از 
این دست و کتاب های نفیس را که باوجود تک جلدی 
بودن شان وزن زیادی دارند، از دیجی کاال بخرید و 
به راحتی در منزل یا محل کارتان تحویل بگیرید.
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به پیشنهاد سروش صحت)نویسنده و کارگردان(

نشر چشمه، پربازدیدترین ناشر در دیجی کاال

چشمــه ای که در 
کریـم خان جوشید

نشر چشمه یکی از پرطرفدارترین ناشرهای ایران است و 
غرفه اش در روزهای نمایشگاه کتاب همیشه شلوغ است. 

نشر چشمه با ۷۷۵ عنوان کتاب یکی از ناشرانی است که در 
دیجی کاال بیشترین عنوان کتاب  را دارد. نشر چشمه از سال ۶۴ 

کارش را شروع کرده و در حوزه های داستان ایرانی و خارجی، 
شعر، هنر، علوم انسانی و تاریخ، کتاب  چاپ می کند.
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اتحادیه ی ابلهان
 نویسنده: جان کندی تول

 ترجمه: پیمان خاکسار
 نشر: چشمه

جزء از کل
 نویسنده: استیو تولتز

 ترجمه: پیمان خاکسار
 نشر: چشمه

عامه پسند
 نویسنده: چارلز بوکوفسکی

 ترجمه: پیمان خاکسار
 نشر: چشمه

کافه ای کنار آب
 نویسنده:  جعفر مدرس صادقی

 نشر:  مرکز

برادران سیسترز
 نویسنده: پاتریک دوویت

 ترجمه: پیمان خاکسار
 نشر:  چشمه

باالخره یه روزی قشنگ حرف می  زنم
 نویسنده: دیوید سداریس

 ترجمه: پیمان خاکسار
 نشر:  چشمه

ان
ه

 ابل
ه ی

ادی
تح

ا

یک ناشر: چشمه



عقاید یک دلقک
 نویسنده: هانریش بل

 ترجمه : محمد اسماعیل زاده
  هاینریش بل نویسنده  ی آلمانی است که 
در سال ۱۹۷۲ برنده ی جایز ی نوبل ادبیات 
شد. بیشتر داستان های او درباره ی جنگ و 

تاثیر آن بر زندگی روزمره ی آدم ها است.

ابله
 نویسنده: فیودور داستایوفسکی

 ترجمه: سروش حبیبی
 »ابله« داستان سفر یکی از نوادگان خاندان 

سلطنتی روسیه است که بعد از سال ها 
زندگی در سوئیس تصمیم می گیرد به روسیه 

برگردد. 

کیسه ی کهنه
 نویسنده: آن هیوسن
 ترجمه: مریم واعظی

 وقتی مادربزرگ جوسی خانه ی قدیمی اش 
را ترک کرد، کیسه ی کهنه اش را جا گذاشت. 
جوسی می دانست مادربزرگ چه احساسی 
دارد، به همین دلیل تصمیم گرفت کیسه ی 

کهنه مادربزرگ را به او برساند.

وقتی ترس و تنهایی تمام می شود

ترس ها یکی دو تا نیستند. و نا امیدی ها. و تنهایی ها. خودت تنهایی نشسته ای 
یک گوشه و داری رمان می نویسی و ترس مثل هیوالی سیاهی سایه اش 

را می اندازد رویت. نکند هیچکس دوست نداشته باشد. نکند بد باشد. نکند 
کسی بخواند و بهش بر بخورد. نکند تمام نشود. نکند بهت بخندند. تو تنها 
مانده ای. خودت هستی و دنیای مالیخولیایی ای که روی کاغذ آورده ای و 
ترس ها از تنهایی می آیند. اضطراب هر روز بیشتر می شود و بیشترینش 

وقتی که کتاب را داده ای ناشر بخواند. سرنوشت تو و کتاب و تمام آن هایی که 
در آن زندگی می کنند دست کسی است که دارد می خواند. فقط او است که 

می تواند ترس را تمام کند. ناامیدی را هم. و تنهایی را.
نشر چشمه همه ی تنهایی ها را برای من تمام کرد. ناامیدی ها و ترس ها را هم. 

مثل این است که بچه ات را بسپری به یک شبانه روزی مطمئن. حاال دیگر 
فقط تو نیستی. آدم های دیگری هم هستند که کتاب تو مال آن ها است. برای 

چاپ کردنش تالش می کنند. برای دیده شدنش. فروختنش. کتاب مال 
آن ها است. آن قدر که می توانی مطمئن باشی هیچ جایزه ی ادبی ای نیست 
که کتاب تو را برای شرکت در آن نفرستند. هیچ کتابفروشی ای نیست که 
درخواست بدهد برای کتاب و به دستش نرسد. تو کتاب را به نشر داده ای و 

می نشینی عقب و نگاه می کنی که راه خودش را می رود. راه خودش را درست 
می رود. تو می توانی با خیال راحت کار خودت را بکنی. بنویسی. و خیالت 

راحت باشد که آن ها کار خودشان را درست انجام می دهند.
هیچ کس هیچ وقت نخواهد فهمید که چه قدر لذت بخش است وقتی در تمام 

برنامه های ریز و درشتی که برای کتاب برگزار می شود، وقتی دور و برت را نگاه 
می کنی، کسی از نشر هست که بودنش قوت قلبی باور نکردنی به تو می دهد 

که دو سال تمام تنها، با ترس ها و ناامیدی هایش زندگی کرده است.

نسیم مرعشی

نویسنده و برگزیده ی

پرفروش  در جایزه ی جالل آل احمد

عقاید یک دلقک
ابله

کیسه ی کهنه
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575
هرمس

532 567
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377
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نشر مرکز با ۶۹۶ عنوان کتاب یکی از ناشرانی است 
که حضور پررنگی در بخش کتاب های چاپی فروشگاه 
اینترنتی دیجی کاال دارد. نشر مرکز از معدود ناشران 
ایرانی است که سعی می کند قانون کپی رایت را برای 
ترجمه ی کتاب های خارجی رعایت کند.  

نشر مرکز، یکی از ناشرهای با سابقه ایران است 

کبوتر
 نویسنده: پاتریک زوسکیند

 ترجمه: فرهاد سلمانیان
 پاتریک زوسکیند، نویسنده و 

فیلم نامه نویس مشهور آلمانی است که 
با اولین رمانش به نام »عطر« در دهه ی 

هشتاد مشهور شد. »کبوتر« یکی 
معروف ترین آثار او است. 

آن چه با پول نمی شود خرید
 نویسنده: مایکل سندل

 ترجمه: حسن افشار
 نویسنده تالش کرده تا در این کتاب 

با زبان ساده به این سوال جواب دهد که 
چه چیز  هایی را می  شود با پول خرید و 

چه چیز هایی را نمی شود! 

پرفروش  در

خواندنی ها کم نیست
خاطره ی اردیبهشت

 نویسنده:  جعفر 
مدرس صادقی

 نشر: مرکز
 شوخ و شنگ تر از همیشه، 

یک داستان از عشق 
پیرانه سر.

سفید بی نوا
 نویسنده:  شروود اندرسون

 ترجمه: حسن افشار
 نشر: مرکز

 یکی از شاهکارهای 
کالسیک ادبیات امریکا.

سفید بی نوا

خاطره ی اردیبهشت

10ناشر پربازدیددر 

به پیشنهاد   امیرحسین خورشیدفر )داستان نویس(
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297
افق

174
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178
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سمفونی مردگان
 نویسنده: عباس معروفی

 این داستان یک اتفاق را از زاویه دید چند 
نفر روایت می کند. شخصیت اصلی داستان 

شاعر جوانی است که گرفتار خشم پدر 
سنتی خود می شود. 

چخوف، شش داستان و نقد آن اثر رالف متالو
 نویسنده: آنتوان چخوف

 مترجم: بهروز حاجی محمدی
 آنتوان چخوف اسم آشنایی است. هم 

داستان  هایش را زیاد خوانده اید و هم اگر 
اهل تماشای تئاتر باشید، دست کم سه 

چهار اجرا از نمایش نامه های او را دیده اید. 

پرفروش  در

کتاب های نشر ققنوس را در دیجی کاال بخرید

پرنده ی کتاب خوان
فروشگاه انتشارات ققنوس در بهمن ماه سال 13۵۶ کارش را با نام 
انتشارات امیر شروع کرد. اما بعد از دو سال نامش را تغییر داد و از 
آن زمان به بعد اهالی نشر و دوست داران کتاب این انتشارات را به 

نام ققنوس می شناسند. نشر ققنوس ۶۵1 عنوان کتاب در فروشگاه 
اینترنتی دیجی کاال دارد و می توانید کتاب هایی در حوزه ی داستان، 

روان شناسی، حقوق، تاریخ، فلسفه و مدیریت را در صفحه ی این 
به پیشنهاد آرش صادق بیگی)داستان نویس(نشر سایت دیجی کاال سفارش دهید.

عنوان کتاب در
۶۵1 3
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راه ننوشته )با قاسم هاشمی نژاد 
درباره ی کتاب هایش( 

  نویسنده: علی اکبر شیروانی
  نشر: هرمس

تربیت های پدر
 نویسنده: محمد طلوعی

 نشر:  افق

سی وسه پل، چهارونیم اکتاو
 نویسنده: سلمان باهنر

 نشر:  نگاه

تابلو ناتمام
  نویسنده: محمدرضا عبداللهی

  نشر: نگاه

یک ناشر: ققنوس
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