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معرفی شدند

جای�زه فرمان�دار کل کان�ادا ب�ا انتخاب برن�دگان خ�ود ،بهترین
کتابهای سال  ۲۰۱۸این کشور را معرفی کرد.
به گزارش مهر به نقل از پس�ت نیوز ،ب�ا انتخاب آثاری متمرکز بر
احساس�ات ،جادو و ایدههای عمیق به عنوان برندگان جوایز فرماندار
کل کانادا در س�ال  ،۲۰۱۸ش�ورای هنرهای کانادا نشان داد که ادبیات
چه جایگاه مهمی در زندگی این کشور دارد.
جایزه فرماندار کل کانادا با انتش�ار اسامی برندگان در دو فهرست
هف�ت گان�ه  ،بهترین آثار ادبی این کش�ور را در دو زبان فرانس�وی و
انگلیسی برگزید.
در بخش انگلیسی زبان برندگان شامل این آثار هستند:
در بخش داس�تان «جهان س�رخ» نوشته سارا هنس�ترا به عنوان
برن�ده انتخاب ش�د .این رمان ب�ا تمرکز بر اسطورهشناس�ی ،تاریخ و
فلسفه به سیاستها و برابری جنسیتی پرداخته است.
«انجمن آتش بیروت» نوش�ته راوی هیج« ،جانی اپلسید» نوشته
جاشوآ وایتهد« ،زنان صحبت میکنند» نوشته میریام توس و «انزوا»
نوشته پگی کوپر دیگر مدعیان این بخش بودند.
در بخش شعر «س�رود کنار جاده» س�روده سیسیلی نیکولسون
ب�ه عن�وان برنده انتخ�اب ش�د .در این مجموعه ش�اعر با اش�اره بر
چشماندازهای کانادایی ایدههایی درباره مرزها ،هویت ،صنعت و سفر
مطرح میکند.
«زیرا :یک خاطرات شاعرانه» نوشته جاشوآ منش« ،شب میشود
سالها» نوشته جیسون استفانیک« ،کارمند آبی» نوشته دیون برند،
«این زخم یک جهان اس�ت» نوشته بیلی ری بلکورت دیگر نامزدهای
نهایی این بخش بودند.
در بخش نمایش�نامه «بوتیچلی در آتش و یکش�نبه در سودوم»
نوش�ته جوردن تاناهیل به عنوان برنده انتخاب ش�د .این درام درباره
تقس�یمات اجتماعی اس�ت و با لحنی ش�اعرانه و بامزه از این مسایل
سخن میگوید.
«گرت�رود و آلی�س» نوش�ته آنا چترت�ون و اولین پری ب�ا کارین
راندوجا« ،بهشت گمشده» نوشته ارین شیلدز« ،مردان سفید پوش»
نوشته انوش ایرانی و«ما اینطوری به آنجا رسیدیم» نوشته کیت بارکر
دیگر رقبای این بخش بودند.
در بخش ادبیات نوجوانان «جارو :داستان یک دختر و هیوالیش»
نوش�ته جانات�ان اوکس�یر به عن�وان برن�ده انتخاب ش�د .این کتاب
برمفاهیمی از جمله این که چه چیزهایی ما را انسان میسازد ،تمرکز
دارد.
«ا ِب و فل�و» نوش�ته هیت�ر اس�میت« ،یادگیری نفس کش�یدن»
جنیس لین متر« ،سفر چارلی کوچولو» نوشته کریستوفر پلد کرتیس
و«جنگ بزرگ وینی» نوشته لیندسی متیک و جاش گرینهات دیگر
رقبای این بخش بودند.
در بخش کتاب تصویری برای کودکان «آنها آبی میگویند» نوشته
جیلیان تاماکی به عنوان برنده انتخاب شد.
«دهکده آفریقایی» نوشته شوناتی گرنت و اوا کمپبل«،در تاالب»
نوش�ته ورنر زیمرمان« ،برو دنیا را نش�ان بده :گرامیداشت قهرمانان
ذات�ی» نوش�ته وب نیو و ج�و م�ورس و«اقیانوس با آس�مان مالقات
میکند» نوشته برادران فن دیگر رقبای این بخش بودند.

نغمه
سفرنامه انسان
به خود برگشته بودم ،یک قلم جان بود در دستم
قلم ،آری قلم ،شمشیر عریان بود در دستم
به هر جا پر زدم باران آیات خدا می ریخت
به هر جا سر کشیدم برگ قرآن بود در دستم
زبان شاپرک را فهم کردم در سکوت گل
مگر انگشتر و مهر سلیمان بود در دستم
به هم می خورد دستان و صدایی بر نمی آمد
چه بازی بود ؟ آیا سرمه پنهان بود در دستم؟
به من چیزی به نام عاشقی آموختند آن شب
کلید خانه خورشید تابان بود در دستم
به شهر کودکی برگشتم و شب های شیرینش
سمرقندی شدم ،قند فراوان بود در دستم
دلی آیینه وار آورده بودم از سفر با خود
خط پیشانی ام حتی نمایان بود در دستم
کجا گم کرده ام آیینه صبح قیامت را
شفاعت نامه اعمال انسان بود در دستم
به دنبال خودم می گشتم و چیزی نمی دیدم
چراغ روشن حال پریشان بود در دستم
هوای دیدن یاران همدل آتشم می زد
برات دیدن کوی خراسان بود در دستم

»»علیرضا قزوه

 ۱۱عنوان کتاب با موضوع دینی و قرآنی برای
ک�ودکان و نوجوانان در ذیل معرفی ش�ده اس�ت
ک�ه «ب�اغ گل امام عل�ی(ع)» ،جلد شش�م رمان
«پیامبر(ص)» و «باغ سبز نماز» برخی عناوین آن
را تشکیل میدهد.

«باغ گل امام علی(ع)»

کت�اب «ب�اغ گل امام علی(ع)» ،ش�امل چهل
حدیث از امام علی(ع) ب�رای کودکان و نوجوانان
اس�ت و حجتاالسالم سیدمحمد مهاجرانی آن را
تدوین و انتش�ارات بهار دلها به چاپ رسانده در
اختیار عالقهمندان قرار داده است.

«باغ سبز نماز»

کتاب «باغ س�بز نم�از» ،انتش�ارات جمال در
راس�تای آش�نایی کودکان ب�ا نماز با زبان ش�عر
و تصوی�ر و توس�ط حجتاالسلام س�یدمحمد
مهاجرانی به نگارش درآمده اس�ت .برای آموزش
نماز به کودکان و آش�نا کردن آنها با قس�متهای
گوناگ�ون آن ،ش�یوههای جدیدی را بای�د به کار
گرفت.

رمان «پیامبر(ص)»

جلد شش�م رمان «پیامبر(ص)» ب�ه قلم نقی
س�لیمانی نوشته شده و انتش�ارات بهنشر آستان
ق�دس رضوی آن را منتش�ر کرده اس�ت .این اثر
از مجموع�ه  ۱۴جلدی رمان «پیامب�ر اکرم(ص)»
بوده و برای گروه س�نی «ج» تعریف ش�ده اس�ت
و داس�تانهایی از زندگان�ی پیامبر اک�رم (ص) و
معصومی�ن(ع) را در بر میگیرد .جل�د هفتم این
اثر که به میانس�الی پیامب�ر(ص) اختصاص یافته
بهزودی توسط بهنشر منتشر میشود.

«داستان کودکان ماه»

کت�اب «داس�تان ک�ودکان م�اه» ،نوش�ته
جمالالدین اکرمی و تصویرگری مهکامه ش�عبانی
است که از سوی انتشارات آستان قدس رضوی در
شمارگان  ۳۳۰۰نسخه و قیمت منتشر شده است.
در بخش�ی از این اثر آمده اس�ت« :بچههایی

هستند که دلشان میخواهد ستارههای آسمان را
بچینند و به آنهایی که دوست دارند ،هدیه بدهند.
بچههایی هس�تند که آرزو دارند رویاهایشان را با
دیگران قس�مت کنند .بچههایی هستند که برای
دوری ازرنجهایشان ،خواب رفتن به ماه میبینند
و «کودکان ماه» داستان این بچههاست».

«قصههای عاشورایی»

کتاب «قصههای عاشورایی» به همت انتشارات
قدیانی(کتابهای بنفش�ه) منتش�ر شده و شامل
مجموع�ه  ۱۰جلدی و نوش�ته فریبا کلهر اس�ت و
س�ید حس�امالدین طباطبایی تصویرگ�ری آن را
انجام داده است.نویس�نده هر یک از داس�تانها
را ب�رای گروه س�نی «ب» و «ج» بر اس�اس یکی
از ش�خصیتهای مهم و تأثیرگذار عاشورا نوشته
اس�ت .نخس�تین جلد این مجموعه با زندگی امام
حسین(ع) آغاز شده و دهمین مجلد نیز به روایت
زندگی امام سجاد(ع) پرداخته شده.

«اسرار آفرینش»

کتاب «اس�رار آفرینش» نوشته هارون یحیی
و ترجمه علیرضا عیاری است و ازسوی انتشارات
کانون پرورش فک�ری ک�ودکان و نوجوانان روانه
بازار نشر شده است .این کتاب با استفاده از آیات
ق�رآن مجید و تأثیر این آیات ب�ر علوم مدرن ،بر
ن اس�ت تا راههای خودشناسی را برای نوجوانان
آ
تشریح کند .این اثر تمام رنگی در شمارگان ۱۵۰۰
نسخه در قطع وزیری منتشر شده است.

«صبح زیبا»

مجموعه ش�عر «صبح زیبا» س�روده علیرضا
آقاباالیی اس�ت که مهدیه حاج ابوالحس�ن آن را
تصویرگری کرده و از س�وی انتش�ارات ش�کوفه
ب�رای گروه س�نی نوجوان روانه بازار کتاب ش�ده
اس�ت .این اثر با ش�مارگان  ۱۱۰۰نس�خه از سوی
انتش�ارات ش�کوفه عرضه ش�ده اس�ت.با توجه
ب�ه اینکه موضوعات ش�عرها بیش�تر از طبیعت و
دنیای نوجوانان الهام گرفته اس�ت ،شعرهای «من

میتوان�م»« ،غ�روب»« ،دریا»« ،کویر»« ،ش�ب»،
«رنگب�اغ» و «صبح زیبا» برخ�ی از عناوین این
مجموعه را تشکیل میدهد.

«لبخندهای ماه»

کتاب «لبخندهای ماه» اثر مرتضی دانشمند با
تصویرگری شیوا ضیایی از سوی انتشارات سروش
با ش�مارگان ی�ک هزار نس�خه ،در  ۲۰صفحه و به
قیمت  ۲۵هزار ریال روانه بازارکتاب ش�ده است.
ای�ن کت�اب مجموع�های از گفتاره�ا و رفتارهای
حضرت محمد(ص) را ش�امل میش�ود .این اثر با
زبان و بیانی ساده ،شوخیهای پیامبر(ص) را برای
ل نشان»،
کودکان به تصویر کشیده است«.آقای گ 
«پیرزنها جوان میش�وند»« ،آقای دو گوش�ان»،
«چه کس�ی این م�رد را میخرد؟»« ،مرد چش�م
سفید»« ،بار حلیم» و «خوردن با یک طرف دهان»
عنوانهای این مجموعه را تشکیل میدهند.

«من بچه شیعه هستم»

کت�اب «م�ن بچ�ه ش�یعه هس�تم» س�روده
س�یدمحمدهادی صدرالحفاظ�ی ب�ا تصویرگری
محمدرضا هادوی به چاپ هجدهم رسیده است.
در معرفی این کتاب عنوان ش�ده است«« :من
بچه ش�یعه هس�تم» در جه�ت معرفی چه�ارد ه
معصوم علیهمالسالم به زبانی کودکانه و مطابق با
معیارهای اصیل شیعه تنظیم شده است».
این کتاب با ش�مارگان  ۵۰۰۰نس�خه از س�وی
انتش�ارات تیمورزاده و نشر طیب به چاپ رسیده
اس�ت .دو لوح فشرده صوتی و تصویری نیز با این
کتاب قابل عرضه است.

«همگام با غدیر»

ای�ن کت�اب تألیف جمع�ی از نویس�ندگان با
تصویرگری محمدرضا هادوی از س�وی انتشارات
تیم�ورزاده و نش�ر طبیب به چاپ هفتم رس�یده
است«.زیباترین داس�تان تاریخ»« ،درس غدیر»،
«س�نگ آسمانی» و «این غدیر… این پیامبر…»
از جمله بخشهای این کتاب هستند.

نصیربیگی مطرح کرد؛

مجموعهاشعار سبزواری دستاورد چهل ساله
ادبیات انقالب

رئیس سازمان بسیج هنرمندان
گفت :مجموعه آثار حمید سبزواری
ک�ه عصر ام�روز رونمایی میش�ود،
دس�تاورد  ۴۰س�اله ادبی�ات انقالب
اسالمی ایران است.
امیر نصیربیگی رئیس س�ازمان
بسیج هنرمندان کشور در گفتگو با
خبرنگار مهر ،درباره مراسم رونمایی
از مجموع�ه آث�ار حمید س�بزواری
ک�ه عص�ر ام�روز برگزار میش�ود،
درب�اره عل�ت چ�اپ مجموع�ه آثار
این ش�اعر انقالب توس�ط س�ازمان
بس�یج هنرمندان گف�ت :در آخرین
مالقاتی ک�ه همراه رئیس س�ازمان
بسیج مس�تضعفین در منزل استاد
س�بزواری بودی�م ،اس�تاد از نب�ود
مجموعهای منس�جم که مشتمل بر
همه اشعارش�ان باشد ،سخن گفتند
و در همان جلس�ه س�ازمان بس�یج
هنرمندان برای جمع آوری و انتشار
این مجموعه اعالم آمادگی کرد.

وی افزود :رسالت سازمان بسیج
هنرمندان در کن�ار تکریم و تجلیل
از جوانان ش�اعر انقالب�ی و جهادی،
توجه به پیشکسوتان و زعمای شعر
و ادب انقالب اس�ت .به همین جهت
مد نظر اس�ت این روند ادامه داشته
باش�د و مجموعه آثار س�ایر شعرای
عزی�ز و بزرگ�وار را نیز در دس�تور
کار قرار دهیم؛ ش�عرای بزرگی چون
خلی�ل عمران�ی ،نصر ال�ه مردانی و
ش�اعران جوان که بیشتر در حضور
اس�تکبار ستیزی و عدالت طلبی در
حوزه شعر و ادب فعالیت دارند.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان
کش�ور درب�اره برگ�زاری مراس�م
رونمای�ی از مجموعهآث�ار حمی�د
س�بزواری در روز  ۱۳آب�ان گف�ت:
ب�ا توجه ب�ه رویکرد انقالب�ی و ضد
اس�تکباری ب�ودن اش�عار مرح�وم
س�بزواری بهترین فرص�ت رونمایی
را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

دیدی�م .به این ترتیب ،این مجموعه
عص�ر امروز در حوزه هنری رونمایی
میشود .نتیجه بررسیها و گفتگوها
این ش�ده که ام�روز مجموع�ه آثار
مرح�وم س�بزواری که مق�ام معظم
رهبری از ای�ن بزرگوار بهعنوان پدر
شعر انقالب یاد میکنند در چهلمین
س�ال پی�روزی ش�کوهمند انقالب
اسلامی باش�د رونمایی میشود .از
س�وی دیگر ای�ن مجموع�ه آثار به
نوعی دس�تاورد  ۴۰س�ال ادبیات پر
افتخار انقالب اسالمی است.
نصیربیگ�ی ادام�ه داد :درب�اره
برنام�ه س�ازمان بس�یج هنرمندان
برای چهلمین سال پیروزی انقالب،
برنامهه�ای متع�ددی در قال�ب
انجمنه�ای مختل�ف هن�ری ادب�ی
پیش بینی کردهایم که به جش�نواره
سرودهای حماسی و آواهای انقالبی،
کارنام�ه ادبی�ات داس�تانی انقالب
اسلامی ،انتش�ار کت�اب ش�هدای

هنرمند ،جش�نواره ش�عر انقالب و
مجموعه نق�د آثار داس�تانی موفق
پس از انقالب اسلامی ،نمایش�گاه
آث�ار تجس�می با موض�وع انقالب و
دس�تاوردهای آن به وی�ژه در حوزه
تولی�د و حمای�ت از کاالی ایران�ی،
تولید سرود و نمایش و فیلم کوتاه با
رویکرد محور های موضوعی انقالب
اسالمی در دستور کار قرار دارد.
وی در پای�ان گف�ت :انجمنهای
هن�ری و ادبی ب�ا حضور اس�اتید و
پیشکس�وتان ح�وزه ش�عر و ادب
در س�ازمان راه اندازی ش�دهاند که
انجمن شعر بسیج یکی از آنهاست.
متعاقب این امر انجمنهای اس�تانی
و گروههای ش�عری تشکیل و امروز
فعالیت دارند که نم�ود بارز فعالیت
ش�اعران بس�یجی ،حضور شاعران
بس�یجی اس�تانها در دیدار امسال
مق�ام معظ�م رهبری با ش�اعران در
نیمه ماه مبارک رمضان بود.
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تازههاي نشر
«اسپینوزا و ما» منتشر شد

ترجمه فارس�ی یک�ی از مهمترین کتابهای آنتونی�و نگری درباره
فلس�فه اسپینوزا به تازگی توسط انتش�ارات ققنوس روانه بازار کتاب
شده است.
آنتونی�و نگری ،فیلس�وف مارکسیس�ت پس�ت م�درن ،در طول
حیات فکریاش که با تالطمها سیاس�ی بس�یاری هم همراه بود ،سه
کتاب مس�تقل و مهم را به باروخ (بندیکت) اس�پینوزا اختصاص داد؛
فیلسوف مهم قرن هفدهمی اروپا که تا پیش از انتشار کتابهای نگری
و دوس�تان دیگرش در فرانس�ه بیش�تر و صرفا به عنوان فیلس�وفی
ش�ناخته میش�د که در کنار دکارت ،مالبرانش ،الیبنیتس و دیگران
از س�رمداران و آغازگران سوژهمحوری و عقلگرایی در فلسفه مدرن
بود .اما نگری از نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کنار دیگر همکارانش
در دل س�نت فرانسوی تفسیر اسپینوزا ،به قرائتی یکسره متفاوت از
این فیلس�وف برجس�ته آغاز دروه مدرن دامن زدند .سنت فرانسوی
تفس�یر اس�پینوزا به طور مش�خص از دهه  ۶۰با آثاری از الکس�اندر
مات�رون ،ژیل دلوز ،فردینان آلکیه ،کارس�یال گوئرو ،اویی آلتوس�ر،
پییر ماش�ری ،اتیین بالیبار و ...به ارائه تفسیری از اسپینوزا در مقام
متفکری متمایز روی آوردند که نه فقط نسبت چندانی با حلقه واسط
دکارتگرایی و قراردادگرایی در اندیش�ه سیاسی آن دوران نداشت،
بلکه حتی گسستی اساس�ی بود از فلسفههای رایج آن دوران ،بویژه
سوبژکتیویسم دکارتی و ایدئالیسم و هگلیانیسم اروپایی.
انتونیو نگری بازخوانی خود از اسپینوزا را در چنین بافت تاریخیای
مطرح کرد .او با نگارش س�ه کتاب «اسپینوزای برنداز» و «نابهنجاری
وحشی» در آخر «اسپینوزا و ما» تالش کرد قرائتی اجتماعی سیاسی
و تا حد زیادی رادیکال از اس�پینوزا ارائه دهد .قرائت او از اس�پینوزا
نهتنها گسس�تی از قرائت متعارف از وی به مثابه فیلس�وف عقلگرای
س�پیدهدمان مدرنیته اس�ت ،بلکه حتی القاکننده این معنا است
که اساس�ا اس�پینوزا را نمیتوان به هیچ وجه فیلسوفی «مدرن»
دانست.

زنگ ادبيات
معرفی داوران دومین دور ه جایز ه ادبی
احمد محمود

دبیرخان�ه دومین دوره جای�زه ادبی احمد محمود اس�امی هیات
داوران این رویداد را معرفی کرد.
به گ�زارش مهر دبیری دومین دوره از جایزه ادبی احمد محمود با
مهدی یزدان یخُرم خواهد بود .مانند سال گذشته در دو رشت ه داستان
کوتاه و رمان برگزیدگان خود را اعالم خواهد کرد.
بن�ا ب�ر توضی�ح دبی�ر جای�زه تم�ام رمانه�ا و مجموع�ه
س�ال  1396در ی�ک نظرس�نجی میان
داس�تانهای منتشرش�ده ب�ه
ِ
منتقدان و نویس�ندگان و کارشناسان ادبیات به داوری گذاشته شده
طی چند مرحله و با تحیلی آماری به ده نامزد خواهند رسید .مانندِ
و ِ
سال گذشته .در این مرحله داوران نهایی هر ده کتاب را بررسی کرده
ِ
و سپس به پنج نامزد نهایی و در نهایت به برگزیده رای خواهند داد.
موسس این جایزه یعنی کامران محمدی،
امس�ال با تصمیم هیات
ِ
محمدحسن شهسواری و مهدی یزدان یخُرم تیمِ از چهرههای جدیدی
برای داوری دعوت ش�ده اس�ت تا نگاههای دیگر نیز در جایزه حضور
داش�ته باشد .ترکیبی که درش چهرههای شناختهشدهی دانشگاهی
نیز حضور دارند.بر همین اساس در بخشِ رمان داورانِ نهایی عبارتاند
ن نویس و منتقد) ،کامران سپهران (دکترای
از محمد حسینی (داستا 
ش�ناس رمان ایرانی و منتق�دِ هنری و ادبی) ،و
پژوهش هنر  ،جریان
ِ
امیر نصری (دکترای فلسفهی هنر ،پژوهشگر و زیباییشناس)
و در بخشِ مجموعهداس�تان نیز بهناز علیپور گسگری (داستان
نویس ،مدرسِ دانش�گاه و منتقد) ،رضا زنگیآبادی (داس�تاننویس و
منتق�دِ ادبی) و محمد طلوعی ( داس�تاننویس و منتق�دِ ادبی) داوری
نهایی را برعهده خواهند داشت.

همکاری نویسنده «دختر گمشده» با استیو
مککویین به بار نشست

گیلین فلین ،نویس�نده اثر پرفروش «دختر گمش�ده» با اس�تیو
مککویین ،کارگردان انگلیس�ی برنده جایزه اس�کار در س�اخت اثر
جدیدشد در تاریخ ششم نوامبر در سینماها به نمایش درمیآید.
به گزارش ایبنا به نقل از لسانجلس تایمز ،گیلین فلین ،نویسنده
کت�اب پرف�روش «دختر گمش�ده» با اس�تیو مککویی�ن ،کارگردان
انگلیس�ی فیلم «دوازده سال بردگی» برای نگارش فیلمنامه اقتباسی
از روی کتاب «بیوهها» نوشته لیندا ال پالنته همکاری کردند که حاصل
آن روز سهشنبه هفته جاری در سینماها به نمایش درمیآید.
«بیوهه�ا» نوش�ته لین�دا ال پالنت�ه ،نویس�نده و فیلمنامهنویس
انگلیسی در سال  1983نوشته و تبدیل به سریالی کوتاه شد .سریالی
که ش�هرت زیادی برای نویسنده فیلمنامه به ارمغان آورد و سبب شد
پا به دنیای نویسندگی بگذارد و در سال  1987اولین کتابش را منتشر
کند .حاال و پس از چند دهه اس�تیو مککویین تصمیم گرفته اس�ت
اقتباس تلویزیونی کوتاه دیگری از این فیلمنامه بسازد و برای نگارش
فیلمنامه از گیلین فیلین خواس�ته اس�ت به او کمک کند .نتیجه این
همکاری یک سریال چند قسمتی است که برای اولین بار در فستیوال
بینالمللی قیلم تورنتو به نمایش درآمد و قرار اس�ت در تاریخ ششم
نوامبر در س�ینماها اکران ش�ود« .بیوهها» داستان چند بیوه است که
همسرانش�ان در یک سرقت به قتل میرسند و بیوهها در مراسم ختم
با هم آشنا میش�وند و تصمیم میگیرند کار ناتمام همسرانشان را به
پایان برس�انند .بازیگران زیادی در این سریال کوتاه حضور دارند که
در این میان میتوان به حضور وایوال دیویس و لیام نسون اشاره کرد.
گیلی�ن فلی�ن درباره هم�کاریاش با کارگردان انگلیس�ی گفت:
«اولین بار در نیویورک با هم مالقات کردیم و ایدههای مشابهی درباره
این فیلمنامه داشتیم و احساس کردم میتوانیم همکاری خوبی داشته
باش�یم .این داس�تان موضوعی جهانی دارد .موضوع فقط سیاس�ت،
فس�اد ،و زندگی شهری نیست و فیلم انس�ان و مشکالت انسانها را
بررس�ی میکند ».گيلين فلین ،نویسنده  47ساله اهل ایاالت متحده
تاکنون س�ه رمان تحت عناوین «دختر گمش�ده»« ،چیزهای تیز» ،و
«دختر گمشده» نگاشته است اما با نوشتن کتاب «دختر گمشده» در
دنیا محبوب و مشهور شد.

