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کتاب هایی که فیلم شدند ؛
 ۲۶ + ۵ فیلم اقتباسی از رمان در ایران و جهان

ــا  ــه قب ــت ک ــی اس ــای فیلم ــا، تماش ــای دنی ــن کاره ــش تری ــی از لذت بخ یک
ــا  ــد. ام ــان وجــود دارن ــه از رم ــم برگرفت ــادی فیل ــم. تعــداد زی ــان آن را خوانده ای رم
ــه آن  ــن نمون ــد. شــاید معروفتری برخــی از آن هــا موفقیــت خاصــی را کســب نکردن
رمــان لولیتــا باشــد. بــا وجــود اینکــه ایــن اثــر یــک شــاهکار ادبــی بــه 
ــگارش  ــی ناباکــوف در ن ــی خــود نویســنده یعن ــد و حت حســاب می آی
فیلمنامــه بــا کوبریــک همــکاری داشــت، امــا محصــول ایــن همــکاری 
اصــا فیلــم جذابــی نبــود. در ایــن لیســت مــا ســعی کردیــم بهتریــن 
ــه همــراه رمــان   ــران و جهــان را ب ــم هــای اقتباســی در ســینمای ای فیل
ــم  ــم. امیدواری ــی کنی ــه شــما معرف ــم شــدند ب ــی کــه فیل ــاب های و کت
ــرای  ــاب ب ــاب کت ــه، یا انتخ ــرای مطالع ــما را ب ــی ش ــن معرف ــه ای ک
ــم  ــای فیل ــه از تماش ــود ک ــث ش ــل باع ــا حداق ــد و ی ــاری کن هدیه ی

ــد. ــذت ببری ــاب ل ــه از کت ــای برگرفت ه

کتاب هایی که در سینمای جهان
 تبدیل به فیلم شدند

۱- کشتن مرغ مقلد )مرغ مینا(
چــه چیــزی بهتــر از ایــن کــه یــک کتــاب فوق العــاده، بــه فیلمــی 
ــتن  ــم کش ــت فیل ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــود؟ ب ــل ش ــی تبدی دیدن
مــرغ مقلــد کــه در ســال ۱۹۶۲ توســط رابــرت مولیــگان ســاخته شــد، 
ــن  ــاب اســت. ای ــک کت ــای ســینمایی از ی ــاس ه ــن اقتب یکــی از بهتری
فیلــم بــا بــازی گریگــوری پــک، ســتاره آن روزهــای ســینما بســیار بــه 
ــوس  ــاره آتیک ــاب درب ــم و کت ــتان فیل ــادار اســت. داس ــی وف ــر اصل اث
فینــچ اســت. وکیلــی کــه تصمیــم می گیــرد علیرغــم تمــام فشــارهای 
ــی  ــت یک ــتان، وکال ــه سیاهپوس ــکا علی ــت آمری ــه وق ــود جامع موج
ــه  ــان ک ــن رم ــنده ای ــی نویس ــر ل ــرد. هارپ ــده بگی ــر عه ــا را ب از آن ه
از بهتریــن نویســندگان زن هــم بــه شــما می آیــد بــه خاطــر کشــتن 
ــر چــه نســخه ســینمایی  ــزر شــد. اگ ــزه پولیت ــده جای ــد برن ــرغ مقل م
ایــن کتــاب ســیاه و ســفید اســت، امــا همچنــان ارزش تماشــا کــردن را 
دارد. بــه خصــوص اگــر قبــل از تماشــای فیلــم خــود رمــان را مطالعــه 

ــید. ــرده باش ک

۲- پدر خوانده
پدرخوانــده را می تــوان یکــی از مشــهورترین فیلــم هــای برگرفتــه 
ــان  ــاس از رم ــا اقتب ــوال ب ــورد کاپ ــیس ف ــت. فرانس ــان دانس از رم
ــاری  ــاخت. آث ــده را س ــه پدرخوان ــه گان ــازو، س ــو پ ــده ماری پدرخوان
ــمار  ــه ش ــخ ب ــینمایی تاری ــای س ــن فیلم ه ــزو بهتری ــم ج ــروز ه ــن ام ــا همی ــه ت ک
ــواده ای  ــد. خان ــو می کن ــه را بازگ ــواده کورلئون ــتان خان ــده داس ــد. پدرخوان می رون
ــه  ــای مجرمان ــام فعالیت ه ــی و انج ــال زندگ ــکا در ح ــب آمری ــه در قل ــی ک مافیای
ــاب  ــن کت ــد از روی مت ــد در ص ــوال ص ــای کاپ ــتان فیلم ه ــه داس ــتند. البت ــود هس خ
ــی  ــوده تغییرات برداشــته نشــده اســت. بلکــه خــود او ســعی کــرده هرجــا کــه الزم ب
ــدو، آل  ــون بران ــازی ســتارگانی چــون مارل ــا ب ــه ب ــن ســه گان ــد. ای ــز اعمــال کن را نی
پاچینــو و رابــرت دنیــرو از ماندگارتریــن اقتبــاس هــای تاریــخ سینماســت. پیشــنهاد 
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ــاب و  ــه کت ــد، مطالع ــه داری ــی عاق ــی و مافیای ــای جنای ــاب ه ــه کت ــر ب ــم اگ می  کنی
ــد. ــت ندهی ــم را از دس ــری فیل ــن ۳ س ــای ای تماش

 ۳- ارباب حلقه ها
ــد و  ــته باش ــه داش ــل عاق ــزی و تخی ــای فانت ــه دنی ــه ب ــا کســی نیســت ک تقریب
ــی  ــه فیلم های ــم از جمل ــا ه ــاب حلقه ه ــه ارب ــد. ۳ گان ــده باش ــا را ندی ــاب حلقه ه ارب
ــک  ــه کم ــون ب ــر جکس ــع پیت ــم. در واق ــا کرده ای ــا تماش ــتر م ــه بیش ــتند ک هس

جلوه هــای ویــژه توانســته اثــری بســازد کــه حداقــل در ذهــن 
مــا ایرانی هــا بــرای همیشــه ثبــت شــود. جــورج آر آر. تالکیــن 
نویســنده ســری کتاب هــای اربــاب حلقه هــا و هابیــت اســت. 
جالــب اینجاســت کــه ایــن ســه گانــه توانســت فروشــی نزدیــک بــه 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت آورد. ای ــه دس ــه ب ــارد دالر را در گیش ۳ میلی
ــون  ــر ۱۵۰ میلی ــغ ب ــی بال ــز فروش ــه نی ــن مجموع ــای ای ــه کتاب ه ک
نســخه داشــته اند و از پرفــروش تریــن کتــاب هــای جهان بــه 

حســاب می آیــد.
ــم  ــه گانه فیل ــک س ــه ی ــم ب ــت ه ــاب هابی ــن کت ــر ای ــاوه ب ع
اقتباســی تبدیــل شــد کــه خــود آن هــم نزدیــک بــه ۳ میلیــارد دالر در 
ــم  ــت ه ــاب هابی ــه کت ــر آن ک ــروش داشــت. جالبت ــان ف سراســر جه
ــر  ــروش در سراس ــخه ف ــون نس ــش از ۱۰۰ میلی ــون بی ــته تاکن توانس

جهــان داشــته باشــد. 
 

آیا می دانستید؟
ــام بازگشــت  ــا ن ــاب حلقه هــا ب قســمت ســوم ســری ارب
پادشــاه توانســت در هــر ۱۱ شــاخه ای کــه در اســکار نامــزد 
ــورددار  ــث رک ــن حی ــود و از ای ــزه ش ــده جای ــود برن ــده ب ش

ــت. اس

۴- من پیش از تو
ــم  ــک فیل ــه ی ــقانه را ب ــای عاش ــان ه ــن رم ــی از بهتری ــه یک اینک
ــش  ــن پی ــود. م ــد ب ــاده ای نخواه ــی س ــم کار خیل ــل کنی ــوب تبدی خ
ــا  ــز نویســنده انگلیســی اســت. ام ــر جوجــو موی ــو مشــهورترین اث از ت
ــر  ــه ب ــد ک ــی باش ــران، فیلم ــتکم در ای ــت او دس ــل محبوبی ــاید دلی ش
اســاس ایــن رمــان وی ســاخته شــد. ایــن فیلــم بــا بــازی امیلیــا کارک 
ــن  ــه مت ــدت ب ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــی زود اقتباس ــن خیل ــم کلفلی و س
ــی  ــت زندگ ــم روای ــاب و فیل ــوده اســت. داســتان کت ــادار ب ــاب وف کت
پســری جــوان و ثروتمنــد اســت کــه در اوج جوانــی دچــار یــک حادثــه 
ــال  ــه دنب ــه ب ــل او ک ــخصیت مقاب ــی ش ــود. از طرف ــج می ش ــده و فل ش
ــان و  ــه رم ــد. مطالع ــت کن ــت از وی مراقب ــرار اس ــال ق ــت ح کار اس
ــرای  ــی ب ــه خوب ــک تجرب ــو بی ش ــش از ت ــن پی ــم م ــای فیل تماش

ــود. ــد ب ــقانه خواه ــای عاش ــه رمان ه ــدان ب عاقه من

۵- فارست گامپ
“بدو فارست، بدو” 

فارســت گامــپ یکــی از دیدنی تریــن آثــار تاریــخ سینماســت. بــازی 
ــام هنکــس در نقــش فارســت، زیبایــی ایــن فیلــم را دوچنــدان کــرده  خیره کننــده ت
اســت. داســتان فیلــم و کتــاب روایتگــر زندگــی فارســت گامــپ اســت. فــرد کنــد 
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ــه چشــم  ــکا ب ــخ آمری ــات مهمــی را در تاری ــی کــه در طــول زندگــی خــود اتفاق ذهن
ــی از آن  ــی بخش ــدی، همگ ــرور کن ــا ت ــه ت ــام گرفت ــگ ویتن ــد. از جن ــود می بین خ
چیزهایــی اســت کــه مــرد مهربــان داســتان مــا بــا آن هــا روبــرو می شــود. فارســت 
گامــپ از بهتریــن رمــان هایــی اســت کــه فیلــم شــدند و شــاید دلیــل آن خاقیــت 
ــه  ــی نوشــته وینســتون گــروم، ب ــان اصل ــع رم ــوده اســت. درواق خــود کارگــردان ب
ــح داده  ــس ترجی ــا زمه کی ــت. ام ــوده اس ــر ب ــینمایی آن تلخ ت ــخه س ــب از نس مرات
ــه موجــب  ــی ک ــد. اتفاق ــه کن ــود ارائ ــن خ ــه مخاطبی ــتانی ســرگرم کننده تر را ب داس
ــود  ــکار را از آن خ ــزه اس ــال ۶ جای ــک س ــد در ی ــم بتوان ــن فیل ــد ای ش

کنــد.

۶- رستگاری در شاوشنک
رتبــه اول رده بنــدی بهتریــن فیلم هــای تاریــخ در IMDB و 
فیلمــی کــه در تمامــی رشــته ها رقابــت را بــه فارســت گامــپ باخــت! 
رســتگاری در شاوشــنک اقتباســی از یــک رمــان کوتــاه نوشــته 
ــگاه  ــگ هیچ ــود کین ــه خ ــت. البت ــام اس ــن ن ــه همی ــگ ب ــتفن کین اس
فکــر نمی کــرده کــه داســتان او کشــش ســاختن یــک فیلــم را داشــته 
ــا  ــر ب ــردان اث ــت، کارگ ــک دارابون ــم فران ــن ه ــرای همی ــد. ب باش
ــه داســتان توانســته نســخه ســینمایی  افــزودن برخــی شــخصیت ها ب
ــه  ــی اضاف ــه داســتان اصل ــن کتــاب را نیــز بســازد. البتــه آنچــه او ب ای
کــرده بــه داســتان اصلــی لطمــه نــزده اســت. از تیــم رابینــز و مــورگان 
ــام  ــد ن ــم می توان ــن فیل ــوان مشــهورترین بازیگــران ای ــه عن فریمــن ب

بــرد.
 

۷- بازمانده روز
یکــی از کتــاب هــای برنــدگان نوبــل ادبیــات کــه تبدیــل بــه فیلــم 
ــورو، نویســنده  ــر کازو ایشــی گ ــده روز مشــهورترین اث شــدند. بازمان
ژاپنــی اســت و یکــی از فیلــم هــای خــوب برگرفتــه از رمــان بــه شــمار 
ــف  ــاد نج ــط زنده ی ــم توس ــم ه ــن فیل ــاب ای ــن کت ــی رود. همچنی م
ــه  ــتند ترجم ــای ایرانی هس ــم ه ــن مترج ــه از بهتری ــدری ک دریابن
شــده اســت. تفــاوت خیلــی زیــادی در رونــد داســتانی کتــاب و فیلــم 
ــم  ــم را از ه ــاب و فیل ــه کت ــن دو نکت ــاید ای ــا ش ــت. ام ــوان یاف نمی ت
ــتان را از  ــه داس ــاب ک ــاف کت ــه برخ ــت اینک ــد. نخس ــدا می کنن ج
ــاب  ــن کت ــت می کــرد، ای ــای اســتیونز روای ــان سرپیشــخدمت، آق زب
ــون ســوم شــخص داســتان را  ــا ت ــگاه کــرده و ب ــه ماجــرا ن ــرون ب از بی
ــی از  ــم کم ــدی فیل ــان بن ــه پای ــم اینک ــه دوم ه ــد. نکت ــت می کن روای
ــا  ــوری و ب ــز ای ــی جیم ــه کارگردان ــم ب ــن فیل ــت. ای ــر اس ــان تلخ ت رم

ــز ســاخته شــده اســت. ــی هاپکن ــازی آنتون ب

۸- زنان کوچک
ــکات انجــام  ــزا مــی ال ــن اقتبــاس از رمــان لوئی ــه حــال چندی ــا ب ت
شــده اســت. امــا شــاید هیچکــدام از آ ن هــا بــه انــدازه ســاخته گرتــا گرویــگ موفــق 
ــران  ــا بازیگ ــت ب ــت، توانس ــال ۲۰۱۹ اس ــول س ــه محص ــم ک ــن فیل ــد. ای نبوده ان
مشــهوری چــون مریــل اســتریپ و امــا واتســون، یکــی از آثــار قابــل تامــل مراســم 
ــگ در ســاخت  ــزد شــد. گروی ــزه نام ــان کوچــک در ۶ جای ــرد. زن ــب بگی اســکار لق
ــخصیت  ــرده ش ــعی ک ــت و س ــوده اس ــد ب ــی پایبن ــان اصل ــه رم ــیار ب ــر بس ــن اث ای
ــک از  ــان کوچ ــد. زن ــام ده ــان انج ــن رم ــاس همی ــر اس ــا ب ــز دقیق ــا را نی پردازی ه
ــم آن را  ــای فیل ــه تماش ــت ک ــان و فمینیسم اس ــوزه زن ــای ح ــهورترین کتاب ه مش
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ــم. ــه می کنی ــما توصی ــه ش ــم ب ه

۹- فهرست شیندلر
ــن  ــاید مهمتری ــده ش ــحور کنن ــن مس ــیقی مت ــوش و موس ــز پ ــرک قرم دخت
ــده اســت.  ــی مان ــا باق ــم فهرســت شــیندلر در خاطــر م ــی باشــند کــه از فیل چیزهای
اســتیون اســپیلبرگ، کارگــردان ایــن اثــر، بــا اقتبــاس از رمــان کشــتی شــیندلر این 
ــز  ــه ج ــز ب ــه و ج ــی وفاداران ــاب خیل ــن کت ــاس او از ای ــه اقتب ــم را ســاخت. اگرچ فیل

ــه  ــن را ب ــه در مت ــات نهفت ــته احساس ــی توانس ــه خوب ــا ب ــت، ام نیس
تصویــر بکشــد. ایــن رمــان و فیلــم داســتان اســکار شــیندلر را روایــت 
ــان را  ــت یهودی ــاش اس ــه در ت ــی ک ــه داری آلمان ــد. کارخان می کن
ــات  ــت نج ــه هولوکاس ــود از فاجع ــای خ ــت در کارخانه ه ــا عضوی ب
ــکار  ــزه اس ــزد جای ــه نام ــی ک ــیندلر در ۱۲ بخش ــت ش ــد. فهرس ده
ــم در  ــن فیل ــن ای ــد. همچنی ــزه کســب کن ــود، توانســت 7 جای ــده ب ش
رده بنــدی بهتریــن فیلم هــای IMDB رتبــه بســیار خوبــی دارد. 
بــرای همیــن هــم بــه عنــوان یکــی از بهتریــن فیلــم هــای برگرفتــه از 

ــود.  ــناخته می ش ــان ش رم

۱۰- روانی
ــت  ــینمای وحش ــلطان س ــه او را س ــردی ک ــر ف ــهورترین اث مش
می نامنــد. آلفــرد هیچــکاک فیلــم روانــی را بــا الهــام از کتــاب 
ــا  ــم، او تنه ــه گفتی ــور ک ــه همانط ــاخت. البت ــاک س ــرت ب ــی راب روان
خــود داســتان را از او الهــام گرفــت و در شــخصیت ها تغییــرات 
ــه  ــرات ب ــن تغیی ــدری ای ــه ق ــه ب ــد ک ــه وجــود آورد. هرچن ــادی ب زی
ــه هیــچ وجــه چیــزی از رمــان کــم  ــد کــه فیلــم ب جــا و اســتادانه بودن
نــدارد. شــاید در بیــن تمــام کتــاب هایــی کــه بــه فیلــم تبدیــل شــدند 
ــا  ــت. ام ــته اس ــخصیت پردازی داش ــر را در ش ــترین تغیی ــی بیش روان
ــه  ــه مراتــب مشــهورتر و ب ــر ب ــن اث ــن حــال نســخه ســینمایی ای ــا ای ب

ــت. ــوده اس ــاب آن ب ــر از کت ــاد ماندنی ت ی
 

۱۱- پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا دیوانه از قفس پرید
اگــر هیچــکاک در فیلــم روانــی در شــخصیت پردازی کمــی تغییــر 
ایجــاد کــرد، میلــوش فورمــن در ســاخت اقتبــاس ســینمایی ایــن اثــر 
ــان  ــاف رم ــر خ ــن ب ــر داد. فورم ــز را تغیی ــه چی ــی هم ــور کل ــه ط ب
اصلــی نوشــته کن کســی، راوی داســتان را عــوض کــرد و جــک 
ــا  ــه کام ــرد. ریســکی ک ــی ک ــتان معرف ــش اول داس نیکولســون را نق
ــرای او یــک  ــازی کــم نظیــر نیکولســون در ایــن فیلــم ب جــواب داد و ب
ــک  ــخصیت م ــود ش ــی خ ــت. حت ــراه داش ــه هم ــکار را ب ــزه اس جای
ــه  ــل شــده ک ــردی تبدی ــه ف ــکار بی اخــاق ب ــک تبه ــم از ی ــی ه مورف
ــاب و  ــم کت ــال ه ــر ح ــه ه ــد. ب ــده ای می کن ــوخی های زنن ــا ش صرف
ــه  هــم فیلــم توانســته اند نظــر مخاطبــان را جلــب کــرده و هــر یــک ب

ــند. ــذار باش ــوی تاثیرگ نح

۱۲- هری پاتر
تــا بــه حــال از هیــچ مجموعــه داســتانی بــه انــدازه هــری پاتــر اقتبــاس ســینمایی 
ــروش  ــر پرف ــل شــدند هــری پات ــم تبدی ــه فیل ــی کــه ب ــاب های نشــده اســت. در کت
تریــن آن هاســت. اگرچــه تمــام فیلم هــای هــری پاتــر کارگــردان یکســانی 
ــه  ــکان ب ــد ام ــا ح ــه ت ــد ک ــعی کرده ان ــا س ــر آن ه ــار نف ــر چه ــا ه ــته اند، ام نداش



کتاب هایی که
 فیلم شدند

SOHEILAMANI.COM

ــدری در  ــه ق ــگ ب ــی رولین ــاهکار جی.ک ــع ش ــد. در واق ــادار بمانن ــی وف ــن اصل مت
شــخصیت پردازی فوق العــاده اســت کــه هیــچ کارگردانــی دلــش نمی آیــد 
ــرور  ــه م ــم ب ــد داســتان ه ــن رون ــر ای ــد. عــاوه ب ــی در آن ایجــاد کن دخــل و تصرف
ــرار  ــه مــرور پیــش روی خواننــده ق ــر و مهمتــری ب ــب پیچیده ت تغییــر کــرده و مطال
می گیرنــد. همگــی ایــن ویژگی هــا باعــث شــده هــری پاتــر یکــی از بهتریــن کتــاب 
ــن  ــار ای ــن آث ــده از روی آن از محبوب تری ــاخته ش ــای س ــان و فیلم ه ــای نوجوان ه

ــند. ــنی باش ــروه س گ
 

۱۳- سکوت بره ها
مشــهورترین  از  یکــی  بی شــک  لکتــر  هانیبــال  دکتــر 
شــخصیت های ترســناک و منفــی تاریــخ سینماســت. امــا ایــن 
شــخصیت هــم برگرفتــه از یــک کتــاب اســت. هانیبال لکتر پزشــک 
آدمخــواری اســت کــه او را در فیلــم ســکوت بره هــا می  بینیــم. 
ــه همیــن اســم ســاخته شــده اســت.  ــی ب ــر اســاس رمان فیلمــی کــه ب
ــس  ــاس هری ــاب توم ــا کت ــان دم ب ــم جانات ــاوت فیل ــا تف ــاید تنه ش
نقــش آفرینــی جــودی فاســتر و آنتونــی هاپکینــز در ایــن فیلــم باشــد. 
ــاده  ــوق الع ــدری ف ــه ق ــا ب ــکوت بره ه ــم س ــر در فیل ــن دو نف ــازی ای ب
ــن  ــرای همی ــرد. ب ــر می ب ــه باالت ــد پل ــم را چن ــه ارزش فیل ــت ک اس
ــت  ــکانس های صحب ــا س ــا مدت ه ــم ت ــن فیل ــای ای ــد از تماش ــم بع ه

ــوند. ــرار می ش ــما تک ــن ش ــر درون ذه ــن دو نف ــردن ای ک
 

۱۴-مزایای گوشه گیر بودن
اینکــه هــم نویســنده یــک کتــاب باشــید و هــم کارگــردان فیلمــی 
ــادری اســت کــه در مــورد  ــر اســاس آن ســاخته شــده، مــورد ن کــه ب
ــای  ــاب مزای ــکی کت ــت. شباس ــاده اس ــاق افت ــکی اتف ــتیون شباس اس
گوشــه گیــر بــودن را در ســال ۱۹۹۹ منتشــر کــرد. ایــن کتــاب خیلــی 
ــنین ۱۸  ــن س ــه خصــوص در بی ــادی را ب ــداران زی زود توانســت طرف
ــه  ــدا ب ــه از ابت ــم ک ــنده ه ــد. نویس ــدا کن ــود پی ــرای خ ــال ب ــا ۲۰ س ت
ــم شــدند  ــی کــه فیل ــه فهرســت کتــاب های ــام آن ب ــزودن ن ــال اف دنب
بــود، تصمیــم گرفــت ۱۰ ســال بعــد از انتشــار کتــاب پــروژه ســاخت 
آن را کلیــد بزنــد. ســرانجام فیلــم مزایــای گوشــه گیر بــودن در ســال 
ــی  ــذف بخش های ــا ح ــکی ب ــه شباس ــد. البت ــران ش ــاده و اک ۲۰۱۲ آم
ــتان  ــر داس ــد و تغیی ــوط می ش ــدر مرب ــواد مخ ــرف م ــه مص ــه ب ک
ــی  ــه حت ــی ک ــود و احساســی بســازد. فیلم ــزن آل ــی ح توانســت فیلم

ــتند. ــت داش ــم آن را دوس ــاب ه ــخت کت ــداران سرس طرف

۱۵- باشگاه مشت زنی
ــزی  ــم چی ــا فیل ــاب ی ــن کت ــاره ای ــم درب ــا نمی توانی ــید، ام ببخش
بگوییــم! در واقــع ایــن قانــون اول باشــگاه مشــت زنــی اســت: “درباره 

ــد.” ــت نمی کنی ــا کســی صحب ــی ب ــگاه مشــت زن باش
ــل  ــتیم )حداق ــدان آدم های قانون مداری نیس ــا چن ــد م ــتش را بخواهی ــا راس ام
ــم تبدیــل شــده  ــه فیل ــا ایــن کتــاب کــه ب ــن مــورد(، پــس بیاییــد کمــی هــم ب در ای
ــودن  ــادار ب ــزان وف ــاس می ــر اس ــدی ب ــک رده بن ــود ی ــرار ب ــر ق ــویم. اگ ــنا ش آش
کارگــردان بــه متــن کتــاب بگذاریــم، بی شــک فیلــم ســاخته دیویــد فینچــر در صــدر 
ــده  ــته ش ــان نوش ــه در رم ــرده آنچ ــعی ک ــر س ــع فینچ ــت. در واق ــرار می گرف آن ق
ــر بکشــد.  ــه تصوی ــم خــود ب ــم و کاســتی در فیل ــدون ک ــل و ب ــه طــور کام اســت را ب
ــوده کــه  ــی ب ــت، عامل ــرد پی ــی ب ــار هنرنمای ــون در کن ــاده ادوارد نورت ــازی فوق الع ب
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ــرده اســت. ــذاب ک ــک ج ــاک پاالمونی ــان چ ــدازه رم ــه ان ــم فینچــر را ب فیل

۱۶- مسیر سبز
” خیلـی خسـته ام رئیـس، خسـته از تنهـا سـفرکردن، تنها مثـل یه چلچلـه زیر 

بارون…”
ــبز،  ــیر س ــم مس ــدن فیل ــا دی ــه ب ــد ک ــدا کنی ــد پی ــی را نمی توانی ــا کس تقریب
ــرون  ــکام بی ــل اج ــرات پ ــبز از دل خاط ــیر س ــد. مس ــده باش ــس نش ــمانش خی چش

ــری و در  ــور اجــرای حکــم اعــدام کــه حــاال در دوران پی ــد. مام می آی
ــه ســالمندان در حــال بیــان خاطــرات خــود اســت. فرانــک  یــک خان
دارابونــت برخــی جزئیــات را نســبت بــه رمــان اصلی نوشــته اســتیون 
کینــگ تغییــر داده اســت. البتــه ایــن تغییــرات بــه حــدی نیســت کــه 
ــخصیت  ــد. ش ــاد کن ــری ایج ــتان تغیی ــی داس ــد اصل ــد در رون بخواه
جــان کافــی در داســتان مســیر ســبز، از دوست داشــتنی ترین 
ــاب  ــن کت ــکا اســت. ای ــات آمری ــینما و ادبی ــخ س شــخصیت های تاری

ــت. ــده اس ــته ش ــی نوش ــم جادوی ــر رئالیس در ژان

۱۷- خطای ستارگان بخت ما
ــا  ــه م ــد را ب ــه ای از امی ــه درون خــود روزن ــز ک ــم انگی داســتانی غ
ــوان آن را از  ــاب عن ــن کت ــنده ای ــن نویس ــان گری ــد. ج ــه می کن هدی
ــه اســت.  ــرض گرفت ــام شکســپیر ق ــوس ســزار ویلی نمایشــنامه ژولی
ــدارد. خطــای  ــه مــرگ ژولیــوس ســزار ن امــا داســتان هیــچ ربطــی ب
ــد.  ــت می کن ــس را روای ــزل گری ــتان هی ــا داس ــت م ــتارگان بخ س
دختــری کــه از بــدو تولــد بــا مشــکات جســمی زیــادی دســت و پنجه 
ــنا  ــتوس آش ــا آگوس ــی ب ــد از مدت ــا بع ــزل ام ــت. هی ــرده اس ــرم ک ن
می شــود کــه تقریبــا شــرایطی مشــابه او دارد. جــاش بــون بــا اقتبــاس 
از ایــن کتــاب فیلمــی ســاخته اســت کــه شــاید عامــل محبوبیــت آن 
ــر  ــاوه ب ــم ع ــه می کنی ــم توصی ــا ه ــت. م ــم اس ــن فیل ــران همی در ای

ــد. ــا کنی ــز تماش ــم آن را نی ــا فیل ــان، حتم ــن رم ــه ای مطالع
 

۱۸- بر باد رفته
ــان  ــا رم یکــی از مشــهورترین داســتان های عاشــقانه ســینما و تنه
مــارگارت میچــل. بــر بــاد رفتــه از رمــان هایــی اســت کــه تبدیــل بــه 
ــن  ــد. داســتان ای ــراد ماندن ــرای همیشــه در خاطــر اف ــم شــدند و ب فیل
ــکارلت  ــد. اس ــاق می افت ــکا اتف ــی آمری ــگ داخل ــان جن ــان در زم رم
ــا  ــی ب ــان از زندگ ــت داده، همچن ــود را از دس ــی خ ــر قبل ــه دو همس ک
ــر  ــقی دیگ ــال عش ــه دنب ــدام ب ــت. او م ــی نیس ــومش راض ــر س همس
ــه  ــاد رفت ــر ب ــان ب ــرده. رم ــم ک ــد او را گ ــور می کن ــه تص ــت ک اس
ــا اقتبــاس  ــزه پولیتــزر شــود. ویکتــور فلمینــگ ب ــده جای توانســت برن
ــارا و کارک  ــکارلت اوه ــه اس ــت ک ــاخته اس ــی س ــان فیلم ــن رم از ای

ــتند. ــتارگان آن هس ــل س گیب
 

۱۹- بادبادک باز
ــر  ــهورترین اث ــاز مش ــان. بادبادک ب ــتان و طالب ــت، افغانس ــت، خیان ــه رفاق قص
ــتان  ــه داس ــان ک ــن رم ــت. ای ــتانی-آمریکایی اس ــنده افغانس ــینی، نویس ــد حس خال
ــی از  ــد، یک ــب می کن ــود جل ــه خ ــده ای را ب ــر خوانن ــا ه ــر تقریب ــاده آن نظ فوق الع
ــم  ــن فیل ــال ۲۰۰7 ای ــدند . در س ــل ش ــم تبدی ــم ه ــه فیل ــه ب ــی اســت ک ــاب های کت
ســینمایی بــا بــازی همایــون ارشــادی بــه اکــران درآمــد. فیلمــی کــه شــاید شــهرت 
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ایــن رمــان و صاحــب اثــر را بیشــتر کــرد و توانســت او را بــه جهانیــان بهتــر معرفــی 
کنــد. رمــان بادبــادک بــاز ابتــدا بــا بیــان خاطــرات امیــر کــه یــک نویســنده افغــان 
ســاکن آمریکاســت شــروع می شــود. ســپس خــود امیــر کــه بــرای نجــات کودکــی 
ــود  ــی خ ــورد زندگ ــدی در م ــق جدی ــا حقای ــرده ب ــفر ک ــود س ــه کشــور خ ــان ب افغ
ــم  ــاز را ه ــادک ب ــاب بادب ــا کت ــم حتم ــنهاد می کنی ــما پیش ــه ش ــود. ب ــرو می ش روب

ــد. ــت نکنی ــم آن کفای ــه تماشــای فیل ــد و ب ــه کنی مطالع

قسمتی از کتاب بادبادک باز:
ــاه وجــود دارد. آن هــم دزدی  ــا گفــت: فقــط یــک گن “باب
اســت. هــر گنــاه دیگــر هــم نوعــی دزدی اســت. مــی فهمــی 

چــه می گویــم؟
ــه،  ــم: ن ــدم و گفت ــردم کاش می فهمی ــانه آرزو ک مأیوس

باباجــون!
بابــا گفــت: اگــر مــردی را بکشــی یــک زندگــی را 
مــی دزدی. حــق زنــش را از داشــتن شــوهر مــی دزدی. 
ــدر مــی دزدی. وقتــی دروغ  حــق بچــه هایــش را از داشــتن پ
می گویــی حــق کســی را از دانســتن حقیقــت مــی دزدی. 
وقتــی تقلــب می کنــی حــق را از انصــاف مــی دزدی. 

؟ می فهمــی

 ۲۰- در جستجوی خوشبختی
ــی  ــی و دیدن ــاد ماندن ــه ی ــار ب ــاب از آث ــن کت ــینمایی ای ــخه س نس
تاریــخ هالیــوود اســت. بــازی ویــل اســمیت بــه همــراه پســرش در این 
ــد  ــه غیرممکــن اســت آن را تماشــا کنی ــدری زیباســت ک ــه ق ــم ب فیل
ــنده  ــر، نویس ــس گاردن ــد کری ــت بدانی ــد نیس ــا ب ــد. ام ــذت نبری و ل
کتــاب در جســتجوی خوشــبختی، ویــل اســمیت را فــرد مناســبی برای 
ــتجوی  ــاب در جس ــت! کت ــته اس ــای او نمی دانس ــه ج ــش ب ــای نق ایف
خوشــبختی در واقــع یــک خودزندگینامــه اســت کــه کریــس گاردنــر 
آن را نگاشــته اســت. او در ایــن کتــاب زندگــی خــود را روایــت می کند. 
ــن بخــش آن همــان یــک ســالی اســت کــه او بی خانمــان  امــا مهمتری
ــان می شــود، داســتان فیلــم  شــده و همــراه پســر کوچکــش آواره خیاب
ــد  ــا صاحدی هــم در طــول همیــن یــک ســال اتفــاق می افتــد. البتــه ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــم تغییرات ــن فیل ــینمایی ای ــخه س ــر، نس ــود گاردن خ

ــت. ــته اس ــی داش ــاب اصل کت

۲۱- غرور و تعصب
یکــی دیگــر از آثــار ایــن لیســت کــه تــا بــه حــال چندیــن اقتبــاس 
ــب  ــرور و تعص ــت. غ ــده اس ــاخته ش ــی از آن س ــینمایی و تلویزیون س
ــه  ــات انگلیســی ب ــم ادبی ــار کاســیک و مه ــه آث ــن آســتن از جمل جی
ــه  ــی ک ــاب های ــتی از کت ــر لیس ــا در ه ــه تقریب ــد ک ــاب می آی حس
ــا  ــاال ب ــه ح ــت، ک ــای بن ــواده آق ــتان خان ــت. داس ــوان آن را یاف ــد خواند می ت بای
آمــدن آقــای دارســی بــه محــل زندگیشــان، دوســت دارنــد او بــا یکــی از دختــران 
آن هــا بــه نــام الیزابــت وصلــت کنــد. دو نســخه ســینمایی مشــهوری کــه از ایــن اثــر 
ــرت  ــی راب ــه کارگردان ــال ۱۹۴۰ ب ــخه س ــد از نس ــده اند عبارتن ــه ش ــاس گرفت اقتب
ــو  ــی و متی ــرا نایتل ــه کی ــال ۲۰۰۵ ک ــخه س ــر و نس ــس اولیوی ــازی الورن ــارد و ب لئون
ــدارن و  ــران طرف ــر در ای ــخه جدیدت ــه نس ــد. البت ــتارگان آن بودن ــن س ــک فادی م
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ــتری دارد. ــت بیش محبوبی
 

۲۲- درخشش یا تاللو
ــینمایی  ــاس س ــتیون کینگ اقتب ــه اندازه اس ــنده ای ب ــچ نویس ــار هی ــاید از آث ش
نشــده باشــد. درخشــش یــا تالــو، فیلمــی اســت از کارگــردان بــزرگ و فقیــد ســینما، 
اســتنلی کوبریــک. او ایــن اثــر را بــا اقتبــاس از رمانــی بــه همیــن نام و نوشــته اســتیون 
ــه  ــار در زمین ــان ترین آث ــی از درخش ــوان یک ــش را می ت ــت. درخش ــگ نوش کین

ــتیون  ــود اس ــه خ ــت ک ــزی اس ــن چی ــت. ای ــت دانس ــینمای وحش س
ــه عقیــده او در میــان کتــاب  کینــگ هــم آن را تاییــد می کنــد. البتــه ب
هایــی کــه از بیــن آثــار او فیلــم شــدند ایــن یکــی بدتریــن آن هاســت. 
ــان اگرچــه از لحــاظ  ــم ســاخته شــده از روی رم ــاور دارد فیل کینــگ ب
ســینمایی یــک شــاهکار اســت، امــا از لحــاظ اقتبــاس بســیار ضعیــف 
ــم  ــم علیرغ ــن فیل ــد. ای ــاب می آی ــه حس ــده ب ــد کنن ــا امی ــی ن و حت
ــر آن،  ــم نظی ــی ک ــون و کارگردان ــک نیکولس ــاده ج ــازی خارق الع ب
در هیچکــدام از مراســم اســکار و گلــدن گلــوب حتــی نامــزد دریافــت 

ــد. ــزه نش جای
 

۲۳- گتسبی بزرگوار
ــینما، در  ــر س ــاوه ب ــه ع ــات ک ــای ادبی ــهورترین اقتباس ه از مش
ــون هــم از آن اســتفاده شــده اســت. گتســبی بزرگــوار  ــدو و تلویزی رای
ــده و  ــقی گمش ــه عش ــه قص ــت ک ــد اس ــکات فیتزجرال ــی از اس رمان
قدیمــی را روایــت می کنــد. آقــای گتســبی کــه بعــد از جنــگ جهانــی 
ــاش  ــال در ت ــد، ح ــع کن ــود جم ــرای خ ــی ب ــروت هنگفت ــته ث توانس
ــت.  ــزی اس ــی دی ــود یعن ــی خ ــق قدیم ــت آوردن عش ــه دس ــرای ب ب
ــد.  ــل ش ــینمایی تبدی ــم س ــک فیل ــه ی ــال ۲۰۱۳ ب ــان در س ــن رم ای
فیلمــی بــا بــازی لئونــاردو دی کاپریــو، توبــی مگوایــر و کــری مولیــگان 
ــر  ــروش در سراس ــون دالر ف ــه ۶۰۰ میلی ــک ب ــت نزدی ــه توانس ک
جهــان داشــته باشــد. البتــه فیلــم بیشــتر روی قصــه عشــق گتســبی و 
ــه  ــد ب ــان اســکات فیتزجرال ــه در رم ــی ک ــز دارد. در حال ــزی تمرک دی
ــز  ــی نی ــای آمریکای ــاد از روی ــتم و انتق ــرن بیس ــکا در ق ــاع آمری اوض

ــت. ــه اس پرداخت
 

آیا می دانستید
رمــان گتســبی بزرگــوار در ابتــدای انتشــار خــود اصــا بــا 
ــان  ــن رم ــهرت ای ــع ش ــرو نشــد. در واق ــادی روب ــتقبال زی اس
ــی کــه  ــد برمی گــردد. زمان ــان بعــد از مــرگ فیتزجرال ــه زم ب
ــای  ــتن نقده ــه آن و نوش ــا مطالع ــلینجر ب ــد س ــرادی مانن اف
ــان  ــران نش ــه دیگ ــر ب ــت آن را بهت ــر و اهمی ــن اث ــت ای مثب
ــته  های  ــد و نوش ــا فیتزجرال ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــد. ب دادن

ــد.  ــف اســت شــب را بخوانی ــاب لطی ــد کت ــه نق او نمون

۲۴-دفتر خاطرات
ــه در  ــی اســت ک ــدار آمریکای ــنام و پرطرف ــپارکس نویســنده خوش ــکاس اس نی
بیــن آثــار او، همیــن رمــان دفتــر خاطــرات بیشــترین شــهرت را دارد. رمــان داســتان 
ــن  ــک تابســتان عاشــق یکدیگــر می شــوند. ای ــه در ی ــد ک ــان می کن ــی را بی ــوآ و آل ن
دو کــه از لحــاظ خانوادگــی و شــرایط اقتصــادی بــا یکدیگــر اختــاف ســطح زیــادی 
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دارنــد، همچنــان دل در گــرو یکدیگــر دارنــد. نکتــه جالــب ایــن اســت کــه داســتان 
ــد. در  ــدان می کن ــه را دوچن ــت قص ــم جذابی ــن ه ــت و همی ــی اس ــان واقع ــن رم ای
ــازی رایــان گاســلینگ و ریچــل  ــا ب ــر اســاس همیــن رمــان و ب ســال ۲۰۰۴ فیلمــی ب
مــک آدامــز ســاخته شــد. نیــک کاســاوتیس کارگــردان ایــن فیلــم اقتبــاس خیلــی 
خوبــی از کتــاب انجــام داده اســت و همیــن امــر عامــل موفقیــت فیلــم شــده اســت.

 
۲۵- جایی برای پیرمردها نیست

بــرادران کوئــن آنچنــان بــه رمــان کورمــک مــک کارتــی 
ــد  ــد و بع ــاب را بخوانی ــدا کت ــد ابت ــا بای ــه شــما حتم ــد، ک ــد بودن پایبن
ــی  ــک جمات ــک ت ــد ت ــورت نمی تونی ــر اینص ــد. در غی ــم را ببینی فیل
ــی  ــما تداع ــرای ش ــم ب ــکانس های فیل ــب س ــد در قال ــه می خوانی ک
ــاخته  ــی س ــم اقتباس ــت فیل ــا نیس ــرای پیرمرد ه ــی ب ــود. جای می  ش
ــه  ــی ب ــم را از روی رمان ــتان فیل ــن دو داس ــت. ای ــن اس ــرادران کوئ ب
همیــن نــام نوشــته کورمــک مــک کارتــی وام گرفتنــد. نتیجــه آن یکــی 
از فیلم هــای بســیار خــوب تاریــخ هالیــوود بــود. خاویــر بــاردم ســتاره 
ایــن فیلــم هــم بــه خاطــر بــازی در آن برنــده جایــزه بهتریــن بازیگــر 
نقــش مکمــل مــرد در اســکار شــد. جالــب اســت بدانیــد کــه او ابتــدا 
ــوب  ــی را خ ــه انگلیس ــرا ک ــرد، چ ــش را بپذی ــن نق ــت ای ــد نداش قص

ــود. ــر ب ــونت متنف ــر، از خش ــی زد و از آن مهمت ــرف نم ح
 

۲۶- بیمار انگلیسی
ــی از  ــی رمان ــار انگلیس ــگ. بیم ــق و جن ــا، عش ــرگ، بق ــه م قص
ــر  ــزه بوک ــده جای ــال ۱۹۹۲ برن ــه در س ــت ک ــه اس ــکل اونداتی مای
ــه ســبب  ــام اســت کــه ب ــی گمن ــان داســتان خلبان ــن رم ــز شــد. ای نی
ــته  ــیار، گذش ــای بس ــر زخم ه ــاوه ب ــرای رخ داده ع ــه ب ــانحه ای ک س
خــود را نیــز بــه یــاد نمــی آورد. بــه همیــن دلیــل هــم هنــگام بســتری 
ــد.  ــی را می دهن ــار انگلیس ــب بیم ــه او لق ــه ب ــک صومع ــدن در ی ش
ــن رمــان ســاخت  ــاس از همی ــا اقتب ــم ب ــز یــک فیل ــگا نی ــی مین آنتون
ــار انگلیســی در ۱۲  ــم بیم ــود. فیل ــی ب ــه بســیار موفق ــا تجرب ــه اتفاق ک
ــد و در ۹  ــزه ش ــب جای ــزد کس ــکار نام ــم اس ــف مراس ــاخه مختل ش
ــد.  ــکار را کســب کن ــی اس ــزه آکادم ــد جای ــق ش ــا موف ــورد از آن ه م
ــدن آن  ــی خوان ــاید خیل ــت و ش ــنگین اس ــی س ــان کم ــن رم ــان ای زب
بــرای شــما خوشــایند نباشــد. امــا فیلمــی کــه مینــگا ســاخته بــدون 

ــت. ــخ سینماس ــی تاری ــاد ماندن ــه ی ــار ب ــک از آث ش
 

کتاب هایی که در سینمای ایران
 به فیلم اقتباسی تبدیل شدن شدند

۲۷- عزاداران بیل
ــع  ــم در واق ــا ه ــور م ــای کش ــن فیلم  ه ــی از بهتری ــم، برخ ــه گفتی ــور ک همانط
ــم  ــاید فیل ــا ش ــان ام ــن می ــم شــدند. در ای ــه فیل ــل ب ــه تبدی ــد ک ــی بودن ــاب های کت
ــا  ــه باره ــی ک ــا باشــد. فیلم ــی برجســته ترین آن ه ــوش مهرجوی “گاو” ســاخته داری
در نظرســنجی منتقدیــن ایرانــی بــه عنــوان بهتریــن فیلــم تاریــخ ایــران معرفی شــده 
اســت. گاو اقتباســی از داســتانی در کتــاب عــزاداران بیــل، اثــر غامحســین ســاعدی 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــای ایرانی ب ــاب ه ــا و کت ــان ه ــن رم ــی از بهتری ــه یک ــت ک اس
ــایخی،  ــید مش ــاد جمش ــده ی ــون زن ــی چ ــازی بزرگان ــا ب ــم را ب ــن فیل ــی ای مهرجوی
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ــت. ــاخته اس ــان س ــی نصیری ــتاد عل ــی و اس ــزت اهلل انتظام ع
ــی اش گاوی اســت کــه  گاو داســتان مــش حســن اســت. مــردی کــه تنهــا دارای
ــرد و از  ــه شــهر مــی رود گاوش میمی ــه او ب ــا روزی ک ــد. ام ــن می کن زندگــی او را تامی
ــده  ــده زن ــازی خیره کنن ــه گاو اســت. ب ــد ک ــود می کن ــود وی وانم ــد خ ــه بع ــا ب آنج

ــد. ــا می مان ــرای همیشــه در یاده ــم ب ــن فیل ــی در ای ــاد انتظام ی
 

۲۸- شازده احتجاب
بســیاری معتقدنــد فیلــم شــازده احتجــاب ســاخته بهمــن فرمــان 
ــه از آن  ــت ک ــی اس ــه رمان ــی ب ــی ایران ــم اقتباس ــبیه ترین فیل آرا، ش
اقتبــاس شــده اســت. شــاید دلیــل اصلــی آن را بتــوان همــکاری خــود 
هوشــنگ گلشــیری )نویســنده اثــر( بــا فرمــان آرا در نوشــتن فیلمنامــه 
ــه  ــد راوی ب ــا چن ــورئال ب ــی س ــه رمان ــاب ک ــازده احتج ــت. ش دانس
ــری را  ــازده قج ــی ش ــب از زندگ ــک ش ــتان ی ــد، داس ــاب می آی حس
ــان  ــن رم ــا در ای ــرده ت ــعی ک ــد. گلشــیری س ــت می کن ــان روای برایم
بــه کمــک ابزارهــای ادبــی ماننــد نمادگــذاری و … بــه خوبــی برخــی 
از ســیاهی های دوره قاجــار را بــه تصویــر بکشــد. البتــه بایــد گفــت کــه 
فرمــان آرا هــم در ســاخت و کارگردانــی ایــن فیلــم بســیار خــوب عمل 
ــاد  ــازی زنده ی ــا ب ــم را ب ــن فیل ــم ای ــنهاد می کنی ــت. پیش ــرده اس ک

ــد. ــا کنی جمشــید مشــایخی تماش
 

۲۹- سارا
داریــوش مهرجویــی یکــی از بزرگتریــن کارگردانــان تاریــخ 
ــا مهــارت  ــدارد اگــر ببینیــم ب ســینمای ایــران اســت. پــس تعجبــی ن
فوق العــاده ای از نمایشــنامه ایبســن بــرای ســاخت یــک فیلــم 
ــع  ــارا در واق ــم س ــازد. فیل ــاب بس ــه از کت ــم برگرفت ــینمایی فیل س
اقتباســی از نمایشــنامه مشــهور خانــه عروســک، اثــر هنریــک 
ــود را  ــای خ ــتر فیلم ه ــی بیش ــور کل ــه ط ــی ب ــت. مهرجوی ــن اس ایبس
ــم  ــارا ه ــت. س ــاخته اس ــان س ــران و جه ــی ای ــار ادب ــاس از آث ــا اقتب ب
یکــی از ایــن آثــار اســت کــه اتفاقــا بســیار هــم خــوب از آب در آمــده. 
ــارخ و خســرو شــکیبایی  ــن ت ــی، امی ــی کریم ــازی نیک ــا ب ــم ب ــن فیل ای

توانســت ۱۴ جایــزه داخلــی و بین المللــی را بــه دســت آورد.
ــی کــه مجبــور اســت  ــاره ســارا اســت. زن داســتان ایــن فیلــم درب
ــی  ــرد. در حال ــور بب ــارج از کش ــه خ ــوهرش، او را ب ــان ش ــرای درم ب
ــک  ــه وی کم ــد ب ــت و نمی توان ــی او نیس ــس حام ــا هیچک ــه تقریب ک
کنــد. تماشــای ایــن فیلــم بعــد از مطالعــه نمایشــنامه خانــه عروســک 

ــود. ــد ب ــذت بخــش خواه ــدون شــک ل ــک ایبســن، ب هنری
 

۳۰- تنگسیر
ــن  ــت. او در ای ــک اس ــادق چوب ــان ص ــن رم ــیر اولی ــاب تنگس کت
ــد  ــیر محم ــب ش ــه او لق ــردم ب ــه م ــد )ک ــر محم ــتان زائ ــاب داس کت

ــاال  ــه ح ــت ک ــواده دوس ــاده و خان ــر، س ــردی دلی ــد. م ــت می کن ــد( را روای داده ان
ــی  ــذرد، جای ــتان می گ ــتان در تنگس ــد. داس ــه می بین ــت رفت ــرمایه اش را از دس س
ــد.  ــرج کرده ان ــه و خ ــد را از او گرفت ــیر محم ــین ها دارای ش ــهر نش ــده ای از ش ــه ع ک
او هــم بــه جــای آنکــه ایــن افــراد را بــه خــدا واگــذار کنــد، تفنــگ برداشــته و خــود 
ــن  ــه از همی ــیر را برگرفت ــم تنگس ــادری فیل ــر ن ــزد. امی ــا می خی ــه پ ــام ب ــرای انتق ب
رمــان و بــا بــازی بهــروز وثوقــی در نقــش شــیرمحمد ســاخته اســت. بــه گفتــه خــود 

ــتند. ــی هس ــتان واقع ــود داس ــامی و خ ــخصیت ها، اس ــی ش ــک تمام چوب
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 ۳۱- اینجا بدون من
ــه شــب  ــان؟ ی ــی چجــوری خــاص میشــیم مام ــه بدبخت ــن هم ــی از ای “میدون
ــه ی درزای درو  ــِر فرصــت هم ــد س ــم، بع ــزی بخوری ــابی بپ ــام ِ درســت حس ــه ش ی
ــب نشــده  ــم؛ ُص ــم بخوابی ــه، بری ــاز کن ــیر گازو ب ــون ش ــم، یکیم ــارو ببندی پنجــره ه

ــده…” ــرامون پری ــه دردس هم
ایــن دیالــوگ مانــدگار صابــر ابــر، بازیگــر نقــش احســان در فیلــم اینجــا بــدون 
مــن اســت. اینجــا بــدون مــن ســاخته بهــرام توکلــی اســت کــه یــک فیلــم اقتباســی 
ــت.  ــز اس ــی ویلیام ــه  ای تنس ــش شیش ــاغ وح ــنامه ب ــی از نمایش ایران
در بیــن کتــاب هایــی کــه در ســینمای ایــران تبدیــل بــه فیلــم شــدند 
شــاید متفاوت تریــن پایــان نســبت بــه کتــاب اصلــی در همیــن فیلــم 
ــن  ــران ای ــای خــوب بازیگ ــه بازی ه ــد ک ــه چشــم می خــورد. هرچن ب
ــر  ــان و پارســا پیروزف ــگار جواهری ــا، ن ــل فاطمــه معتمــد آری ــم مث فیل
ــل  ــوب تبدی ــی خ ــه فیلم ــن را ب ــدون م ــا ب ــر، اینج ــر اب ــار صاب در کن
کــرده اســت. البتــه همانطــور کــه گفتیــم توکلــی مجبــور شــده بــرای 
ــه  ــی ک ــد. تغییرات ــاد کن ــز در آن ایج ــی نی ــه تغییرات ــازی قص بومی س

ــد. ــم از آب درنیامدن ــد ه ــا ب اتفاق


