ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۹

ادﺑﯿﺎت ورزﺷﯽ
ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزﺷﯽ

زﻧﺪﮔ�ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ

ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی ،ﻃﺎﻫﺎ ﺻﻔﺮی

اﻟﮑﺲ ﻓﺮﮔ�ﺳﻦ

ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم

 ۴۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

رﻫــﺒﺮی ﺧﺎﻣ�ش
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﮐﺎرﻟ� آﻧﭽﻠ�ﺗ�

ﭼﺎپ دوم

 ۳۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﻧ�ﺑﺖ ﻣــﻦ

ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی ،ﻃﺎﻫﺎ ﺻﻔﺮی

ﯾﻮﻫﺎن ﮐﺮوﯾﻒ

ﭼﺎپ ﺳ�م

 ۳۶.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﺑـــــــــــﺎور

دﯾِﮕ� ﺳﯿﻤﺌ�ﻧﻪ

 ۲۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

رﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤ�

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﭼﺎپ اول

ﻫﺠﺪهﺳﺎل راه رﻓﺘﻦ روی آب
ﺑﺮاﯾﺎن ﮐﻼف

 ۴۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﻋﻠ�اﻣﯿﺮیﻓﺮ

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﺗﻦﺗﻦ ﻧﯿﻮﮐﻤﭗ )روﻧﺎﻟﺪ ﮐ�ﻣﺎن(
ﺳﺠﺎد ﺳﻬﯿﻠ�

ﺑﺮت ﻧﺪرﻟ�ف

 ۴۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﭼﻬﺎرده اﺑﺮ ﻣﺮﺑﯽ
ﮐﺮﯾﺴﺖ ﺗﺮﯾﺴﺖ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺗﺎجﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘ�ﺎن
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺮوازی

 ۱۳.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎش ﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮ
دﯾﻮﯾﺪ ﭘﯿﺲ

 ۸۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﻋﻠ� اﻣﯿﺮیﻓﺮ

ﺻﺪاﯾﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ

ﭼﺎپ ﺳ�م

)زﻧﺪﮔ� ﯾﻮرﮔﻦ ﮐﻠ�پ(

راﻓﺎﺋﻞ ﻫ�ﻧﯿﮓاﺷﺘﺎﯾﻦ

 ۴۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

آرﻣﯿﻦ زﻣﺎﻧ�

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﻣﻦ زﻻﺗﺎن ﻫﺴﺘﻢ
زﻻﺗﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤ�وﯾﭻ

ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی ،ﻃﺎﻫﺎ ﺻﻔﺮی

 ۴۷.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

ﻗــــــﺮﻣــــــﺰ
ﮔﺮی ﻧِ�ﯾﻞ

 ۴۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﻣﯿﻼد وﻓﺎدار

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

داﺳﺘﺎن ﻣﻦ
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

اﺳﺘﯿﻮن ﺟﺮارد

 ۵۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ ﺳ�م

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

دوﺑﺎره ﻓ�ﺗﺒﺎل
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

اﻟﺴﺎﻧﺪرو دلﭘﯿﺮو

 ۱۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ ﺳ�م

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

درک ﺷﮑ�ه )ﻣِﺴ�(
ِ
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی ،ﻃﺎﻫﺎ ﺻﻔﺮی

ﯾﻮردی ﭘﻮﻧﺘ�

 ۲۸.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

ﻫﻨﺮﻣــــﻨﺪ

ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

آﻧﺪرس اﯾﻨﯿﺴﺘﺎ

 ۴۴.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﭼﺮا ﻓ�ﺗﺒﺎل ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
وﺣﯿﺪ ﻧﻤﺎزی

ﭘِـــــــﻠﻪ ِ

 ۳۷.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﻣ�اﻧﺪﯾﺸﻢ ﭘﺲ ﺑﺎزی ﻣ�ﮐﻨﻢ
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

آﻧﺪره ﭘﯿـــــﺮﻟ�

 ۲۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﻗﺼﻪی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻟﺌ� ﻣﺴ�
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﺎرت

 ۱۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﻇﻬ�ر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪه

)روﻧﺎﻟﺪو(

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﺎرت

ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ

 ۱۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﻧﯿﻤﺎر ﭘﺴﺮی از ﺑﺮزﯾﻞ
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﺎرت

ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ

 ۱۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮی
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

)ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح(

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﺎرت

ﭼﺎپ ﺳ�م

 ۱۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﻫﺮی ﮐِﯿﻦ؛ ﻃ�ﻓﺎن
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﺎرت

 ۱۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

دﺳﺘﮑﺶ ﻃﻼﯾﯽ
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

)ﻣﺎﻧ�ﺋﻞ ﻧ�ﯾﺮ(

ﻣﺖ و ﺗﺎم اوﻟﺪﻓﯿﻠﺪ

ﭼﺎپ دوم

 ۱۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

ﮔﺮت ﺑﯿﻞ؛ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧ� ﺷﺪ
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﻣﺖ و ﺗﺎم اوﻟﺪﻓﯿﻠﺪ

ﭼﺎپ ﺳ�م

 ۱۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

ﭘﻮﮔﺒﺎ؛ از زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺗﺎ اﺳﺘﺎدﯾﻮم
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﻣﺖ و ﺗﺎم اوﻟﺪﻓﯿﻠﺪ

 ۱۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭘﺴﺮان ﺑﺪ ﻓ�ﺗﺒﺎل

ﭼﺎپ دوم

)ﻣﺼ�ر ،رﻧﮕ� ،ﮔﻼﺳﻪ(

ﺟﺎن ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ

وﺣﯿﺪ ﻧﻤﺎزی

 ۵۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

م دﻧﯿﺎ
ﺑﺮ ﺑﺎ ِ

ﮐﺎﻏﺬ ﮔﻼﺳﻪ

ﭼﺎپ اول

)آﻧﺘ�ان ﮔﺮﯾﺰﻣﺎن(

آﻧﺘ�ان ﮔﺮﯾﺰﻣﺎن

آرﻣﯿﻦ زﻣﺎﻧ�

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

 ۳۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

ﭼﺎپ اول

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ/ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺎزی ﮐﺜﯿﻒ

ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﮐﺎﻟ�رت ،ﻫﺎﯾﺪی ﺑﻠﯿﮏ

ﻣﻬﺪی ﺟ�اﻧ�

ﭼﺎپ اول

 ۳۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

ﺗﺮس و ﻧﻔﺮت در ﻻﻟﯿﮕﺎ
ﺳــــﯿﺪ ﻟ� ُ

ﻃﺎﻫﺎ ﺻﻔﺮی ،ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ورزشھﺎی دﯾﮕﺮ

 ۵۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم

ﺗ�ﻗﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﺎرﯾﺎ ﺷﺎراﭘﻮوا

 ۳۴.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﭼﺎپ ﺳ�م

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨ�

ﻋﻠ�رﺿﺎ ﺣﯿﺪری ،ﻃﺎﻫﺎ ﺻﻔﺮی

 ۲۸.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﭼﺎپ دوم

روح ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ
ﻃﺎﻫﺎ ﺻﻔﺮی ،ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ ﺻﻔﺮی

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠ�

 ۲۲.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ

ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم

روﺣﯿﻪی ﺑﺮﻧﺪه
ﺳﯿﺎوش ﻣﻠﮑ� ﻗﺮاﺑﻠ�

ﺟ� ﻣ�ﻧﺘﺎﻧﺎ

 ۳۳.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

ﮔﺎرد ِ رأس ﻗﺬاﻓ�
ﺳﺠﺎد ﺑﯿﺎت

اﻟﮑﺲ اوﻣ�

 ۲۰.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک
وﺣﯿﺪه ﺣﺴﯿﻦزاده

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻟﮏ

ﺟﯿﺒﯽ

روﯾﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎرﯾﻮ
ﻣﺎرﯾﻮ ﮔ�ﺗﺰه

 ۲۵.۰۰۰ﺗ�ﻣﺎن

ﭼﺎپ اول

ﮐﺎﻏﺬ ﮔﻼﺳﻪ

ﻧﺸﺮ ﮔﻠﮕﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨ�ان اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺮ ﺗﺨﺼﺼ� ادﺑﯿﺎت
ورزﺷ� راﻫ� ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺸﺮ ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﺗ�اﻧﺴﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب
ﺗﺄﻟﯿﻔ� ﺧ�د در اﯾﻦ ﺣ�زه )دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨ�( ﻓﯿﻨﺎﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰهی
ﮐﺸ�ری ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷ�د.
اﻣﺎ ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ورزشﻫﺎ،
ﺗ�ﺻﯿﻒ زﻧﺪﮔ� روزﻣﺮهی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠ� ﮔﻠﮕﺸﺖ
اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧ�اﻧﻨﺪه ﺑﺘ�اﻧﺪ ﺗﺼ�ﯾﺮی »واﻗﻌ�« از ﺧ�د و
ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺒﯿﻨﺪ؛
ﺟﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻗﺼﻪﻫﺎ.

ﺗﻔﺎوت ﻇﺮﯾﻒ /ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻻم
اِلدﯾﮕ� /دﯾﮕ� ﻣﺎرادوﻧﺎ

ﻣﺮدان ﻓ�ﺗﺒﺎل /ﺳﺎﯾﻤ�ن ﮐ�ﭘﺮ
ِ

زﻧﺪﮔ� روی آﺗﺸﻔﺸﺎن /ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐ َﻠ�ﯾﻦ

ﺑﻪ ﻓ�ﺗﺒﺎل ﮐﻪ ﻣ�اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣ�اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ /ﺳﺎﯾﻤ�ن ﮐﺮﯾﭽﻠ�
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن /ﻓﺮاﻧﭽﺴﮑ� ﺗ�ﺗ�

رﺳ�اﯾﯽﻫﺎی ﻓ�ﺗﺒﺎل /راﻓﺎﺋﻞ ﺑﻮﺷﻤﻦ
ﻧﯿﻤﻪی دوم /روی ﮐﯿﻦ ،داری دوﯾﻞ
ﻣﻌﺠﺰهی ذﻫﻦ /دﮐﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﺣﻤﺰه

ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺻ�رتﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ /ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن وﯾﻠﺴ�ن

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺸﺮ ﮔﻠﮕﺸﺖ را ﻣ�ﺗ�اﻧﯿﺪ از ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷ�ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده
ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻠﮕﺸﺖ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ.
ﻣﺤﺘ�ای »ﺑﻼگ ﮔﻠﮕﺸﺖ« ﮐﻪ ﻣﺠﻤ�ﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗ� اﺳﺖ از ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ
و ورزﺷ� ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺻ�رت راﯾﮕﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧ�اﻫﺪ
ﺑﻮد.
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