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بهترین کتاب های جنایی معمایی ؛ 
۱۲ کتاب جذاب و خواندنی

 
معمــا، داســتان جنایت هــای پــر از رمــز و راز و پشــت پــرده ی زندگــی 
ــی  ــی و معمای ــج جنای ــتان مهی ــک داس ــق ی ــه عاش ــی هســت ک ــریالی! ک ــان س قات
ــی  ــی و معمای ــای جنای ــاب ه ــات کت ــای ادبی ــن بخش ه ــی از جذاب تری ــد؟ یک نباش
ــکاوی  ــس کنج ــد و ح ــر می کنن ــی دیگ ــا را وارد دنیای ــه م ــی ک ــت. کتاب های اس
مــا را  برمی انگیزاننــد و کارآگاه درون مــا را زنــده می کننــد. بــا 
ــای کتــاب  ــه پ ــا ب ــی پ ــی و معمای ــن کتــاب هــای جنای ــدن بهتری خوان
ــا  ــم آن ه ــعی می کنی ــم و س ــف می گردی ــرنخ  های مختل ــال س ــه دنب ب
را در ذهنمــان را بررســی کنیم.عــاوه بــر آن خوانــدن ایــن کتــاب هــا 
ذهــن مــا را وارد هزارتویــی می کنــد کــه خــروج از آن کار دشواریســت. 
ــو  ــن هزارت ــان وارد ای ــل خودم ــه می ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــب ای جال
ــی  ــای زندگ ــد کمــی از روزمرگی ه ــه داری ــر عاق ــس اگ می شــویم. پ
ــن  ــا ای ــد حتم خــاص شــوید و کمــی هیجــان وارد زندگــی خــود کنی
مقالــه را مطالعــه کنیــد. در ایــن مقالــه بهتریــن کتــاب هــای جنایــی و 

ــم. ــی می کنی ــما معرف ــه ش ــی را ب معمای
ــد  ــم، بگذاری ــا بروی ــن کتاب ه ــراغ ای ــه س ــه ب ــل از اینک ــا قب ام
ببینیــم ویژگــی ایــن کتــاب هــای جنایــی و معمایــی چیســت کــه آنقــدر ذهــن مــا را 
ــاب در  ــر کت ــه این ژان ــده ک ــث ش ــزی باع ــه چی ــد؟ چ ــغول می کنن ــود مش ــه خ ب

ــد؟ ــته باش ــودش را داش ــداران خ ــنین طرف ــی س ــن تمام بی
 

           ویژگی های بهترین کتاب های جنایی و معمایی

رمان هــای جنایــی و معمایــی چنــد ویژگــی خــاص دارنــد کــه بــه قــول معــروف 
شــما را لبــه ی صندلــی نگــه مــی دارد و اجــازه نمی دهــد آدرنالیــن خــون شــما پاییــن 
ــرس  ــس ت ــد و ح ــود می برن ــای خ ــه فض ــما را ب ــا ش ــا کام ــن کتاب ه ــد. ای بیای
ــا  ــن ویژگی ه ــه ای ــه ب ــد. در ادام ــال می دهن ــما انتق ــه ش ــی ب ــه خوب ــک را ب و ش

می پردازیــم:
 

۱-نزاع
ــه کل  ــت ک ــی اس ــاجره ی اصل ــا مش ــزاع ی ــک ن ــد ی ــوب نیازمن ــان خ ــر رم  ه
داســتان حــول محــور آن بچرخــد. حــاال چــه داســتان راجــع بــه حــل یــک معمــای 
ــاجره ای  ــزاع و مش ــتان ن ــد در داس ــراض! بای ــان از انق ــات انس ــه نج ــد چ ــل باش قت

ــد. ــذاب کن ــه آن را ج ــد ک ــته باش ــود داش وج
 

۲-سرعت داستان
ــاق  ــرعت اتف ــی س ــی و معمای ــای جنای ــم در رمان ه ــل مه ــر از عوام ــی دیگ یک
افتــادن وقایــع اســت. مثــا اگــر وقایــع خیلــی آرام و بــا فاصلــه اتفــاق بیفتــد، رمــان 
بــرای خواننــده خســته کننــده می شــود و خواننــده دیگــر انگیــزه ای بــرای اینکــه بــه 
ــرای حــل معمــای  ــا اگــر مثــا قهرمــان داســتان ب ــدارد. ام ــرود ن صفحــه ی بعــد ب
ــاب  ــد، کت ــت می ده ــش را از دس ــه جان ــد وگرن ــته باش ــل داش ــل ضرب االج قت
ــی  ــی و معمای ــای جنای ــاب ه ــنده در کت ــوال نویس ــد بود.اص ــر خواه ــیار جذاب ت بس
ــر  ــذاب او را درگی ــات ج ــا اتفاق ــد و ب ــده نمی ده ــه خوانن ــیدن ب ــس کش ــت نف فرص

ــی دارد. ــه م نگ
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۳-گمراه کردن

ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــرنخ هایی وج ــد س ــی بای ــی و معمای ــای جنای در کتاب ه
ــان  ــش از پای ــد پی ــا نتوان ــد ت ــتباهی کن ــد و او را وارد مســیر اش ــراه کن ــده را گم خوانن
ــده  ــده خســته کنن ــرای خوانن ــاب ب ــن صــورت کت ــد. در ای ــاب آن را حــدس بزن کت

. می شــود
 

۴-فضای داستان
فضــا و حــس و حــال داســتان تاثیــر بســیار زیــادی بــر خواننــده می گــذارد. پــس 
مــکان و زمانــی کــه داســتان در آن اتفــاق می افتــد بایــد مناســب کتــاب هــای جنایــی 
و معمایــی باشــد. مثــا اگــر داســتان در نیمــه شــب یــک ســاختمان نیمــه کاره اتفــاق 

ــی اســت. ــارک در یــک روز آفتاب ــر از پ ــد بســیار جذاب ت بیفت
 

۵-ریسک باال
ــا  ــد. مث ــرف اول را می زن ــی ح ــی و معمای ــای جنای ــردن در رمان ه ــک ک ریس
ــد و  ــه ای نمی بین ــچ ضرب ــه هی ــردد ک ــخصیتی بگ ــور ش ــول مح ــط ح ــتانی فق داس
ــتان در  ــان داس ــر قهرم ــا اگ ــت. ام ــذاب نیس ــا ج ــود، اص ــروز می ش ــه پی همیش
ــورد  ــت بخ ــات شکس ــی اوق ــی گاه ــرد و حت ــرار گی ــی ق ــرگ و زندگ ــت م موقعی

داســتان جذاب تــر می شــود.

فیلم و سریال هایی که از روی بهترین 
رمان های جنایی معمایی ساخته شده اند

ــدار و جــذاب  ــی جــزو کتاب هــای پرطرف ــی و معمای ــاب هــای جنای ــا کت ــه تنه ن
ــداران  ــم طرف ــر ه ــن ژان ــده در ای ــاخته ش ــریال های س ــم و س ــه فیل ــتند بلک هس
ــاس  ــر اس ــر ب ــن ژان ــود در ای ــریال های موج ــم و س ــیاری از فیل ــادی دارد. بس زی
کتاب هایــی هســتند کــه در ایــن مقالــه بــرای شــما آورده ایــم. مثــا فیلــم شــاهکار و 
مانــدگار پدرخوانــده بــا بــازی مارلــون برانــدو کــه بعیــد اســت کســی آن را ندیــده 
باشــد. یــا فیلــم دختــر گمشــده بــه کارگردانــی دیویــد فینچــر کــه جــزو فیلم هایــی 

ــد. ــد آن را ببینی ــه بای اســت ک
ــتر  ــودی فاس ــز و ج ــی هاپکین ــون آنتون ــی چ ــا بازیگران ــه ب ــا ک ــکوت بره ه س
ــی  ــم و ســریال هایی معمای ــا فیل ــدگار شــدند. ی ــخ ســینما مان ــرای همیشــه در تاری ب
ــه نوعــی  ــا پــوآرو کــه می شــود گفــت ب ــا شــخصیت هایی مثــل شــرلوک هولمــز ی ب
بــر ایــن ژانــر حکومــت می کننــد. پــس حتمــا توصیــه می شــود عــاوه بــر خوانــدن 
ــاس آن را  ــر اس ــده ب ــاخته ش ــریال های س ــم و س ــا فیل ــن لیســت حتم ــای ای کتاب ه
تماشــا کنیــد. حــاال وقتــش اســت کــه بهتریــن کتــاب هــای جنایــی و معمایــی را بــه 

ــم. ــی کنی ــما معرف ش
 

۱- پدرخوانده 

ــش  ــان نق ــدو در ذهنت ــون بران ــره ی مارل ــاب چه ــام کت ــدن ن ــا دی ــاال ب احتم
ــاهکار  ــی ش ــاس آن فیلم ــر اس ــه ب ــت ک ــاده اس ــی فوق الع ــده کتاب ــت. پدرخوان بس
ــج و جــذاب راجــع  ــده داســتانی مهی ــام ســاخته شــده اســت. پدر خوان ــن ن ــه همی ب
بــه خانــواده ی کورلئونــه  اســت. رهبــری ایــن خانــواده ی قدرتمنــد و البتــه جنایتــکار 
ــا  ــه  اســت. مــردی کــه ب ــه عهــده ی مرگبارتریــن مــرد کازانوســترا، دون کورلئون ب
ــل و سیاســتمدار او شــما را جــذب  ــکار اســت، شــخصیت عاق ــن کــه جنایت وجــود ای
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خواهــد کــرد. امــا هیــچ گاه مــردی همیشــه در اوج نمی مانــد! نــه وقتــی در دو طــرف 
ــر  ــه آخ ــه او را ب ــن کورلئون ــش س ــه افزای ــادی دارد. در حالیک ــمنان زی ــون دش قان

ــوند. ــین او ش ــد جانش ــرانش بای ــد، پس ــک می کن ــه اش نزدی ــی مجرمان زندگ
ــانی  ــرد؟ س ــزرگ را بگی ــه  ب ــای دون کورلئون ــد ج ــی می توان ــه کس ــا چ ام
کورلئونــه ســرباز کهنــه کار جنــگ جهانــی دوم یــا مایــکل کورلئونــه کــه بــا دنیــای 
جــرم و جنایــت کاری نــدارد و در دنیــای تجــارت خــودش غــرق اســت؟ اگــر قــرار 
ــری بی رحــم اســت  ــد رهب ــد نیازمن ــه ده ــا ادام ــه بق ــه ب ــواده ی کورلئون اســت خان

ــل اســت. ــد تحم ــش از ح ــه بی ــی مجرمان ــک زندگ ــت در ی ــه ی موفقی ــا هزین ام
ــو  ــته ی ماری ــی نوش ــذاب جنای ــتان ج ــک داس ــه ی ــواده ی کورلئون ــتان خان داس

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــما را تح ــدت ش ــه ش ــه ب ــت ک ــوزو اس پ
ــارات  ــت و در انتش ــده اس ــه ش ــهرازی ترجم ــب اهلل ش ــط حبی ــاب توس ــن کت ای

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــق ب اف

۲- بیمار خاموش

ــی  ــه رو یعن ــه از روب ــد ک ــور کنی ــود تص ــن خ ــیبی را در ذه ــر س ــه ای تصوی لحظ
جایــی کــه شــما می بینیــد کامــا بی نقــص و زیباســت. ولــی پشــت ســیب کــه شــما 
ــی و  ــاب جنای ــتان کت ــت. داس ــت اس ــورده و زش ــرم خ ــد ک ــد آن را ببینی نمی توانی
معمایــی بیمــار خامــوش هــم راجــع بــه زندگــی آلیشــیا برنســون و همســرش اســت. 
ــا  ــاده ای دارد ت ــی فوق الع ــون زندگ ــیا برنس ــه آلیش ــید ک ــر می رس ــه نظ از دور ب
اینکــه یــک شــب ۶ ســال قبــل ۵ دفعــه بــه ســر و صــورت همســرش شــلیک می کنــد 
ــم  ــه بفهمی ــش اســت ک ــاال وقت ــا ح ــد. ام ــت نمی کن ــه ای صحب ــد کلم ــه بع و از آن ب

ــرا؟ چ
ــا  ــه ب ــی ک ــاش معروف ــیا نق ــل! آلیش ــال قب ــه ۶ س ــم ب ــد برگردی ــازه دهی اج
همســرش گابریــل عــکاس حــوزه ی فشــن زندگــی فوق العــاده ای داشــتند. 
ــه  ــک شــب ک ــا ی ــی. ام ــدن و شــغلی عال ــاط لن ــن نق ــا در یکــی از بهتری ــه ای زیب خان
گابریــل از ســت عکاســی بــه خانــه بر میگــردد، آلیشــیا ۵ دفعــه بــه ســرش شــلیک 
ــه  ــن موضــوع داســتان آلیشــیا را ب ــد. ای ــت نمی کن ــد و دیگــر کلمــه ای صحب می کن
ــودش  ــورات خ ــه تص ــه ب ــا  توج ــی ب ــه هرکس ــد ک ــل می کن ــزرگ تبدی ــی ب معمای
ــرد  ــم می گی ــی تصمی ــر جنای ــر روان درمانگ ــو فاب ــه لئ ــا اینک ــد. ت ــل می کن آن را ح
ــرای  ــه رو شــود و ســر از ایــن راز بــزرگ در بیــاورد. ایــن تصمیــم او ب ــا آلیشــیا رو ب ب
ــاند.  ــب می کش ــده و عجی ــیری پیچی ــه مس ــیا او را ب ــتن آلیش ــت وا داش ــه صحب ب

ــرا! ــی و گی ــیری خواندن مس
 

ــاب  ــن کت ــوده اســت. ای ــس ب ــذاب الکــس مایکلدی ــاب ج ــن کت نویســنده ی ای
توســط مریــم حســین نــژاد ترجمــه و در انتشــارات ســنگ بــه چــاپ رســیده اســت.

 
۳- راز داوینچی

تــا چــه انــدازه عاقــه داریــد بــه دنبــال رازهــای تاریخــی و کتاب هــای تاریخــی 
برویــد و ســر از آن هــا در بیاوریــد؟

ــرت  ــه اســم راب راز داوینچــی هــم داســتان یــک پروفســور دانشــگاه هــاروارد ب
ــعی  ــه س ــت ک ــو اس ــوفی نوی ــام س ــه ن ــتعداد ب ــا اس ــگار ب ــک رمزن ــدن و ی النگ
ــروع  ــی ش ــیاطین از جای ــتان آن ش ــا داس ــد. ام ــا کنن ــی رابرم ــد راز داوینچ می کنن
می شــود کــه رابــرت النگــدن بــرای تجــارت در پاریــس بــه ســر می بــرد و 
ــاره تغییــر می دهــد. او متوجــه  ــه یــک ب نیمــه ی شــب تماســی فــوری زندگــی او را ب
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ــده  ــیانه ای کشــته ش ــکل وحش ــه ش ــوور ب ــوزه ی ل ــر م ــه سرپرســت پی ــود ک می ش
اســت. پلیــس هــم همــراه بــا جســد پیرمــرد یــک ســری رمز هــای عجیــب غریــب 

ــت. ــرده اس ــدا ک پی
زمانــی کــه النگــدن و ســوفی نویــو شــروع بــه رمزگشــایی آن می کننــد متوجــه 
ــاردو  ــه کارهــای لئون ــن کدهــا ســرنخ هایی هســتند کــه در آخــر ب می شــوند کــه ای
ــای  ــرای معم ــخی ب ــا پاس ــن کده ــوند. ای ــم می ش ــروف خت ــاش مع ــی نق داوینچ
هســتند کــه در طــول تاریــخ ســر بــه مهــر مانــده اســت. اگــر النگــدن و نویــو نتواننــد 
ــه موقــع کشــف کننــد و قطعــات آن را جمــع کننــد ایــن  ــو ماننــد را ب ایــن راز هزارت

ــرای همیشــه از بیــن خواهــد رفــت. معمــا و راز تاریخــی ب
ــن  ــا در ای ــس حتم ــد پ ــرده برداری ــد از راز داوینچــی پ ــم می خواهی ــما ه ــر ش اگ
کتــاب بــا دن بــراون همــراه شــوید. ایــن کتــاب همچنیــن یکــی از پرفــروش تریــن 
ــی  ــت راز داوینچ ــد گف ــه بای ــد. البت ــاب می آی ــه حس ــز ب ــای تاریخ نی ــاب ه کت
مجموعــه ای ســه گانه اســت کــه اولیــن جلــد آن شــیاطین و فرشــتگان و جلــد آخــر 

ــام دارد. ــده ن ــاد گمش نم
ایــن کتــاب توســط حســین شــهرابی ترجمــه و در انتشــارات کتابســرای تندیــس 

بــه چــاپ رســیده اســت.
 

۴- دختر گمشده

تو چه کسی هستی؟ ما با هم چکار کردیم؟
این هــا ســواالتی هســتند کــه نیــک دان در صبــح روز پنجمیــن ســالگرد 
ازدواجــش از خــودش می پرســد. روزی کــه  خیلــی ناگهانــی همســرش ایمــی 
ــتانی  ــت. داس ــی اس ــک زوج آمریکای ــتان ی ــده داس ــر گمش ــد. دخت ــش می زن غیب
ــه ی  ــی هم ــب شــدن ایم ــد از غی ــناک! بع ــاید ترس ــی ش ــقانه و پایان ــا شــروع عاش ب
شــواهد علیــه نیــک دان اســت. تماس هــای مشــکوک، تاریخچــه ی جســتجوهای او 
ــه نیــک! امــا او همــه ی این هــا را  ــت و شــهادت یکــی از دوســتان ایمــی علی در اینترن

ــرش دارد؟ ــه همس ــی ب ــی ربط ــدن ایم ــم ش ــا گ ــد. واقع رد می کن
دختــر گمشــده داســتانی جــذاب نوشــته ی گیلیــان فلیــن اســت کــه تــا لحظــه ی 
ــم  ــت؟  فیل ــی کیس ــر اصل ــه مقص ــذارد ک ــی می گ ــک باق ــه ش ــما را دو ب ــر ش آخ
ــک و  ــن افل ــازی ب ــا ب ــر و ب ــد فینچ ــی دیوی ــا کارگردان ــده ب ــر گمش ــای دخت زیب

ــت. ــاب اس ــن کت ــه از همی ــز برگرفت ــک  نی ــد پای رزمون
ــاپ  ــه چ ــکان ب ــارات میل ــروی و در انتش ــه ی آرش خی ــا ترجم ــاب ب ــن کت ای

رســیده اســت.
 

۵- دختری با نشان اژدها

ــاب  ــن کت ــی از بهتری ــن یک ــتیگ الرس ــته ی اس ــا نوش ــان اژده ــا نش ــری ب دخت
ــنده های  ــا و نویس ــط مجله ه ــه توس ــود ک ــوب می ش ــی محس ــی و معمای ــای جنای ه
زیــادی تحســین شــده اســت. داســتان ایــن کتــاب از ایــن قــرار اســت کــه ۴۰ ســال 
ــا  ــه ونگره ــق ب ــره ی متعل ــی در جزی ــی خانوادگ ــک مهمان ــر از ی ــت ونگ ــل هری قب
ــوی  ــال عم ــن ح ــا ای ــود ب ــدا نمی ش ــز پی ــت هرگ ــد هری ــود. جس ــد می ش ناپدی
هریــت اعتقــاد دارد کــه آن شــب قتلــی صــورت گرفتــه اســت. قتلــی کــه قاتــل آن 

ــت. ــوده اس ــواده ب ــای خان ــی از اعض یک
عمــوی هریــت بــا ایــن تفکــر روزنامــه نــگاری بدنــام در حــوزه ی اقتصــاد بــه نــام 
ــام  ــو شــده دارد به ن ــی تت ــه بدن ــم ک ــری بی رح ــر کامپیوت ــکل بلوم ویســت و هک مای
ــی  ــی زمان ــد. ول ــق کنن ــاره تحقی ــن ب ــا در ای ــد ت ــتخدام می کن ــلندر را اس ــث س لیزب
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ــب  ــل عجی ــک ســری قت ــا ی ــت ب ــد شــدن هری ــاط ناپدی ــث ارتب ــکل و  لیزب ــه مای ک
ــرده  ــی پ ــی مخوف ــای خانوادگ ــوند، از رازه ــه می ش ــان را متوج ــب در آن زم و غری
ــد  ــواده ی ونگــر حاضرن ــد کــه خان ــث می دانن ــکل و لیزب ــا مای برداشــته می شــود. ام
تــا کجــا بــرای محافظــت از خودشــان پیــش برونــد؟ ایــن جاســت کــه داســتان وارد 
ــر  ــم ب ــن فیل ــی ای ــر کارگردان ــد فینچ ــود. دیوی ــی می ش ــده و خطرناک ــیر پیچی مس

ــه ی درخشــان خــودش دارد. ــز  در کارنام ــاب را نی ــن کت اســاس همی
ــه  ــکاوک ب ــارات چ ــده در انتش ــه ش ــان ترجم ــط آزاده حیدری ــاب توس ــن کت ای

ــت. ــیده اس ــاپ رس چ
 

۶- دختری در قطار

شما او را نمی شناسید ولی او شما را می شناسد.
ــرای رفــت و آمــدش اســتفاده می کنــد. او  ریچــل هــر روز یــک قطــار ثابــت را ب
ــه  ــوی کــدام عامــت می ایســتد، فضــای اطــراف را ب ــا جل ــد کــه قطــار دقیق می دان
ــر  ــی فک ــه او  گاه ــرار می شــود ک ــر روز تک ــز ه ــه چی ــدر هم ــی می شناســد و آنق خوب
ــم  ــد ه ــی می کنن ــراف زندگ ــای آن اط ــه در خانه ه ــرادی ک ــدادی از اف ــد تع می کن

می شناســد.
مثــل جــس و جیســون! حداقــل ایــن اســم هایی اســت او آن هــا را صــدا می زنــد. 
ــد  ــگاه می کن ــل ن ــه ریچ ــی ک ــد و از آن جای ــگاه می کن ــا ن ــه آن ه ــر روز ب ــل ه ریچ
ــه  ــد ب ــه بتوان ــد ک ــر روز آرزو می کن ــد. او ه ــر می رس ــه نظ ــی ب ــا عال ــی آن ه زندگ
انــدازه ی آن هــا خوشــحال باشــد. تــا زمانــی کــه ریچــل چیــزی می بینــد کــه نبایــد! 
تنهــا یــک دقیقــه مانــده تــا قطــار حرکــت کنــد امــا همیــن یــک دقیقــه کافیســت تــا 
همــه چیــز تغییــر کنــد. حــاال ریچــل ایــن شــانس را  دارد کــه قســمتی از زندگــی ای 
ــه او  ــد ک ــا می دانن ــاال آن ه ــرد. ح ــگاه می ک ــا از دور آن را ن ــی تنه ــه زمان ــود ک ش

ــر در قطــار اســت. ــک دخت ــا ی ــی بیشــتر از تنه خیل
پائــوال هاوکینــگ بــا کتــاب جــذاب و گیــرای دختــری در قطــار توانســته اســت 
از کتــاب دختــر گمشــده پیشــی بگیــرد و بــه قــول معــروف از شیشــه ای عقــب بــه او 
نــگاه کنــد. دختــری در قطــار جــزو پرفروش تریــن و بهتریــن کتــاب هــای جنایــی و 

ــود. ــوب می ش ــی محس معمای
ــاپ  ــه چ ــه پشــتی ب ــع و در انتشــارات کول ــی و قان ــه ی عل ــا ترجم ــاب ب ــن کت ای

ــت. ــیده اس رس
ــد.  ــی دارن ــی و معمای ــای جنای ــی در کتاب ه ــش مهم ــا نق ــه دختر ه ــل اینک  مث

ــه؟ ن
 

۷– سکوت بره ها

ــذاب  ــما ج ــرای ش ــه ب ــای بی رحمان ــریالی و قتل ه ــای س ــتان قاتل ه ــر داس اگ
ــی  ــه قاتل ــا راجع ب ــکوت بره ه ــت. س ــود شماس ــرای خ ــا ب ــاب دقیق ــن کت ــت ای اس
ــد  ــرده و بع ــیر ک ــادی را اس ــان زی ــه زن ــت ک ــل اس ــو بی ــام بوفال ــه ن ــریالی ب س
ــی آی  ــر اف ب ــان افس ــن زم ــد. در همی ــا را می کش ــتناک آن ه ــکنجه های وحش ش
ــام  ــه ن ــی شــده ب ــه ی زندان ــک دیوان ــا از ی ــور می شــود ت ــک اســتارلینگ مام کاری
ــی  ــال درک و فهم ــر هانیب ــه دکت ــرا ک ــد. چ ــک کن ــال  درخواســت کم ــر هانیب دکت
ــود.  ــدا نمی ش ــه اش پی ــه لنگ ــریالی دارد ک ــان س ــد قات ــای فاس ــه ذهن ه ــبت ب نس
ــودش  ــک خ ــن تاری ــه های ذه ــک را گوش ــال کاری ــه هانیب ــوض اینک ــا در ع ام
ــدن  ــی فهمی ــد. یعن ــک می کن ــن کاری ــه کاوش در ذه ــروع ب ــد ش ــوت کن دع

ــل! ــو بی ــد بوفال ــدن قص ــوض فهمی ــک در ع ــی کاری ــیاطین کودک ــاره ی ش درب
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ــن اطاعــات  ــا ای ــاک اســت و ب ــن مــرد خطرن ــدر ای ــد کــه چق کاریــک می دان
می توانــد چــکار کنــد امــا از آن طــرف هــم همچنــان زن هــا در حــال ناپدیــد شــدن 

هســتند و دیگــر وقتــی نیســت.
ــتر  ــودی فاس ــز و ج ــی هاپکین ــاده آنتون ــازی فوق الع ــا ب ــا  ب ــکوت بره ه ــم س فیل
ــم شــده اســت.  ــن فیل ــده ی اســکار بهتری ــاب اســت برن ــن کت ــه از همی ــه برگرفت ک

ــت. ــی اس ــی و معمای ــای جنای ــن فیلم ه ــی از پرطرفدارتری ــا یک ــکوت بره ه س
ــادات  ــر س ــه ی نیلوف ــا ترجم ــه ب ــوده ک ــس ب ــاس هری ــر توم ــا اث ــکوت بره ه س

ــه چــاپ رســیده اســت. ــان ب ــی پای ــق ب ــی و در انتشــارات اف قندیل
 

۸– ربه کا

داستانی عاشقانه یا ترسناک و معمایی؟
ــه  ــکلی ک ــه ش ــود. ب ــروع می ش ــه ش ــوب فرانس ــفری در جن ــا س ــتان ب داس
ــر  ــه دخت ــی ک ــد. جای ــی می خوان ــتانی معمای ــد داس ــور نمی کن ــز تص ــده هرگ خوانن
خجالتــی داســتان عاشــق مــردی بــه  نــام مکســیم دوینتــر می شــود. مــردی جــذاب 
ولــی افســرده کــه همســرش را از دســت داده اســت.  ایــن زوج بــه ظاهــر خوشــبخت 
خیلــی زود ازدواج می کننــد و دختــر بــه همــراه مکســیم دوینتــر بــه خانــه ی او یعنــی 
ــر می کنــد و زندگــی عــروس جــوان  ــز تغیی ــی کــه همــه چی ــد. جای ــی می رون مندرل
ــی  ــه اتاق ــواب ب ــر در خ ــیم دوینت ــه مکس ــب هایی ک ــود. از ش ــت می ش ــر از وحش پ
ــت  ــه وحش ــر را ب ــی دخت ــه در مندرل ــب هم ــرد و عجی ــار س ــا رفت ــی رود ت ــر م دیگ
ــرش  ــناختی از همس ــچ ش ــود هی ــه می ش ــر متوج ــه دخت ــت ک ــدازد. آن جاس می ان
نــدارد و هــر گوشــه ی خانــه نشــانی از همســر قبلــی او یعنــی ربــه کا اســت. امــا چــرا؟
ربــکا داســتانی نفس گیــر و جــذاب اثــر دافنــه دوموریــه اســت کــه ذهــن شــما را 
بــه خــود مشــغول می کنــد. نکتــه ی جالــب دربــاره ی ایــن داســتان ایــن اســت کــه 
دختــر نقــش اول داســتان یعنــی همســر دوم مکســیم دوینتــر کــه راوی هم هســت در 
ــن کار می خواهــد نشــان دهــد  ــا ای ــه ب ــه نظــر می رســد دافن ــدارد. ب ــاب نامــی ن کت
داســتان بــه طــور کل تحــت تاثیــر نقــش ربــکا اســت و همســر دوم در زیــر ســایه ی 

ــد. ــی می کن ــه کا زندگ رب
این کتاب توسط خجسته کیهان و در نشر افق به چاپ رسیده است.

۹– و آنگاه هیچکس نماند

اگــر توســط میلیونــر غریبــه ای بــرای شــام بــه یــک جزیــره دعــوت شــوید، قبول 
ــی  ــه همگ ــه ک ــان غریب ــد. ده مهم ــول کردن ــا قب ــتان م ــر داس ــن ده نف ــد؟ ای می کنی
بــرای یــک مهمانــی توســط میلیونــر غریبــه ای بــه یــک جزیــره دعــوت می شــوند. 
ــا نقطــه ی مشــترک  ــناس نیســت. تنه ــان ناش ــری از میزب ــند خب ــی می رس ــا وقت ام
ایــن  ده نفــر گذشــته ی ســیاه آن هاســت. هرکــدام از آن هــا رازی از گذشــته ی خــود 
ــم  ــا را رق ــد. رازی کــه سرنوشــت آن ه ــد کــه حاضــر نیســتند آن را برمــا کنن دارن
ــعر  ــک ش ــاق آن ی ــر ات ــه در ه ــد ک ــت دارن ــه ای اقام ــر در خان ــن ده نف ــد. ای می زن

ــه شــده اســت. ــاب گرفت ق
ــعر  ــن ش ــاس ای ــر اس ــه ب ــوند ک ــه می ش ــان متوج ــی مهمان ــد از زمان ــا بع ام

ــد. ــا میفت ــرای آن ه ــتناکی ب ــات وحش اتفاق
ــد  ــن نقشــه را کشــیده اســت؟ چــه کســی باقــی می مان امــا چــه کســی طــرح ای
ــان قلــب شــما  ــاب ضرب ــن کت ــا کریســتی در ای کــه داســتان را تعریــف کنــد؟ آگات
ــر  ــره گی ــن جزی ــان در ای ــد خودت ــس می کنی ــه ح ــرد ک ــاال می ب ــی ب ــا جای را ت
ــی و  ــی و معمای ــای جنای ــن کتاب ه ــد از بهتری ــس نمان ــگاه هیچ ک ــد. و آن افتاده ای
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ــود. ــوب می ش ــتی محس ــا کریس ــاهکار آگات ــه ش البت
ــه چــاپ  ــان ترجمــه و در انتشــارات یوشــیتا ب ــاب توســط محمــد خیری ــن کت ای

ــت. ــیده اس رس
 

شعر گفته شده در کتاب
منبع شعر: ویکی پدیا

ده کاکاسیاه کوچک رفتند شام بخورند،
یکی خود را خفه کرد و سپس نه تا باقی ماندند.

نه کاکاسیاه کوچک تا دیروقت نشستند،
یکی به خواب رفت و سپس هشت تا باقی ماندند.

هشت کاکاسیاه کوچک به ِدُون رفتند،
یکی گفت همین جا میمانم و سپس هفت تا باقی ماندند.

هفت کاکاسیاه کوچک هیزم میشکستند،
یکی خود را تکه تکه کرد و سپس شش تا باقی ماندند.

شش کاکاسیاه کوچک با کندو بازی می کردند،
یکی را زنبور نیش زد و سپس پنج تا باقی ماندند.

پنج کاکاسیاه کوچک به دادگاه رفتند،
یکی قاضی شد و سپس چهار تا باقی ماندند.

چهار کاکاسیاه کوچک به دریا رفتند،
یکی را ماهی قرمز بلعید و سپس سه تا باقی ماندند.

سه کاکاسیاه کوچک به باغ وحش رفتند،
یکی را خرس بزرگی بغل کرد و سپس دو تا باقی ماندند.

دو کاکاسیاه کوچک در آفتاب نشتند،
یکی سوخاری شد و سپس یکی باقی ماند.

یک کاکاسیاه کوچک تنها ماند،
او رفت و خود را دار زد و سپس هیچ کدام باقی نماندند.

۱۰– تابوت های دست ساز

ــا یــک داســتان جنایــی  ــام کتــاب حــدس زده باشــید کــه ب ــا دیــدن ن احتمــاال ب
ــی  ــان کاپوت ــر تروم ــاز اث ــت س ــای دس ــم. تابوت ه ــر و کار داری ــال س ــام و کم تم
ــی  ــای غرب ــی از ایالت ه ــی در یک ــر طبیع ــای غی ــری مرگ ه ــک س ــاره ی ی درب
ــک  ــاوی ی ــام ح ــدادی پیغ ــه تع ــی ک ــد. زمان ــاش نش ــام آن ف ــز ن ــه هرگ ــت ک اس
تابــوت دست ســاز بــا عکــس خودشــان در تابــوت دریافــت کردنــد. بعــد از روزهــا 
ــت  ــان را از دس ــی جانش ــکل عجیب ــه ش ــراد ب ــن اف ــام ای ــت پیغ ــا از دریاف و  هفته ه

دنــد. می دا
تــا زمانــی کــه کارآگاه جیــک پپــر بــرای بررســی ایــن پرونــده مامــور می شــود. 
ــکاو  ــده کنج ــن پرون ــاره ی ای ــم درب ــی ه ــان کاپوت ــام تروم ــه ن ــری ب ــرد دیگ ــا ف ام
ــد.  ــات می کن ــاز ماق ــای دست س ــاره ی تابوت ه ــر درب ــک پپ ــا جی ــود و ب می ش
ــد آن  ــه نمی توان ــی دارد ک ــود مضنون ــرای خ ــر ب ــود پپ ــه می ش ــی متوج ــا کاپوت ام
ــیار  ــاب بس ــن کت ــای ای ــد. انته ــدا  کن ــی پی ــه مدرک ــر اینک ــد مگ ــتگیر کن را دس
ــه شــدت از آن  ــز اســت کــه اگــر روحیــه ی کاراگاهــی داشــته باشــید ب بحث برانگی

ــرد. ــد ب ــذت خواهی ل
این کتاب توسط بهرنگ رجبی در نشر چشمه به چاپ رسیده است.

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%B3_%D9%87%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF
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۱۱– قتل در قطار سریع السیر

ــف قطــار سریع الســیر روی  ــرف باعــث توق ــارش ب درســت بعــد نیمــه شــب ب
ــت  ــن وق ــده ای ای ــر کنن ــکل غافلگی ــه ش ــه ب ــس ک ــاری لوک ــود. قط ــل می ش ری
ــح می شــود یکــی از مســافران نیســت. یــک  ــا هنگامــی کــه صب ــر اســت. ام ســال پ
ســرمایه دار آمریکایــی کــه جســدش در کوپــه اش در حالیکــه تعــداد زیــادی چاقــو 
ــه ظاهــر هیــچ  ــه اش از داخــل قفــل اســت و ب ــدا می شــود. در کوپ خــورده اســت، پی
ــا در  ــوآرو اســت. آی ــول پ ــار هرک ــن قط ــی از مســافران ای ــا یک ســرنخی نیســت. ام

ــود؟ ــل نش ــی ح ــود معمای ــت می ش ــوآرو در آن اس ــول پ ــه هرک ــاری ک قط
ــوآرو و  ــول پ ــر هرک ــق شــخصیت بی نظی ــا کریســتی خال ــت، آگات ــه ی جنای ملک
ــار در قطــار  ــل، این ب ــم مارپ بســیاری شــخصیت فرامــوش نشــدنی دیگــر مثــل خان

ــی آورد. ــم در م ــه قل ــوآرو را ب ــول پ ــتان هرک ــن داس ــیر جذاب تری سریع الس
ایــن کتــاب توســط بهــرام افراســیابی ترجمــه شــده و در انتشــارات راد بــه چــاپ 

رســیده اســت.
 

۱۲– شرلوک هولمز

مگــر می شــود لیســتی از بهتریــن کتــاب هــای جنایــی و معمایــی نوشــت و نامــی 
ــل ســازنده ی  ــور کان دوی ــرد؟ آرت ــز نب ــان شــرلوک هولم ــن کاراگاه جه از بزرگتری
ــاه  شــخصیت شــرلوک هولمــز در یــک مجموعــه ۴ جلــدی و در قالــب داســتان کوت
ــی  ــا معرف ــه دنی ــر واتســون ب ــش دکت ــتیار محبوب ــز و دس ــاره ی شــرلوک هولم درب
کــرده اســت. اولیــن داســتانی کــه دویــل در آن کاراگاهــی جــذاب بــه نــام شــرلوک 
را بــه دنیــا معرفــی کــرد، پژوهشــی در اســکارلت نــام داشــت کــه زمــان انتشــارش 
ــم و  ــه فیل ــت ک ــر اس ــه ذک ــد.الزم ب ــل ش ــا تبدی ــن ه ــی از پرفروش تری ــه یک ب
ســریال های بســیاری براســاس کتاب هــای شــرلوک هولمــز ســاخته شــده اســت.

ــه  ــر ب ــی و در انتشــارات ذک ــب اهلل لزگ ــه ی حبی ــا ترجم ــاب ب ــه کت ــن مجموع ای
ــت. ــیده اس ــاپ رس چ

           بهترین کتاب های جنایی معمایی ؛ سخن پایانی

بهتریــن کتــاب هــای جنایــی و معمایــی کــه بــرای شــما در ایــن مقالــه آورده ایــم 
ــاال  ــما را ب ــب ش ــان قل ــم ضرب ــدازد، ه ــت می ان ــه وحش ــما را ب ــم ش ــان ه همزم
ــا ایــن حــال نمی توانیــد کتــاب را کنــار بگذاریــد و از خوانــدن دســت  می بــرد ولــی ب
ــد و از  ــود کنی ــی خ ــان وارد زندگ ــی هیج ــد کم ــت داری ــر دوس ــس اگ ــید. پ بکش
دغدغه هــای زندگــی روزمــره خــاص شــوید خودتــان را بــه خوانــدن یــک کتــاب 

ــد. ــوت کنی ــی دع ــی و معمای جنای


