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کتاب غیزادتی تَ عٌْاى  ۰۱ًیْیْرک تایوش در ُفتَ گذػتَ اس 
« هاللَ»ًام تزد کَ در هیاى ایي آثار سًذگیٌاهَ تزیي آثار  پز فزّع

دختز افغاًظتاًی تزّر ػذٍ تَ دطت طالثاى ًیش تَ چؼن 
 .خْرد هی

غارت »کتاب تَ ًمل اس ًیْیْرک تایوش،  خثزگشاری هِز تَ گشارع
ًخظتیي اثزی اطت کَ در ایي فِزطت تَ عٌْاى « ّ فزیة

ُایی  اس آى یاد ػذٍ اطت. ایي اثز هجوْعَ هصاحثَ  پزفزّع
ُای  اطت کَ در یک تزًاهَ سًذٍ رادیْیی درتارٍ هِاجزت

هزداى صْرت گزفتَ  ُای هالیاتی دّلت غیزلاًًْی ّ تذُی
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ُا گفتگُْایی تی پزدٍ را تزای  اطت. ایي هجوْعَ هصاحثَ
 .گذارد تَ ًوایغ هی هخاطثاى

خالیمیانفضای» در جایگاٍ دّم ایي فِزطت کتاب
ػی لزار دارد. ایي کتاب ًیش  تَ للن تا ًی «ًمنجيان

ًگار در حاػیَ الیاًْص  رّایتی هظتٌذ اس سًذگی یک رّسًاهَ
اطلض اطت. اّ تا هزالثَ ّ هذیتؼي تا دًیای اطزاف ع ارتثاط 

را تا دیگزاى تَ اػتزاک  ُا ّ هکاػفاتغ هی گیزد ّ تجزتَ
 .گذارد هی

تَ للن داًیل جیوش تزاّى در جایگاٍ  «پسراندرقایق» کتاب 
ُای غیزادتی لزار دارد. ایي کتاب  طْم فِزطت پزفزّع

ای اطت کَ تزای کظة هذال  رّایتی اس ُؼت لایمزاى حزفَ
ُایؼاى  تزلیي طخت تالع هی کٌٌذ تا ًام ۰۳۹۱الوپیک طال 

 .رسع جِاى هاًذگار کٌٌذرا در تاریخ ّ

ُا کتاتی اس اریک الرطْى جای  تزیي در جایگاٍ چِارم پز فزّع
رّایتی اس هاللات یک هعوار  «شیطاندرشيرسفید» .دارد

ای در ًوایؼگاٍ جِاًی ػیکاگْ در  هعزّف تا یک لاتل سًجیزٍ
اطت. ایي کتاب رّایتی هظتٌذ ّ تظیار جذاب دارد  ۰۹۳۹طال 

 .هٌتمذاى ادتی را تَ خْد جلة کزدٍ اطت ّ ًظز تظیاری اس

تَ للن فلیظیا  «ىادراینترنتترینًغریةعجیة» کتاب
ُای ُفتَ گذػتَ اس ًگاٍ ًیْیْرک  دی ًیش یکی اس پز فزّع

ػذى ّ  تایوش تْدٍ اطت. فلیظیا دی در ایي کتاب رًّذ طتارٍ
ُای اجتواعی  ُا ّ ػکثَ ػِزٍ ػذى افزاد اس طزیك ّتظایت

 .ٌذ آى را تزرطی هی کٌذّ فزآی

رمانس» ّ اها در جایگاٍ ػؼن ایي فِزطت، کتاب
تَ ًْػتَ اریک کلیٌگ تزگ ّ عشیش اًصاری اثزی  «مدرن

هتفاّت در حْسٍ جاهعَ ػٌاطی اطت کَ تا ُوکاری ًؼز 
 .پٌگْئي هٌؼز ػذٍ اطت

ًْػتَ اریک الرطْى ًیش یکی دیگز اس  «مردهضعیف» کتاب
ٌذٍ ایي ُفتَ دّ اثز پزفزّع داػت ُاطت. ایي ًْیظ پزفزّع



ُای آثار  تزیي ًْیظٌذٍ ّ تَ عٌْاى یکی اس خْع ػاًض
 .خْاى هطزح ػذ غیزادتی در جاهعَ کتاب

کتاب هزدٍ ضعیف ّی کَ تا ُوکاری ًؼز کزّى هٌتؼز ػذٍ 
داطتاى یک کؼتی هظافز تزی تا ًام لْطیتاًیا اطت کَ در 

ًاهعلْهی غزق ػذ ّ طزًؼیٌاى را طزًْػت  ۰۳۰۱طال 
پیذا کزدًذ. در ایي کتاب الرطْى تالع کزدٍ تا تا جوع آّری 

 .اطٌادی ّالعیت هاجزا را تَ تصْیز تکؼذ

ًْػتَ دیْیذ هک  «ترادرانرایت» ّ اها در جایگاٍ ُؼتن
کالْ لزار دارد. هک کالْ ایي اثز را تا ُوکاری ًؼز طایوْى ّ 

خالك یک ػْطتز هٌتؼز کزدٍ اطت. اّ در ایي رهاى داطتاى 
دّچزخَ را درطت در سهاًی کَ تزادراى رایت در حال ّ ُْای 

 .ُا تْدًذ تا هخاطة تَ اػتزاک گذاػتَ اطت پزّاس در اطواى

ًْػتَ اتْل گاًّذٍ اس جولَ پزفزّع ُای  «جادًانگی» کتاب
غیزادتی در ُفتَ گذػتَ اطت. ایي ًْیظٌذٍ تا ُوکاری ًؼز 

هتزّپْلیتیي سًذگی یک پشػک هتزّپْلییتي ّاتظتَ تَ هْسٍ 
 .صاحة ًام اُل ًیْیْرک را تَ رػتَ تحزیز در آّردٍ اطت

منماللو» ّ اها در جایگاٍ دُن فِزطت پزفزّع ُا کتاب
اطت. ایي کتاب  تَ للن کزیظیتا لوة لزار گزفتَ «ىستم

اطت کَ در  سی دختز افغاًظتاًی رّایت سًذگی هاللَ یْطف
 .تَ دطت طالثاى تزّر ػذ یلراٍ هثارسٍ تزای اداهَ تحص

 


