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بهترین رمان ها و کتاب های غم انگیز ؛
 ۸ کتابی که اشکتان را در می آورند

ــد  ــم بای ــی می خوانی ــا در زندگ ــه م ــی ک ــام کتاب های ــا تم ــما آی ــر ش ــه نظ ب
ــای  ــه کتاب ه ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه هم ــا ب ــه. م ــه ن ــه ک ــد؟ البت ــان را خــوب کنن حالم
ــم. در  ــاج داری ــز هــم احتی ــان هــای غــم انگی ــا و رم ــاب ه ــه کت ــم، ب ــاز داری شــاد نی
ــک و در  ــاتمان تحری ــه احساس ــوند ک ــث می ش ــا باع ــن کتاب ه ــه ای ــع مطالع واق
برخــی مــوارد تخلیــه شــوند. اتفاقــی کــه در نهایــت حــال مــا را بهتــر خواهــد کــرد. 
ــه قصــد معرفــی برخــی از بهتریــن کتــاب هــا و رمــان هــای غــم انگیــز  در ایــن مقال
ــم  ــد خواند ه ــه بای ــی ک ــت کتاب های ــا در لیس ــی از آن ه ــا برخ ــه اتفاق ــم ک را داری
ــا  ــن کتاب ه ــرا ای ــم چ ــد ببینی ــا بگذاری ــی آن ه ــل از معرف ــا قب ــد. ام ــرار دارن ق

ــد. ــادی دارن ــداران زی طرف

           چرا کتاب ها و رمان های غم انگیز پر طرفدارند؟
مطالعــه کــردن یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای آرام کــردن احساســات درونــی 
ــات،  ــن احساس ــی از ای ــر برخ ــه ب ــرای غلب ــد ب ــات بای ــی اوق ــا گاه ــت. ام ــود اس خ
ــه  ــتر ب ــز بیش ــم انگی ــای غ ــت کتاب ه ــم. محبوبی ــدار کنی ــود بی ــا را درون خ آن ه
ــن  ــت. همچنی ــاب اس ــخصیت های درون کت ــا ش ــراد ب ــداری اف ــذات پن ــل هم دلی
ــر  ــایر انواع ژان ــه در س ــتند ک ــی هس ــاوی درس های ــا ح ــن کتاب ه ــی از ای برخ
ــف  ــراد در ســنین مختل ــم اف ــل ه ــن دلی ــه همی ــم. ب ــدا نکنی ــن اســت پی کتاب ممک
ــه مطالعــه رمــان هــای غــم انگیــز عالقه منــد هســتند و ایــن کتاب هــا در سراســر  ب
ــن  ــه ســراغ لیســت بهتری ــه ب ــه آن می رســد ک ــت ب ــد. حــال نوب جهــان پرفروش ان

ــم.  ــر ایرانیــان بروی کتــاب هــای غــم انگیــز هــوش برت

           اشتباه در ستارگان بخت ما – جان گرین
ــه  ــی ک ــهورترین کتاب های ــی از مش ــا یک ــت م ــز فهرس ــم انگی ــان غ ــن رم اولی
ــت  ــرطان را روای ــه س ــال ب ــوان مبت ــتان دو ج ــاب داس ــن کت ــت. ای ــم شدند اس فیل
می کنــد کــه درگیــر یــک رابطــه عاشــقانه می شــوند. جــان گریــن بــا نهایــت تبحــر 
ــود  ــث می ش ــاق باع ــن اتف ــد. ای ــت می کن ــا روای ــرای م ــز را ب ــزل گریت ــتان هی داس
کــه مــا بــا داســتانی غــم انگیــز و کلیشــه ای روبــرو نباشــیم. بلکــه کتابــی بخوانیــم کــه 
ــم ســاخته  ــم. خوشــبختانه فیل ــا شــخصیت های درون آن زندگــی کنی ــا ب ــا مدت ه ت
شــده از روی ایــن کتــاب هــم تــا حــد بســیار زیــادی بــه کتــاب وفــادار بــوده و همیــن 
ــار  ــه در کن ــد. البت ــی از آب دربیای ــه موفق ــم تجرب ــم ه ــده که فیل ــث ش ــل باع عام
ــد در ســخت  ــه بای ــه چگون ــرد ک ــاد می گی ــاب، مخاطــب ی ــتان کت ــودن داس ــخ ب تل

تریــن لحظــات هــم قــوی و امیــدوار باقــی بمانیــم. 
 

           وقتی نفس هوا می شود – پاول کاالنیتی
ــن لیســت یــک رمــان نیســت.  ــار موجــود در ای ــر خــالف بقیــه آث ــی کــه ب کتاب
وقتــی هــوا نفــس می شــود یــک خودزندگینامــه اســت کــه توســط پزشــک و جــراح 
ــاب را  ــن کت ــش ای ــت. او در دو بخ ــی اس ــاول کاالنیت ــی، پ ــاب آمریکای ــز و اعص مغ
ــک  ــه ی ــدن ب ــل ش ــات او در راه تبدی ــرات و تجربی ــش اول خاط ــت. بخ ــته اس نوش
پزشــک اســت. در بخــش دوم امــا بــه ســراغ موضــوع اصلــی کتــاب می رویــم، نبــرد 
ــا ســرطان. او در ســال آخــر دوره آموزشــی جراحــی خــود، متوجــه می شــود  ــاول ب پ
کــه بــه ســرطان ریــه مبتــال شــده اســت. از ایــن جــا بــه بعــد کتــاب دربــاره لحظــات 
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ســخت و نفســگیری اســت کــه پــاول هنــگام دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا بیمــاری 
ــدن  ــا خوان ــان ب ــما همزم ــه ش ــه اینک ــب توج ــه جال ــد. نکت ــه می کن ــرطان تجرب س
ــه زندگــی  ــگاه او ب ــرد و ن ــن ف ــق ای ــی عمی ــا جهــان بین ــان و سرگذشــت او، ب ــن رم ای
بیشــتر آشــنا می شــوید. نکته ای کــه باعــث همذات پنــداری کــردن بــا راوی 

می شــود. 
متاســفانه پــاول کاالنیتــی علیرغــم تمــام امیــدی کــه بــه زندگــی و زنــده بــودن 
دارد، در نهایــت حتــی نمی توانــد کتــاب خــود را بــه اتمــام رســاند و از دنیــا مــی رود. 
ــث  ــد باع ــی می کن ــاب همراه ــول کت ــام ط ــا را در تم ــه م ــی ک ــرگ او و احساس م
ناراحتــی عمیــق خواننــده در انتهــا خواهــد شــد. بــه همیــن دلیــل هــم مــا ایــن اثــر را 
در لیســت بهتریــن کتــاب هــای غــم انگیــز خــود قــرار داده ایــم. البتــه کــه در پــس 
ــا  ــه م ــای آن ب ــاره زندگــی و معن ــد ه ای درب ــکات بســیار مهــم و آموزن ــن مــرگ ن ای
آمــوزش داده می شــود. ایــن کتــاب در ایــران توســط خانــم ســاناز کریمــی ترجمــه 

ــه چــاپ رســیده اســت. ــکان ب و در انتشــارات میل

           سمفونی مردگان – عباس معروفی
ــنفکری  ــه می شــود و روش ــه خف ــایه ســنت در نطف ــه در س ــی ک ــتان رویاهای داس
ــی  ــاس معروف ــان عب ــردگان مشــهورترین رم ــد. ســمفونی م ــون می افت ــه جن ــه ب ک
ــوان از  ــاب را می ت ــن کت ــتان ای ــت. داس ــای ایرانی اس ــان ه ــن رم ــی از بهتری و یک
ــدان از  ــه چن ــن اســت ک ــر آیدی ــرادر بزرگت ــان ب ــد. اوره ــم دی ــری ه دریچــه دیگ
ــه آرزوی  ــد ک ــادت می کن ــرادرش حس ــه ب ــی ب ــا آنجای ــد. او ت ــش نمی آی او خوش
ــه همیــن دلیــل برخــی  مــرگ او بزرگتریــن خواســته اورهــان از زندگــی می شــود. ب
ــن  ــد. آیدی ــل می دانن ــل و قابی ــروزی از هابی ــخه ای ام ــاب را نس ــن کت ــتان ای داس
نمــاد روشــنفکرانی اســت کــه در تــالش بــرای شناســاندن خــود بــه جامعــه ســنتی 
ــدر او و در ادامــه اورهــان هــر دو نماینــده دو  ــل پ ــد. در مقاب ــران دارن آن روزهــای ای

ــر مذهــب هســتند.  ــراد کهــن اندیــش و تحــت تاثی نســل از اف
ــد  ــرای او می افت ــی کــه در طــول زندگــی ب ــن و اتفاقات ــدن سرگذشــت آیدی خوان
ــای  ــاب ه ــن کت ــت بهتری ــاب در لیس ــن کت ــه ای ــر چ ــت. اگ ــز اس ــم انگی ــخ و غ تل
غــم انگیــز مــا قــرار گرفتــه اســت، ولــی آن چنــان هــم اشــک شــما را درنمــی آورد. 
امــا مطمئــن باشــید کــه بــا خوانــدن سرگذشــت تــک تــک افــراد خانــواده اورخانــی، 
ــد  ــاب در چن ــن کت ــد. ای ــد ش ــر خواه ــدوه پ ــما از ان ــب ش ــن، قل ــه خصــوص آیدی ب

ــاب: ــده اســت. قســمتی از کت ــته ش ــد راوی نوش ــت چن ــا روای ــان و ب مووم
“وقتــی آدم یــک نفــر را دوســت داشــته باشــد بیش تــر تنهاســت. چــون 
نمی توانــد بــه هیــچ کــس جــز بــه همــان آدم بگویــد کــه چــه احساســی دارد. و اگــر 
ــل  ــو کام ــی ت ــد، تنهای ــویق می کن ــکوت تش ــه س ــو را ب ــه ت ــد ک ــی باش آن آدم کس

” ! می شــود
 

           هزار خورشید تابان – خالد حسینی
ــه  ــت. از حمل ــاده اس ــاق افت ــتان اتف ــال در افغانس ــی س ــی س ــه ط ــتان آنچ داس
ــر و  ــه نفس گی ــک قص ــی در ی ــان همگ ــدن طالب ــود آم ــه وج ــا ب ــه ت ــوروی گرفت ش
ــم اســت. دو  ــال و مری ــاره لی ــت می شــوند. قصــه ای کــه در اصــل درب ــی روای خواندن
ــام رشــید درآمده انــد. خالــد حســینی در ایــن کتــاب  زن کــه بــه عقــد مــردی بــه ن
ــر  ــه تصوی ــی ب ــه خوب ــتان را ب ــاوت افغانس ــل متف ــای دو نس ــکالت و دغدغه ه مش
ــراد  ــخصی اف ــی ش ــا زندگ ــه، ت ــای آن گرفت ــگ و مصیبت ه ــت. از جن ــیده اس کش
ــاب  ــن کت ــی در ای ــه خوب ــی ب ــردن همگ ــی ک ــدن و زندگ ــده مان ــرای زن ــالش ب و ت
ــینی در  ــد حس ــاز”، خال ــادک ب ــی “بادب ــاب او یعن ــر کت ــد دیگ ــده اند. مانن ــو ش بازگ
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ــرای  ــه ب ــی ک ــا و اتفاقات ــن مصیبت ه ــا در عی ــد ت ــالش می کن ــم ت ــاب ه ــن کت ای
ــتی را در  ــواده و دوس ــت خان ــد، اهمی ــاق می افت ــتان اتف ــی داس ــخصیت های اصل ش
ــل شــما را از احساســاتی همچــون  ــه قب ــی ک ــد. رمان ــگ افغانســتان نشــان ده فرهن

ــد. ــز می کن ــوع لبری ــه همن ــق ب ــتی و عش ــم، دوس غ
در ایــران ایــن اثــر بارهــا و بارهــا ترجمــه شــده اســت کــه در ایــن بیــن ترجمــه 
مهــدی غبرائــی کــه در نشــر ثالــث بــه چــاپ رســیده و یــا ترجمــه پریســا ســلیمان 
ــما  ــه ش ــیده اند را ب ــاپ رس ــه چ ــد ب ــارات مرواری ــه در انتش ــی ک ــیما گنج زاده و س
ــیدرو”  ــام “دو صــد خورش ــه ن ــدا ب ــاب ابت ــن کت ــه ای ــب آنک ــم. جال ــه می کنی توصی

ــه شــده اســت: ــزی گرفت ــب تبری ــن شــعر صائ ــه از ای ــی ک چــاپ شــد. نام
ــاده  ــد؟ / دو صــد خورشــیدرو افت ــه می دان ــب بامــش ک ــان ل ــه جبین حســاب م

ــوارش ــای دی ــر پ در ه

           تس دوربرویل – تامس هاردی
ــی  ــات انگلیس ــم در ادبی ــروان مکتب ناتورالیس ــی از پیش ــاردی را یک ــس ه تام
ــج  ــی درد و رن ــب ادب ــن مکت ــار ای ــیاری از آث ــد بس ــتان های او مانن ــد. داس می دانن
ــی از  ــم یک ــل ه ــس دوربروی ــم ت ــن ه ــرای همی ــد. ب ــر می کش ــه تصوی ــان را ب انس
ــس  ــد. ت ــاب می آی ــه حس ــی ب ــات انگلیس ــز ادبی ــم انگی ــای غ ــان ه ــن رم بهتری
ــود را  ــرعموی خ ــب پس ــر، فری ــت و فق ــل فالک ــد از تحم ــه بع ــت ک ــری اس دخت
ــس  ــی پ ــد. او حت ــته می کن ــر از گذش ــی تلخ ت ــده او را حت ــه آین ــی ک ــورد. اتفاق می خ
ــات  ــه محــض شــنیدن اتفاق ــه ب ــردی ک ــد. م ــر ازدواج می کن ــا انجــل کل ــی ب از مدت

ــد. ــر می کن ــال تغیی ــس، کام ــان ت ــته او از زب گذش
ــی از  ــی برخ ــه حت ــت ک ــده اس ــت کنن ــخ و ناراح ــدری تل ــه ق ــس ب ــتان ت داس
ــدن آن  ــه خوان ــه ک ــوند. البت ــر می ش ــنده آن متنف ــان از نویس ــن رم ــدگان ای خوانن
ــه  ــری اســت ک ــس دخت ــد. ت ــم باش ــام بخــش ه ــی اله ــرای برخ ــد ب ــی می توان حت
ــارزه  ــن حــق دیگــران هــم مب ــرای گرفت ــاق حــق خــود، بلکــه ب ــرای احق ــا ب ــه تنه ن
ــد  ــدان خــوش نخواه ــی او چن ــارزه و زندگ ــن مب ــرانجام ای ــه س ــد ک ــد. هرچن می کن
ــای  ــه رمان ه ــوان ب ــم می ت ــاردی ه ــس ه ــدن تام ــخ و خوان ــار تل ــر آث ــود. از دیگ ب

ــرد. ــاره ک ــام” اش ــود گمن ــتربریج” و “ج ــهردار کاس “ش
ــر از  ــیار ضعیف ت ــد، بس ــت می ده ــش را از دس ــی قدرت ــا بی دقت ــه ب ــی ک “زن

ــته اســت.” ــرای از دســت دادن نداش ــی ب ــگاه قدرت ــه هیچ ــی اســت ک زن

           سال بلوا – عباس معروفی
ســال بلــوا دومیــن اثــر عبــاس معروفــی در ایــن لیســت اســت کــه در 
ــاب  ــن کت ــم. ای ــه بودی ــه آن پرداخت ــقانه هم ب ــای عاش ــان ه ــن رم مقاله بهتری
ــی  ــا داســتان اصل ــاط ب ــی ارتب ــه ب ــار افســانه ای ک ــوع را در کن داســتان عشــقی ممن
ــان  ــرده آســیب های زن ــاب ســعی ک ــن کت ــی در ای ــد. معروف ــت می کن نیســت روای
ــوا در هفــت شــب و  ــر بکشــد. داســتان ســال بل ــه تصوی ــران را ب در جامعــه ســنتی ای
توســط دو راوی روایــت می شــود. راوی اول کــه خــود نــوش آفرین اســت، شــخصیت 
اصلــی داســتان و دختــر ســرهنگ نیلوفــری. راوی دوم هــم خــود معروفــی اســت کــه 
ــد.  ــت می کن ــتان را روای ــی از داس ــخص بخش های ــوم ش ــد س ــات از دی ــی اوق گاه
ــی  ــای ذهن ــد ســمفونی مــردگان درون دنی ــن داســتان هــم مانن ــادی از ای بخــش زی

ــم: ــاب را می  خوانی ــن کت ــی از ای ــه بخش ــد. در ادام ــاق می افت ــا اتف نوش
ــران  ــر دیگ ــق عم ــا، عاش ــر باخته ه ــت. عم ــری نیس ــی آدم دیگ ــچ آدم “هی
ــود  ــم ناب ــران را ه ــده اند دیگ ــی ش ــان قربان ــه خودش ــور ک ــان ج ــوند، هم می ش
ــت،  ــلیقه های یکنواخ ــده، س ــای فریبن ــنگ، وعده ه ــای قش ــا حرف ه ــد. ب می کنن
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زبان بــازی، زبان بــازی و همــه اش دروغ، ظاهــر دروغ، خوشــگلی های دروغ، 
عنــوان دروغ.”

           اگر بمانم – گیل فورمن
ــرا  ــیاهی ف ــی اش را س ــام زندگ ــه تم ــک لحظ ــه در ی ــاد ک ــوان و ش ــری نوج دخت
ــا  ــه اتفاق ــز اســت ک ــای غــم انگی ــاب ه ــم یکــی از آن کت ــر بمان ــاب اگ ــرد. کت می گی
ــری  ــت. دخت ــا اس ــاره می ــاب درب ــن کت ــتان ای ــدند. داس ــل ش ــم تبدی ــم ه ــه فیل ب
ــک روز  ــا ی ــقانه دارد. ام ــه عاش ــری رابط ــا پس ــت و ب ــل اس ــده ویولنس ــه نوازن ک
ــه  ــی ک ــی رود. اتفاق ــا م ــه کم ــس از آن او ب ــرده و پ ــادف ک ــواه اش تص ــار خان در کن
باعــث می شــود او حافظــه اش را از دســت بدهــد.  دیــدن رنــج میــا و از دســت دادن 
اعضــای خانــواده اش بســیار ناراحــت کننــده و غــم انگیــز اســت. امــا چیــزی کــه در 
ــه  ــال ب ــن کام ــا رفت ــدن ی ــت مان ــی دارد عشــق اســت. در نهای ــه م ــن او را نگ ــن بی ای

ــرد. ــم بگی ــرای ان تصمی ــد ب ــت و او بای ــده اوس عه
ــر اســاس همیــن رمــان ســاخته شــده اســت. اگــر  در ســال ۲۰۱۴ فیلمــی هــم ب
ــاب را  ــن کت ــم ای ــد هســتید، پیشــنهاد می کنی ــز عالقه من ــم انگی ــای غ ــان ه ــه رم ب

کــه نشــر هیرمنــد بــا ترجمــه مهــر آییــن اخــوت منتشــر کــرده اســت بخوانیــد.  
“من فهمیدم که مردن آسان است، زندگی کردن اما دشوار است.”

           دلبند – تونی موریسون
ــد  ــان دلبن ــد و رم ــن نویســندگان زن می دانن ــی موریســون را یکــی از بهتری تون
مشــهورترین اثــر او بــه شــمار مــی رود. داســتان ایــن رمــان در دوران جنــگ داخلــی 
آمریــکا اتفــاق می افتــد. جایــی کــه بــرده داری هنــوز منســوخ نشــده و سیاه پوســتان 
بــه صــورت سیســتماتیک در حــال شــکنجه و رنــج بــردن هســتند. ســث، شــخصیت 
ــک  ــان ی ــالگی همچن ــا ۱۸ س ــد ت ــدو تول ــه از ب ــت ک ــری اس ــتان دخت ــی داس اصل
ــر  ــرده ای کــه در نهایــت تصمیــم می گیــرد همــراه دخت ــده اســت. ب ــرده باقــی مان ب
ــم  ــی تصمی ــرش از بردگ ــرای نجــات دخت ــد. ســث ب ــرار کن ــه ف کوچکــش از مزرع

ــت. ــذار اس ــی او تاثیرگ ــدا در زندگ ــه بع ــی ک ــرد، تصمیم ــی می گی مهم
کتــاب دلبنــد بــه خوبــی رنــج و دردی کــه ســیاهان در تاریــخ متحمل شــده بودند 
ــه  ــم کــه چگون ــاب می بینی ــی از کت ــی در بخش های ــر کشــیده اســت. حت ــه تصوی را ب
ــه نوعــی آرایــش کــردن درد هــای خــود، ســعی  ــا ب ــا عــادی کــردن ی ــراد ب ــن اف ای
می کردنــد تحمــل  آن هــا را بــرای خــود ســاده تر کننــد. شــیریندخت دقیقیــان ایــن 
کتــاب را در ایــران ترجمــه و نشــر چشــمه آن را بــه چــاپ رســانده اســت. جملــه ای 

از ایــن کتــاب: 
ــال  ــه ح ــته رو ب ــم گذش ــی می تون ــم ول ــب برگردون ــه عق ــو ب ــم زمان “نمی تون

ــم.” ــودش ول کن خ
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ــار دیگــر  البتــه ایــن لیســت تمــام رمــان هــای غــم انگیــز نیســت و برخــی از آث
ــه  ــم ب ــقانه ه ــای عاش ــاب ه ــن کت ــی از بهتری ــه یک ــو” ک ــش از ت ــن پی ــد “م مانن
ــه  ــما توصی ــه ش ــا ب ــد. ام ــرار بگیرن ــت ق ــن لیس ــتند در ای ــی رود می توانس ــمار م ش
ــن  ــه در ای ــاری ک ــتید، آث ــد هس ــا عالقه من ــت کتبا ه ــن دس ــه ای ــر ب ــم اگ می کنی

ــد.  ــت ندهی ــم را از دس ــی کردی ــه معرف مقال


