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 ميالدي در دون شاير ، منطقه اي كه اكثر 1890آگاتا مري كالريسا ميلر در سال 

.داستان هاي وي در آن اتفاق مي افتد ، متولد شد  

در همان سال ها بسيار به خواندن كتاب هاي . در ده سالگي پدرش را از دست داد

، )  اليور تويست–كاپرفيلد  ديويد -آرزو هاي بزرگ (جين استين ، چارلز ديكنر 

كه واقعا شايسته لقب سر به (لمز ون دويل خالق شخصيت شرلوك هناسرآرتور ك

 با كلنل آرشيبالد كرستي ، يك 1914در سال . عالقه داشت) معناي سرور است

 مادرش را از دست داد و در 1926سال . شاهزاده ي اشرفزاده انگليسي ازدواج كرد

.علومي از شوهرش جدا شدهمان سال به داليل نام  

 با سرماكس مالون زمين شناس و استاد دانشگاه 1930آگاتا كريستي در سال 

 زيادي را از تاگاتا كريستي در ازدواج اول خود ، تجربيا. اكسفورد ازدواج كرد

محيط اشرافي انگلستان به دست آورد و در زندگي با همسر دومش كه باستان 

هاي زيادي به مشرق زمين كرد ، با آداب و رسوم شناس بود و آگاتا با وي سفر

وي متاثر از دو عامل ياد شده شروع به . زندگي مردم در اين مناطق آشنا شد

در واقع آگاتا كريستي دمباله رو كارهاي پليسي . نگارش داستان هاي جنايي كرد

.ولي روش تازه تر و در واقع پيشرفته تري در پيش گرفت. ن دويل بودناك  

قهرمانان اصلي داستان هاي او ، . زديك به صد اثر از خود به جاي گذاشتوي ن

.  بودندارووپيرزن انگليسي به نام جين مارپل و يك كاراگاه بلژيكي به نام هركول پو

نمايشنامه معروف او به نام تله . وي نمايشنامه نويس زبردست و توانايي نيز بود

 كه عنوان ملكه ي جنايت را نصيب موش از نمايشنامه هاي مشهور و معروف اوست

!وي ساخت  

در اين قسمت براي شما چندين اثر از ملكه ي جنايت ، آگاتا كريستي را نام مي 

:برم  



 
انگشت متحرك، آنها وارد بغداد شدند، آن يا ام، آالمان، اسرار خانه ييالقي چيمن، اسرار 

ر، سرودهاي غم انگيز، ده سيستافورد، اتل متل توتوله، آينه شكست از اين سر، تا آن س
سياهپوست كوچك، به طرف صفر، بيراهه سرنوشت، بوي تند پول، بعد از مراسم تدفين، 

پس از تشييع جنازه، پرده، پنج خوك كوچك، پايان پيام در بامداد، تارعنكبوت، مهمان ناخوانده، 
، رمز قطار اي در ميان كبوتران، حماقت مرده اي براي مرگ، مرگ در رود نيل، گربه نقشه

آبي، راز كوه نور، سرود غمگين، سرود مرگ، تله موش، مرگ راجر آكرويد، جسد، خانه مخوف، 
خنجر خونين، قتل، قتل در قطار سريع السير شرق و غرب، قتل در آپارتمان استايلز، قتل 
خانم مگ گينتي، قتل در سه پرده، قبرس غمگين، قتل اعالم شده، قتل در كرانه نيل، قتل 

وز، قتل در زمين گلف، قتل در ويكاريچ، قتل در بين النهرين، قتل در خانه كوچك سبز، مرم
هاي روي  شود، قتل با آينه، كارت  قتل براي كريسمس، قتل آسان است، قتل اعالم مي

ميز، چهار تبهكار مخوف، ماجراي شب پيروزي، مرگ در آسمان، خانه وحشت، مالقات با مرگ، 
طه مرموز در دهكده استايلز، مرگ فراموش شده، مرگ روتيل، شيطان جنايات اي دي سي، راب

زير خورشيد، مسافر فرانكفورد، رؤيا، ماجراي آشپز گمشده، خانه ييالقي استايلز، خانه در شيراز، 
سرقت جواهرات پرنس علي يوسف، راز حباب ها، سيزده نفر در سر شام، در بهاران از تو 

هاي  شده، نخست وزير ربوده شده، النه زنبور، سيبدورم، مهماني شب مقدس، برگ گم
سرارآميز آغشته به خون، شاهد بي زبان، ماجراي گورستان مصري، جعبه شكالتي، ماجراهاي ا

استايلز، دشمن نهان، مرد در لباس قهوه اي، هفت ساعت شماطه دار، دكتر شپارد سر، ميز 
 – بي –صبحانه، خطر در اندهاوس، چرا آنها از ايوانس سؤال نكردند، جنايت به ترتيب اي 

سي، مرگ در ابرها، زندانبان مخوف، سرو غمگين، شيطان زير آفتاب، مسائل سيزده گانه، ان 
آيد، مرگ بعد از ساعت ها، خانه كج، جيبي پر از   م، جسد در كتابخانه، مرگ در پايان مييا ا

هاي بسيار تا مرگ، شرارت مرد مرده، ساعت چهار و پنجاه دقيقه، گواهي بي  چاودار، گام
گناهي، ساعت ها، راز كاراييب، ناپديد شدن آقاي داوين هاين، در هتل برترام، سومين 

كند؟، چهار قدرت بزرگ، خطر در   الب كفشم را ببند، چگونه باغ شما رشد مي دو، ق–دختر، يك 
آخرين خانه، و سپس هيچ نبود، فرشته انتقام، سيانور نوراني، راز قصر چيم نيز، مرگ لرد اجور، 

قتل در اويانت، اكسپرس، اسب رنگ پريده، اسب كم رنگ، گناه مضاعف، شاهد براي 



 دقيقه، جنايتكاران در لندن، ده تبهكار بهت آور، عدالت تعقيب، آقاي براون، پنج و ده
آسمان، قتل در ساحل دجله، كشتي بالدار، گناهكار كيست، گناه كبيره، راز قصر چيمنز، آخرين 

هاي پوارو، برنده سرگردان، پاداش جنايت  پرونده پوارو، اتفاق بعد از شام، اولين پرونده
داد پايان پيام، پوارو و جعبه مرگ، پول، ارباب بدي مرگ است، پوارو در هانتربري، پنج بام

است، جاسوس يا جاسوسه، جعبه شكالت، جنايت خفته، جنايت در سالگرد قتل، جنايت در 
هاي خيابان هيكوري، خانه وحشت، عروسكي در دودكش نجاري،  مجتمع مسكوني، جنايت

د، قتل با كتاب جادو، مرگ رس  ماجراهاي خانم مارپل، قتل در خانه كشيش، شيطان به قتل مي
به سبك پوارو، رعب في المدينه، جريمه، في وادالنيل، مثلث رودس، وقتي وجدان بيمار 

شود، گرفتاري در خليج پولنسا، راز آينه شكسته، ساعت صفر، قتل در بالماسكه، راز پرونده   مي
 خطر، شاهد قتل، مختومه، تراژدي در سه پرده، شروري كمتر، قتل در آشيانه كتاب، كمينگاه

شناخت اساطير چين، قتل خاموش، فرجام، نگاه مرگبار، قتل در آينه، قتل در مدوبانك، مسافر 
فرانكفورد، قتل يك جاسوس، قاتلي در بغداد، هتل برترام در مه، تبهكار لندن، ديگر كسي آنجا 

.١٩باقي نماند، النه حشره و قتل در خانه شماره   
ار سالگي يكي از زيباترين داستان هاي هود را به نام آگاتا كريستي در چهل و چه

وي عالوه بر آثار پليسي خود ، آثار . قتل در قطار سريع السير به چاپ رساند

وي براي آثار . رمانتيك هم دارد كخ در بهاران از تودورم برگزيده اين آثار است

م ملكه ي سرانجا. رمانتيك خود از نام مستعار مري وسماركوت استفاده مي كرد

. در گذشت1976جنايت ،آگاتا كريستي، در سن هشتاد و شش سالگي در سال   

براي آشنايي بيشتر با اين نويسنده ي مشهور تكه اي از بهترين كتاب هاي او را مي 

:نويسم  

 

    جنايت خفتهجنايت خفتهجنايت خفتهجنايت خفته



 
:گوئندا در حالي كه به سرعا حرف مي زد گفت  

ي كنيد كه من شما فكر م.  گمان مي كنم كه شما باور نمي كنيد-
درست در آخر . ناگهان اتفاق افتاد. دچار هيستري هستم و يا عجيب و غريبم 

ناگهام به . اصال به فكر خانه نبودم. من داشتم از تئاتر لذت مي بردم. ماجرا
.وقتي كه ام مرد آن كلمات را گفت. كامال بدون اختيار. سرم زد  

:رار كرددر اين زمان گوئندا با صداي كوتاه و لرزان تك  
من به آنجا . آن زن در جواني مرد.  صورتش را بپوشان، چشم هايم را مي زند-

ديدم كه . از الي نرده ها به پايين هال نگاه كردم. روي پله ها. برگشتم
. موهايش كامال طاليي بود. دراز به دراز مرده بود. آن زن آنجا افتاده بود

و يك نفر آن كلمات را , ه بود ، خفه شد. او مرده بود. كامال كبود صورتش 
خاكستري و .  و من دست هايش را ديدم.بان آوردزبا همان هولناكي و 
.آن زن مرده بود.وحشتناك بود, پنجه ي ميمون بود. چروك، دست نبود  

:خانم مارپل به آرامي پرسيد  
  چه كسي مرده بود؟-

:گوئندا بي اختيار و به سرعت جواب داد  
هلن...ل ه-  
 



:آگاتا كريستي آشنا مي سازماين قسمت شما را بيشتر با كاراگاه هاي در   

 هركول پووارو

بود كه پا به جهان ) اسرار خانه ي ييالقي استايلز ( رمان  در پوواروي مشهور

كارآگاه پووارو كه سبيلي براق و موهايي روغن زده دارد ، كارآگاه . گذاشت 

در . او قبالً در بلژيك پليس بوده ، اما بعداً استعفا داده است . خصوصي عجيبي است 

وي كه آدمي . د از استعفا ، قهرمان داستان هاي خانم كريستي شده است واقع بع

مغرور ، مودب و كمي هم بامزه است ، با زباني صحبت مي كند كه مخلوطي از 

ولي او با اينكه در آثار خانم كريستي آدمي ريزه . انگليسي و كمي فرانسوي است 

سلول هاي ) به قول خودش ( ( (چرا كه هميشه با . ميزه است ، اما مغز بزرگي دارد 

و با استفاده از روان شناسي ، گره ي كور هر جنايتي را باز )) ريز خاكستري مغزش 

.مي كند   

اما باالخره در .  اثر آگاتا كريستي بود 75 اثر از 41اين كارآگاه مشهور ، قهرمان 

.در اثر بيماري قلبي و آرتروز دار فاني را وداع گفت )) پرده (( رمان   

 

 جين مارپل

 

اين قهرمان پيرزني به . اما كريستي غير از پووارو ، قهرمان ديگري نيز خلق كرد 

مارپل زني مجرد و بسيار باهوش است و همه چيز را با عينك . اسم جين مارپل بود 

 هميشه مضطرب و منتظر اتفاق بدي است  به عالوه ، او. شك و ترديد نگاه مي كند 

اين پيرزن با . يش درست از آب در مي آيد عجيب اينكه اغلب هم پيش بيني ها. 

اينكه مثل پووراو مغزي پيچيده دارد ، اما نتوانسته شهرتي به اندازه ي پووراو به 

.دست آورد   



يا به قول ( منتقدان مي گويند علت اينكه صدها ميليون نسخه از آثار آگاتا كريستي 

در سراسر جهان به فروش رفته ، اين است كه داستان هاي ! ) آن ها ملكه ي جنايت 

آدمي عجيب است و داستان هايش اكثراً در ) پووراو ( پليسي او پيچيده و قهرمان او 

به عالوه ، او دائم خواننده ي خود را .  ثروتمندان و اشراف اتفاق مي افتد خانه هاي

گمراه مي كند و چون خواننده تا آخر داستان حدس هايش درباره ي قاتل غلط از 

باالخره آن ها مي . آب در مي آيد ، داستان را تا پيدا شدن قاتل دنبال مي كند 

است كه خوشبختانه به )) ر آكرويد قتل راج(( گويند بهترين اثر آگاتا كريستي 

.فارسي هم ترجمه شده است   

 

 سالگي يكي از بهترين و زيباترين داستان هاي خود را با نام 44كريستي در آگاتا 

عالوه بر آثار پليسي خود ، ولي . پ رساندقتل در قطار سريع السير نوشت و به چا

براي آثار وي . آثار رمانتيم هم دارد كه در بهاران از تودورم برگزيده اين آثار است

.  كردرمانتيك خود از نام مستعار مري وس ماركوت استفاده مي  

! درگذشت1976سرانجام ملكه ي جنايت ، آگاتا كريستي ، در سال   

 

كتابخانه مجازي ستاره قرمزجمع آوري شده توسط ابليس ، در   

 


