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پردرآمدترین نویسندگان جهان ؛
۱۰ نفر از ثروتمندترین نویسندگان + آثار

ــه حســاب  ــه عنــوان یــک شــغل پردرآمــد ب شــاید اکثــر افــراد نویســندگی  را ب
ــی در دنیــا نویســندگانی  ــا حــدودی هــم درســت اســت ول ــد. ایــن تفکــر ت نمی آورن
ــادی  ــدگان زی ــتند خوانن ــان توانس ــی خودش ــم جادوی ــا قل ــه ب ــد ک ــود دارن وج
ــه  ــت و البت ــن موضــوع باعــث محبوبی ــد. ای ــه  خــود جــذب کنن ــان ب را سراســر جه
ــی پرفروش  ــس از بررس ــال، پ ــت. ح ــده اس ــندگان ش ــن نویس ــردن ای ــد ک ثروتمن
ــه بــه ده نفــر از پردرآمدتریــن نویســندگان  تریــن کتــاب هــای جهــان در ایــن مقال

جهــان می پردازیــم.

           پردرآمدترین نویسندگان جهان چگونه ثروتمند می شوند؟

نویســندگان بــا قلــم زیبــای خودشــان گاهــی مــا را بــه خنــده وا داشــتند و گاهــی 
ــن نویســندگان  ــای ای ــه کتاب ه ــی ک ــد. از آن جای ــرازیر کرده ان ــا را س اشــک های م
در سراســر جهــان ترجمــه و خوانــده می شــود، آن هــا هــم شــهرت جهانــی 
ــانند.  ــروش می رس ــه ف ــود را ب ــاب خ ــی از کت ــا کپ ــد و میلیون ه ــب می کنن کس
ــد.  ــل می کن ــان تبدی ــن نویســندگان جه ــه پردرآمدتری ــا را ب ــن موضــوع آن ه همی
ــون دالر  ــه ۹۸۰ میلی ــا ب ــی از آن ه ــد بعض ــه درآم ــت ک ــی از آن اس ــنیده ها حاک ش

هــم می رســد.
ــود  ــن نویســندگان می ش ــش ای ــش از پی ــروش بی ــث ف ــه باع ــری ک ــل دیگ عام
ــاب و  ــای کت ــا در دنی ــار آن ه ــا آث ــه تنه ــه ن ــرا ک ــت. چ ــریال اس ــم و س ــای فیل دنی
ــریال های  ــم و س ــا فیل ــه از روی آن ه ــت، بلک ــدار اس ــیار پرطرف ــی بس کتاب خوان
ــس  ــت. پ ــزوده اس ــراد اف ــن اف ــت ای ــه موفقی ــه ب ــود ک ــاخته می ش ــم س ــادی ه زی
ــان  ــندگان جه ــن نویس ــر از پردرآمدتری ــت ۱۰ نف ــراغ لیس ــه س ــه ب ــدون وقف ب

یــم. و می ر

           ۱۰-  میشل اوباما
ــد ســال ۱۹۶۴ در جنــوب شــیکاگو اســت.  میشــل الراون رابینســون اوبامــا متول
ــا  ــد. ام ــا آم ــه دنی ــاال ب ــم ب ــرخ جرای ــا ن ــه ای ب ــر و در محل ــواده ای کارگ او در خان
میشــل توانســت بــا ســخت کوشــی و تحصیــل از دانشــکده حقــوق دانشــگاه هــاوارد 

فارغ التحصیــل شــود.
ــل  ــد. میش ــه کار ش ــغول ب ــتین مش ــیدی آس ــی س ــرکت حقوق ــپس او در ش س
ــکا آشــنا شــد. او  ــور ســابق آمری ــا رئیــس جمه ــاراک ا وبام ــا ب ــن شــرکت ب در همی
ــا  ــد از ازدواج ب ــا بع ــرد ام ــم کار ک ــیکاگو ه ــی در ش ــز درمان ــک مرک ــر در ی بعدت
بــاراک اوبامــا و ریاســت جمهــوری  او بــه کاخ ســفید رفــت و بانــوی اول آمریــکا شــد. 
ــاآن و ناتاشــا  ــه نام هــای مالی ــر ب ــا ۲ دخت ــاراک اوبام ــه  همــراه ب ــون ب او هــم اکن
دارد. او در دوران ریاســت جمهــوری اوبامــا در جامعــه بســیار تاثیرگــذار بــود. میشــل 
ــادی  ــای زی ــه خانواده ه ــت و ب ــان می رف ــی خانم ــراد ب ــای اف ــه پناهگاه ه ــا ب دائم

کمــک می کــرد.
ــن زده شــده  ــون تخمی ــروش کتابــش ۷۰ میلی ــا از ف ــروت میشــل اوبام ــزان ث می
اســت. امــا میــزان درآمــد ســاالنه ی او مشــخص نیســت. شــدن در سراســر جهــان 

ــی رســیده اســت. ــه فــروش خوب ب



پردرآمدترین 
نویسندگان جهان

SOHEILAMANI.COM

آثار
امــا آنچــه باعــث شــده اســت نــام میشــل اوبامــا را در ایــن لیســت ببینیــم، کتابــی 
اســت کــه او را در لیســت پردرآمدتریــن نویســندگان جهــان قــرار داده اســت. کتابی 
ــدا و  ــی خــودش را از ابت ــری ســاده و  روان زندگ ــا نث ــکا ب ــوی اول ســابق آمری ــه بان ک
ــا become نامیســت  ــرده اســت. شــدن ی ــان ک ــرک کاخ ســفید بی ــا ت ــی ت کودک
کــه او بــرای کتابــش انتخــاب کــرده اســت. شــدن در هفتــه ی اول فــروش بــه صــدر 
جدول هــای کتاب هــای پرفــروش رســید و هم چنــان یکــی از پرطرفدارتریــن 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــا ب کتاب  ه
 

           ۹-  بیل اوریلی؛ مجری ونویسنده
بیــل اوریلــی در ۱۰ ســپتامبر ســال ۱۹۴۹ در النــگ آیلنــد نیویــورک بــه 
ــوز در  ــس نی ــبکه ی فاک ــری در ش ــا مجری گ ــوال ب ــی اص ــل اوریل ــد. بی ــا آم دنی
ــم  ــم مجــری، ه ــام the Oraily factor مشــهور شــد. او ه ــه ن ــه خــودش ب برنام
ــای  ــتن بهترین کتاب ه ــت نوش ــه عل ــت. او ب ــنده اس ــم نویس ــی و ه ــر سیاس مفس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــندگان جه ــن نویس ــت پردرآمدتری ــی در لیس سیاس
ــه  ــاروارد گرفت ــگاه ه ــی از دانش ــت دولت ــته ی مدیری ــود را در رش ــرای خ او دکت
ــده  ــم ش ــی ه ــزه ی ام ــده ی جای ــه اش برن ــری در برنام ــری گ ــرای مج ــت. او ب اس
ــوز  ــه آزار جنســی در شــبکه ی فاکــس نی ــی عــده ای او را متهــم ب اســت. بعــد از مدت
ــتر  ــا بیش ــا ب ــا بعده ــرد. ام ــکار ک ــتباهی را ان ــار اش ــه رفت ــل هرگون ــی بی ــد ول کردن
ــن  ــل ای ــوز بی ــس نی ــبکه ی فاک ــف در ش ــراد مختل ــه اف ــات علی ــن اتهام ــدن ای ش

ــرد. ــرک ک ــبکه را ت ش
ــی ۸۵ میلیــون دالر تخمیــن زده شــده اســت و گفتــه می شــود  ــروت بیــل اوریل ث

درآمــد او در ســال بــه ۲۵ میلیــون دالر هــم رســیده اســت.

آثار
او در طــول زندگــی خــود آثــار زیــادی در ژانرهــای مختلــف کتــاب بــه 
ــن  ــه بهتری ــه او را ب ــی ک ــا از کتاب های ــی نوشــته اســت. ام خصــوص سیاســی و جنای
ــتن  ــه کش ــوان ب ــرد می ت ــل ک ــز تبدی ــورک تایم ــنده ی نیوی ــن نویس وپرفروش تری
ــت  ــال ۲۰۱۹ تح ــاب او در س ــن کت ــرد. آخری ــاره ک ــدی اش ــتن کن ــن و کش لینکل
ــن  ــل در ای ــد. بی ــر ش ــد، منتش ــه می بین ــکا را چگون ــور آمری ــس جمه ــوان رئی عن

ــد. ــت می کن ــپ صحب ــت ترام ــاره ی دول ــاب درب کت
 

           ۸-  سوزان کالینز؛ بازی های گرسنگی
ســوزان کالینــز متولــد ۱۰ آگوســت ســال ۱۹۶۲ اســت. از آن جایــی کــه پــدرش 
ــد شــهر  ــود و در چن ــود، ســوزان همیشــه در ســفر ب ــکا ب ــی آمری ــروی هوای جــزو نی
ــای نمایشــی  ــزرگ شــد. او در ســال ۱۹۸۰ از دانشــگاه در رشــته ی هنره ــف ب مختل
ــندگی  ــودکان نویس ــون ک ــای تلویزی ــرای برنامه ه ــدا ب ــد. او ابت ــل ش فارغ التحصی
ــودکان و  ــرای ک ــه طــور مســتقل ب ــت خــودش ب ــم گرف ــر تصمی ــا بعدت ــرد ام می ک

ــد. ــان بنویس نوجوان
ــت،  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــه م ــز ک ــوزان کالین ــاب از س ــه ی کت ــن مجموع اولی
ــای  ــن کتاب ه ــه بی ــارش همیش ــال های انتش ــه در س ــود ک ــن ب ــاق زمی ــخ اعم تاری
ــه  او  را  ــز ک ــوزان کالین ــاهکار س ــت ش ــود گف ــا می ش ــت. ام ــرار داش ــروش ق پرف
ــای  ــه کتاب ه ــت، مجموع ــرار داده اس ــان ق ــندگان جه ــن نویس ــان پردرآمدتری می

بازی هــای گرســنگی از بهتریــن کتاب هــای نوجوانان اســت.
ــرار  ــا ق ــت پرفروش ه ــا در لیس ــه ی آن ه ــه هم ــت ک ــد اس ــاب ۳ جل ــن کت ای
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ــا  ــام ب ــن  ن ــه  همی ــم  ب ــی ه ــه فیلم ــاب، مجموع ــه کت ــن مجموع ــتند. از روی ای داش
بــازی جنیفــر الرنــس ســاخته شــده اســت کــه آن هــا نیــز بــه شــدت مــورد توجــه 

ــد. ــرار گرفتن ق
 

ــبه  ــون دالر محاس ــنگی ۹۰ میلی ــای گرس ــوب بازی ه ــنده ی محب ــروت نویس ث
شــده اســت ولــی از میــزان درآمــد ســاالنه ی او اطالعــات مشــخصی وجــود نــدارد. 
ولــی می شــود حــدس زد کــه فــروش کتاب هــای بازی هــای گرســنگی در 

ــد. ــیده باش ــم رس ــون دالر ه ــن میلی ــه چندی ــان ب ــر جه سراس

آثار
همانطــور کــه گفتیــم بازی هــای گرســنگی و دو جلــد بعــدی ایــن کتــاب 
ــوب  ــز محس ــوزان کالین ــای س ــن کاره ــد از بهتری ــرغ مقل ــتعال و م ــای اش ــا نام ه ب
 می شــوند. مجموعــه ی پنــج جلــدی تاریــخ اعمــاق زمیــن بــا نام هــای:

۱- سفر شگفت انگیز گریگور
۲- گریگور و پیش بینی بین

۳- گریگور و نفرین خونگرم ها
۴- گریگور و نشانگان رمزی

۵- گریگور و رمز سه پنجه
هم جزو آثار به یاد ماندنی کالینز هستند.

 
           ۷-  جف کینی؛ نویسنده، بازیگر و طراح بازی

ــهر  ــن ش ــت. او در همی ــکا اس ــد آمری ــال ۱۹۷۱ در مریلن ــد س ــی متول ــف کین ج
ــوف را در  ــش ایدگ ــک محبوب ــه اســت. او کمی ــم دانشــگاه رفت ــه و ه ــه مدرس ــم ب ه

ــاند. ــاپ رس ــه چ ــگاه ب ــه ی دانش ــد در روزنام ــرد بع ــق ک ــگاه خل دانش
او در قســمت ادبیــات کــودکان بــه خوبــی درخشــیده اســت، بــه شــکلی کــه در 
ســال ۲۰۰۹ توســط نیویــورک تایمــز جــزو صــد نفــر تاثیــر گــذار در جهــان شــناخته 
شــد. جــف کینــی کــه یکــی از پردرآمدتریــن نویســندگان جهــان اســت عــالوه بــر 
ــی هــم طراحــی کــرده اســت. نویســندگی دســتی هــم در بازیگــری دارد و بازی های

ــه درآمــد ۲۳  ــی جــف کینــی ۱۰۶ میلیــون دالر اســت. او حتــی توانســته ب دارای
ــد. ــم برس ــال ه ــون در س میلی

آثار جف کینی
ــرات  ــه ی خاط ــود مجموع ــی را می ش ــف کین ــر ج ــن اث ــن و محبوب تری مهم تری
ــه  ــان ب ــر جه ــی از آن در سراس ــون کپ ــه ۷۵ میلی ــت ک ــه دانس ــه ی بی عرض بچ
ــا ترجمــه شــده اســت. از  ــان در دنی ــه ۴۴ زب ــم ب ــت و در حــال حاضــر ه ــروش رف ف
روی ایــن اثــر فیلمــی بــه  همیــن نــام ســاخته شــده اســت کــه خــود جــف نیــز در آن 

ــد. ــا می کن ــی را ایف نقش
  

           ۶-  جنت ایوانویچ با رمان های عاشقانه و جنایی
ــدرک  ــا م ــت. او ب ــکا اس ــی آمری ــد ۱۹۴۳ در نیوجرس ــچ متول ــت ایوانوی جن
کارشناســی در رشــته ی نقاشــی از کالــج داگالس فارغ التحصیــل شــد. جنــت بعــد از 
فارغ التحصیلــی بــا پیتــر ایوانویــچ ازدواج کــرد. بــه علــت آن  کــه همســرش عضــوی 
از نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده بــود، همیشــه در ســفر بــود و جنــت هــم تصمیــم 

ــدد. ــه او بپیون ــفرهای همســرش ب ــت در س گرف
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ــد.او در  ــه داری مشــغول ش ــه خان ــدش ب ــدن ۲ فرزن ــا آم ــه دنی ــد از ب ــت بع جن
ــتان هایش را  ــر داس ــچ اکث ــت ایوانوی ــرد. جن ــروع ک ــان نویســندگی را ش ــن زم همی
ــه نوشــتن رمان هــای  ــام مســتعار اســتفنی هــال منتشــر می کــرد. او ابتــدا ب تحــت ن
عاشــقانه پرداخــت کــه بازخــورد خیلــی خوبــی هــم گرفــت. امــا جنــت بعــد از دیدن 
یــک فیلــم جنایــی ایــده ای بــرای نوشــتن کتاب هــای جنایــی بــه ذهنــش رســید. او 
ــی اســتفی  ــاب خــودش یعن ــه ی کت ــن مجموع ــق پرطرفدارتری ــی تحقی ــس از مدت پ

ــگارش درآورد. ــه ن ــالم را ب پ
ــن  ــون دالر می رســد و ای ــه ۱۲۰ میلی ــچ ب ــت ایوانوی ــی جن ــروت و دارای ــزان ث می
میــزان ثــروت او را در رتبــه ی ششــم ایــن لیســت قــرار می دهــد. درآمــد جنــت در 

یــک ســال حــدود ۲۰ میلیــون دالر تخمیــن زده شــده اســت.

آثار
ــن  ــچ از پردرآمدتری ــت ایوانوی ــته ی جن ــقانه نوش ــای عاش ــن رمان ه از بهتری
ــی  ــاندر بارناب ــتان های الکس ــزل، داس ــزی و دی ــه لی ــوان ب ــان می ت ــندگان جه نویس
اشــاره کــرد. مجموعــه ی محبــوب اســتفی پالــم در ژانــر معمایــی و جنایــی هــم کــه 
ــه عنــوان پرفروش تریــن کتــاب انتخــاب شــده اســت. بارهــا در نیویــورک تایمــز ب

 
           ۵- دن براون؛ نویسنده ی پرحاشیه

ــزو  ــه ج ــار وی همیش ــت. آث ــایر اس ــال ۱۹۶۴ در نیوهمپش ــد س ــراون متول دن ب
بحث برانگیزتریــن و جنجالی تریــن کتاب هــا بــوده اســت. چــرا کــه تقریبــا در 
ــرد. از  ــاهده ک ــم را مش ــی عل ــب و حت ــا و مذه ــل کلیس ــوان تقاب ــارش می ت ــام آث تم
ــا اعتقــادات سرســختانه و پــدرش تنهــا  آن جایــی کــه مــادر دن فــردی کاتولیــک ب
یــک معلــم ریاضــی بــوده اســت بــه نظــر می آیــد کــه ایــن موضــوع از کودکــی دن 

سرچشــمه می گیــرد.
ــاب  ــه حس ــا ب ــام دنی ــروش در تم ــنده ی پرف ــتمین نویس ــه بیس ــراون ک دن ب
می آیــد در طــول زندگــی حرفــه ای خــودش تنهــا ۷ کتــاب نوشــته اســت. 
ــون  ــدود ۲۰۰ میلی ــت و ح ــده اس ــه ش ــف ترجم ــان مختل ــه ۵۲ زب ــای او ب کتاب ه
کپــی در سراســر جهــان فروختــه اســت. او در ســال ۲۰۰۵ و توســط نیویــورک تایمــز 

ــد. ــاب ش ــا انتخ ــذار در دنی ــر گ ــراد تاثی ــر اول اف ــزو ۱۰۰ نف ج
ــه ی پنجــم  ــون می رســد کــه او را در رتب ــه ۱۶۰ میلی ــراون ب ــروت دن ب ــزان ث می
ــد او در  ــزان درآم ــد. می ــرار می ده ــان ق ــندگان جه ــن نویس ــت پردرآمدتری لیس

ــد. ــم می رس ــان ه ــون توم ــه ۲۰ میلی ــال ب س

آثار دن براون
یکــی از جنجالی تریــن آثــار دن فرشــتگان و شــیاطین اســت کــه توســط 
کلیســاهای کاتولیــک و شــخص خــود پــاپ مــورد انتقــاد و اعتــراض قــرار گرفــت. 
ــار  ــر آث ــد. از دیگ ــم کردن ــاب را تحری ــن کت ــک ای ــراد کاتولی ــادی از اف ــده ی زی ع
ــت  ــای معمایی اس ــن کتاب ه ــی از بهتری ــه یک ــی ک ــراون راز داوینچ ــام دن ب ــه ن ب
ــا کــرد. از دیگــر کتاب هــای دن از  ــه پ ــادی هــم ب اشــاره کــرد کــه ســر و صــدای زی
ــش  ــده، دوزخ و پیدای ــاد گمش ــه نم ــوان ب ــان می ت ــندگان جه ــن نویس پردرآمدتری

ــرد. ــام ب ن

           ۴- نورا رابرتز؛ رمان نویس آمریکایی
ــا  ــه دنی ــت ب ــر جمعی ــواده ای پ ــکا در خان ــد آمری ــال ۱۹۵۰ در مریلن ــورا در س ن
ــل  ــرای تحصی ــوده اســت. او ب ــواده ب ــر خان ــا دخت ــد و تنه ــن فرزن ــد. او کوچکتری آم
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ــه  ــورا ب ــپس ن ــد. س ــا گذران ــا راهبه ه ــی را ب ــت و مدت ــک رف ــه ی کاتولی ــه مدرس ب
ــس از ازدواج  ــرد. او پ ــات ک ــا مالق ــودش را آن ج ــر اول خ ــت و همس ــتان رف دبیرس
ــا  ــه دنی ــورا بعــد از ب ــه کار شــد. ن ــی مشــغول ب ــری حقوق ــم در دفت ــد اوفدی ــا رونال ب

ــت. ــار گذاش ــرش کارش را کن ــدن ۲ پس آم
ــرد. او  ــی و در ســن ۳۰ ســالگی نویســندگی را شــروع ک ــال اتفاق ــز کام ــورا رابرت ن
ــود  ــده ب ــه مان ــه همــراه دو پســرش در خان ــرف و کــوالک ب ــت ب ــه عل ــی کــه ب زمان
ــن  ــد کــه همی ــان می کن ــه نوشــتن داســتان و رم ــا برداشــتن دفترچــه ای شــروع ب ب
موضــوع او را تبدیــل بــه یکــی از پردرآمد تریــن نویســندگان جهــان کــرد. او بعدتــر 
از همســرش جــدا شــد و چنــد ســال بعــد بــا شــخصی کــه بــرای ســاختن کتابخانــه 

ــرد. ــود ازدواج ک ــرده ب ــتخدام ک اس
میــزان ثــروت نــورا رابرتــز ۳۹۰ میلیــون تخمیــن زده شــده اســت کــه ایــن رقــم 
او را در جایــگاه چهــارم در ایــن لیســت قــرار داده اســت. او بــه صــورت تقریبــی ســالی 

۲۰ میلیــون دالر درآمــد دارد.
 

آثار
ــته ی  ــه رش ــان را ب ــدود ۶۰ رم ــت و ح ــوده اس ــرکاری ب ــنده ی پ ــورا نویس ن
ــا  ــته هایش را ب ــر نوش ــورا اکث ــه ن ــد ک ــت بدانی ــب اس ــت. جال ــر در آورده اس تحری
ــقانه  ی  ــای عاش ــتن بهترین رمان ه ــا نوش ــت. او ب ــرده اس ــر ک ــتعار منتش ــام مس ن
خــود محبوبیــت زیــادی بــه دســت آورده اســت ولــی در ژانــر تخیلــی وجنایــی هــم 
ــاه،  ــهر بی گن ــه ش ــوان ب ــا می ت ــان آن ه ــه از می ــته اســت ک ــی نوش ــای زیبای کتاب  ه

ــرد. ــاره ک ــون اش ــان خ ــو و پیم ــز هال ــهر هاوکین ــد، ش ــقوط می کنن ــته ها س فرش
 

           ۳- دانیل استیل و زندگی جنجالی اش
ــن ۱۸  ــی زود و در س ــت. او خیل ــورک اس ــد ۱۹۴۷ در نیوی ــتیل متول ــل اس دانی
ســالگی بــا اولیــن همســرش ازدواج کــرد ولــی بعــد از ۹ ســال از او جــدا شــد. او بعــد از 
ــه خاطــر رمان هــای عاشــقانه اش  ــل ب ــش را منتشــر کــرد. دانی ــن رمان ــی اولی جدای
شــهرت بســیار زیــادی دارد کــه او  را بــه یکــی از پردرآمدتریــن نویســندگان جهــان 

ــد. ــرده ان ــل ک تبدی
ــول  ــل در ط ــت. دانی ــوده اس ــی نب ــم جنجال ــم ک ــخصی او ه ــی ش ــه زندگ البت
ــر  ــراه همس ــه هم ــد دارد. او ب ــت و ۹ فرزن ــرده اس ــار ازدواج ک ــود ۵ ب ــی  خ زندگ
چهارمــش فرزنــدی را بــا بیمــاری روانــی بــه فرزنــد خواندگــی گرفــت و در حالیکــه 
ســعی کــرد ایــن موضــوع را از رســانه ها پنهــان کنــد امــا موفــق نشــد. ســرانجام در 

ــت داد. ــی از دس ــت خودکش ــه عل ــدش را ب ــال ۱۹۹۷ او فرزن س
ــیس  ــی تاس ــای روان ــان بیماری ه ــرای درم ــزی را ب ــتیل مرک ــل اس ــا دانی بعده
ــه  ــاب ب ــاره ی دانیــل اســتیل کار کــردن او روی چنــد کت ــب درب ــکات جال کــرد. از ن

ــان اســت. ــر ۸ زب ــان و تســلط ب طــور همزم
دنیــل اســتیل صاحــب دارایــی عظیــم ۴۰۰ میلیــون دالر اســت کــه او را ســومین 
ــد  ــزان درآم ــرار می دهــد. می ــن نویســندگان جهــان ق ــر در لیســت پردرآمدتری نف

او در ســال ۶۲ میلیــون دالر تخمیــن زده شــده اســت.

آثار
ــوان  ــان می ت ــندگان جه ــن نویس ــی از پردرآمدتری ــتیل یک ــل اس ــار دانی از آث
رفتــن بــه خانــه، پالومینــو، راز و پیمــان عشــق اشــاره کــرد. البتــه تعــداد رمان هــای 
عاشــقانه ی دانیــل بیشــتر از ایــن حرف هــا اســت. او دســتی هــم در نوشــتن 
ــار او  ــه آث ــم ب ــینما ه ــان س ــد کارگردان ــر می رس ــه نظ ــودک دارد. ب ــای ک کتاب ه
ــاخته  ــادی س ــای زی ــای او فیلم ه ــه از کتاب ه ــرا ک ــتند چ ــد هس ــیار عالقه من بس
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ــم شــده اســت. ــوب ه ــدن گل ــت گل ــزد دریاف ــم نام ــه دو فیل شــده اســت ک
 

           ۲- جیمز پترسون؛ نویسنده ی باکیفیت یا فقط پرکار؟
جیمــز پترســون متولــد ۱۹۴۷ در نیویــورک اســت. او در همیــن شــهر بــه کالــج 
ــه بوســتون  منهتــن رفــت و از آن جــا فارغ التحصیــل شــد. جیمــز چنــد ســال بعــد ب
ــی  ــای الکترونیک ــروش کتاب ه ــورد ف ــترین رک ــرد. او دارای بیش ــکان ک ــل م نق
بــا فــروش ۱ میلیــون نســخه اســت. جیمــز در ســال ۲۰۱۶ هــم بــه عنــوان 
ــه االن چیــزی حــدود ۳۰۰  ــا ب ثروتمندتریــن نویســنده ی جهــان شــناخته شــد. او ت
ــش در  ــیار خوب ــای بس ــا کتاب ه ــت. او ب ــه اس ــش را فروخت ــی از کارهای ــون کپ میلی
ــود. ــوب می ش ــنده ها محس ــن نویس ــی از پرطرفدارتری ــت یک ــی و وحش ــر تخیل ژان

ــا اینکــه جیمــز پترســون بــه نظــر بــه موفقیت هــای فراوانــی در کارش رســیده  ب
ــگ دارد.  ــتیون کین ــنده ی مشهور اس ــه نویس ــادی از جمل ــدان زی ــا منتق ــت ام اس
اســتیون کینــگ بارهــا او  را نویســنده ای بــی کیفیــت و  تنهــا پــرکار خوانــده اســت. امــا 
ــن نویســندگان  ــز پترســون مســلما در لیســت پردرآمدتری ــه باشــد جیم ــه  ک هرچ

ــژه دارد. ــی وی ــان جایگاه جه
ــزان  ــن می ــد و ای ــون دالر می رس ــه ۸۰۰ میلی ــون ب ــز پترس ــم جیم ــروت عظی ث
ــرار  ــان ق ــندگان جه ــن نویس ــت پردرآمدتری ــه ی دوم در لیس ــروت او را در رتب ث
ــم  ــون دالر ه ــالی ۹۰ میلی ــه س ــون ب ــز پترس ــالیانه ی جیم ــد س ــد. درآم می ده

. ســد می ر

آثار
مهم تریــن اثــر جیمــز پیترســون را می تــوان الکــس کــراس نــام بــرد 
ــار  ــر آث ــان دیگ ــود. از می ــوب می ش ــی او محس ــای تخیل ــن کتاب ه ــه از بهتری ک
ــتمین  ــم و بیس ــن و داداش ربات ــا، م ــه ی ربات ه ــه خان ــوان ب ــم می ت ــمارش ه بی ش

ــرد. ــاره ک ــی اش قربان

۱- جی.کی رولینگ؛ خالق هری پاتر 
در صدر جدول پردرآمدترین نویسندگان جهان

 جــی. کــی رولینــگ یــا  همــان جــوان رولینــگ از بهتریــن نویســندگان 
ــی  ــاع مال ــی از اوض ــت. او در کودک ــده اس ــاالت متح ــال ۱۹۶۵ در ای ــد س زن متول
ــام  ــه ن ــالگی ب ــودش را در ۶ س ــاب خ ــن کت ــع اولی ــود. در واق ــوردار ب ــی برخ خوب
ــه  ــادی ب ــه ی زی ــان عالق ــان زم ــوان از هم ــوش نوشــت. ج ــام خرگ ــا ن خرگوشــی ب

نویســندگی داشــت.
ــرد.  ــس ازدواج ک ــه آرانت ــا ژورگ ــگاه ب ــدن از دانش ــل ش ــد از فارغ التحصی او بع
امــا در ســال ۱۹۹۳ بــه علــت خشــونت های همســرش از او جــدا شــد. ثمــره ی ایــن 
ــی از  ــس از جدای ــوان پ ــرایط ج ــود. ش ــیکا ب ــام جس ــه ن ــه ب ــر بچ ــک دخت ازدواج ی
همســرش بــه کلــی تغییــر کــرد و از او  زنــی بی پــول و افســرده ســاخت. در حقیقــت او 
مدتــی هــم بــه علــت افســردگی در درمانــگاه بســتری شــد. امــا بــا خلــق هری پاتــر 

ورق برگشــت.
در انتهــای لیســت پردرآمدتریــن نویســندگان جهــان بــه ثروتمندتریــن آن هــا 
ــارد دالر می رســیم. جــی کــی رولینــگ  ــروت ۱ میلی ــا ث ــگ ب ــی جــی کــی رولین یعن

ــه درآمــد ۹۰ میلیــون دالر در ســال رســیده اســت. تنهــا در ســال ۲۰۱۹ ب

آثار
جی.کــی رولینــگ زمانــی کــه قطــارش تاخیــری ۴ ســاعته خــورده بــود، ایــده ی 
ــی  ــه داشــت ب ــی ک ــه از نیروی ــر ک ــید. پســری جادوگ ــش رس ــه ذهن ــر ب ــری پات ه
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اطــالع بــود. او بالفاصلــه بعــد از رســیدن بــه خانــه ایــده ی هــری  پاتــر را روی کاغــذ 
آورد. جــوان یــک ســال را بــرای نوشــتن اولیــن جلــد هــری پاتــر صــرف کــرد و آن را 

ــرد. ــر ک ــراوان منتش ــختی های ف ــس از س پ
ــد.   ــل ش ــان تبدی ــای جه ــن کتاب ه ــی از پرفروش تری ــه یک ــر ب ــری پات ــا ه ام
ــی  ــا اســتقبال فراوان ــاز هــم ب ــاب دوم را در ســال بعــد منتشــر کــرد کــه ب جــوان کت
رو بــه رو شــد. او بــه  همیــن ترتیــب ۷ جلــد از هــری پاتــر نوشــت کــه همــه ی آن هــا 
ــگ از  ــی رولین ــه جــی ک ــی نیســت ک ــس تعجب ــد پ ــا بودن ــن کتاب ه از پرفروش تری
پردرآمدتریــن نویســندگان جهــان اســت. از روی هــری پاتــر مجموعــه فیلمــی هــم 

ــدگار شــد. ــای ســینما مان ســاخته شــد کــه در دنی

           سخن آخر؛ پردرآمدترین نویسندگان جهان

ــق  ــرای موف ــت. ب ــا اس ــخت دنی ــای س ــی از کاره ــک یک ــدون ش ــندگی ب نویس
ــذ  ــات و روی کاغ ــه کلم ــود ب ــرات خ ــردن تفک ــل ک ــد در تبدی ــکار بای ــودن در این ب
در آوردن آن هــا اســتاد باشــید. وقتــی توانســتید کــه خواننــده را بــا خودتــان همــراه 
ــه  ــد ب ــد، می توانی ــرورش دهی ــی پ ــه  خوب ــود  را ب ــاب خ ــخصیت های کت ــد و ش کنی

ــوید. ــل ش ــان تبدی ــندگان جه ــن نویس ــی از پردرآمدتری یک


