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ادبی

نگاهی به ادبیات پلیسی به بهانه درگذشت آندرهآ کامیلری ،نویسنده ایتالیایی

هلمز،پوآرو،مارپلودیگران

حضور یک نویسنده در دادگاه
محمدعلی نجفی

در دادگ ــاه محمدعلی نجفی ،شهردار سابق
تهران که این روزها خبرساز است ،یک نویسنده
هم حضور دارد؛ وکیل وی ،حمیدرضا گودرزی
است که سا لها بازپرس ویژه قتل بوده و حاال
در دوران بازنشستگی ،به وکالت مشغول است.
حمیدرضا گودرزی و احمد محققی دو نویسنده
پرطرفدار ژانر پلیسی در دهۀ 70بودند .گودرزی
نوشتن خاطرات دوران خدمتش را از هفته نامه
«حوادث» شروع و بعد ًا 22عنوان کتاب جنایی در
فاصله سالهای  72تا  77منتشر کرد.

بیاهمیت بودن نظر مخاطب
برای نویسنده «بازی تاج و تخت»
مارتین میگوید در نوشتن
دو رمان اخیرش تنها نظرات
خــودش را در قصه اعمال
کرده است .به گزارش ایبنا،
او در اظهارنظری گفته که
واکنشها و نظرات طرفداران سریال «بازی تاج و
تخت» تاثیری در روند نوشتن این داستان نداشته
است .این در حالی است که در خبرها آمده بود
نظرات و ایــده طــرفــداران سریال «بــازی تــاج و
تخت» در نوشتن رمانهای مجموعه «ترانه یخ و
آتش» تاثیر داشته است .مارتین در این باره گفت:
«اینطور نبود که طرفداران از چیزی خوششان
آمده باشد و من بخواهم قصه را بر اساس میل و
نظر آنها تغییر بدهم .به عبارت بهتر ،باید بگویم
کمتر فرصت میکنم سایتهای طرفداران قصه
را مطالعه کنم و ترجیح میدهم بیشتر روی قصه
کار کنم» .این نویسنده اکنون در حال نوشتن
رمان ششم و هفتم مجموعه «ترانه یخ و آتش»،
با عنوان بادهای زمستانی و رویای بهار است که
سال آینده منتشر خواهد شد.

بیشتر ما از فیلمها
گروه ادب و هنر -اولین تصویر ذهنی
ِ
و مجموعههای پلیسی ،قیافۀ کارآگاهانی مثل شرلوک
هلمز ،پوآرو و خانم مارپل است .شخصیتهای مشهوری
که اول توسط نویسندگان خلق شدند و بعد داستانشان
به شکل تصویری درآمد .تاریخچه پلیسینویسی در
ادبیات اروپا و آمریکا کمتر از دو قرن است و در این مدت،
نویسندگان بسیاری بازار این گونۀ نویسندگی را که

خیلی وقتها ادبی هم نیست و بیشتر عامهپسند است،
داغ کردهاند .پلیسینویسی یکی از زیرشاخههای ژانر
ادبیات جنایی است و مخاطبان خاص خود را هم دارد .به
بهانه درگذشت آندره آ کامیلری ،پلیسینویس ایتالیایی
و خالق مجموعه داستا نهای کارآگاه «مونتالبانو» که
برخی او را «پاپ ادبیات پلیسی» می نامند ،به بررسی
این گونه ادبی در میان نویسندگان غربی میپردازیم؛

▪همه چیز از «قتلهای خیابان مورگ» شروع
شد

آمریکایی متو ّلد قرن
ادگــار آلــن پــو ،نویسنده
ِ
نوزدهم را اولین کسی میدانند که داستان

پلیسی نــوشــت .او بــا نوشتن داســتــان کوتاه
«قتلهایخیابانمورگ»رگههایژانرپلیسیرا
واردادبیاتغربکردوبعدازاینبودکهشخصیت
شرلوک هلمز توسط نویسندهاش آرتــور کانن
دویل در انگلستان خلق و به یکی از محبوبترین
شخصیتهای داستانی تبدیل شد .این کارآگاه
آدمباهوشیبودکهباروشهایخاصخودشگره
ازرازیکتبهکاریبازمیکرد.ازاینبهبعد،دوران
طالیی ادبیات پلیسی در انگلستان شروع شد و
نویسندهای به نام آگاتا کریستی ،شخصیتهای
مشهوریمانندپوآرووخانممارپلراخلقکرد.در
آمریکاهم،ادبیاتپلیسیباکتابهایدونویسنده
بهنامهایریموندچندلرودشیلهمتبهاوجخود

دوره ،دوره خوانندهساالری است!

سامان احتشامی درباره همکاری با خوانندگان به باشگاه خبرنگاران جوان
چهره ها
ِ
مانندنوازنده
گفت«:بسیارخوانندهگریزهستمچراکهخوانندهرایکمجری
آهنگساز
میبینم .چگونه است که نوازنده از ابتدا تا آخر اجــرای قطعه مینوازد و
خوانندهکهفقطدربعضیقسمتهامیخواند،کارشموردتوجهقرارمیگیرد؟البتهدرتمام
دنیا خواننده ســاالری وجــود دارد که این
موضوعموجبناراحتیاست.منباهمکاری
باروزبهنعمتالهیمیخواهمنشانبدهمکه
با خوانندگان مشکلی ندارم .اگر خوانندگان
درست کار کنند و حقوق نوازندهها رعایت
شود ،چرا با آنها کار نکنم»؟

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

موسیقی

روایت «قصۀ وفا»
با حضور علیرضا افتخاری

نویسنده ای که عالقه مندان فارسی زبان داستان های
پلیسی ،وی را با دو اثر «مزرعه کوزه گر :کاوشگری های
کمیسر مونتالبانو» ،ترجمه بنفشه شریفی خو و «سارتی
آنتونیو و مادربزرگ در قایق» ،ترجمه هاله ناظمی ،می
شناسند و برخی از داستان های کوتاه او نیز ،در مجموعه
داستان «آدمکش» ،ترجمه رضا قیصریه و همکارانش،
منتشر شده است.

▪ژانرپلیسیچهویژگیهاییدارد؟

داستانی که در آن یک یا چند خالفکار دست به
جنایتبزنندوپلیسبهعنوانیکجستوجوگر
وارد شــود ،در ژانــر پلیسی قــرار میگیرد .این
گونه ادبــی که خــود زیرشاخه ادبــیــات جنایی
است ،زیرمجموعههایی هم دارد که همهشان
چند ویژگی مشترک دارند .جنایت ،قهرمان یا
ضد قهرمان ،مظنون ،قاتل یا شخصیت منفی و
ّ
واقعگراییودوریازخیالپردازیدرداستان،از
جملهاینویژگیهاهستند.بهعبارتیهرداستان
پلیسیبایدهمهاینهارادرخودشداشتهباشد،
وگرنهیکجایکارشمیلنگد.

رسید« .بدرود محبوبم»« ،پنجره مرتفع»« ،بانوی
دریاچه»و«خواهرکوچیکه»ازآثارچندلرو«خرمن
سرخ»«،دزداننقابدار»و«ترکهمرد»ازکتابهای
دشیلهمتهستند.
▪دورۀ «پوآرو» و «مارپل» گذشته است

اگــر بخواهیم وضعیت ادبــیــات پلیسی را از
صد سال قبل تا امــروز بررسی کنیم ،متوجه
خواهیم شد که ساختار این نوع آثــار به کلی
تغییر کرده و دیگر نویسند هها به دنبال زنده
کردن پوآرو نیستند و شخصیتهای جدیدی
خلق میکنند .بــرای نمونه جیمز پترسون،
نویسنده آمریکایی قهرمانهایی مثل «الکس

کـــراس» را خلق کــرده اســت و لــی چایلد،
نویسنده انگلیسی هم با خلق شخصیتی به
نام «جک ریچر» جزو نویسندگان پرفروش
است .گیلین فلین ،دیگر نویسنده آمریکایی با
خلق شخصیت «امی» در رمان «دختر گمشده»
در ســا لهــای  2014و  2015در جایگاه
پرفرو شترین نویسنده قــرار گرفت .پائوال
هاوکینز ،نویسنده انگلیسی توانست با رمان
«دخــتــری در قطار» در ســال  2015رکــورد
خیلی از کتابهای پرفروش را بشکند« .پرونده
خدمتکار مفقود» تارکوئین هــال با روایــت
تحقیق و تفحص کارآگاهی هندی به نام «ویش
پــوری»« ،قتل در پرستشگاه آنوبیس» نوشته
ـوزان آمریکایی با شخصیت اصلی
لیندا س ـ
ِ
«مرن» و رمان «دست سرنوشت» نوشته گیوم
موسو ،نویسنده فرانسوی هم از پرفروشترین
آثار پلیسی نویسندگان غربی هستند.

تاز هترین اجرای ارکستر م ّلی ایران به رهبری
نادر مرتضیپور و خوانندگی علیرضا افتخاری
در تاالر وحدت برگزار شد.
به گــزارش هنرآنالین ،عنوان این کنسرت به
دلیل چینش قطعات« ،قصۀ وفا» و متشکل از
قطعاتی عاشقانه بــود و حسین فاضل تنظیم
تمام قطعات را بر عهده داشــت .افتخاری که
بــرای دومین بار بهعنوان خواننده با ارکستر
ملی همکاری میکرد ،قطعههای «ای دل اگر
«رد خون»،
عاشقی»« ،امید جانم»« ،سفرکرده»ّ ،
«بردی از یادم»« ،آشفتهحالی»« ،با ما منشین» و
«صیاد» را اجرا کرد.
ّ
پس از کنارهگیری فریدون شهبازیان از رهبری
ارکستر م ّلی ،در دوره تــازه فعالیتهای این
ارکستر ،بسیاری از نوازندگان باسابقه جای
خود را به جوا نهایی داده اند که بیشترشان
تــحــصــی ـلکــردههــای هــنــرســتــان و دانــشــگــاه
موسیقی ،با میانگین سنی کمتر از  30سال
هستند.

برگزاری کنسرت محمد علیزاده
بعد از مدتها

کلهر و دوستان 28 ،سال پیش

خبرآنالین تصویری قدیمی از کیهان کلهر ،فرج علیپور و اردشیر کامکار ،سه
چهره ها
کمانچهنوازباسابقهراکهمربوطبهاوایلدهه 70است،منتشرکرد.کلهرتنبور،
نوازنده
سهتاروشاهکمان نیزمینوازد،وی بههمراهگروهجادهابریشمبهرهبرییویوما،
توانستباآلبوم singmehomeموفقبهکسبجایزهگرمیبهترینموسیقیجهانیشود.فرج
علیپور ،هنرمند نشسته در میان تصویر،
اصالتشبهخرمآبادوخطهلرستانبازمیگردد،
او عالوه بر نواختن کمانچه ،دستی هم بر آتش
خوانندگی قطعات اصیل موسیقی لری دارد.
اردشیرکامکارهماهلسنندجاستو عالوهبر
کمانچه،قیچکوویولنهممینوازد.
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محمد علیزاده از خوانندگان
موسیقی پاپ ایران ،مرداد
امسال پس از مدتی توقف
در برگزاری اجراهای زنده،
تــازهتــریــن کنسرت خــود را
برگزار خواهد کــرد .به گزارش مهر ،علیزاده
که طی ماههای گذشته عمده تمرکز خود را به
انتشار تک آهنگهای مختلف معطوف کرده
اســت ،در کنسر تهای پیش رو ،به احتمال
زیاد ،قطعات منتخب آلبو مهای خود از جمله
«همخونه – « ،»۱۳۸۷سورپرایز،»۱۳۸۸ -
«دلت با منه – « ،»۱۳۹۱گفتم نرو»۱۳۹۵ -
و تک آهنگ های خود را برای طرفداران اجرا
میکند .قیمت بلیتهای کنسرت علیزاده ،از
 ۶۰تا  ۱۷۰هزار تومان اعالم شده است.

