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و اين آغاز راه است:
گزارشي از يك تالش ملي
م
سنج
همه گیری جهانی کروان ،جان و جامعه انسانی را ردنوردید و حکی شد رب ش عیار دانش ،اندیشه و
مس
مس
بش
ایمان ر .رد این یر دشوار ،تواانیی اه و تدبیراه گاه ردماند و گاه یر اتزه ای را گشود .این

جستار  ،روایتی کواته از کتابدا رانی است هک با عشق ،رویش ربگی سبز از دل سنگ این دوران
را سبب ساز شدند.
ماه پاياني سال  ،98خشنود از خشنودي فرزنددان شدريب بده سدب
تحوالت جديد كتابخانه ،تالش در تدوين برنامه راهبردي  ،1399تنظيم
گروههاي كاري براي پيشبرد پروژههاي سال جديد ،هماهنگي ،مذاكره،
تالش  ...و توقفي ناگهاني و ناخواسته ناشي از بيماري ناشناخته!
قرنطينه ،دوري از محيط تحصيل ،آماده نبودن زيرساختها ،مهيا نبودن
امکانات در ارائه خدمات مورد نيداز كتابخاندهاي بده دانشدجويان دور
ازدانشگاه ،پايان يافتن طرح ملي غدير در نامناس ترين زمان ممکن و
عدم دسترسي به منابع دانشگاه هاي زير مجموعده وزارت عتدب ،و ...
تعدادي انگشت شمار از معاونان كتابخاندههداي دانشدگاهي را بدر آن
داشت تا با تشکيل گروهي مجازي ،با تکيه بر روابط و تجارب كداري
و امکانات موجود پاسخگوي نيازهداي اطالعداتي دانشدجويان دور از
دانشگاه محل تحصيل خود باشند.
گروه بده تددريب بزرگتدر شدد و مشدکالت مشدترك كتابخاندههداي
دانشگاهي بزرگ و كوچك عيانتر! راه هاي بي پايدان و مدوازي بارهدا
پيموده شده ،هزينههاي كالن صرف شده و تجارب منتقل نشده ،ضعب
ارتباطي اين كتابخانهها را بيشتر نمايان ساخت و لزوم هدم انديشدي و
آگاهي از وضعيت و اقدامات يکديگر را مهمتر.
%
كتابخانههاي دانشگاهي زيدر مجموعده
مديران و تصميم سازان تمامي
دعدوت شددند و در
وزارت عتب ،در يك تدالش جمعدي بده گدروه %
شهريور  ،1400با ارسال گزارش رسمي از امکانات و چالشهاي خود
در پيش همايش «كتابخانههاي دانشگاهي» به طرح مساله پرداختند.
%

%

و اين آغاز راه است...
مسائل مشترك در  6رده تقسيم بندي شد و كارگروههدايي داوطلد و
برآمده از متخصصان اين كتابخانهها براي ارائده راهکدار بده پد وهش
پرداختند و نتايب يافتهها و پيشنهادات خدود را در همايشدي دو روزه،
مقارن با هفته كتاب و كتابدار ،در آبان  1400ارائه نمودند.
اين همايش ،نه يك پايان ،كه سرآغاز ايجاد شبکهاي ملدي بده منظدور
تسهيل ارتباطات كتابخانههاي دانشدگاهي وزارت علدوم ،تحقيقدات و
فناوري شد .مسيري كه همچنان در راه رسدمي شددن ايدن تشدکل و
توسعه تعامالت حرفهاي و تخصصي طي مي شود و هدفي جز ارتقاي
سطح خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي ايران ندارد.
بدانچه با ياري ايزد ،حمايت معاوندت پد وهش و فنداوري و بدا ندام
كتابخانه دانشگاه صنعتي شريب در ايجاد ،توسعه ،ميزبداني و پيگيدري
اين طرح خودجوش ملي ايفا كردهايم مفتخريم.
چون عشق حرم باشد سهل است بيابانها

%
%

%http://ialc-2021.library.sharif.ir/
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از كتابخانه با آمار
بخش امانت (بهار)1401

آمار منابع در يك نگاه
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امانت كتاب

1760

بازگشت كتاب
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تمديد
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كل كتابها133997 :
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تامين مدرك (بهار)1401
 56عنوان
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 160عنوان

از كتابخانه با آمار...
دريافت پايان نامهها

خدمات پايان نامهها

%
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كت

و مقاالت

اسكن كنید و
از وبگاه كتابخانه
بازديد نمايید

 646عنوان كتاب جديد و  337نسخه كتاب كپي چاپي به زبانهداي فارسدي و
انگليسي در سه ماهه نخست سال  ،1401سازماندهي و از طريق بخدش اماندت
در دسترس قرارگرفته است .همچنين 137 ،عنوان كتاب تخصصي ديجيتال بده
مجموعه منابع كتابخانه افزوده شده كه امکان مشاهده آن از طريدق ندرم افدزار
كتابخانه (پروان) براي تمامي اعضاي دانشگاه ميسر است.

 1866مقاله از توليدات علمي پ وهشگران دانشگاه صنعتي شريب در بهدار سدال
جاري به واسدپارگاه دانشدگاه افدزوده %
شدد .ايدن مجموعده ،درپايگداه اسدتنادي
اسکوپوس نمايه شده و از مقاالتي است كه در سال%2021منتشر شده است.
بدين ترتي اطالعات كتابشناختي و لينك بيش از28590مقاله بين المللي جامعده
علمي شريب در واسپارگاه شريب موجود و به صورت مسدتمر در حدال تکميدل
است.
%
%

بخش خدمات نوين منابع پ وهشي و آموزشي

پرسش از بخش
خدمات نوين
Libjournal
@sharif.ir

كت

مرجع جديد:
 Fan handbook: selection, application, and design
 Military aircraft in flight
 Spirit of success : the Sproule story









دانشنامه رياضيات و علوم جنايي« :يادنامه استاد دكترمريم ميرزاخاني»
دستنامه توسعه مديران
فرهنگ دانشنامگي نفت «دانشنامه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي»
فرهنگ رياضيات
فرهنگ لغات و اصطالحات سياسي فارسي -انگليسي
فرهنگنامه جامع برق با بيش از  22000واژه و اصطالح
واژهنامه كس و كارهاي نوآور

استفاده از فضاي مطالعه و پ وهش انفرادي و گروهي:
آمار استفادهكنندگان از فضاي مطالعه
اين بخش در فصل بهار سال جاري
( 55روز كاري):

%
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 2205دانشجو( 290دانشجوي دكترا
و  1915دانشجوي كارشناسي ارشد)

%
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Lib_research
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66165123
66165105

عضويت و تسويه حساب

عضويت جديد
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%
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تسويهحساب

بخش اطالع رساني
و
تامین مدرك

Libinfo
@sharif.ir
66165122
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...تازههاي كتاب

…

سفارش كتاب

Lib_sefareshat
@sharif.ir
66165105

%
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%
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تازههاي كتاب...

%
%

%
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Lib_circ
@sharif.ir
66165116
66165118

واحد سفارشات كتابخانه مركزي تالش مي نمايد دسترسي به نسخه چاپي و
الکترونيکي كت غيرفارسي را همزمان فراهم سازد.
نگهداري حداقل يك نسخه چاپي از كت تخصصي در مخزن كتابخانه
مركزي ،همواره به عنوان يکي از اصول فراهم آوري كت  ،مد نظر قرار
مي گيرد.
Lib_sefareshat@sharif.edu
%
%

66165123-66165105
%
%

«ايران من»

سرآغاز نشستهاي كتابخانه در سده نو
چندي است كتابخانه مركزي در جايگاه
خانه كتاب و اصدحاب آن ،بدا افتخدار
ميزباني نشست هداي رونمدايي از آثدار
استادان اهل قلم و پيشکسوت دانشدگاه
را برعهددده دارد .نخسددتين نشسددت از
سلسددله جلسددات «كتدداب ،انديشدده و
فرهنددگ» در سددال  ،1401بدده آيددين
رونمايي ازمجموعه هشت جلدي كتاب
«ايران من» تاليب دكتر رضا منصدوري،
اسددتاد پيشکسددوت دانشددکده فيزيددك
دانشگاه صنعتي شريب اختصاص يافت.
جلسه نقد و بررسي ايدن مجموعده بدا
حضور دكتر محمدجواد الريجاني ،مدير
پ وهشدگاه داندشهداي بنيدادي ،دكتدر
حدادپور ،معاون پ وهش و فناوري
دانشگاه ،جمعي از استادان ،مديران و دانشجويان ،به همدراه
سخنراني آقايان دكتر ناصر فکوهي ،انسان شدناس و اسدتاد
دانشگاه تهران ،و دكتر محمدرضا اجتهادي ،استاد دانشکده
فيزيك دانشگاه شريب ،نمونه اي از جلسات هم انديشي و
مباحثات علمي را شکل داد كه كانوني مناسبتر از كتابخانده
دانشگاه نخواهدداشت.
%
%

%
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تاالر توس

Lib_Toos
@sharif.ir
66165108

ياد باد آن روزگاران

هم
روایات كاران و دااگشنهیان از سال اهی دور دااگشنه و کتابخاهن
در اسفند  1353در شهرستان شاهرود در دانشگاه فني مهندسي آن شهرسدتان
كه آن زمان به نام «مدرسه عالي معدن شاهرود» بدود بعندوان اولدين كتابددار
دانشگاه استخدام شدم .البته شروع و راه اندازي كتابخانه با امکاندات محددود
كار آساني نبود .ولي همراه با عالقه و عشق فراوان ،كتابخانه دانشگاهي خوبي
راه اندازي شد .شانزده سال بعد باپيگيري هاي بسيار براي انتقال به تهدران در
پاييز  1370به دانشگاه صنعتي شريب انتقال يافتم .اينجا با دانشگاهي پربدار و
همکاراني كوشا و صميمي روبرو شدم .ابتدا در بخش مرجع با آقداي طبيد
چي و سپس در بخش اطالع رساني با زنده ياد آقاي اسدي همکاري داشدتم.
در سال  1374طي حکمي براي داير كردن بخش نمايه سازي و پايان نامه هدا
مشغول كار شدم .قبال اين بخش در دلِ بخش مجالت و با كوشش و زحماتِ
خانم فاطمي زاده اداره مي شد.
پس از تشکيل بخش جديد و سر و سدامان گدرفتن آن و ارايده فدرم نوشدتن
پايان نامه طبق آرم و شرايط خاص دانشگاه ،از آن پس هدر دانشدجو پدس از
فارغالتحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري موظب بود يك نسدخه پايدان نامده
همراه با  CDبه بخش نمايه ارايه دهد .اين بخش كه با دريافت و سازماندهي
پاياننامههايي كه حاصل زحمت و تالش و علمآموزي دانشجويان عزيزاسدت
آغاز به كار كرد ،اكنون تبديل به گنجينهاي پربار از دانش نخبگدان و جواندان
اين مرز و بوم شده است.
درضمن اينجان پس از بازنشستگي ،در بهار ،1384به علت عالقه به ادبيات
به خصوص شعرنو ،چندين مقاله و شعر در
مجله رهياب و روزنامه دانشگاه آزاد و سه
كتاب شعر و يك مجموعه داستان كوتاه به
چاپ رساندهام.
اميدوارم فرصت و فراغتي باشد تانوشته هاي
%
تازه را نيز منتشر نمايم.
%

زهرا شاهرخي
%

%

كتابدارپيشکسوت و سرپرست پيشين بخش دريافت ،سازماندهي و
ارائه خدمات پايان نامههاي كتابخانهي دانشگاه صنعتي شريب

واحد گنجینه اسناد
Ganjineh
@sharif.ir
66165129

معرفی کتاب::

«ن اد و تاريخ»

كلود لِوي استروس انسان شناس و قوم شناس معروف فرانسوي كه يکدي از
پايه گذاران نظريه ساختارگرايي است در رسالهاي با عنوان «ن اد و تاريخ» به
يکي از اساسي ترين مسائل انسان مدرن پرداخته است .ايدن رسداله كده در
سال  1952ميالدي به درخواست يونسکو نوشته شده است به مسدلله تندوع
فرهنگي ،ارتباط فرهنگ ها ،تاريخ و ن ادپرستي پرداخته است.
استروس مي نويسد« :توجه به گوناگوني فرهنگهاي بشري نبايد ما را به اين
گمان اندازد كه آنها را جداييخواه يا جدا شده بدانيم .زيرا ايدن گونداگوني
بيش از آنکه نتيجه انزواي گروهها باشد ،حاصل روابطي است كه آنها را بده
يکديگر مي پيوندد» .استروس كه به شدت اعتقاد به همکاري فرهنگها دارد
ريشه هاي تفاخر فرهنگي و ضرر و زيان آن در طول تاريخ را وا مديكداود.
همچنين ارتباط بين زمان حال و فرهنگهاي گذشته و در موقعيت هداي دور
از ما را موضوع بحث و بررسي قرار ميدهد.
استروس كه از پايه گذاران ساختارگرايي است به همراه الكان ،پياژه ،بدارت
و  ...از ايده هاي زبان شناس شهير فردينان دو سوسور شدروع مدي كنندد و
سعي در فهم «فرايند ايجاد معني در فرهنگ» در ذهن دارند .ساختارگرايان به
دنبال اليه هاي زيرين و بنياديني هستند كه همه فعاليدت هداي انسداني را از
رفتار ،كردار ،تعقل و احساس را توجيه كند .ساختار گرايان بعدها مورد نقد
پساساختارگراياني چون فوكو ،آلتوسر ،دريدا ،دلوز و  ...قرار گرفتند.
به عقيده استروس« ،اهميت مردم شناسي ،براي علوم انساني مانندد اهميدت
علم نجوم ،در آغاز پيدايش ،براي علوم فيزيکي است».
اين اثر مهم با ترجمه درخشان ابوالحسن نجفي فقيد در سال پنجاه و هشت
خورشيدي با انتشارات نيلوفر چاپ شده بدود و خوشدبختانه در سدالي كده
گذشت چاپ دوم آن در دسترس است.

%
اطالعات كتابشناختي:
نام كتاب :نژاد و تاریخ
نويسنده :کلود لِوی استروس
مترجم :ابوالحسن نجفی
انتشارات :نیلوفر
%

%

%

از
فرهنگ
و ادب

معرفی کتاب:

جانهاي بيمار ،ذهنهاي سرحال:

جان كاگ فيلسوف معاصر امريکايي در آخرين كتابش كه در سدال 2020
ميالدي با انتشارات پرينستون به چاپ رسانده است به سراغ ويليام جيمز،
فيلسوف مهم امريکايي ،پيشگام پراگماتسيم و از بنيانگدذاران روانشناسدي
تجربي رفته است.
جان كاگ كه در دهه سوم زندگي خود دچار بحران روحي مدي شدود و
روزهايش را سخت و بي معنا مي يابد ،داستان نجاتش را در ايدن كتداب
تعريب مي كند .در اين برهه از زمدان كداگ بدراي دوره پسدادكتري بده
هاروارد مي رود جايي كه خودِ ويليام جيمز در آن نوشته و پ وهش كرده
است .كاگ درباره جيمز تحقيق مي كند .جال است كده ويليدام جيمدز
(كه برادرش هنري جيمز رمان نويس معروف است) ،نيز خود در هدراس
بي معنايي و شکست مي زيسته است .جيمز راه برونرفت را بدراي جدان
هاي بيمار در ذهن هاي سرحال مدي داندد .ايدن شدروع داسدتان فلسدفه
پراگماتسيم است با اين ايده كه «دربارهي حقيقت بايد برحسد نتدايب و
پيامدهاي عملي آن قضاوت كرد ،بر حس شيوهاي كده بدر زنددگي اثدر
ميگذارد».
اين كتاب با شيوايي و زيبايي ،داستان زندگي جيمز را همراه با ايده هايش
درباره جبرگرايي و ياس ،آزادي و زندگي ،روان شناسدي و ذهدن سدليم،
آگاهي و استعال ،حقيقت و پيامدها و حيرت و اميد ،تعريب مي كند.
اين كتاب نسخهاي براي اندوه و ياس انسان نمي پيچد ،مدي گويدد بايدد
زندگي كرد و نهراسيد .كاري كه خدود جيمدز انجدام داده اسدت .تبيدين
فلسفهاي براي نجات زندگياش.

%اطالعات کتابشناختی:
نام کتاب :جانهای بیمار ،ذهنهای سرحال
نویسنده :جان %
کاگ
مترجم :مهدی نصراهلل زاده
انتشارات :بیدگل
%

%

آشنايي با حامیان
كتابخانه

معرفي كتاب:

«ترجمه»

ترجمه رماني است از نويسنده آرژانتيني پابلودِسانتيس با ترجمده بيدوك
بوداغي با نشر آگه.
بيوك بوداغي كه قبال داستان دانشکده را از همين نويسدنده بده فارسدي
زبانان معرفي كرده بود اين بار به سراغ يك داستان ادبي-جندايي رفتده
است .راوي داستان كه خود مترجم است دعوت نامه اي را براي شركت
در يك كنفرانس «درباره ترجمه» از يك دوست قديمي دريافت مي كند.
كنفرانس قرار است در بندر «اسفينکس» برگزار شود؛ بندري كه فدانوس
دريايي دارد كه مشتاقان اين اختراع بشري را مي تواند به وجد آورد.
النا ،همسر مترجم بار و بنه همسرش را مي بندد و وي را راهدي سدفري
مي كند كه در آن «آنا» آشناي سابق مترجم نيز قرار است در جمع باشد
و آن حس «داستانهاي عشق قدديمي» را در همدان ابتدداي داسدتان در
خواننده برميانگيزد.
مترجمان در هتلي قديمي گردهم مي آيند و همه چيدز آمداده اسدت تدا
مردي كشته شود و ادامه داستان...
درخالل اين داستان رازآلود ،سانتيس بارها و بارها درباره مفهوم زبدان،
ترجمه و ادبيات بحث هايي را پيش مي كشد كه دوستداران اين حدوزه
را نيز همراه خود به بندر اسفينکس و به فانوس دريايي مي كشاند...

اطالعات كتابشناختي:

%

نام كتاب :ترجمه
نويسنده :پابلو دِ سانتیس
مترجم :بیوک بوداغی
انتشارات :نشر آگه

%

%
%

ويديوي وبینارهاي
كتابخانه

معرفی کتاب::

«دنياي شگفت انگيز آقاي تامپکينز»

دنياي شگفت انگيز آقاي تامپکينز از گاموف بزرگ...
اگر به فيزيك عالقه داريد ،بدون شك نام جورج گاموف را شنيده ايدد .ايدن
فيزيکدان برجسته ،شخصيتي دوست داشتني خلق كرده است به نام تامپکينز تا
عموم عالقمندان به فيزيك را به دنياي شگفت انگيز نسبيت ،كوانتوم ،فيزيدك
انرژيهاي باال و كيهان شناسي ببرد.
تامپکينز اين شخصيت داستاني مردي است ميان سال و كارمند بانك كه به جد
عالقمند علم است .او با استاد فيزيکي آشنا مي شود و در جلسات سدخنراني
عمومي استاد در شهر شركت مي كند .درميان سخنراني ها به خدواب و رويدا
ميرود و سفر هيجان انگيزش را در خواب و بيداري طي مي كند .اين كتداب
كه در دهه چهل ميالدي نوشته شده است بدون شك نياز به بازنگري جدي و
عميق داشته است .اين كار توسط راسل استنرد فيزيکدان انگليسي ،متخصد
انرژيهاي باال ،انجام شده است .مباحث جديدي بده كتداب اضدافه شدده و
مباحث قبلي بازنويسي شده است .استنرد رفتار و منش دخترِ استاد «ماد» را كه
هنرمند است و عالقمند به فيزيدك نسدبت بده نسدخه اوليده آن تغييدر داده و
داستانهاي آقاي تامپکينز را با «ماد» دختر باهوش اسدتاد بدا چاشدني لطافدت
همراه كرده است .اين كتاب دوست داشتني كه مملو از شخصديتهداي مهدم
فيزيك و رويدادهاي جال و آزمايشهاي مهم قرن پديش اسدت را از دسدت
ندهيد و اگر نوجوانِ عالقمند به فيزيك در اطرافتان داريد اين كتاب را بده او
برسانيد.

اطالعات كتابشناختي:
نام كتاب :دنیای شگفت انگیز آقای تامپکینز

 %نويسنده :راسل استنرد و جورج گاموف

%

مترجم :ماندانا فرهادیان
انتشارات :نشر هنوز

%

%

راهنماي مشابهت يابي

http://library.sharif.ir/174

معرفی کتاب :

«در جست و جوي معناي زندگي:
گفتگو با انديشهورزان اروپايي»

در جست و جوي معناي زندگي تدوين و ترجمهي نويسنده و فرهنگ نگدار ايراندي
خسرو ناقد است .در اين مجموعه ،ناقدد مصداحبه و گفتگدو بدا ده انديشده ورز و
فيلسوف اروپايي را از مراجع متفاوت گردآوري كرده است .انتخابها و موضوعات
مورد بحث بسيار خواندني و جال است .از بعضي از گفتگوهدا بديش از نديم قدرن
گذشته است و هم اكنون مي توان ايدهها و آينده بيني اين متفکران را سنجيد.
گفتگوي اول با «هانا آرنت» است با عنوان «من فيلسوف نيستم» .گفتگدويي دربداره
زندگي پرفراز و نشي آرنت ،كتابش درباره آيشمن ،ارتباط فلسفه و سياست و قدوم
يهود.
مصاحبه دوم با «كارل ريموند پوپر» است با عنوان «مي دانم كه هيچ نمي داندم – و
اين را هم به سختي مي دانم» .گفتگويي جدذاب در دو حيطده ي فلسدفه سياسدي و
فلسفه علم و ارتباط ايدههايش با پوزيتيويست ،رياضي و حتي دنياي هنر.
گفتگوي سوم با نويسنده مجاري خالق شاهکار ظلمت در نيمروز« ،آرتدور كوسدتلر»
است .صحبت هايي درباره جهان وطني ،توهم آرمانشهري و تعص و خشك مغزي.
گفتگوي چهارم با «لِشِك كوالكوفسکي» است فيلسوف مهم لهستاني يك از مهمترين
شارحان فلسفه ماركس كه حيات دوم فکري خود چرخش ايده اي به سمت فلسدفه
معناگرا و دين داشته است.
متفکر بعدي «هانس گلورگ گادامر» است در گفتگويي با عنوان «ما همه جسدت و
جوگريم» مصاحبهاي خواندني از فجايع آشويتس و نسبتش با تعريب انسان و اميدش
به آينده .سپس نوبت به «هربرت ماركوزه» مي رسد در گفتگويي با عنوان «پدرورش
انساني نوين امکان پذير است» .گفتگو با يکي از فرانکفورتيهاي معروف و تداثيرش
بر فضاي فکري بعد از جنگ جهاني و پيش بينيهاي ماركوزه موضدوع اصدلي ايدن
بخش است.
مصاحبه بعدي با «يورگن هابرماس» فيلسوف نود و دو ساله آلماني است كده هندوز
هم مي نويسد و وام دار بخش اعظمي از فلسفه قارهاي و مکت فرانکفورت اسدت.
مصاحبه بعدي با ديگر چهره مهم فلسفه آلمان« ،ماكس هوركهايمر» با عنوان «آن چه
ما معناي زندگي مي ناميم از ميان خواهد رفت ».صحبتي جذاب در رابطه بدا فلسدفه
ماركس ،فرانکفورتيها ،نسبت عدالت با اخالق و دين .گفتگوي ماقبل آخر با مارتين
هيدگر شهير است با محوريت زندگي و فلسفه اش و نسبتش با ندازيهدا و آينددهي
فلسفه .گفتگوي دهم و آخر با هانس يوناس است با عنوان «به روز فاجعه نزديك مي
شويم» .گفتگويي است درباره خطرات پيش روي بشر در دنياي مدرن.
اين كتاب براي عالقمندان فلسفه معاصر %
اروپايي بسيار خواندني خواهد بود و سبك
بعضي از گفتگوها شما را
مصاحبه و پرسش و پاسخ آن را پذيراتر كرده است .شايد %
عالقمند به ورود در انديشه هاي يکي از اين بزرگان كند.
اطالعات كتابشناختي:

%

%
نام كتاب :در جست وجوی معنای زندگی :گفتگو با اندیشهورزان اروپایی
انتشارات :فرهنگ معاصر
تدوين و ترجمه :خسرو ناقد

معرفی دو رمان از مهدی افروزمنش :

«تاول» و «سالتو»

زندگي ما در اين روزها پر از داستانهاي رنب است و اندوه .و اين خود شدده
است داستان ما!
مهدي افروزمنش كه سال هاست كار روزنامده نگداري اجتمداعي انجدام داده
است ،حال تبديل به يك رمان نويس متبحر شده است.
«تاول» اولين رمانِ وي كه جايزه هفت اقليم را در دهه پديش بدرده اسدت بده
داستان محلهي «فالح» در جنوبِ تهدران مدي پدردازد .داسدتان جعفدر كده از
ناكجايي هفت تيري را به دست مي آورد و انتقام اهانت به خود را با گلوله مي
گيرد .خانوم ژاپني كه در محله فالح زندگي مدي كندد و زن آقاحيددر اسدت،
تبديل به چهرهي مركزي در اين كشمکش تيره و تدار محلده فقرنشدين تهدران
ميشود و پايان بندي تاول را رقم مي زند.
اما «سالتو» دومين رمان مهدي افروزمنش از پختگي بيشتري برخدوردار اسدت.
سخت زيبا ،داستانگو و پركشش است .سالتو نيز داستانِ پسري از محله فدالح
را تعريب مي كند .پسري زرنگ و زيرك و با وجدان كه دوستدارِ كُشتي است
و با مادرش تنها زندگي مي كند؛ طي حادثهاي مورد توجه و عالقه نادر و رويا
قرار مي گيرد ،زوج ثروتمندي كه از او حمايت مي كنند و مسير ترقي را براي
او فراهم مي كنند ،به بهاي جابه جا كردن قهرمان داستان از دنياي فقدر و تيدره
روزي به دنياي فساد و خالف و مرگ.
جال است كه ردپاي داستان تاول ،اسلحهاي كه در آن شليك شدده اسدت و
خرده روايتهاي محله فالح در خط روايي سالتو نيز وجود دارد.
آهنگ داستانگوييِ سالتو تحسين برانگيز است ،همراه با چندين شگفتانه كه آن
را خواندني و پركشش مي كند.
افروزمنش قصههايي تعريب كرده است كه در خالل آن به درد و رنب جندوب
تهران پرداخته است.

%

اطالعات كتابشناختي:
نام كت « :سالتو» و «تاول»
نويسنده :مهدي افروزمنش
نشر چشمه
انتشارات% :

%

%

واسپارگاه شريف

