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شنبه  ۲0مهر 1۳۹۲
روزنامه سینمایی

ﺩيگرانﭼﻪمﻲﮔﻮيﻨد؟

« -1
شون كانري» و «الك بالدوين»؛ درام جنگ
سرد را در سال  1990روي پردههاي سينما
آوردند.
«بالد
وين»
دربارهی «تام ِكلَنس��ي» مي
گويد« :گذراندن زمان با تام قبل از فيلمبرداري
بهترين
ق
سمت
ت
جربه
ي
كاري
من است .او باهوش
بود .يك قصهگوي تمام عيار و يك مرد واقعي».
-2
«
ديويد
شان
كس»
ناشر
كتاب
هاي او كه با « ِكلَن
سي» روي تمام رمانها و نوشتههايش كار
كرده ا
ست،
مي
گويد:
«او
يك
نويس
��نده
ي كامل بود.
او تريلر مدرن امروزي را خلق كرد و يكي از
خيال
پرداز
ترين
قصه
گ
ويان
عصر
خ
ودش
بود.
من
و 10ميليون خواننده در سراسر جهان دلتنگ
او خ
واهيم
شد».

-3
«ايوان هلد» رئيس انتشارات  G. Pدربارهي او
ميگويد« :اين افتخار است كه «تام كلنسي»
را بشن
اسيم
و
با
كا
رهاي
او
و
كتابهاي بينظيرش
آشنا شويم .او جلوتر از اخبار و به شكل عجيبي
جلوتر
از
زمان
خ
ودش
بود.
انت
ش��ار كتابهاي او در
هر زماني هيجانانگيز است .همهي اعضاي
انتشارات  G. Pو همهي طرفداران
او در سراسر دنيا برايش دلتنگ ميشويم».

تام كلنسي
پدر تريلرهاي مدرن
درگذشت

ﺧاﻟقﺭمانﻫاﻱﭘﻠﻴﺴﻲ
ياطراحﺗرﻭﺭيﺴﻢ؟

دريايي سرﺥ» و «بازيهاي ميهنپرستان»
«تام ِك َلنسي» نويسندهي داستانهاي هيجانانگيز كه پر فروشترين كتابهايش «شكارچی زير
ِ
ملينا حاجبي تبديل به فيلمهاي پر سر و صدا شدهاند ،اول اكتبر در 66سالگي درگذشت .رمان « ِك َلنسي» با عنوان «شكارچي زيردريايي سرﺥ» در سال،1۹84
او را به سوي شهرت ،شانس و جايگاه محبوبترين قصهگوي آمريكا سوق دادِ .ك َلنسي «به نوشتن» تريلرهاي دقيق و متمركز روي دسيسههاي
سياسي و تاكتيكهاي نظامي و تكنولوژيهاي ارتشي مشهور بود .بر اساس گزارشهاي وب سايت شخصي او 17 ،كتاب از  ۲8كتابش در ليست پرفروشهاي
نيويورك تايمز قرار گرفتند و خيلي از آنها جايگاه اول اين فهرست را به خود اختصاص دادند .او همچنين طراح مجموعهاي از بازيهاي ويدﺋويي مانند «رنگينكمان
ششم»« ،روح ركون» و بازي «اسﭙيليتر سل» است .او طي مصاحبهاش با «ولﻒ بليتزر» خبرنگار  ،CNNدر آگوست سال  ۲00۳ميگويد كه هميشه مراقب بوده تا
اطالعات محرمانه و جزﺋيات فوقسري ارتش آمريكا را آشكار نكند .اين مصاحبهي جذاب و خواندني در مالقات «بليتزر» با «كلنسي» در نيويورك تهيه شده است.
بخوانيد و از خواندن حرفهاي مرد هيجانانگيز لذت ببريد:
متوجهجزﺋياتتكنيكيرمانهايشمابشوند؟
ضي از نويس�ندهها،
مانطور كه ميدانيد بع
ه
تيت�ر خبرها بيرون
اس�تانهاي خود را از
د
اي آن رفتيد و ماجراها
ميكشند ،اما شما ور
دي را خلق ميكنيد كه
و موقعيتهاي جدي
هاازآنهاايدهبگيرند.
مكناستتروريست
م
ظرخودتانچيست؟
ن
ه�واداري از اس�امه
من هي�چ نام�هي
دمام�ا نميدانم چند
ب�نالدن دريافت نكر
افغانس�تان به فروش
تا از كتابهاي من در
ن باره با بازاريابهاي
رفتهاند ،شما بايد در اي
زيادنگرانايدهگرفتن
كتابصحبتكنيد.من
داستانهايمنيستم.
تروريستهااز
ستيد؟ از آنجا كه شما
چرا در اين باره نگران ني
ظر نظام�ي ،دربارهي
نين صراحتي از نقطهن
با چ
يومرگبارمينويسيد.
عملياتواقع
را ك�ه دربارهي ارتش
گاه هم�هي آن چيزي
من هيچ
شما بهتر از من اين را
انهايم بيان نميكنم.
سيا ميدانم ،در داس�ت
ازمان

وس
ميدانيد.
زياديرابيانميكنيد.
طالعات هس�تند كه
امااطالعات
بيان ميكنم .خيلي ا
زي را كه امن اس�ت،
من آن چي
خطهوايينوشتيدكه
ارهیآنهانمينويسم.
بر،طرحيبرايتبليﻎ
درب
بلازواقعهي 11سﭙتام
كهابيرونميرفتند
شماسالهاق
دهشدهبود كه اينموش
وشكهاي كروز استفا
در آن ازم
ازمردمراميكشتند.
ن موشكها به داخل
وبعضي
ي ديوانه داشتم كه با اي
له .من يك خلبان ژاپن
ي ندارد كه باور كنم،
ب
پرواز كرد اما هيچ دليل
ساختمان كامﭙتل
تههايمنراميخواند.
اسامهبنالدننوش
كا ِر زيادي هس�تند
اي خالف
ن هم موافقم .اما آدمه ِ
م
د .بيشتر به ما بگوييد
هاي شما را ميخوانن
كه نوشته
د؟ دربارهي نوشت ِن چه
در ذهن شما ميگذر
چه چيزي
مردد ميشويد؟ به نظر
ي در داستانهايتان
نوع اطالعات
خوبچگونهبايدباشد؟
كطرحوخ ِطداستاني
شما!ي
برايداليلتبليغاتي،
وقتقصدنداشتمكه
منهيچ
خط�ر ميان�دازد ،در
�ه امنيت مل�ي را به
چيزي ك
يداينكارراانجامدهيد.
انكنم.شماهمنميتوان
داستانهايمبي
يا سرويس اطالعاتي
وس�تانتان در دولت
آيا تا بهحال شده از د
يكهدرداستانهايتان
كابﭙرسيدايناطالعات
اياالتمتحدهيآمري
ورصدمهميزنديانه؟
ش
قرارميدهيدبهك
دريايي بحﺚ مفصلي
دوس�تانم در نيروي
يك بار با يكي از
اي او تعريﻒ كردم و او
را كه ميدانس�تم بر
كردم .من داستاني
اي كسي تعريﻒ نكن.
يچگاه اين داستان را بر
گفت كه «تام» ه
همهمينكارراكردم.
يهاي از شك و ترديد
من
اين داستان را در س�ا
و شما هميش�ه
نگهداشتيد؟
ال بروم .بيان اطالعات
خواهم به زندان ف�در
من نمي
درنتيجه انجام اين كار
ه ،غيرقانوني اس�ت.
محرمان
اشتباهاست.
انهايشماچيست؟
بهترينبخشداست
ط�رح اوليه اس�ت.
رين بخش ,نوش�تن
بهت
داستانتاثيرمستقيم
ايثانويهنيزگاهيدر
المانه
استفاده ميكنم چون
گذارند .بنابراين از آنها
مي
كهمفيدهستند.
خوانندهها ميتوانند
ش�ما فكر ميكنيد كه
آيا

به نظر من توصيﻒ ابزاري كه ش�خصيتهاي داستان از آنها
اس�تفاده ميكنند تا به نوشتههاي من حس�ي واقعي ببخشند،
ضروري اس�ت .براي همي�ن ،من از آنها اس�تفاده
ميكنم .ش�الودهي واقﻊگرايي باعﺚ غنيبودن و
معقولبودنداستانميشود.
ش�ما چگونه هويت «جك راين» قهرمان اصلي
داستانهايتانرابرايخوانندگانحفﻆميكنيد؟
مش�خصا بيش�تر م�ردم خ�ود را مج�اب
ميكنند كه انساني معمولي باشند .درنتيجه
با يك شخصيت معمولي بيش�تر از «بتمن»
همذاتپنداري ميكنند .پس ش�ما بايد يك
انسانمعموليخلقكنيدوآنرادرموقعيتهاي
سختوجديقراردهيد.ايندقيقاهمانتكنيكي
استكههيچكاكدرفيلمهايشاستفادهميكرد.
«جك راين كوچك» يك جاسوس نسل جديد ،چه تفاوتي
با پدرش دارد؟ خيلي از ما پدرش را نه در كتابها بلكه از فيلمها
بهيادداريم.
«جك»ازكالﺞفارغالتحصيلشدهوخيليباهوشاستويك
شغلخانوادگيراادامهميدهد.
آياپدرشدربارهيشغلاو،ابرازرضايتوخوشحالينميكند؟
پدرشچيزینميداند.منهنوزتصميمنگرفتمكهواكنشپدر
«جك»درپيبردنبهشغلپسركوچكشچگونهباشد.
هنگاميكهازرويكتابهايتان،فيلمساختهشد،شماباهاليوود
به مشكل برخورديد .بدترين اتفاق در ارتباﻁ با هاليوود چيست؟
هنگاميكهآنهاتالشميكنندتايكرمانرابهفيلمتبديلكنند؟
خيلي جالب نيس�ت .كتاب و فيل�م؛ دو نوع هن�ر متفاوت با
قانونهاي گوناگون هستند .به همين دليل رمان هيچگاه دقيقا
بهفيلمبرگرداندهنميشود.فيلمهاييكهازكتابهايمنساخته
شده ،غالبا راهي متفاوت از چيزي را كه من در ذهن داشتم ،پيش
ميگيرند .درضمن آنها به من پول دادن�د و كتاب من را خريدند.
گويي حق بازي كردن با طرح اصلي داستان و تغيير آن را خريده
باشند.
يعني شما هيچ گونه كنترل هنري روی فيلمهاي ساخته شده از
كتابهايتاننداشتيد؟
تنها كسي كه كنترل هنري دارد ،كارگردان است.
كارگردان،بيانديگريازخدادرهاليووداستيعني
قدرتمطلق.
بنابراي�ن آنها ه�ر كاري كه بخواهن�د ميكنند.
آنها ميتوانند كتاب ش�ما را نابود كنند و ش�ما
نميتوانيدهيچاعتراضيبكنيد؟
نهبدونتفنﮓپر)ميخندد(كهالبتهاين
نشانهيبيادبياست.
نصيحت ش�ما ب�ه نويس�ندگان تحت
تاثيرتانچيست؟
يكيازشرايطوتواناييهايضروري
براييكنويسنده،تداوماست.شمابايد
بنويسيد حتي اگر نوشتههايتان كتاب
نشود .تالش نكنيد كه يك اثر هنري خلق
كنيد بلكه فقط داستان را تعريﻒ كنيد .اگر
جذاب باشد ،مردم آن را ميخوانند .مقصود
وهدفنوشته،خواندهشدناست؛چيزيكه
منتقدان هيچگاه به شما نميگويند ...پايه
و اساس نوشتن يك رمان ،داستانگفتن
است.

ماﺟراﻫاﻱﺩنﺒاﻟﻪﺩاﺭ»ﺟﻚﺭايﻦ«

نويسندهی آمريكايي «تام ِكلَنسي» كه آثار او بيش��تر به ماجراهاي ارتش و سازمان اطالعاتي
اياالت متحدهي آمريكا ،تروريسم و مشكالت جهان ميپردازد 28،اثر از خود به جاي گذاشته است.
با آثار او و قهرمان كتابهايش «جك راين» بيشتر آشنا شويد.

شكارچی زيردريايي سرﺥ

زيردريايي موشكي بالستيك شوروي در تالش
اس��ت تا به مرزهاي اياالت متحدهی آمريكا نفوذ
كند اما به ناوگان اقيانوس اطلس دس��تور دادهاند
به هر قيمتي كه شده آن زيردريايي را پيدا و نابود
كنند .آيا زيردريايي سرﺥ ميتواند با خيال راحت
به اياالت متحدهی آمريكا برسد؟  199ويرايش از
اين كتاب بين سالهاي 1980تا 2010به 16زبان
منتشر شده است.

بدهي افتخار

يك سرمايهدار ژاپني به دنبال انتقام مرگ پدر
و مادر خ��ود در طول جنگ جهان��ي دوم در اياالت
متحدهی آمريكاس��ت كه جهان را به سمت جنگ
جهانيديگريميكشاند«.جكراين»مشاور
امنيتمليرئيسجمهور،وظيفهیمتوقف
ك��ردن او را دارد 101.ويراي��ش بي��ن
س��الهاي 1990تا 2011به 20زبان
دنيامنتشرشدهودر 4084كتابخانهدر
سراسرجهاننگهداريميشود.

خطر آني و عيان

ترور مﺄمور رس��مي اياالت متحدهي آمريكا و
ديدار رئي��س «اف بيآي» با مافي��اي مواد مخدر
كلمبيا موجب بررس��ي روابط مرموز و مخفيانهي
اياالتمتحدهيآمريكاوكلمبياتوسط«جكراين»
شد 152.ويرايش از اين كتاب بين سالهاي1969
تا  2010به  17زبان ترجمه و منتشر شده است و
در  4485كتابخانه در سراس��ر دنيا در بخش ويژه
نگهداريميشود.

مبلغي براي همهي ترسها

يك اتفاق وحش��تناك باعث غوطهور ش��دن
دنيا در يك بحران هس��تهاي خطرناك ميشود.
رئيسجمهور آمريكا متهم به بيكفايتي ش��ده و
«جك راين» از رئيس «اف بيآي» براي جلوگيري
از فاجعهی جهاني كمك ميطلبد 118.ويرايش به
 18زبان دنيا بين سالهاي 1991تا 2011منتشر
شده و توس��ط  4243كتابخانه در سراسر جهان
نگهداري ميشود.

بدون پشيماني

«جان كلي» با يك زن جوان با گذشتهاي تيره و
تاريك آشنا شد و هنگامي كه گذشتهي او به شكل
وحشتناكيعيانميشود«،كلي»تصميمبهانتقام
ميگيرد درحاليكه پنتاگون نيز نقشههايي براي
«جان كلي» دارد 106 .ويرايش در بين سالهاي
 1993تا  2010به  17زبان دنيا منتش��ر ش��ده و
توسط 4014كتابخانه نگهداري ميشود.

كاردينال كرملين

«جك راين» تحليلگر سازمان سيا
بايد س��رهنگ «فيليت��و» باالترين عامل
آمريكاي��ي در كرملي��ن را از  KGBب��راي
مسابقهيساختاولينجنگستارگانبااستفادهاز
سيستم دفاع موشكي نجات دهد 88.ويرايش بين
سالهاي  1988تا  2010به  15زبان دنيا منتشر
شده و توسط 4128كتابخانه نگهداري ميشود.

طوفان سرﺥ

هنگاميكهمسلمانانتندرو،مجتمعكليدينفت
اتحاديهی جماهير شوروي را نابود ميكنند ،روسها
نقشهيپرحيلهوديپلماتيكخودرابرايايجادتشنﺞ
در خليﺞ فارس پياده ميكنن��د 126 .ويرايش از اين
كتاب به  16زبان دنيا بين سالهاي  1983تا 2010
منتشر شده و در  4161كتابخانه در سراسر
جهاننگهداريميشود.

بازيهاي ميهنپرستان

در حي��ن گذران��دن تعطي��الت در لن��دن،
«جكراين» تحليلگر سازمان سيا ،شاهزاده ولز را از
يك حملهي تروريستي نجات ميدهد و به قدرداني
ملت دس��ت مييابد و با خطرناكترين دشمنان
شاهزادهمواجهميشود 115.ويرايشبينسالهاي
 1987تا  2011به  19زبان منتش��ر شده و توسط
 4192كتابخانهدرسراسردنيانگهداريميشود.

