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کتاب هایی که فیلم شدند ؛
 ۵ + ۲۶فیلم اقتباسی از رمان در ایران و جهان
یکــی از لذتبخــش تریــن کارهــای دنیــا ،تماشــای فیلمــی اســت کــه قبــا
رمــان آن را خواندهایــم .تعــداد زیــادی فیلــم برگرفتــه از رمــان وجــود دارنــد .امــا
برخــی از آنهــا موفقیــت خاصــی را کســب نکردنــد .شــاید معروفتریــن نمونــه آن
رمــان لولیتــا باشــد .بــا وجــود اینکــه ایــن اثــر یــک شــاهکار ادبــی بــه
حســاب میآیــد و حتــی خــود نویســنده یعنــی ناباکــوف در نــگارش
فیلمنامــه بــا کوبریــک همــکاری داشــت ،امــا محصــول ایــن همــکاری
اصــا فیلــم جذابــی نبــود .در ایــن لیســت مــا ســعی کردیــم بهتریــن
فیلــم هــای اقتباســی در ســینمای ایــران و جهــان را بــه همــراه رمــان
و کتــاب هایــی کــه فیلــم شــدند بــه شــما معرفــی کنیــم .امیدواریــم
کــه ایــن معرفــی شــما را بــرای مطالعــه ،یا انتخــاب کتــاب بــرای
هدیه یــاری کنــد و یــا حداقــل باعــث شــود کــه از تماشــای فیلــم
هــای برگرفتــه از کتــاب لــذت ببریــد.
کتاب هایی که در سینمای جهان
تبدیل به فیلم شدند
 -۱کشتن مرغ مقلد (مرغ مینا)
چــه چیــزی بهتــر از ایــن کــه یــک کتــاب فوقالعــاده ،بــه فیلمــی
دیدنــی تبدیــل شــود؟ بــه جــرات میتــوان گفــت فیلــم کشــتن
مــرغ مقلــد کــه در ســال  ۱۹۶۲توســط رابــرت مولیــگان ســاخته شــد،
یکــی از بهتریــن اقتبــاس هــای ســینمایی از یــک کتــاب اســت .ایــن
فیلــم بــا بــازی گریگــوری پــک ،ســتاره آن روزهــای ســینما بســیار بــه
اثــر اصلــی وفــادار اســت .داســتان فیلــم و کتــاب دربــاره آتیکــوس
فینــچ اســت .وکیلــی کــه تصمیــم میگیــرد علیرغــم تمــام فشــارهای
موجــود جامعــه وقــت آمریــکا علیــه سیاهپوســتان ،وکالــت یکــی
از آنهــا را بــر عهــده بگیــرد .هارپــر لــی نویســنده ایــن رمــان کــه
از بهتریــن نویســندگان زن هــم بــه شــما میآیــد بــه خاطــر کشــتن
مــرغ مقلــد برنــده جایــزه پولیتــزر شــد .اگــر چــه نســخه ســینمایی
ایــن کتــاب ســیاه و ســفید اســت ،امــا همچنــان ارزش تماشــا کــردن را
دارد .بــه خصــوص اگــر قبــل از تماشــای فیلــم خــود رمــان را مطالعــه
کــرده باشــید.
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 -۲پدر خوانده
پدرخوانــده را میتــوان یکــی از مشــهورترین فیلــم هــای برگرفتــه
از رمــان دانســت .فرانســیس فــورد کاپــوال بــا اقتبــاس از رمــان
پدرخوانــده ماریــو پــازو ،ســه گانــه پدرخوانــده را ســاخت .آثــاری
کــه تــا همیــن امــروز هــم جــزو بهتریــن فیلمهــای ســینمایی تاریــخ بــه شــمار
میرونــد .پدرخوانــده داســتان خانــواده کورلئونــه را بازگــو میکنــد .خانــوادهای
مافیایــی کــه در قلــب آمریــکا در حــال زندگــی و انجــام فعالیتهــای مجرمانــه
خــود هســتند .البتــه داســتان فیلمهــای کاپــوال صــد در صــد از روی متــن کتــاب
برداشــته نشــده اســت .بلکــه خــود او ســعی کــرده هرجــا کــه الزم بــوده تغییراتــی
را نیــز اعمــال کنــد .ایــن ســه گانــه بــا بــازی ســتارگانی چــون مارلــون برانــدو ،آل
پاچینــو و رابــرت دنیــرو از ماندگارتریــن اقتبــاس هــای تاریــخ سینماســت .پیشــنهاد

میکنیــم اگــر بــه کتــاب هــای جنایــی و مافیایــی عالقــه داریــد ،مطالعــه کتــاب و
تماشــای ایــن  ۳ســری فیلــم را از دســت ندهیــد.
 -۳ارباب حلقهها
تقریبــا کســی نیســت کــه بــه دنیــای فانتــزی و تخیــل عالقــه داشــته باشــد و
اربــاب حلقههــا را ندیــده باشــد ۳ .گانــه اربــاب حلقههــا هــم از جملــه فیلمهایــی
هســتند کــه بیشــتر مــا تماشــا کردهایــم .در واقــع پیتــر جکســون بــه کمــک
جلوههــای ویــژه توانســته اثــری بســازد کــه حداقــل در ذهــن
مــا ایرانیهــا بــرای همیشــه ثبــت شــود .جــورج آر آر .تالکیــن
نویســنده ســری کتابهــای اربــاب حلقههــا و هابیــت اســت.
جالــب اینجاســت کــه ایــن ســه گانــه توانســت فروشــی نزدیــک بــه
 ۳میلیــارد دالر را در گیشــه بــه دســت آورد .ایــن در حالــی اســت
کــه کتابهــای ایــن مجموعــه نیــز فروشــی بالــغ بــر  ۱۵۰میلیــون
نســخه داشــتهاند و از پرفــروش تریــن کتــاب هــای جهان بــه
حســاب میآیــد.
عــاوه بــر ایــن کتــاب هابیــت هــم بــه یــک ســهگانه فیلــم
اقتباســی تبدیــل شــد کــه خــود آن هــم نزدیــک بــه  ۳میلیــارد دالر در
سراســر جهــان فــروش داشــت .جالبتــر آن کــه کتــاب هابیــت هــم
توانســته تاکنــون بیــش از  ۱۰۰میلیــون نســخه فــروش در سراســر
جهــان داشــته باشــد.
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آیا میدانستید؟
قســمت ســوم ســری اربــاب حلقههــا بــا نــام بازگشــت
پادشــاه توانســت در هــر  ۱۱شــاخهای کــه در اســکار نامــزد
شــده بــود برنــده جایــزه شــود و از ایــن حیــث رکــورددار
اســت.
 -۴من پیش از تو
اینکــه یکــی از بهتریــن رمــان هــای عاشــقانه را بــه یــک فیلــم
خــوب تبدیــل کنیــم کار خیلــی ســادهای نخواهــد بــود .مــن پیــش
از تــو مشــهورترین اثــر جوجــو مویــز نویســنده انگلیســی اســت .امــا
شــاید دلیــل محبوبیــت او دســتکم در ایــران ،فیلمــی باشــد کــه بــر
اســاس ایــن رمــان وی ســاخته شــد .ایــن فیلــم بــا بــازی امیلیــا کالرک
و ســم کلفلیــن خیلــی زود اقتباســی اســت کــه بــه شــدت بــه متــن
کتــاب وفــادار بــوده اســت .داســتان کتــاب و فیلــم روایــت زندگــی
پســری جــوان و ثروتمنــد اســت کــه در اوج جوانــی دچــار یــک حادثــه
شــده و فلــج میشــود .از طرفــی شــخصیت مقابــل او کــه بــه دنبــال
کار اســت حــال قــرار اســت از وی مراقبــت کنــد .مطالعــه رمــان و
تماشــای فیلــم مــن پیــش از تــو بیشــک تجربــه خوبــی بــرای
عالقهمنــدان بــه رمانهــای عاشــقانه خواهــد بــود.
 -۵فارست گامپ
“بدو فارست ،بدو”
فارســت گامــپ یکــی از دیدنیتریــن آثــار تاریــخ سینماســت .بــازی
خیرهکننــده تــام هنکــس در نقــش فارســت ،زیبایــی ایــن فیلــم را دوچنــدان کــرده
اســت .داســتان فیلــم و کتــاب روایتگــر زندگــی فارســت گامــپ اســت .فــرد کنــد
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ذهنــی کــه در طــول زندگــی خــود اتفاقــات مهمــی را در تاریــخ آمریــکا بــه چشــم
خــود میبینــد .از جنــگ ویتنــام گرفتــه تــا تــرور کنــدی ،همگــی بخشــی از آن
چیزهایــی اســت کــه مــرد مهربــان داســتان مــا بــا آنهــا روبــرو میشــود .فارســت
گامــپ از بهتریــن رمــان هایــی اســت کــه فیلــم شــدند و شــاید دلیــل آن خالقیــت
خــود کارگــردان بــوده اســت .درواقــع رمــان اصلــی نوشــته وینســتون گــروم ،بــه
مراتــب از نســخه ســینمایی آن تلختــر بــوده اســت .امــا زمهکیــس ترجیــح داده
داســتانی ســرگرمکنندهتر را بــه مخاطبیــن خــود ارائــه کنــد .اتفاقــی کــه موجــب
شــد ایــن فیلــم بتوانــد در یــک ســال  ۶جایــزه اســکار را از آن خــود
کنــد.
 -۶رستگاری در شاوشنک
رتبــه اول رده بنــدی بهتریــن فیلمهــای تاریــخ در  IMDBو
فیلمــی کــه در تمامــی رشــتهها رقابــت را بــه فارســت گامــپ باخــت!
رســتگاری در شاوشــنک اقتباســی از یــک رمــان کوتــاه نوشــته
اســتفن کینــگ بــه همیــن نــام اســت .البتــه خــود کینــگ هیچــگاه
فکــر نمیکــرده کــه داســتان او کشــش ســاختن یــک فیلــم را داشــته
باشــد .بــرای همیــن هــم فرانــک دارابونــت ،کارگــردان اثــر بــا
افــزودن برخــی شــخصیتها بــه داســتان توانســته نســخه ســینمایی
ایــن کتــاب را نیــز بســازد .البتــه آنچــه او بــه داســتان اصلــی اضافــه
کــرده بــه داســتان اصلــی لطمــه نــزده اســت .از تیــم رابینــز و مــورگان
فریمــن بــه عنــوان مشــهورترین بازیگــران ایــن فیلــم میتوانــد نــام
بــرد.
 -۷بازمانده روز
یکــی از کتــاب هــای برنــدگان نوبــل ادبیــات کــه تبدیــل بــه فیلــم
شــدند .بازمانــده روز مشــهورترین اثــر کازو ایشــی گــورو ،نویســنده
ژاپنــی اســت و یکــی از فیلــم هــای خــوب برگرفتــه از رمــان بــه شــمار
مــیرود .همچنیــن کتــاب ایــن فیلــم هــم توســط زندهیــاد نجــف
دریابنــدری کــه از بهتریــن مترجــم هــای ایرانی هســتند ترجمــه
شــده اســت .تفــاوت خیلــی زیــادی در رونــد داســتانی کتــاب و فیلــم
نمیتــوان یافــت .امــا شــاید ایــن دو نکتــه کتــاب و فیلــم را از هــم
جــدا میکننــد .نخســت اینکــه برخــاف کتــاب کــه داســتان را از
زبــان سرپیشــخدمت ،آقــای اســتیونز روایــت میکــرد ،ایــن کتــاب
از بیــرون بــه ماجــرا نــگاه کــرده و بــا تــون ســوم شــخص داســتان را
روایــت میکنــد .نکتــه دوم هــم اینکــه پایــان بنــدی فیلــم کمــی از
رمــان تلختــر اســت .ایــن فیلــم بــه کارگردانــی جیمــز ایــوری و بــا
بــازی آنتونــی هاپکنــز ســاخته شــده اســت.
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 -۸زنان کوچک
تــا بــه حــال چندیــن اقتبــاس از رمــان لوئیــزا مــی الــکات انجــام
شــده اســت .امــا شــاید هیچکــدام از آنهــا بــه انــدازه ســاخته گرتــا گرویــگ موفــق
نبودهانــد .ایــن فیلــم کــه محصــول ســال  ۲۰۱۹اســت ،توانســت بــا بازیگــران
مشــهوری چــون مریــل اســتریپ و امــا واتســون ،یکــی از آثــار قابــل تامــل مراســم
اســکار لقــب بگیــرد .زنــان کوچــک در  ۶جایــزه نامــزد شــد .گرویــگ در ســاخت
ایــن اثــر بســیار بــه رمــان اصلــی پایبنــد بــوده اســت و ســعی کــرده شــخصیت
پردازیهــا را نیــز دقیقــا بــر اســاس همیــن رمــان انجــام دهــد .زنــان کوچــک از
مشــهورترین کتاب هــای حــوزه زنــان و فمینیسم اســت کــه تماشــای فیلــم آن را

هــم بــه شــما توصیــه میکنیــم.
 -۹فهرست شیندلر
دختــرک قرمــز پــوش و موســیقی متــن مســحور کننــده شــاید مهمتریــن
چیزهایــی باشــند کــه از فیلــم فهرســت شــیندلر در خاطــر مــا باقــی مانــده اســت.
اســتیون اســپیلبرگ ،کارگــردان ایــن اثــر ،بــا اقتبــاس از رمــان کشــتی شــیندلر این
فیلــم را ســاخت .اگرچــه اقتبــاس او از ایــن کتــاب خیلــی وفادارانــه و جــز بــه جــز
نیســت ،امــا بــه خوبــی توانســته احساســات نهفتــه در متــن را بــه
تصویــر بکشــد .ایــن رمــان و فیلــم داســتان اســکار شــیندلر را روایــت
میکنــد .کارخانــهداری آلمانــی کــه در تــاش اســت یهودیــان را
بــا عضویــت در کارخانههــای خــود از فاجعــه هولوکاســت نجــات
دهــد .فهرســت شــیندلر در  12بخشــی کــه نامــزد جایــزه اســکار
شــده بــود ،توانســت  7جایــزه کســب کنــد .همچنیــن ایــن فیلــم در
ردهبنــدی بهتریــن فیلمهــای  IMDBرتبــه بســیار خوبــی دارد.
بــرای همیــن هــم بــه عنــوان یکــی از بهتریــن فیلــم هــای برگرفتــه از
رمــان شــناخته میشــود.

کتاب هایی که
فیلم شدند

 -۱۰روانی
مشــهورترین اثــر فــردی کــه او را ســلطان ســینمای وحشــت
مینامنــد .آلفــرد هیچــکاک فیلــم روانــی را بــا الهــام از کتــاب
روانــی رابــرت بــاک ســاخت .البتــه همانطــور کــه گفتیــم ،او تنهــا
خــود داســتان را از او الهــام گرفــت و در شــخصیتها تغییــرات
زیــادی بــه وجــود آورد .هرچنــد کــه بــه قــدری ایــن تغییــرات بــه
جــا و اســتادانه بودنــد کــه فیلــم بــه هیــچ وجــه چیــزی از رمــان کــم
نــدارد .شــاید در بیــن تمــام کتــاب هایــی کــه بــه فیلــم تبدیــل شــدند
روانــی بیشــترین تغییــر را در شــخصیتپردازی داشــته اســت .امــا
بــا ایــن حــال نســخه ســینمایی ایــن اثــر بــه مراتــب مشــهورتر و بــه
یــاد ماندنیتــر از کتــاب آن بــوده اســت.
 -۱۱پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا دیوانه از قفس پرید
اگــر هیچــکاک در فیلــم روانــی در شــخصیتپردازی کمــی تغییــر
ایجــاد کــرد ،میلــوش فورمــن در ســاخت اقتبــاس ســینمایی ایــن اثــر
بــه طــور کلــی همــه چیــز را تغییــر داد .فورمــن بــر خــاف رمــان
اصلــی نوشــته کنکســی ،راوی داســتان را عــوض کــرد و جــک
نیکولســون را نقــش اول داســتان معرفــی کــرد .ریســکی کــه کامــا
جــواب داد و بــازی کــم نظیــر نیکولســون در ایــن فیلــم بــرای او یــک
جایــزه اســکار را بــه همــراه داشــت .حتــی خــود شــخصیت مــک
مورفــی هــم از یــک تبهــکار بیاخــاق بــه فــردی تبدیــل شــده کــه
صرفــا شــوخیهای زننــدهای میکنــد .بــه هــر حــال هــم کتــاب و
هــم فیلــم توانســتهاند نظــر مخاطبــان را جلــب کــرده و هــر یــک بــه
نحــوی تاثیرگــذار باشــند.
 -۱۲هری پاتر
تــا بــه حــال از هیــچ مجموعــه داســتانی بــه انــدازه هــری پاتــر اقتبــاس ســینمایی
نشــده اســت .در کتــاب هایــی کــه بــه فیلــم تبدیــل شــدند هــری پاتــر پرفــروش
تریــن آنهاســت .اگرچــه تمــام فیلمهــای هــری پاتــر کارگــردان یکســانی
نداشــتهاند ،امــا هــر چهــار نفــر آنهــا ســعی کردهانــد کــه تــا حــد امــکان بــه
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کتاب هایی که
فیلم شدند

متــن اصلــی وفــادار بماننــد .در واقــع شــاهکار جی.کــی رولینــگ بــه قــدری در
شــخصیتپردازی فوقالعــاده اســت کــه هیــچ کارگردانــی دلــش نمیآیــد
دخــل و تصرفــی در آن ایجــاد کنــد .عــاوه بــر ایــن رونــد داســتان هــم بــه مــرور
تغییــر کــرده و مطالــب پیچیدهتــر و مهمتــری بــه مــرور پیــش روی خواننــده قــرار
میگیرنــد .همگــی ایــن ویژگیهــا باعــث شــده هــری پاتــر یکــی از بهتریــن کتــاب
هــای نوجوانــان و فیلمهــای ســاخته شــده از روی آن از محبوبتریــن آثــار ایــن
گــروه ســنی باشــند.
 -۱۳سکوت برهها
دکتــر هانیبــال لکتــر بیشــک یکــی از مشــهورترین
شــخصیتهای 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 برههــا میبینیــم.
فیلمــی کــه بــر اســاس رمانــی بــه همیــن اســم ســاخته شــده اســت.
شــاید تنهــا تفــاوت فیلــم جاناتــان دم بــا کتــاب تومــاس هریــس
نقــش آفرینــی جــودی فاســتر و آنتونــی هاپکینــز در ایــن فیلــم باشــد.
بــازی ایــن دو نفــر در فیلــم ســکوت برههــا بــه قــدری فــوق العــاده
اســت کــه ارزش فیلــم را چنــد پلــه باالتــر میبــرد .بــرای همیــن
هــم بعــد از تماشــای ایــن فیلــم تــا مدتهــا ســکانسهای صحبــت
کــردن ایــن دو نفــر درون ذهــن شــما تکــرار میشــوند.
-۱۴مزایای گوشه گیر بودن
اینکــه هــم نویســنده یــک کتــاب باشــید و هــم کارگــردان فیلمــی
کــه بــر اســاس آن ســاخته شــده ،مــورد نــادری اســت کــه در مــورد
اســتیون شباســکی اتفــاق افتــاده اســت .شباســکی کتــاب مزایــای
گوشــه گیــر بــودن را در ســال  ۱۹۹۹منتشــر کــرد .ایــن کتــاب خیلــی
زود توانســت طرفــداران زیــادی را بــه خصــوص در بیــن ســنین ۱۸
تــا  ۲۰ســال بــرای خــود پیــدا کنــد .نویســنده هــم کــه از ابتــدا بــه
دنبــال افــزودن نــام آن بــه فهرســت کتــاب هایــی کــه فیلــم شــدند
بــود ،تصمیــم گرفــت  ۱۰ســال بعــد از انتشــار کتــاب پــروژه ســاخت
آن را کلیــد بزنــد .ســرانجام فیلــم مزایــای گوش ـهگیر بــودن در ســال
 ۲۰۱۲آمــاده و اکــران شــد .البتــه شباســکی بــا حــذف بخشهایــی
کــه بــه مصــرف مــواد مخــدر مربــوط میشــد و تغییــر داســتان
توانســت فیلمــی حــزن آلــود و احساســی بســازد .فیلمــی کــه حتــی
طرفــداران سرســخت کتــاب هــم آن را دوســت داشــتند.
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 -۱۵باشگاه مشت زنی
ببخشــید ،امــا نمیتوانیــم دربــاره ایــن کتــاب یــا فیلــم چیــزی
بگوییــم! در واقــع ایــن قانــون اول باشــگاه مشــت زنــی اســت“ :درباره
باشــگاه مشــت زنــی بــا کســی صحبــت نمیکنیــد”.
امــا راســتش را بخواهیــد مــا چنــدان آدمهای قانونمداری نیســتیم (حداقــل
در ایــن مــورد) ،پــس بیاییــد کمــی هــم بــا ایــن کتــاب کــه بــه فیلــم تبدیــل شــده
آشــنا شــویم .اگــر قــرار بــود یــک رده بنــدی بــر اســاس میــزان وفــادار بــودن
کارگــردان بــه متــن کتــاب بگذاریــم ،بیشــک فیلــم ســاخته دیویــد فینچــر در صــدر
آن قــرار میگرفــت .در واقــع فینچــر ســعی کــرده آنچــه در رمــان نوشــته شــده
اســت را بــه طــور کامــل و بــدون کــم و کاســتی در فیلــم خــود بــه تصویــر بکشــد.
بــازی فوقالعــاده ادوارد نورتــون در کنــار هنرنمایــی بــرد پیــت ،عاملــی بــوده کــه

فیلــم فینچــر را بــه انــدازه رمــان چــاک پاالمونیــک جــذاب کــرده اســت.
 -۱۶مسیر سبز
” خیلـی خسـته ام رئیـس ،خسـته از تنهـا سـفرکردن ،تنها مثـل یه چلچلـه زیر
بارون…”
تقریبــا کســی را نمیتوانیــد پیــدا کنیــد کــه بــا دیــدن فیلــم مســیر ســبز،
چشــمانش خیــس نشــده باشــد .مســیر ســبز از دل خاطــرات پــل اجــکام بیــرون
میآیــد .مامــور اجــرای حکــم اعــدام کــه حــاال در دوران پیــری و در
یــک خانــه ســالمندان در حــال بیــان خاطــرات خــود اســت .فرانــک
دارابونــت برخــی جزئیــات را نســبت بــه رمــان اصلی نوشــته اســتیون
کینــگ تغییــر داده اســت .البتــه ایــن تغییــرات بــه حــدی نیســت کــه
بخواهــد در رونــد اصلــی داســتان تغییــری ایجــاد کنــد .شــخصیت
جــان کافــی در داســتان مســیر ســبز ،از دوستداشــتنیترین
شــخصیتهای تاریــخ ســینما و ادبیــات آمریــکا اســت .ایــن کتــاب
در ژانــر رئالیســم جادویــی نوشــته شــده اســت.
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 -۱۷خطای ستارگان بخت ما
داســتانی غــم انگیــز کــه درون خــود روزنــهای از امیــد را بــه مــا
هدیــه میکنــد .جــان گریــن نویســنده ایــن کتــاب عنــوان آن را از
نمایشــنامه ژولیــوس ســزار ویلیــام شکســپیر قــرض گرفتــه اســت.
امــا داســتان هیــچ ربطــی بــه مــرگ ژولیــوس ســزار نــدارد .خطــای
ســتارگان بخــت مــا داســتان هیــزل گریــس را روایــت میکنــد.
دختــری کــه از بــدو تولــد بــا مشــکالت جســمی زیــادی دســت و پنجه
نــرم کــرده اســت .هیــزل امــا بعــد از مدتــی بــا آگوســتوس آشــنا
میشــود کــه تقریبــا شــرایطی مشــابه او دارد .جــاش بــون بــا اقتبــاس
از ایــن کتــاب فیلمــی ســاخته اســت کــه شــاید عامــل محبوبیــت آن
در ایــران همیــن فیلــم اســت .مــا هــم توصیــه میکنیــم عــاوه بــر
مطالعــه ایــن رمــان ،حتمــا فیلــم آن را نیــز تماشــا کنیــد.
 -۱۸بر باد رفته
یکــی از مشــهورترین داســتانهای عاشــقانه ســینما و تنهــا رمــان
مــارگارت میچــل .بــر بــاد رفتــه از رمــان هایــی اســت کــه تبدیــل بــه
فیلــم شــدند و بــرای همیشــه در خاطــر افــراد ماندنــد .داســتان ایــن
رمــان در زمــان جنــگ داخلــی آمریــکا اتفــاق میافتــد .اســکارلت
کــه دو همســر قبلــی خــود را از دســت داده ،همچنــان از زندگــی بــا
همســر ســومش راضــی نیســت .او مــدام بــه دنبــال عشــقی دیگــر
اســت کــه تصــور میکنــد او را گــم کــرده .رمــان بــر بــاد رفتــه
توانســت برنــده جایــزه پولیتــزر شــود .ویکتــور فلمینــگ بــا اقتبــاس
از ایــن رمــان فیلمــی ســاخته اســت کــه اســکارلت اوهــارا و کالرک
گیبــل ســتارگان آن هســتند.
 -۱۹بادبادک باز
قصــه رفاقــت ،خیانــت ،افغانســتان و طالبــان .بادبادکبــاز مشــهورترین اثــر
خالــد حســینی ،نویســنده افغانســتانی-آمریکایی اســت .ایــن رمــان کــه داســتان
فوقالعــاده آن نظــر تقریبــا هــر خواننــدهای را بــه خــود جلــب میکنــد ،یکــی از
کتــاب هایــی اســت کــه بــه فیلــم هــم تبدیــل شــدند  .در ســال  ۲۰۰۷ایــن فیلــم
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 میشــود .ســپس خــود امیــر کــه بــرای نجــات کودکــی
افغــان بــه کشــور خــود ســفر کــرده بــا حقایــق جدیــدی در مــورد زندگــی خــود
روبــرو میشــود .بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم حتمــا کتــاب بادبــادک بــاز را هــم
مطالعــه کنیــد و بــه تماشــای فیلــم آن کفایــت نکنیــد.
قسمتی از کتاب بادبادک باز:
“بابــا گفــت :فقــط یــک گنــاه وجــود دارد .آن هــم دزدی
اســت .هــر گنــاه دیگــر هــم نوعــی دزدی اســت .مــی فهمــی
چــه میگویــم؟
مأیوســانه آرزو کــردم کاش میفهمیــدم و گفتــم :نــه،
باباجــون!
بابــا گفــت :اگــر مــردی را بکشــی یــک زندگــی را
مــیدزدی .حــق زنــش را از داشــتن شــوهر مــیدزدی.
حــق بچــه هایــش را از داشــتن پــدر م ـیدزدی .وقتــی دروغ
میگویــی حــق کســی را از دانســتن حقیقــت مــیدزدی.
وقتــی تقلــب میکنــی حــق را از انصــاف مــیدزدی.
میفهمــی ؟
 -۲۰در جستجوی خوشبختی
نســخه ســینمایی ایــن کتــاب از آثــار بــه یــاد ماندنــی و دیدنــی
تاریــخ هالیــوود اســت .بــازی ویــل اســمیت بــه همــراه پســرش در این
فیلــم بــه قــدری زیباســت کــه غیرممکــن اســت آن را تماشــا کنیــد
و لــذت نبریــد .امــا بــد نیســت بدانیــد کریــس گاردنــر ،نویســنده
کتــاب در جســتجوی خوشــبختی ،ویــل اســمیت را فــرد مناســبی برای
ایفــای نقــش بــه جــای او نمیدانســته اســت! کتــاب در جســتجوی
خوشــبختی در واقــع یــک خودزندگینامــه اســت کــه کریــس گاردنــر
آن را نگاشــته اســت .او در ایــن کتــاب زندگــی خــود را روایــت میکند.
امــا مهمتریــن بخــش آن همــان یــک ســالی اســت کــه او بیخانمــان
شــده و همــراه پســر کوچکــش آواره خیابــان میشــود ،داســتان فیلــم
هــم در طــول همیــن یــک ســال اتفــاق میافتــد .البتــه بــا صالحدیــد
خــود گاردنــر ،نســخه ســینمایی ایــن فیلــم تغییراتــی نســبت بــه
کتــاب اصلــی داشــته اســت.
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 -۲۱غرور و تعصب
یکــی دیگــر از آثــار ایــن لیســت کــه تــا بــه حــال چندیــن اقتبــاس
ســینمایی و تلویزیونــی از آن ســاخته شــده اســت .غــرور و تعصــب
جیــن آســتن از جملــه آثــار کالســیک و مهــم ادبیــات انگلیســی بــه
حســاب میآیــد کــه تقریبــا در هــر لیســتی از کتــاب هایــی کــه
بایــد خواند میتــوان آن را یافــت .داســتان خانــواده آقــای بنــت ،کــه حــاال بــا
آمــدن آقــای دارســی بــه محــل زندگیشــان ،دوســت دارنــد او بــا یکــی از دختــران
آنهــا بــه نــام الیزابــت وصلــت کنــد .دو نســخه ســینمایی مشــهوری کــه از ایــن اثــر
اقتبــاس گرفتــه شــدهاند عبارتنــد از نســخه ســال  ۱۹۴۰بــه کارگردانــی رابــرت
لئونــارد و بــازی الورنــس اولیویــر و نســخه ســال  ۲۰۰۵کــه کیــرا نایتلــی و متیــو
مــک فادیــن ســتارگان آن بودنــد .البتــه نســخه جدیدتــر در ایــران طرفــدارن و

محبوبیــت بیشــتری دارد.
 -۲۲درخشش یا تاللو
شــاید از آثــار هیــچ نویســندهای بــه اندازه اســتیون کینگ اقتبــاس ســینمایی
نشــده باشــد .درخشــش یــا تاللــو ،فیلمــی اســت از کارگــردان بــزرگ و فقیــد ســینما،
اســتنلی کوبریــک .او ایــن اثــر را بــا اقتبــاس از رمانــی بــه همیــن نام و نوشــته اســتیون
کینــگ نوشــت .درخشــش را میتــوان یکــی از درخشــانترین آثــار در زمینــه
ســینمای وحشــت دانســت .ایــن چیــزی اســت کــه خــود اســتیون
کینــگ هــم آن را تاییــد میکنــد .البتــه بــه عقیــده او در میــان کتــاب
هایــی کــه از بیــن آثــار او فیلــم شــدند ایــن یکــی بدتریــن آنهاســت.
کینــگ بــاور دارد فیلــم ســاخته شــده از روی رمــان اگرچــه از لحــاظ
ســینمایی یــک شــاهکار اســت ،امــا از لحــاظ اقتبــاس بســیار ضعیــف
و حتــی نــا امیــد کننــده بــه حســاب میآیــد .ایــن فیلــم علیرغــم
بــازی خارقالعــاده جــک نیکولســون و کارگردانــی کــم نظیــر آن،
در هیچکــدام از مراســم اســکار و گلــدن گلــوب حتــی نامــزد دریافــت
جایــزه نشــد.
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 -۲۳گتسبی بزرگوار
از مشــهورترین اقتباسهــای ادبیــات کــه عــاوه بــر ســینما ،در
رایــدو و تلویزیــون هــم از آن اســتفاده شــده اســت .گتســبی بزرگــوار
رمانــی از اســکات فیتزجرالــد اســت کــه قصــه عشــقی گمشــده و
قدیمــی را روایــت میکنــد .آقــای گتســبی کــه بعــد از جنــگ جهانــی
توانســته ثــروت هنگفتــی بــرای خــود جمــع کنــد ،حــال در تــاش
بــرای بــه دســت آوردن عشــق قدیمــی خــود یعنــی دیــزی اســت.
ایــن رمــان در ســال  ۲۰۱۳بــه یــک فیلــم ســینمایی تبدیــل شــد.
فیلمــی بــا بــازی لئونــاردو دیکاپریــو ،توبــی مگوایــر و کــری مولیــگان
کــه توانســت نزدیــک بــه  ۶۰۰میلیــون دالر فــروش در سراســر
جهــان داشــته باشــد .البتــه فیلــم بیشــتر روی قصــه عشــق گتســبی و
دیــزی تمرکــز دارد .در حالــی کــه در رمــان اســکات فیتزجرالــد بــه
اوضــاع آمریــکا در قــرن بیســتم و انتقــاد از رویــای آمریکایــی نیــز
پرداختــه اســت.
آیا میدانستید
رمــان گتســبی بزرگــوار در ابتــدای انتشــار خــود اصــا بــا
اســتقبال زیــادی روبــرو نشــد .در واقــع شــهرت ایــن رمــان
بــه زمــان بعــد از مــرگ فیتزجرالــد برمیگــردد .زمانــی کــه
افــرادی ماننــد ســلینجر بــا مطالعــه آن و نوشــتن نقدهــای
مثبــت ایــن اثــر و اهمیــت آن را بهتــر بــه دیگــران نشــان
دادنــد .بــرای آشــنایی بیشــتر بــا فیتزجرالــد و نوشــتههای
او نمونــه نقــد کتــاب لطیــف اســت شــب را بخوانیــد.
-۲۴دفتر خاطرات
نیــکالس اســپارکس نویســنده خوشــنام و پرطرفــدار آمریکایــی اســت کــه در
بیــن آثــار او ،همیــن رمــان دفتــر خاطــرات بیشــترین شــهرت را دارد .رمــان داســتان
نــوآ و آلــی را بیــان میکنــد کــه در یــک تابســتان عاشــق یکدیگــر میشــوند .ایــن
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
ایــن رمــان واقعــی اســت و همیــن هــم جذابیــت قصــه را دوچنــدان میکنــد .در
ســال  ۲۰۰۴فیلمــی بــر اســاس همیــن رمــان و بــا بــازی رایــان گاســلینگ و ریچــل
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.
 -۲۵جایی برای پیرمردها نیست
بــرادران کوئــن آنچنــان بــه رمــان کورمــک مــک کارتــی
پایبنــد بودنــد ،کــه شــما حتمــا بایــد ابتــدا کتــاب را بخوانیــد و بعــد
فیلــم را ببینیــد .در غیــر اینصــورت نمیتونیــد تــک تــک جمالتــی
کــه میخوانیــد در قالــب ســکانسهای فیلــم بــرای شــما تداعــی
میشــود .جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت فیلــم اقتباســی ســاخته
بــرادران کوئــن اســت .ایــن دو داســتان فیلــم را از روی رمانــی بــه
همیــن نــام نوشــته کورمــک مــک کارتــی وام گرفتنــد .نتیجــه آن یکــی
از فیلمهــای 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
قصــد نداشــت ایــن نقــش را بپذیــرد ،چــرا کــه انگلیســی را خــوب
حــرف نمــیزد و از آن مهمتــر ،از خشــونت متنفــر بــود.
 -۲۶بیمار انگلیسی
قصــه مــرگ ،بقــا ،عشــق و جنــگ .بیمــار انگلیســی رمانــی از
مایــکل اونداتیــه اســت کــه در ســال  ۱۹۹۲برنــده جایــزه بوکــر
نیــز شــد .ایــن رمــان داســتان خلبانــی گمنــام اســت کــه بــه ســبب
ســانحهای کــه بــرای رخ داده عــاوه بــر زخمهــای بســیار ،گذشــته
خــود را نیــز بــه یــاد نم ـیآورد .بــه همیــن دلیــل هــم هنــگام بســتری
شــدن در یــک صومعــه بــه او لقــب بیمــار انگلیســی را میدهنــد.
آنتونــی مینــگال نیــز یــک فیلــم بــا اقتبــاس از همیــن رمــان ســاخت
کــه اتفاقــا تجربــه بســیار موفقــی بــود .فیلــم بیمــار انگلیســی در ۱۲
شــاخه مختلــف مراســم اســکار نامــزد کســب جایــزه شــد و در ۹
مــورد از آنهــا موفــق شــد جایــزه آکادمــی اســکار را کســب کنــد.
زبــان ایــن رمــان کمــی ســنگین اســت و شــاید خیلــی خوانــدن آن
بــرای شــما خوشــایند نباشــد .امــا فیلمــی کــه مینــگال ســاخته بــدون
شــک از آثــار بــه یــاد ماندنــی تاریــخ سینماســت.
کتاب هایی که در سینمای ایران
به فیلم اقتباسی تبدیل شدن شدند
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 -۲۷عزاداران بیل
همانطــور کــه گفتیــم ،برخــی از بهتریــن فیلمهــای کشــور مــا هــم در واقــع
کتــاب هایــی بودنــد کــه تبدیــل بــه فیلــم شــدند .در ایــن میــان امــا شــاید فیلــم
“گاو” ســاخته داریــوش مهرجویــی برجســتهترین آنهــا باشــد .فیلمــی کــه بارهــا
در نظرســنجی منتقدیــن ایرانــی بــه عنــوان بهتریــن فیلــم تاریــخ ایــران معرفی شــده
اســت .گاو اقتباســی از داســتانی در کتــاب عــزاداران بیــل ،اثــر غالمحســین ســاعدی
اســت کــه یکــی از بهتریــن رمــان هــا و کتــاب هــای ایرانی بــه شــمار مــیرود.
مهرجویــی ایــن فیلــم را بــا بــازی بزرگانــی چــون زنــده یــاد جمشــید مشــایخی،

عــزت اهلل انتظامــی و اســتاد علــی نصیریــان ســاخته اســت.
گاو داســتان مــش حســن اســت .مــردی کــه تنهــا دارای ـیاش گاوی اســت کــه
زندگــی او را تامیــن میکنــد .امــا روزی کــه او بــه شــهر م ـیرود گاوش میمیــرد و از
آنجــا بــه بعــد خــود وی وانمــود میکنــد کــه گاو اســت .بــازی خیرهکننــده زنــده
یــاد انتظامــی در ایــن فیلــم بــرای همیشــه در یادهــا میمانــد.

کتاب هایی که
فیلم شدند

 -۲۸شازده احتجاب
بســیاری معتقدنــد فیلــم شــازده احتجــاب ســاخته بهمــن فرمــان
آرا ،شــبیهترین فیلــم اقتباســی ایرانــی بــه رمانــی اســت کــه از آن
اقتبــاس شــده اســت .شــاید دلیــل اصلــی آن را بتــوان همــکاری خــود
هوشــنگ گلشــیری (نویســنده اثــر) بــا فرمــانآرا در نوشــتن فیلمنامــه
دانســت .شــازده احتجــاب کــه رمانــی ســورئال بــا چنــد راوی بــه
حســاب میآیــد ،داســتان یــک شــب از زندگــی شــازده قجــری را
برایمــان روایــت میکنــد .گلشــیری ســعی کــرده تــا در ایــن رمــان
بــه کمــک ابزارهــای ادبــی ماننــد نمادگــذاری و … بــه خوبــی برخــی
از ســیاهیهای دوره قاجــار را بــه تصویــر بکشــد .البتــه بایــد گفــت کــه
فرمــانآرا هــم در ســاخت و کارگردانــی ایــن فیلــم بســیار خــوب عمل
کــرده اســت .پیشــنهاد میکنیــم ایــن فیلــم را بــا بــازی زندهیــاد
جمشــید مشــایخی تماشــا کنیــد.
 -۲۹سارا
داریــوش مهرجویــی یکــی از بزرگتریــن کارگردانــان تاریــخ
ســینمای ایــران اســت .پــس تعجبــی نــدارد اگــر ببینیــم بــا مهــارت
فوقالعــادهای از نمایشــنامه ایبســن بــرای ســاخت یــک فیلــم
ســینمایی فیلــم برگرفتــه از کتــاب بســازد .فیلــم ســارا در واقــع
اقتباســی از نمایشــنامه مشــهور خانــه عروســک ،اثــر هنریــک
ایبســن اســت .مهرجویــی بــه طــور کلــی بیشــتر فیلمهــای خــود را
بــا اقتبــاس از آثــار ادبــی ایــران و جهــان ســاخته اســت .ســارا هــم
یکــی از ایــن آثــار اســت کــه اتفاقــا بســیار هــم خــوب از آب در آمــده.
ایــن فیلــم بــا بــازی نیکــی کریمــی ،امیــن تــارخ و خســرو شــکیبایی
توانســت  ۱۴جایــزه داخلــی و بینالمللــی را بــه دســت آورد.
داســتان ایــن فیلــم دربــاره ســارا اســت .زنــی کــه مجبــور اســت
بــرای درمــان شــوهرش ،او را بــه خــارج از کشــور ببــرد .در حالــی
کــه تقریبــا هیچکــس حامــی او نیســت و نمیتوانــد بــه وی کمــک
کنــد .تماشــای ایــن فیلــم بعــد از مطالعــه نمایشــنامه خانــه عروســک
هنریــک ایبســن ،بــدون شــک لــذت بخــش خواهــد بــود.
 -۳۰تنگسیر
کتــاب تنگســیر اولیــن رمــان صــادق چوبــک اســت .او در ایــن
کتــاب داســتان زائــر محمــد (کــه مــردم بــه او لقــب شــیر محمــد
دادهانــد) را روایــت میکنــد .مــردی دلیــر ،ســاده و خانــواده دوســت کــه حــاال
ســرمایهاش را از دســت رفتــه میبینــد .داســتان در تنگســتان میگــذرد ،جایــی
کــه عــدهای از شــهر نشــینها دارای شــیر محمــد را از او گرفتــه و خــرج کردهانــد.
او هــم بــه جــای آنکــه ایــن افــراد را بــه خــدا واگــذار کنــد ،تفنــگ برداشــته و خــود
بــرای انتقــام بــه پــا میخیــزد .امیــر نــادری فیلــم تنگســیر را برگرفتــه از همیــن
رمــان و بــا بــازی بهــروز وثوقــی در نقــش شــیرمحمد ســاخته اســت .بــه گفتــه خــود
چوبــک تمامــی شــخصیتها ،اســامی و خــود داســتان واقعــی هســتند.

SOHEILAMANI.COM

کتاب هایی که
فیلم شدند

SOHEILAMANI.COM

 -۳۱اینجا بدون من
“میدونــی از ایــن همــه بدبختــی چجــوری خــاص میشــیم مامــان؟ یــه شــب
یــه شـ ِ
ـام درســت حســابی بپــزی بخوریــم ،بعــد ســ ِر فرصــت همــهی درزای درو
پنجــره هــارو ببندیــم ،یکیمــون شــیر گازو بــاز کنــه ،بریــم بخوابیــم؛ ُصــب نشــده
همــه دردســرامون پریــده…”
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
ایرانــی از نمایشــنامه بــاغ وحــش شیشــهای تنســی ویلیامــز اســت.
در بیــن کتــاب هایــی کــه در ســینمای ایــران تبدیــل بــه فیلــم شــدند
شــاید متفاوتتریــن پایــان نســبت بــه کتــاب اصلــی در همیــن فیلــم
بــه چشــم میخــورد .هرچنــد کــه بازیهــای خــوب بازیگــران ایــن
فیلــم مثــل فاطمــه معتمــد آریــا ،نــگار جواهریــان و پارســا پیروزفــر
در کنــار صابــر ابــر ،اینجــا بــدون مــن را بــه فیلمــی خــوب تبدیــل
کــرده اســت .البتــه همانطــور کــه گفتیــم توکلــی مجبــور شــده بــرای
بومیســازی قصــه تغییراتــی نیــز در آن ایجــاد کنــد .تغییراتــی کــه
اتفاقــا بــد هــم از آب درنیامدنــد.

