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بهترین نویسندگان زن ؛ آشنایی با مشهورترین بانوان قلم!
نوشــتن کتــاب یکــی از ســختترین و البتــه جذابتریــن روشهــای ممکــن
در جهــت تاثیرگــذاری در دنیــا اســت .پــس جــای تعجــب نیســت کــه اکثــر زنــان
قدرتمنــد وتاثیرگــذار در تاریــخ جهــان زنــان نویســنده بودنــد .زنانــی کــه فقــط
و فقــط بــه علــت جنسیتشــان نادیــده گرفتــه شــدند و یــا حقشــان پایمــال شــد.
امــا بــا اینحــال بــرای حــق و رویــای خودشــان جنگیدنــد و تــا بــه امــروز الهــام
بخــش زنــان دیگــر بــرای دفــاع از حــق خــود شــدند .در لیســت زیــر کــه از بهتریــن
نویســندگان زن ایــران و جهــان تشــکیل شــده اســت بــه زندگــی زنانــی میپردازیــم
کــه بــا نوشتههایشــان ردپایــی عمیــق در تاریــخ بــه جــای گذاشــتند و برخــی از آثــار
آنهــا بــه لیســت بهترین کتابهایــی کــه بایــد خوانــد راه یافتهانــد.
مشکالت بهترین نویسندگان زن جهان
از گذشــته تــا بــه امــروز زنــان از نگاههــای جنســیت زده در امــان نبودنــد و
نیســتند .زنانــی کــه تنهــا بــه خاطــر زن بــودن تحقیــر شــدند و اســتعداد آنهــا
نادیــده گرفتــه شــد .از زمانهــای دور وظیف ـهی آنهــا فرزنــدآوری و فرزندپــروری
خوانــده شــد تــا جایــی کــه حتــی بعضــی از خــود زنــان آن را بــاور کردنــد .امــا
همیشــه کســانی بودنــد کــه از قدیــم بــا ایــن تفکــرات اشــتباه جنگیدنــد تــا بتواننــد
در جامعــه بــه برابــری برســند .کتابهــای زیــادی هــم تــا بــه حــال در ایــن
مــورد نوشــته شــده اســت کــه میتوانیــد در مقاله کتــاب هــای حــوزه زنــان و
فمینیســم با آنهــا بیشــتر آشــنا شــوید.
در لیســت زیــر نــام زنانــی را خواهیــم دیــد کــه محدودیــت نــه تنهــا رویایشــان
را از آنهــا نگرفــت بلکــه آنــان را قدرتمنــد تــر کــرد .زنانــی کــه نــام آنهــا همچنــان
پــس از ســالها بــه عنــوان بهتریــن نویســندگان زن یــاد میشــود .حتــی فیلمهــا
و ســریالهای فراوانــی تاثیــر گرفتــه از زندگــی و یــا کتابهــای آنهــا ســاخته
شــده اســت  .در زمانهایــی از تاریــخ کــه حتــی کتابهایــی بــا نــام نویســندهی
زن انتشــار نمییافــت و یــا اگــر چــاپ میشــد بــه علــت زن بــودن نویســنده
فــروش نمیرفــت .تــا همیــن قــرن  ۲۱کــه همچنــان حقــوق آنهــا لگدمــال
میشــود ،آنهــا بــرای خواستههایشــان جنگیدنــد و کتابهایــی مانــدگار و
بــه یــاد ماندنــی از خودشــان بــه جــای گذاشــتند .پــس خــود را بــرای خوانــدن
مقال ـهای آمــاده کنیــد کــه بــه شــما جرئــت جنگیــدن بــرای رویاهایتــان را بدهــد.
بهترین نویسندگان زن جهان
ابتــدا بــا بهتریــن نویســندگان زن خارجــی شــروع میکنیــم کــه در طــول
تاریــخ از خودشــان اثــری مانــدگار بــه جــای گذاشــتند .کســانی کــه در قرنهــای
 ۱۷یــا  ۱۸بــا بیشــترین محدودیتهــا شــاهکارترین کتابهــای تاریــخ را نوشــتند.
در حقیقــت ایــن افــراد شــروع کننــدهی ایــن راه بــرای زنــان دیگــر بودنــد و امــروزه
نــام آنهــا میــان بهتریــن نویســندگان زن جهــان میدرخشــد و از آنهــا بــه عنــوان
اســطوره یــاد میکنیــم.
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 -۱ویرجینیا وولف

ویرجینیــا وولــف یــا بهتــر اســت بگوییــم ویرجینیــا اســتفن در  ۲۵ژانویــه
ســال  ۱۸۸۲در انگلســتان و در خانــوادهای متمــول و ادبــی بــه دنیــا آمــد .امــا در آن
زمــان هیچکــس حــدس نم ـیزد کــه زندگــی او تــا چــه حــد دســتخوش تغییــرات
میشــود .پــدر ویرجینیــا لســلی اســتفن تاریخنــگار و یکــی از چهرههــای ادبــی
شــاخص آن زمــان بــود .مــادرش جولیــا اســتفن زادهی هنــد بــود و کتابــی در
خصــوص حرفــهاش یعنــی پرســتاری منتشــر کــرده بــود .هــم پــدر و هــم مــادر
ویرجینیــا قبــا یــک بــار ازدواج کــرده و همســر خــود را از دســت داده بودنــد.
ویرجینیــا  ۳خواهــر و بــرادر تنــی بــه نامهــای توبــی ،ونســا و آدریــن و  ۴خواهــر و
بــرادر ناتنــی بــه نامهــای لــورا ،جــورج ،جرالــد و اســتال داکــورث داشــت.
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دورهی افسردگی
ویرجینیــا دختربچ ـهای شــاد و کنجــکاو بــود امــا بــه علــت تعــرض جنســی دو
بــرادر ناتنـیاش و غــم از دســت دادن مــادر ،بــرادرش توبــی و پــدرش در زمانهــای
مختلــف دورههــای افســردگی ســختی را پشــت ســر گذاشــت .بعــد از مــرگ
پــدرش بــود کــه بــا تصمیــم آدریــن و ونســا خان ـهی پدریشــان را فروختنــد و بــه
منطقــهی بلومبــری لنــدن نقــل مــکان کردنــد.
نقطهی عطف
میشــود گفــت نقطــهی عطــف زندگــی ویرجینیــا نقــل مــکان بــه بلومبــری
بــوده اســت .جایــی کــه دیگــر آزادانــه و بــه دور از مزاحمتهــای جــورج و
جرالد(برادرهــای ناتنیاش)توانســت زندگــی کنــد و کتــاب بنویســد .او در همیــن
محلــه بــا گروهــی هنرمنــد و روشــنفکر آشــنا شــد کــه تاثیــر زیــادی بــر زندگـیاش
گذاشــتند مثــل کالیــو بــل منتقــد ادبــی کــه بعدهــا بــا ونســا ازدواج کــرد .خــود
ویرجینیــا هــم در ســال  ۱۹۱۲بــا دوســت و همــکار کالیــو بــل یعنــی لئونــارد وولــف
ازدواج کــرد و زندگــی خوبــی داشــت .امــا ویرجینیــا کــه سراســر عمــرش درگیــر
افســردگی بــود ســرانجام در  ۲۸مــارس  ۱۹۴۱بعــد از اتمــام آخریــن کتابــش
جیــب کتــش را پــر از ســنگ کــرد و خــود را در رودخان ـهی اوز غــرق کــرد .جســد او
 ۳هفتــهی بعــد پیــدا شــد.
آثار
ویرجینیــا در طــول زندگـیاش آثــار تاثیــر گــذاری از خــودش بــه جای گذاشــت
کــه همیــن موضــوع او را بــه یکــی از بهتریــن نویســندگان زن جهــان تبدیــل میکنــد.
آثــاری کــه همچنــان جــزو کتابهــای پرطرفــدار محســوب میشــوند .مثــا
کتــاب بــه ســوی فانــوس دریایــی کــه یکــی از بهتریــن کتابهــای ویرجینیــا اســت.
الهــام بخــش ایــن کتــاب خان ـهای ســاحلی در جنــوب غــرب انگلیــس بــا منظــرهی
فانــوس دریایــی بــود کــه ویرجینیــا در کودکــی تابســتانش را آنجــا میگذرانــد.
ســبک نوشــتاری ویرجینیــا بســیار از زمــان خــودش جلوتــر و بــه نوعــی مــدرن
بــود و میتــوان ایــن موضــوع را در کتابهایــش مثــل خانــم دالــووی ،بــه ســوی
فانــوس دریایــی و اتاقــی از آن خــود مشــاهده کــرد.
 -۲هارپر لی
دختر بچهای که هیچ شباهتی به دخترها نداشت!
هارپــر لــی متولــد  ۲۸آپریــل  ۱۹۲۶در ایالــت آالبامــای آمریــکا اســت .او
کــه کوچکتریــن فرزنــد خانــوادهاش بــود هیچــگاه ماننــد دختــر بچههــا نبــود و
بیشــتر ماننــد پســر بچههــا رفتــار میکــرد .پــدرش وکیــل و عضــو هیئــت قانــون
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گــذاران آالبامــا بــود امــا مــادرش از بیمــاری ذهنــی رنــج میبــرد و بــه ســختی
حتــی از خانــه بیــرون میآمــد.
او دختــری بســیار آرام و گوش ـهگیر بــود .هیــچ عالق ـهای بــه مــد روز ،آرایــش و
قــرار گذاشــتن بــا پســرها نداشــت و تمــام ذهنــش مشــغول بــه مطالعــه کــردن بــود.
ن را رهــا
ا و در دانشــگاه حقــوق مشــغول بــه تحصیــل شــد امــا بعــد از یــک ســال آ 
کــرد .هارپــر لــی بــرای دنبــال کــردن رویایــش یعنــی نویســندگی بــه نیویــورک
رفــت .هارپــر در ســالهای آخــر عمــرش ســکته کــرد و قــوهی شــنوایی و بینایــی
خــود را از دســت داد .از آن پــس در خانــهی ســالمندان نگــهداری میشــد تــا
ســرانجام در ســال  ۲۰۱۶و در ســن  ۸۹ســالگی درگذشــت.
دوستی با ترومان کاپوتی
یکــی از حقایــق جالــب دربــارهی هارپــر لــی دوســتی او بــا ترومــان کاپوتــی در
زمــان بچگــی اســت .ترومــان کاپوتــی کــه در مقالهی بهتریــن کتابهــای جنایــی
و معمایی بــه او پرداختیــم دوســت صمیمــی هارپــر در کودکــی بــوده اســت .بــا
اینکــه آن دو تفــاوت زیــادی بــا یکدیگــر داشــتند امــا زندگــی سختشــان در کودکــی
آنهــا را بهــم نزدیــک کــرده بــود.
آثار
لــی یکــی از بهتریــن نویســندگان زن در طــول عمــرش تنهــا  ۲کتــاب منتشــر
کــرد .اولــی یکــی از شــاهکارهای تاریــخ ادبیــات جهــان یعنــی کشــتن مــرغ مقلــد
اســت .هارپــر لــی بــا نوشــتن ایــن کتــاب برنــدهی جایــزهی پولیتــزر شــد .کشــتن
مــرغ مقلــد بــه  ۴۰زبــان مختلــف ترجمــه شــد و میلیونهــا کپــی از آن بــه فــروش
رفــت .هارپــر لــی بــا اختــاف زیــاد در ســال  ۲۰۱۵کتــاب دومــش بــرو دیدهبانــی
بگمــار را بــه چــاپ رســاند کــه ادامــهی کتــاب کشــتن مــرغ مقلــد میباشــد و
ادامــهی زندگــی کاراکترهــا را نشــان میدهــد.
 -۳شارلوت برونته
شــارلوت برونتــه کــه احتمــاال همگــی بــا رمــان زیبــا و کالســیک جیــن ایــر ا و را
میشناســید در  ۲۸آپریــل  ۱۸۱۶متولــد شــد .شــارلوت تنهــا  ۵ســال داشــت کــه
مــادرش را از دســت داد .ایــن اتفــاق پــدر را بــا  ۶بچ ـهی کوچــک تنهــا گذاشــت .او
در ســال  ۱۸۲۴خواهــران برونتــه را بــه مدرسـهی شــبانه روزی فرســتاد .مدرسـهای
کــه اوضــاع بــد غــذا و رفتــار خشــن پرســنلش الهــام بخــش مدرســهی لــوود در
جیــن ایــر شــد .شــارلوت  ۲خواهــر خــودش را در اثــر بیمــاری ســل از دســت داد.
او و خواهرانــش امیلــی و آنــه کــه هــر ســه دســتی در نوشــتن اشــعار و
داســتانهای کوتــاه داشــتند ،بــرای منتشــر کــردن کارهایشــان بــه ترتیــب از نــام
مســتعار کــورر بــل ،الیــس بــل و اکتــون بــل اســتفاده میکردنــد .جالــب اســت
بدانیــد کــه اولیــن رمــان شــارلوت یعنــی پروفســور بارهــا توســط رابــرت سوســی
شــاعر انگلیســی رد شــد امــا او از نوشــتن ناامیــد نشد .شــارلوت در ســال  ۱۸۵۵در
حالیکــه بــاردار بــود دچــار بیمــاری شــد و جــان خــود را از دســت داد.
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آثار
همانطــور کــه گفتیــم معروفتریــن اثــر شــارلوت برونتــه یکــی از بهتریــن
نویســندگان زن عصــر ویکتوریــا جیــن ایــر اســت کــه اولیــن بــار در ســال ۱۸۲۵
منتشــر شــد .جیــن ایــر خیلــی زود مــورد توجــه افــراد زیــادی از جملــه نویســندگان
مختلفــی قــرار گرفــت .شــارلوت جیــن ایــر را هــم بــا نــام مســتعارش یعنــی کــورر

بــل منتشــر کــرد .اولیــن رمانــش یعنــی پروفســور هــم دو ســال بعــد از مرگــش بــه
چــاپ رســید.
 -۴امیلی برونته

بهترین
نویسندگان زن

شارلوت و جین ایر ،امیلی و بلندیهای بادگیر!
بــه نظــر میآیــد خواهــران برونتــه بــا ایــن دو کتــاب حجــت را بــر دنیــای
ادبیــات تمــام کردهانــد.
امیلــی برونتــه یکــی دیگــر از خواهــران برونتــه و از شــارلوت  ۲ســال کوچکتــر
اســت .همانطــور کــه در مــورد قبلــی گفتیــم خواهــران برونتــه در مدرســهای
شــبانه روزی تحصیــل کردنــد و خیلــی زود مادرشــان را از دســت دادنــد .امیلــی
زمانهایــی را هــم بــه عنــوان معلــم مشــغول بــه کار شــد امــا خیلــی زود فهمیــد
ایــن کاری نیســت کــه میخواهــد انجــام دهــد و آن را کنــار گذاشــت.
امیلــی همیشــه همــراه خواهرانــش مشــغول نوشــتن شــعر و داســتان بــود .امــا
هیــچگاه آثــارش مــورد توجــه قــرار نمیگرفــت .او بــه همــراه شــارلوت و آنــه
کتــاب شــعری بــا نــام مســتعار منتشــر کردنــد .ناشــر آن کتــاب تــا یــک ســال بعــد
نمیدانســت کــه نویســندههای ایــن کتــاب خانــم هســتند .او ســرانجام در ســال
 ۱۸۴۸درگذشــت.
آثار
مهمتریــن اثــر و تنهــا رمــان بلنــد امیلــی بلندیهــای بادگیــر اســت .امــا
برخــاف جیــن ایــر کــه بالفاصلــه بعــد از انتشــار بــه شــهرت رســید ،بلندیهــای
بادگیــر مــورد توجــه قــرار نگرفــت .امــا پــس از انتشــار جیــن ایــر در تابســتان ۱۸۴۷
بلندیهــای بادگیــر بــار دیگــر در زمســتان همــان ســال منتشــر شــد کــه ایــن بــار
بــا اســتقبال خوبــی رو بــه رو شــد .بلندیهــای بادگیــر از آن زمــان تــا بــه االن یکــی از
بهتریــن رمانهــای کالســیک محســوب میشــود .جالــب اســت بدانیــد بســیاری
شــخصیت اصلــی کتــاب یعنــی کتــی را بســیار بــه خــود امیلــی شــبیه میداننــد.
 -۵جین آستن ،یکی از بهترین و پیشروترین نویسندگان زن
جیــن آســتن در  ۱۶دســامبر  ۱۷۷۵در انگلســتان و در خانــوادهای پرجمعیــت
بــه دنیــا آمــد .پــدر جیــن کشــیش و معلــم بــود ولــی بــا وجــود دو شــغل هــم
نمیتوانســت زندگــی مرفهــی را بــرای  ۷فرزنــدش فراهــم کنــد .جیــن آســتن در
زندگــیاش دوبــار عاشــق شــد ولــی هرگــز ازدواج نکــرد .بــار اول بهعلــت وضــع
بــد مالــی خانــوادهاش عمــهی پســر او را از ازدواج بــا او منــع کــرد .بــار دوم هــم
کــه عاشــق شــد پســر جــان خــودش را از دســت داد .نزدیکتریــن فــرد بــه جیــن
خواهــرش کاســاندرا بــوده کــه تمــام اطالعــات بــه دســت آمــده از زندگــی جیــن
بــر اســاس نامههایــش بــه خواهــرش اســت.
تفریــح مــورد عالقــهی جیــن از کودکــی کتــاب خوانــدن بــود .او و خواهــرش
بــرای مدتــی هــم در آکســفورد تحصیــل کردنــد ولــی بعــد از مدتــی بــه دلیــل
همهگیــری بیمــاری تیفــوس بــه خانــه بازگشــتند .البتــه جیــن ب ـه بیمــاری مبتــا
شــد ولــی از آن جــان ســالم بــه در بــرد .جیــن آســتن ســرانجام در ســال  ۱۸۱۷بــه
دلیــل بیمــاری درگذشــت .امــا نــوع بیمــاری هیچــگاه مشــخص نشــد.
آثار مهم جین آستن
جیــن آســتن کــه یکــی از بهتریــن نویســندگان زن اســت در طــول عمــرش ۶
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بهترین
نویسندگان زن

رمــان نوشــت کــه دوتــای آنهــا بعــد از مرگــش منتشــر شــد .امــا مهمتریــن اثــر
جیــن غــرور و تعصــب اســت کــه خوانــدن آن را بــه شــما پیشــنهاد میکنــم .فیلمــی
هــم بــ ه همیــن نــام و بــر اســاس همیــن کتــاب توســط جــ و رایــت ســاخته شــده
اســت .از دیگــر آثــار جیــن آســتن میشــود بــه ترغیــب ،امــا ( )Emmaو عقــل
و احســاس اشــاره کــرد .بایــد بدانیــد کــه جیــن آســتن تمــام آثــارش را ناشــناس و
بــدون نــام منتشــر کــرده اســت .همچنیــن او بــه دلیــل اســتفاده از تکنیک جریــان
ســیال ذهــن در آثــارش ،عنــوان یــک نویســنده پیشــرو زن شــناخته میشــود.
 -۶جورج الیوت یا مری آن اونز
از دیدن نامی مردانه در لیست بهترین نویسندگان زن تعجب کردید؟
جــورج الیــوت نــام مســتعار نویســندهای بــه نــام مــری آن ۷ایوانــز اســت .مــری
متولــد  ۱۸۱۹در انگلیــس اســت .پــدر مــری برخــاف شــغل خانوادگیشــان یعنــی
کشــاورزی ،نجــار بــود .جــورج الیــوت یکــی از برجســتهترین نویســندگان عصــر
ویکتوریــا خوانــده میشــود .او در نوشــتههایش از دیدگاههــای روانشــناختی
ت و ایــن موضــوع یکــی از ویژگیهــای نوشــتههای
بســیاری بهــره میبردهاســ 
الیــوت اســت .بعضــی او را داستایوفســکی انگلســتان هــم میداننــد.
الیــوت در کودکــی عشــق بــی حــد و حصــری بــه بــرادر کوچکتــرش داشــته و
تمــام وقتــش را بــا بــازی ب ـا او میگذرانــده اســت .امــا بــا بزرگتــر شــدن بــرادرش
و رفتــن او بــه مدرســه زندگــی بــه کام الیــوت تلــخ میشــود .او بــه مــرور متوجــه
میشــود کــه برخــاف خواهــرش چیــز زیــادی از زیبایــی ظاهــری بهــره نبــرده
اســت و بــه همیــن دلیــل کســی بــه او توجــه نمیکنــد .تمــام ایــن عوامــل باعــث
میشــوند کــه الیــوت از همــه کنارهگیــری کنــد و وقــت خــودش را بــا خوانــدن
کتــاب پــر کنــد .او بــه چندیــن زبــان مســلط شــد و چندیــن کتــاب رمــان و شــعر
نوشــت تــا ســرانجام در ســال  ۱۸۸۰بــه علــت بیمــاری درگذشــت.
آثار
از مهمتریــن آثــار جــورج الیــوت میتــوان بــه ادام بیــد ،آســیاب رودخانــهی
فــاس ،ســایالس مارنــر ،دنیــل درونــدا و البتــه میــدل مارچــل اشــاره کــرد .او ابتــدا
بــا انتشــار ادام بیــد بــه موفقیتــی عجیــب دســت پیــدا کــرد و بــه ســرعت کتابــش
مــورد توجــه قــرار گرفــت .بــه همیــن علــت در همــان ســال کتــاب دومــش یعنــی
آســیاب رودخان ـهی فــاس را منتشــر کــرد.
 -۷جی کی رولینگ ؛
یکی از بهترین و پرفروشترین نویسندگان زن
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آوادا ِکداورا!!!
اگــر طرفــدار هریپاتــر باشــید حتمــا متوجــه خــط اول شــدهاید .اگــر نــه حتمــا
بــه شــما پیشــنهاد میکنــم هرچــه ســریعتر بــه ســراغ نزدیکتریــن کتــاب
فروشــی برویــد و اولیــن کتــاب هریپاتــر را تهیــه کنیــد .جی.کــی رولینــگ یــا
جــوآن رولینــگ خالــق هریپاتــر و متولــد  ۱۹۶۵اســت .جــوان بــا داشــتن پــدری
مهنــدس و مــادری تکنســین از اوضــاع مالــی خوبــی برخــوردار بــود .امــا اوضــاع
همیشــه بــه یــک شــکل نخواهــد مانــد.
جــوآن از همــان کودکــی عالقــهی زیــادی بــه نوشــتن داشــت بــه شــکلی کــه
اولیــن کتابــش را در  ۶ســالگی بــه نــام خرگوشــی بــا نــام خرگــوش نوشــت .او بعــد از
فارغالتحصیــل شــدن از دانشــگاه بــا مــردی بــه نــام ژورگــه آرانتــس ازدواج کــرد.

ثمــرهی ایــن ازدواج دختــر جــوآن جســیکا بود.امــا بعــد از گذشــت زمــان کمــی
زندگــی جــوان بــه کلــی تغییــر کــرد .او کــه از بدرفتــاری و خشــونتهای همســرش
خســته شــده بــود در ســال  ۱۹۹۳از او جــدا شــد .او بعــد از جدایــی بــدون پــول و بــا
دختــرش تنهــا مانــده بــود کــه هم ـهی ایــن عوامــل او را بــه افســردگی کشــاندند .او
مدتــی را بــه علــت افســردگی در درمانــگاه بــه ســر بــرد.

بهترین
نویسندگان زن

خلق هری پاتر
امــا یــک روز قطــار جــوآن ( اجــازه دهیــد آن را قطــار خوشــبختی بنامــم) ۴
ســاعت تاخیــر داشــت،او در همیــن لحظــه ایــدهای بــه ذهنــش رســید .او در تمــام
مــدت ایــن ایــده را در ســرش پــرورش داد و زمانــی کــه بــه خانــه رســید ماننــد
دیوانــهای تنــد تنــد چیــزی بــر کاغــذ مینوشــت .داســتانی دربــارهی پســری
عینکــی بــا اســتعداد جادوگــری! و اینگونــه بــود کــه هــری پاتــر خلــق شــد .جــوآن
در یــک ســال و بــا وجــود اوضــاع بســیار بــد مالــی اولیــن کتــاب هــری پاتــر را
نوشــت.
امــا انتشــارات مختلــف بــا چــاپ آن مخالفــت میکردنــد تــا ســرانجام
انتشــارات بلومزبــری تصمیــم بــه چــاپ آن گرفــت .او ابتــدا میخواســت کتابــش
را بــا اســم جــوآن رولینــگ بــا چــاپ برســاند امــا بــه پیشــنهاد سرپرســت انتشــارات
نــام مســتعار جی.کــی رولینــگ را انتخــاب کــرد .چــرا کــه نوشــتههای یــک زن بــه
خوبــی فــروش نمیرفتنــد! در حــال حاضــر چندیــن جلــد از ایــن مجموعــه کتــاب
در لیســت پرفروشترین کتابهــای دنیا قــرار دارد.
آثار
اولیــن کتــاب از مجموعــه کتــاب هــری پاتــر بــه نــام هــری پاتــر و ســنگ جــادو
بیــش از  ۱۲۰میلیــون کپــی در سراســر جهــان فروخــت و بــه زبانهــای مختلفــی
ترجمــه شــد .بــه همیــن دلیــل جــوآن نوشــتن ایــن مجموعــه را ادامــه داد و ســال
بعــد قســمت دوم یعنــی هــری پاتــر و تــاالر اســرار را منتشــر کــرد .کتــاب دوم هــم
ماننــد اولــی بــا اســتقبال فوقالعــادهای رو بــه رو شــد .مجموعــه فیلــم هریپاتــر
هــم بــر اســاس ایــن فیلــم ســاخته شــد کــه همچنــان پرطرفــدار اســت .مجموعــه
هــری پاتــر  ۷کتــاب خواندنــی اســت کــه توصیــه میکنــم آنهــا را از دســت ندهیــد.
 -۸مارگارت میچل
نویسندهای تاثیر گذار و تنها یک کتاب!
مــارگارت میچــل خالــق تنهــا کتــاب بــر بــاد رفتــه متولــد  ۸نوامبــر ۱۹۰۰
اســت .جالــب اســت بدانیــد کــه مــارگارت بــه دلیــل اینکــه در  ۳ســالگی دامــن
خــودش را ســوزاند و از آن پــس مــادرش شــلوار پایــش کــرد ،جیمــی صــدا زده شــد
کــه ایــن اســم تــا  ۱۴ســالگی روی او مانــد .او در ســنین کودکــی عالقـهی زیــادی بــه
داســتان نوشــتن داشــت امــا هرگــز بــه نویســندگی بــه عنــوان یــک حرفــه نــگاه
نمیکــرد .میچــل در رشــتهی روانپزشــکی مشــغول بــه تحصیــل شــد امــا بــه علــت
مــرگ مــادرش در اثــر آنفوالنــزا آن را رهــا کــرد و بــه خانــه برگشــت.
مــارگارت زنــی عشــوهگر و زیبــا بــوده کــه طبــق گفتههــا افــراد زیــادی دل
دادهی او بودنــد .مــارگارت نســبت بــه دختــران زمــان خــودش هــم شــخصیت
متفاوتــی داشــته مثــا الــکل و ســیگار از او جــدا نمیشــدند و بددهنــی یکــی از
ویژگیهــای شــخصیتی او بــوده اســت.
او زمانــی کــه بــه علــت ناراحتــی در قــوزک پایــش در خانــه بــوده بــا اصــرار
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بهترین
نویسندگان زن

همســرش شــروع بــه نوشــتن کتــاب میکنــد .مــارگارت هــم در آن زمــان نوشــتن
رمــان بــر بــاد رفتــه را آغــاز میکنــد .امــا ایــن موضــوع را از همــه پنهــان میکنــد.
مــارگارت  ۱۰ســال بــرای نوشــتن رمانــش زمــان صــرف میکنــد ولــی در آخــر
تصمیــم میگیــرد کــه آن را منتشــر نکنــد .امــا در آخــر و از ســر لجبــازی بــا دوســتش
کــه بــه او گفتــه بــود نمیتوانــی کتــاب بنویســی کتابــش را منتشــر میکنــد .اینگونــه
بــر بــاد رفتــه بــه دنیــا معرفــی شــد .ســرانجام در ســال  ۱۹۴۹در راه ســینما ماشــینی
بــه مــارگارت زد و او چنــد روز بعــد بــه دلیــل جراحــات زیــاد درگذشــت.
آثار
همانطــور کــه گفتیــم تنهــا اثــر مــارگارت میچــل یکــی از بهتریــن نویســندگان
زن بــر بــاد رفتــه اســت .بــر بــاد رفتـهای کــه بــا گذشــتن ایــن همــه زمــان همچنــان
یکــی از خواندنیتریــن کتابهــای رمــان محســوب میشــود .نــام اســکارلت
شــخصیت اصلــی کتــاب ابتــدا پنــزی بــوده کــه مــارگارت بــا پیشــنهاد ناشــر آن
را تغییــر میدهــد .مــارگارت میچــل  ۵۰هــزار دالر هــم حــق کپــی رایــت بــرای
ســاختن فیلــم بــر بــاد رفتــه دریافــت کــرده اســت .فیلــم بــر بــاد رفتــه هــم اثــر
مانــدگار در تاریــخ ســینما بــ ه حســاب مــیرود .جالــب ایــن اســت کــه خــود
مــارگارت میچــل بازیگــر نقــش اســکارلت اوهــارو یعنــی ویویــن لــی را انتخــاب
کــرده اســت.
 -۹دوریس لسینگ
دوریــس لســینگ متولــد  ۲۲اکتبــر  ۱۹۱۹در کرمانشــاه ایــران اســت .پــدرش
از نظامیــان جنــگ جهانــی اول بــوده اســت و مــادری پرســتار داشــته اســت .پــدر
دریــس پــس از مجــروح شــدن در جنــگ بــه ســمت دفتــرداری در بانکــی در
کرمانشــاه گمــارده میشــود .ب ـ ه همیــن دلیــل دریــس در ایــران بــه دنیــا میآیــد.
دوریــس در  ۶ســالگی بـه همــراه خانــوادهاش بــه زیمبــاوه کــه آن زمــان مســتعمرهی
انگلســتان بــود ،مهاجــرت کــرد.
دوریــس در تمــام زندگـیاش درگیــر سیاســت بــود و در تمــام آثــارش نظــرات
سیاســیاش بــه وفــور دیــده میشــود .او جوایــز زیــادی بــرای کتابهایــش
دریافــت کــرده اســت .از مهمتریــن ایــن جوایــز میتــوان بــه جایــزهی نوبــل
ادب ـیاش در ســال  ۲۰۰۷اشــاره کنیــم .همانطــور کــه گفتیــم موضــوع پای ـهای اکثــر
کتابهــای لســینگ سیاســت بــوده اســت امــا او در کتابهایــش بــ ه موضوعــات
روان شــناختی و حتــی علمــی تخیلــی هــم پرداختــه اســت .نکت ـهی جالــب در مــورد
دریــس آن اســت کــه در  ۱۴ســالگی تــرک تحصیــل کــرد امــا برنــدهی جایــزهی
نوبــل ادبــی اســت .او در ســن  ۹۴ســالگی و در ســال  ۲۰۱۳از دنیــا رفــت.
آثار
دوریــس جــزو نویســندههای پــرکار بــه حســاب میآیــد و بیــش از  ۵۰کتــاب
نوشــته اســت .امــا دوریــس بــا کتــاب دفترچ ـهی طالیــی بــه شــهرت رســید .ایــن
کتــاب بــه زبانهــای زیــادی ترجمــه شــد .موضــوع ایــن کتــاب دربــارهی زنــان
مبــارز در جنــگ جهانــی اول اســت و در مــورد نویســندهای اســت کــه زندگــیاش
را در یــک دفترچــهی طالیــی مینویســد .از دیگــر کتابهــای مهــم دوریــس
میتــوان بــه بچههــای خشــونت و فرزنــد پنجــم هــم اشــاره کــرد.
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 -۱۰مارگارت اتوود

اتــوود متولــد  ۱۸نوامبــر  ۱۹۳۹در اتــاوای کانــادا اســت .او کــه پــدری
گیاهشــناس داشــته اکثــر کودکــیاش را در جنگلهــای کبــک گذرانــده اســت.
آثــار ایــن موضــوع هــم ب ـ ه خوبــی در آثــارش مشــاهده میشــود .مــارگارت اتــوود
طبــق گفتـهی اطرافیانــش دیــدی طنــز بــه مســائل زندگــی دارد و رفتــاری صمیمانه
دارد .او جایزههــای ادبــی زیــادی بــرای کتابهایــش دریافــت کــرده اســت کــه از
میــان آنهــا میتــوان بــه جایــزهی بوکــر اشــاره کــرد.
در تمامــی کتابهــای اتــوود شــخصیت اصلــی زن بــوده اســت کــه ایــن
موضــوع نشــانگر تفکــرات فمینیســتی ایــن نویســنده اســت .او لیســانس ادبیــات
انگلیســی دارد .مــدرک ارشــد خــودش را از کالــج رادکلیــف دریافــت کــرده اســت و
دکتــرای خــودش را در هــاروارد ادامــه داد.

بهترین
نویسندگان زن

آثار
مهمتریــن کتــاب مــارگارت اتــوود را میتــوان سرگذشــت ندیمــه دانســت کــه
جایــزهی بوکــر دریافــت کــرده اســت .ســریالی هــم بــر اســاس ایــن رمــان و بــه
همیــن نــام ســاخته شــده اســت .سرگذشــت ندیمــه داســتان زنانــی اســت کــه حــق
داشــتن شــغل یــا هرچیــز دیگــری را ندارنــد و از آنهــا تنهــا بــرای فرزنــد آوری
اســتفاده میشــود .از دیگــر آثــار اتــوود میتــوان آدمکــش کــور و ســال ســیالب را
نــام بــرد .آخریــن کتــاب مــارگارت وصیتهــا نــام دارد کــه ادام ـهی سرگذشــت
ندیمــه را بیــان میکنــد.
 -۱۱تونی موریسون
مادر زنان سیاهپوست آمریکا
کلوئــه آنتونــی ووفــورد در  ۱۸فوریــه  ۱۹۳۱در آمریــکا متولــد شــد .او بــا
تبــار آمریکایــی آفریقایــی و در خانــوادهای بــا وضــع مالــی نهچنــدان مناســب بــه
دنیــا آمــد .او بــه خاطــر عالقــهاش در کودکــی تحصیالتــش را در زمینــه ادبیــات
در دانشــگاه هــاروارد واشــنگتن ادامــه داد .آن جــا بــود تونــی از تفکیــک نــژادی
در آمریــکا آگاه شــد چــرا کــه ایــن دانشــگاه تنهــا مخصــوص سیاهپوســتان بــود.
او تحصیالتــش را تــا جایــی کــه خــودش در دانشــگاه تگــزاس اســتاد شــود ادامــه
داد .تونــی یــک ازدواج ناموفــق هــم داشــته اســت کــه حاصــل ایــن ازدواج  ۲پســر
بــود.
او تمــام عمــرش را صــرف دفــاع از حقــوق زنــان بــه خصــوص زنــان
م مربــوط بــه دغدغـهاش یعنــی نژادپرســتی
سیاهپوســت کــرد .تمــام آثــار تونــی هـ 
و برابــری اســت .بســیاری موریســون را مــادر سیاهپوســتان میداننــد .او اولیــن زن
سیاهپوســتی بــود کــه جایــزهی نوبــل دریافــت کــرد .عــاوه بــر نویســندگی تونــی
منتقــد ادبــی هــم بــود و دســتی هــم در نــگارش نمایشــنامه داشــت .او در ســال ۲۰۱۲
از اوبامــا نشــان افتخــار آزادی دریافــت کــرد و در ســال  ۲۰۰۸برنــدهی گرمــی شــد.
در آخــر تونــی در  ۵اوت  ۲۰۱۹از دنیــا رفــت.
آثار
اولیــن رمــان تونــی کــه عضــوی از بهتریــن نویســندگان زن جهــان اســت
آبیتریــن چشــم نــام دارد کــه در ســال  ۱۹۷۰منتشــر شــد .ایــن رمــان دربــارهی
دختریســت بــا تبــار آمریکایــی آفریقایــی کــه حتــی خــودش بــه ایــن بــاور رســیده
اســت کــه بــه علــت رنــگ پوســتش زیبــا نیســت و لیاقــت خوشــبختی را نــدارد.
ایــن کتــاب تونــی بعــد از انتشــار حســابی ســروصدا کــرد .از دیگــر آثــار او میتــوان
بــه محبــوب ،دلبنــد اشــاره کــرد کــه آن هــم داســتانی در مــورد نژادپرســتی را
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روایــت میکنــد.
 -۱۲آگاتا کریستی ،دوش به دوش شکسپیر!
آیــا ممکــن اســت لیســتی از بهتریــن نویســندگان زن تهیــه کــرد و نامــی از
پرفروشتریــن نویســنده زن جهــان نبــرد؟
ملک ـهی جنایــت آگاتــا کریســتی بــا نــام اصلــی آگاتــا مــری کالریســا کریســتی
در  ۱۵ســپتامبر  ۱۸۹۰در انگلســتان بــه دنیــا آمــد .پــدر آگاتــا مــردی آمریکایــی
بــود و مــادرش از خانوادههــای اشــرافی انگلســتان .آگاتــا در طــول عمــرش  ۲بــار
ازدواج کــرد کــه بــار اول پــس از  ۱۴ســال جــدا شــد .آگاتــا تنهــا فرزنــدش را از
ازدواج اولــش دارد.
او در طــی جنــگ جهانــی اول در بیمارســتان مشــغول بــه کار شــد .ایــن موضــوع
تاثیــر زیــادی در نوشــتن کتابهایــش داشــت چــرا کــه از ایــن طریــق بــه خوبــی
بــا داروهــا وســمها آشــنا شــد .مرگهــای زیــادی هــم در کتابهــای جنایــی
معمایــی او بــا ســم اتفــاق میافتــد .ســپس آگاتــا در ســال  ۱۹۳۰بــا مکــس مالــووان
کــه  ۱۴ســال از او کوچکتــر بــود ازدواج کــرد .آگاتــا بــه همــراه همســرش بــه
کشــورهای زیــادی ســفر کردنــد کــه بــاز هــم ایــن موضــوع تاثیــر بســزایی در
کتابهــای آگاتــا داشــت .چــون داســتان اکثــر کتابهــای آگاتــا در کشــورهای
خارجــی بهخصــوص کشــورهای شــرقی رخ میدهــد.
جالــب اســت بدانیــد آگاتــا کریســتی در ســال  ۱۹۲۶بــرای ده روز ناپدیــد شــد.
در آخــر پلیــس او را در هتلــی پیــدا کــرد .آگاتــا بــا نــام زنــی کــه شــوهر اولــش بــا
او بــه آگاتــا خیانــت کــرده بــود ،اتــاق گرفتــه بــود! او مدعــی شــد کــه بــه علــت
فشــارهای روانــی زیــاد دچــار فراموشــی شــده اســت .ولــی عــدهی زیــادی ایــن کار
آگاتــا را تبلیغاتــی خواندنــد .امــا فــارغ از تمــام ایــن قضایــا آگاتــا کریســتی یــا بهتــر
اســت بگویــم ملک ـهی جنایــت خالــق شــخصیتهایی چــون هرکــول پــوآرو و خانــم
مارپــل اســت .نــام آگاتــا هنــوز بعــد از چندیــن ســال در صــدر پرفروشتریــن
نویســندهی تاریــخ میدرخشــد.
آثار
اگاتــا کریســتی از خــودش  ۶۶رمــان جنایــی بــه جــای گذاشــت کــه همگــی
آنهــا جــزو بهتریــن و پرفروشتریــن کتابهــای جنایــی شــناخته میشــوند.
کتابهــای هرکــول پــوآرو و خانــم مارپــل کــه جــزو بهتریــن کتــاب او محســوب
میشــوند .از پرفروشتریــن کتابهــای آگاتــا میشــود بــه قتــل در قطــار
سریعالســیر شــرق کــه آگاتــا آن را در هتلــی در اســتانبول نوشــت اشــاره کــرد.
کتابهــای دیگــر او مثــل تلــه مــوش و قتــل بــر روی نیــل هــم بســیار پرطرفــدار
اســت .آنــگاه هیچکــس نمانــد کــه جــزو پرفروشتریــن کتابهــای تاریــخ هــم بــه
حســاب میآیــد جــزو کتابهایــی اســت کــه بایــد آن را بخوانیم .نکتــهی جالــب
کــه شــاید کمتــر کســی بدانــد ایــن اســت کــه آگاتــا کریســتی بــا نــام مســتعار مــری
وســتمکات داســتانهای عاشــقانهای هــم نوشــته اســت.
 -۱۳مری شلی
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نویسندهای نابغه و سرکش!
مــری شــلی متولــد  ۳۰آگوســت  ۱۷۹۷در لنــدن اســت .مــری شــلی همیشــه
ب ـ ه عنــوان نویســندهای نابغــه و بســیار فراتــر از زمــان خــودش شــناخته میشــود.
او کتــاب شــاهکار و مانــدگاری ماننــد فرانکشــتاین را تنهــا زمانــی کــه  ۱۸ســال

داشــت نوشــت .اثــری کــه همچنــان در تاریــخ از جایگاهــی ویــژه برخــوردار اســت.
حتــی فیلمــی هــم بــر اســاس ایــن کتــاب ســاخته شــده اســت .امــا از آن جایــی کــه
زندگــی خصوصــی مــری شــلی بــه خــودی خــود بســیار جــذاب اســت فیلمــی هــم
بــه نــام مــری شــلی بــا بــازی ال فانینــگ ســاخته شــده اســت.
مــری شــلی چنــد روز پــس از بــه دنیــا آمدنــش مــادر خــود را از دســت
میدهــد .پــدرش کــه فیلســوف و نویســنده بــوده بــار دیگــر ازدواج میکنــد.
مــری در ســن  ۱۷ســالگی یعنــی در ســال  ۱۸۱۴بــا مــردی شــاعر و متاهــل فــرار
میکنــد .در حیــن فــرار و زمانــی کــه آنهــا در ســوییس اقامــت داشــتند مــری
شــلی فرانکشــتاین را مینویســد .مــری شــلی  ۴بــار بــاردار شــد امــا  ۳بــار اول هــر
ســه کودکــش را چنــد روز پــس از بــه دنیــا آمــدن از دســت داد.
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او و همســرش زمانــی کــه زن قبلــی او دســت بــه خودکشــی میزنــد ازدواج
میکننــد و بــه ایتالیــا میرونــد .مــری در ســال  ۱۸۱۸فرانکشــتاین را ابتــدا بــه
صــورت ناشــناس و بعــد در ســال  ۱۸۲۳بــا نــام خــودش منتشــر میکنــد .او در ۲۴
ســالگی همســرش را در ســانحهی قایقرانــی از دســت میدهــد .او بعــد از همســرش
خــرج خــود را از طریــق کتــاب نوشــتن در مـیآورد .ســرانجام خــودش هــم در ســال
 ۱۸۵۱بــر اثــر تومــور مغــزی فــوت میشــود.
آثار
مهمتریــن اثــر مــری شــلی یکــی از بهتریــن نویســندگان زن جهــان کتــاب
ترســناک فرانکشــتاین اســت کــه از محبوبیــت فراوانــی برخــوردار اســت .از دیگــر
آثــار مهــم مــری شــلی میتــوان بــه ماتیلــدا ،آخریــن نفــر و والپــرگا اشــاره کــرد.
 -۱۴سیلویا پالت
سیلویا و سرنوشت تلخش!
ســیلویا پــات در  ۲۷اکتبــر  ۱۹۳۲در آمریــکا بــه دنیــا آمــد .پــدرش اســتاد
زیستشناســی بــود و مــادرش کارشناســی ارشــد ادبیــات انگلیســی و آلمانــی
داشــت .ســیلویا پــات عشــق بــی انــدازهای نســبت بــه پــدرش داشــت ولــی بــر
خــاف آن اصــا رابط ـهاش بــا مــادرش خــوب نبــود .ایــن موضــوع آنقــدر جــدی
بــود کــه ســیلویا تنفــرش نســبت بــه مــادرش را حتــی در کتابهایــش بــروز داده
اســت .امــا سرنوشــت پــدرش را در ســن  ۸ســالگی از او میگیــرد .البتــه برخــاف
ســایر نویســندگان ایــن لیســت ،ســیلویا یــک رمــان نویــس نبــوده اســت و بیشــتر
آثــار او در قالــب شــعر هســتند.
ســیلویا کــه دانشآمــوز فوقالعــادهای بــود بــا نمــرات بــاال از دانشــگاه
فارغالتحصیــل شــد .امــا در ســال  ۱۹۵۳بــه علــت شکســت عشــقی بــا خــوردن
قــرص قصــد خودکشــی کــرد .امــا بــرادرش او را نجــات داد .او چندیــن مــاه تحــت
روانــکاوی بــا شــوک الکتریکــی قــرار گرفــت .ســرانجام او در ســال  ۱۹۵۶بــا تــد
هیــوز ازدواج کــرد و صاحــب دو فرزنــد شــد .ولــی در ســال  ۱۹۶۲از تــد هیــوز
جــدا شــد و در ســال  ۱۹۶۳بــا گاز خودکشــی کــرد .حرفهــای زیــادی دربــارهی
خشــونت خانگــی تــد هیــوز و خیانــت او بــه ســیلویا زده شــد .عــدهی زیــادی علــت
مــرگ ســیلویا را افســردگی ناشــی از خشــونتهای تــد میداننــد.
آثار
مهمتریــن اثــر ســیلویا را میتــوان حبــاب شیشــه نــام بــرد کــه در آن ســیلویا
بــه نوعــی قســمتی از زندگــیاش شــامل بیمارســتان روانــی را تعریــف میکنــد .او
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اولیــن بــار ایــن کتــاب را بــا نــام مســتعار ویکتوریــا لــوکاس منتشــر کــرد .البتــه
انتشــار ایــن رمــان  ۷ســال طــول کشــید چــرا کــه آمریــکا آن را ضــد اصــول خانــواده
میدانســت .ســیلویا ســرانجام کتابــش رادر انگلیــس منتشــر کــرد .گــذر از آب،
درختــان زمســتانی ،غــزال و مجموعـهی اشــعار از دیگــر آثــار ســیلویا پــات اســت.
بهترین نویسندگان زن ایرانی
در بــاال بــه بهتریــن نویســندگان زن جهــان پرداختیــم امــا از جهــان کــه بگذریــم
بــه کشــور خودمــان ایــران میرســیم کــه هــم از ادبیــات غن ـیای برخــوردار اســت
و هــم نویســندگان بــه نامــی دارد که بهتریــن کتابهــای فارســی و ایرانــی را
نوشــتهاند .امــا تمــام نویســندگانی کــه اســم آنهــا را در لیســت زیــر میبینیــد
مســیر دشــواری را بــرای رســیدن بــه ایــن جایــگاه طــی کردهانــد .در ادامــه نــام
نویســندگان زنــی را مشــاهده میکنیــد کــه شــاید بیشــتر از هــر کشــور دیگــری در
محدودیــت بودنــد امــا آثــار و کتابهــای آنهــا تغییــری در تاریــخ ادبیــات ایــران
ایجــاد کــرد.
 -۱۵سیمین دانشور
اولین زن داستان نویس ایرانی!
ســیمین دانشــور در  ۸اردیبهشــت  ۱۳۰۰در خانــوادهای کامــا آشــنا بــه ادب
و فرهنــگ پــا بــه دنیــا گذاشــت .پــدرش محمــد علــی دانشــور مــردی اهــل شــعر
و ادب و از اعضــای گــروه حافظیــون بــود .گــروه حافظیــون از افــرادی تشــکیل
شــده بــود کــه هــر شــب جمعــه بــه مــزار حافــظ میرفتنــد و یــاد او را گرامــی
میداشــتند .مــادر ســیمین قمرالســلطنه حکمــت کــه خــود شــاعر و هنرمنــد بــود.
ســیمین دانشــور همیشــه جــزو دانشآموزهــای ممتــاز در مدرس ـهاش بــود .او
بــرای ادامــه تحصیــل در دانشــگاه از شــیراز بــه تهــران آمــد و در رشــتهی ادبیــات
دانشــگاه تهــران مشــغول بــه تحصیــل شــد .او در طــول حیاتــش بــا نــام مســتعار
بــرای روزنامههــای ایرانــی مطلــب مینوشــت تــا در ســال  ۱۳۲۷اولیــن مجموعــه
داســتان را بــا نــام آتــش خامــوش منتشــر کــرد .البتــه ســیمین دانشــور بــه عنــوان
اولیــن اثــرش کــه در ســن  ۲۲ســالگی آن را نوشــته بــود از آن راضــی نبــود و دیگــر
اجــازهی چــاپ مجــددش را نــداد.
او در ســال  ۱۳۲۷بــا جــال آل احمــد آشــنا شــد و  ۲ســال بعــد بــا او ازدواج کــرد.
البتــه خانــوادهی جــال آل احمــد بــا ایــن ازدواج موافــق نبودنــد بــه شــکلی کــه
پــدر جــال شــب عروســی مجلــس را تــرک کــرد و تــا  ۱۰ســال بــه خان ـهی آنهــا
نیامــد .ســیمین دانشــور در  ۱۸اســفند  ۱۳۹۰درگذشــت.
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آثار
ســیمین دانشــور یکــی از بهتریــن نویســندگان زن در تمــام آثــارش از جایــگاه
زنــان در خانــواده و اجتمــاع صحبــت میکنــد .او بــه نوعــی بــا ایــن کار اهمیــت
زنــان را در جامعــه نشــان میدهــد .مهمتریــن و شــناخته شــدهترین اثــر ســیمین
دانشــور سووشــون اســت کــه در مقالــهی بهتریــن کتابهــای فارســی بــه آن
مفصــل پرداختهایــم .ســیمین دانشــور بــه عنــوان مترجــم آثــاری ماننــد دشــمنان
از آنتــوان چخــوف را هــم بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت .جزیــرهی ســرگردانی،
ســاربان ســرگردان و کــوه ســرگردان از دیگــر آثــار ایــن نویســنده اســت.

 -۱۶زویا پیرزاد
زویا پیرزاد نویسندهای برای زنان!
زویــا پیــرزاد متولــد ســال  ۱۳۲۱و از اهالــی ارمنــی تبــار در آبــادان اســت.
پیــرزاد همچــون ســیمین دانشــور از دانــش آمــوزان ممتــاز مدرســهاش بــود .او
پیــش از داســتان نویســی مشــغول بــه ترجمــه شــد و چنــد کتابــی را بــه فارســی
ترجمــه کــرد کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان آلیــس در ســرزمین عجایــب و
آوای جهیــدن غــوک را نــام بــرد .زویــا پیــرزاد بعدهــا بــه تهــران آمــد و در تهــران
ازدواج کــرد کــه حاصــل ایــن ازدواج دو پســر بــه نامهــای ساشــا و شــروین اســت.
زویــا پیــرزاد بــه ســبک نوشــتن روان و دلنشــینش معــروف اســت کــه عــدهای آن
را ســبک زنانــه نویســی میداننــد .زویــا پیــرزاد در حــال حاضــر در آلمــان زندگــی
میکنــد .او همیشــه در کتابهایــش حــرف از دغدغههــای زنانــه میزنــد و
اینــکار زنــان بســیاری را جــذب کارهــای او میکنــد.

بهترین
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آثار
زویــا در ســال  ۱۳۷۰اولیــن مجموع ـهی داســتان کوتــاه خــودش را بــا نــام مثــل
ی عصرهــا منتشــر کــرد کــه بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفــت .امــا در ســال
همـ ه 
 ۱۳۷۶و در فرانســه بــا انتشــار دومیــن مجموعــه داســتان کوتاهــش بــه اســم طعــم
گــس خرمالــو برنــدهی جایــزهی بیســت ســال ادبیــات داســتانی شــد .اولیــن رمــان
بلنــد زویــا بــه نــام مــن چراغهــا را خامــوش میکنــم در ســال  ۱۳۸۰منتشــر شــد
کــه تــا کنــون بیــش از  ۲۰بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت .از دیگــر رمانهــای بلنــد
او میشــود بــه عــادت میکنیــم اشــاره کــرد.
 -۱۷گلی ترقی
گلــی ترقــی نویســنده و خاطرهنویــس ایرانــی اســت کــه در  ۱۷مهــر ۱۳۱۸
در تهــران بــه دنیــا آمــد .از آنجایــی کــه پــدرش سرپرســت نشــریهی ترقــی بــود،
گلــی در خانــوادهای آشــنا بــه ادبیــات بــزرگ شــد .او بــرای تحصیــات بــه آمریــکا
رفــت و پــس از اتمــام درســس بــه ایــران بازگشــت و مشــغول بــه تدریــس شــد .او با
کارگــردان ایرانــی بــه نــام هژیــر داریــوش ازدواج کــرد و از ایــن طریــق بــا ابراهیــم
گلســتان و فــروغ فرخــزاد آشــنا شــد.
گلــی ترقــی اولیــن داســتان خــودش بــا نــام میعــاد را بــا حمایتهــای فــروغ
فرخــزاد منتشــر کــرد .او بعــد از انتشــار داســتانش بــه فرانســه مهاجــرت کــرد کــرد
و ایــن بــار همانجــا مانــد .قلــم او بســیار شــیرین و دلنشــین اســت .دلیــل اینکــه
او را خاطــره نویــس میخواننــد ایــن اســت کــه خاطــرات گذشــتهی خــودش را
بــه شــکلی جــذاب و گیــرا تعریــف میکنــد .میشــود گفــت گلــی ترقــی اســتاد
مکتــب خاطــره نویســی اســت.
آثار
گلــی ترقــی یکــی از بهتریــن نویســندگان زن ایــران اســت کــه در بعضــی از
آثــارش بــه خاطــرات کودکیــش میپــردازد کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه
اتوبــوس شــمیران ،دوســت کوچــک و خانــهی مادربــزرگ اشــاره کــرد .بــزرگ
ح مــن ،خانــهای در آســمان از دیگــر آثــار ایــن نویســندهی توانــا اســت.
بانــوی رو 
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بهترین نویسندگان زن ایران و جهان ؛ سخن آخر
در ایــن مقالــه بــه زندگــی زنانــی پرداختیــم کــه بـا وجــود مشــکالت زیــاد راهــی
بــرای مانــدگار شــدن آثارشــان پیــدا کردنــد .زنانــی کــه در مقابــل خشــونت ،فقــر و
محدودیتهــا قــد علــم کردنــد و حــاال نامشــان در تاریــخ میدرخشــد .زنانــی کــه
هرکــدام میتواننــد الگویــی بــرای جنگیــدن در جهــت رویاهایمــان باشــند.

