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دفاع«هاروکیموراکامی»ازرمانجدیدش

«جو پسکی» به فلم جدید
اسکورسیزی پیوست

پسازاعتراضهواداران

«هاروکــی موراکامی» که اخیرا رمــان دوجلدی «قتل
افسر شوالیه» را روانه بازار کرده ،در مصاحبهای کوتاه از
مضمون کتاب خود دفاع کرد.
«استریتس تایمز» نوشت :اثر جدید «هاروکی موراکامی»
نویسنده سرشناس جاپانی چندی پیش در میان صفهای
شبانه هوادارانش پشت در کتابفروشیها ،عرضه شد اما
پس از گذشــت چند روز برخــی از هموطنان او درباره
محتویات آن لب به اعتراض گشودند.
«موراکامی» در این رمــان  ۲۰۰۰صفحهای که از روز ۲۴
فبروری روانه بازار شده ،به کشتار نانجینگ پرداخته که
از مسائل حساس کشورش محسوب میشود .در جریان
جنگ چینیهــا و جاپانیها در ســال  ،۱۹۳۷نیروهای
جاپان بین  ۴۰تا  ۳۰۰هزار تــن از مردم نانجینگ را (که
در آن زمان نانکینگ خوانده میشد) ،به طرز وحشیانهای
کشتند و به زنها بیحرمتی کردند .اما نکته اینجاست
که تعداد قربانیان این کشــتار جمعی همیشه مورد بحث
بوده؛ چین مدعی اســت تعداد این افراد حدود  ۳۰۰هزار
تن بوده اما تاریخدانان جاپانی نوشتهاند این رقم بین ۴۰
تا  ۲۰۰هزار نفر بوده است.
بعد از این قتل عام ،تمام مدارک موجود از این حادثه در

ارتش جاپان مخفی شد یا عمدا از بین رفت و حاال با وجود
تعداد زیادی عکس از پیامدهای این حادثه وحشــتناک،
برخی از جاپانیها مدعی هســتند که کشتار نانجینگی
وجود نداشــته و یا چینیها آن را بزرگنمایی کردهاند.
با وجود تمام این حواشــی« ،موراکامی» که مشهورترین
نویسنده حال حاضر کشورش محسوب میشود ،در رمان
جدید خود به این مساله پرداخته و تعداد کشتهشدگان
حادثه نانجینگ را  ۴۰۰هزار نفر ذکر کرده است.
برخی از خوانندگان کار جدید «موراکامی» او را به «جعل
واقعیتها برای بــردن جایزه نوبل ادبیات» متهم کرد ه و
مدعی شــدهاند که اتفاقی به نام کشتار نانجینگ «هرگز
وجود نداشته است».
این نویســنده مطرح که معمــوال از مصاحبه و حضور
در جمعهای عمومی گریزان اســت ،چند روز پیش در
مصاحبهای کوتاه با یک روزنامه جاپانی گفت :ما باید در
مقابل تغییر تاریخ مبارزه کنیم.
او در جواب خبرنگاری که پرســید چرا به این مســاله
پرداختید ،اظهار کرد :چــون تاریخ ،خاطره جمعی یک
ملت اســت .من فکر میکنم اشــتباه بزرگی است که
گذشــته را فراموش کنیم یا خاطرات را با چیز دیگری

جایگزین کنیم.
نویســنده «کافکا در کرانه» ادامه داد :رماننویسها در
عملکردشان محدودیت دارند اما برای ما این امکان وجود
دارد تا در قالب داســتانگویی ،در برابر چنین نیروهایی
بجنگیم.
«موراکامی» اغلب به خاطر محکوم کردن کشور خودش
در جریان جنــگ جهانی دوم ،مورد انتقاد قرار میگیرد.
او در ســال  ۲۰۱۵گفت که جاپان باید اینقدر از چین و
کره و دیگر کشــورهایی که در قرن بیستم درگیر جنگ
شــدند ،عذرخواهی کند تا تمام قربانیان به اندازه کافی
عذرخواهی او را بشنوند.
«قتل افسر شــوالیه» پس از « »۱Q۸۴که در سال ۲۰۰۹
منتشر شد ،اولین چندجلدی «موراکامی» است که یک
هفته پیش با حضور هوادارانش در صفهای شبانه پشت
در کتابفروشیها وارد بازار شــد .این اثر تنها در روز
نخست انتشــار در جاپان یک میلیون و  ۳۰۰هزار جلد
فروخت .کتاب جدید این رماننویس در دو جلد با عنوان
«ایدههای در حال ظهور» و «اســتعاره برانگیزاننده» به
چاپ رسیده است.
داســتان این رمان درباره نقاشــی  ۳۶ســاله است که
همســرش از او جدا میشــود و او به خانهای قدیمی در
مناطق کوهســتانی توکیو نقل مــکان میکند .اتفاقات
عجیبی در این خانه برای شــخصیت اصلی داســتان
«قتل افسر شــوالیه» رخ میدهد که آشــنایی با یک
همســایه و پیدا کردن تابلو نقاشی که نامش را به کتاب
«موراکامی» قرض داده ،از آن جمله هســتند .نویسنده
«کافکا در کرانه» پیش از انتشــار کتاب جدیدش آن را
«داستانی عجیب» دانسته و اعالم کرده بود که میخواهد
خوانندگان خودشــان این اثر را کشــف کنند؛ بنابراین
هیچگونه اطالعاتی درباره موضوع این رمان دوجلدی در
بازار نشر منتشر نشده بود.
»هاروکــی موراکامی» بیشتر کتابهایش را به ســبک
ســوررئال به نگارش درآورده اســت و آثارش تاکنون
به بیش از  ۵۰زبان برگردانده شــدهاند .هر سال نام این
نویســنده به عنوان یکی از نامزدهای نوبل ادبیات بر سر
زبانها میافتد ،اما او هنوز موفق به کســب این افتخار
نشده است.

جو پســکی بازیگر قدیمی اعالم کــرد در فلم جدید
مارتین اسکورسیزی بازی میکند و با این خبر با شادی
طرفداران این فلم و بازیگر همکارش رابرت دنیرو روبه
رو شد.
به گزارش آسوشیتدپرس ،جو پسکی پس از انکار بسیار
درنهایت پذیرفت تا یکــی از بازیگران فلم «ایرلندی»
اسکورسیزی باشد.
بازیگر اسکاری فلم «رفقای خوب» از دهه  ۱۹۹۰تقریبا
بازنشسته شده و پس از مدتها در سال  ۲۰۱۵صدای او
در یک فلم انیمیشن شــنیده شد .وی از سال  ۲۰۱۰که
نقشــی کوتاه در یک فلم کمدی داشت ،در فلمی بازی
نکرده و فلمی که دنیرو ســال  ۲۰۰۶با عنوان «چوپان
خوب» کارگردانی کرد ،تنها فلم جدی او بود.
اما به گفته تما شــونمیکر تدوینگری که سالهاست
با اسکورســیزی همکاری میکند ،او قرار است در فلم

«مارگارت اتوود» از رقابت
«بیلیز» جا ماند

اســامی نامزدهای بخش نهایی جایزه ادبیات داستانی
زنان «بیلیز» بدون حضور «مارگارت اتوود» اعالم شد.
«گاردین» نوشــت :هیات داوران جایزه ادبی «بیلیز»
 ۲۰۱۷نام شــش نویســنده را به عنوان راهیافتگان به
مرحله نهایی این دوره معرفی کرد.
با اینکه نویســندگان سرشناس و برنده جوایز «بوکر»،
«بیلیز» و «گیلر» توانسته بودند در مرحله نخست توجه
داوران را بــه خود جلب کنند ،از آن میان تنها «مادلین
تین» توانســت به مرحله نهایی راه پیدا کند .نام رمان
«تین» نویسنده کانادایی که جزو نامزدهای نهایی جایزه
«من بوکر»  ۲۰۱۶نیز بــوده« ،نگو ما هیچ چیز نداریم»
است.
«مارگارت اتوود» نویسنده مشــهور کانادایی و برنده
«بوکر»  ۲۰۰۰که مشهورترین نام در فهرست نامزدهای
اولیه «بیلیز» امسال بود ،موفق به ادامه این رقابت ادبی
نشــد .او به خاطر کتاب «فرزند ساحره» که بازآفرینی
نمایشنامه «طوفان» شکسپیر است ،برگزیده شده بود.
یکی از انتخابهــای عجیــب داوران در این مرحله،
رمان علمی ـ تخیلی «قدرت» اســت که به قلم «نوامی
آلدرمن» نوشته شده است .تاکنون به ندرت دیده شده

نبردبریتانیاسوژهیفلم«ریدلیاسکات»
کمپانی فاکس خبر داد که «ریدلی اسکات» ساخت فلمی
جدید درباره نبرد هوایی در جریان جنگ جهانی دوم را
بر عهده خواهد گرفت.
به نقل از گاردین ،این پروژه ســینمایی که «اســکات»
سالهاست فکر ســاخت آن را در سر دارد ،درباره نبرد
بریتانیا یکی مهمترین رویدادها در جریان جنگ جهانی
دوم اســت که در آن نیروی هوایی آلمان نازی با بمباران
هدفهای نظامی و صنعتی بریتانیا قصد داشت زمینه را
برای حمله و اشغال این کشور فراهم کند.
آخرین بار در ســال  1969فلمی با عنوان «نبرد بریتانیا»
با بازی «الورنس اولویه»« ،کریســتوفر پالمر» و «مایکل

2866

کین» و به کارگردانی «گای همیلتون» درباره این موضوع
ساخته شده است.
«ریدلی اســکات» اخیر ســاخت فلم «بیگانه :میثاق»
دومین پیشدرآمد بر فلم علمــی تخیلی «بیگانه» را به
اتمام رسانده اســت و دو پروژه سینمایی دیگر نیز روی
میز دارد :فلمی بر اســاس آدم ربایــی «ژان پل گتی» و
اقتباسی از رمان جنایی «کارتل» نوشته «دان وینسلو».
«اســکات» تاکنون برای فلمهای «سقوط شاهین سیاه»
(« ،)۲۰۰۱گالدیاتــور» ( )۲۰۰۰و «تلما و لوئیس» ()۱۹۹۱
نامزد جایزه اســکار و انجمن کارگردانان آمریکا شده و
یک بار نیز با فلم «مریخی» در ســال  ۲۰۱۵جایزه انجمن
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آه ـ اتومبیل ـ بابا ـ پاسبز ـ تاریک ـ ثامن ـ جاهلیت ـ چرخاب ـ حالت
ـ خاصره ـ دالل ـ ذرات ـ روغن ـ زینه ـ ژوژه ـ ســهل ـ شورش ـ صیاد
ـ ضیافــت ـ طنین ـ ظفر ـ عمید ـ غوزه ـ فوالدین ـ قوروت ـ کوال ـ گل
اندام ـ لوبیا ـ مینا ـ نورافکن ـ ویران ـ هیچگاه ـ یخدان.

ی

جواب سودوکو شماره

فایده ـ مفید ـ هدف ـ فدا
ـ فــردا ـ فرید ـ فرهاد ـ
هادی ـ دم ـ مادر ـ دام ـ
دایم ـ دیار ـ رده ـ دره ـ
ماده ـ مهدی ـ مهد ـ ده.

 جواب بازی با اعداد

2342

 بازی با کلمات

2561

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی

جواب هدف

کارگردانان آمریکا را از آن خود کرده است.
از دیگر فلمهای این ســینماگر  ۷۹ســاله میتوان به
«اکسدوس»« ،مشــاور»« ،پرومته»« ،افسانه»« ،قلمرو
بهشت»« ،رابینهود» و  ...اشاره کرد
«ریدلی اسکات» تنها کارگردانی نیست که ساخت فلمی
درباره جنگ جهانی دوم را در پیش رو دارد و امســال از
«دونکرک» جدیدترین ســاخته «کریستوفر نوالن» نیز
رونمایی خواهد شــد که درباره تخلیه سواحل دونکرک
توســط متفقین در جریان جهانی جهانی دوم است و در
آن بازیگرانی چون «تام هــاردی»« ،ماریک رایلنس» و
«کنت برانا» بازی میکنند.
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میزان

حمل

با موجی از توقعات از جانب دیگران مواجه خواهید شد ولی سخت
نگیرید .سعی کنید که آنچه که هستید باشید و نه آنچه که دیگران
متوقع اند .پول و مشاجره ،شراکت ونامه در طالع شما دیده میشود.

ثور

اينروزها ريســک برای متولدين اين ماه با نتايج خوب همراه است،
البته اين ريســک در زمينه های خريد و فــروش و اقداماتي برای
تغيير و تحول در کسب و کار با پيش بيني های منطقي حتم ًا توأم با
موفقيت خواهد بود.

جوزا

شما ذات ًا بدبین نیســتید ولی امروز ستاره ها شما را وادار می کنند
که تمام امور مالی را با احتیاط انجام دهید .یک نفر ممکن است یک
تعهد مالی بدهد که بعدا ً قادر به انجامش نباشد .اگر با دیده اعتماد با
آنها رفتار کنید میتوانید خیلی به ضررتان تمام شود.

سرطان

علیرغم همه نگرانی که درباره آینده تان دارید ،امروز روز بسیار
خوشی خواهد بود .هرچه به دنیا عرضه کنید ده برابرش به شما بر
می گردد ،بنابراین هر چه مهربان تر و با درک بیشتر در ارتباط با
دیگران باشید ،بیشتر دیگران با شما مهربان تر خواهند بود .این
یک فرمول بسیار ساده اســت که در زندگی شخصی و حرفه ای
شما به دردتان خواهد خورد.

عقرب

شرکت در يک ميهماني سبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه
چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناسند و به اصطالح با
چنين شناسایي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند.

قوس

ســتارگان ســرگرمي و تفريح خاصي را برايتان فراهم مي كنند
و ميتوانيد امروز عصر با دوســتانتان به خارج از شهر برويد و
روحيه تان را عوض كنيد .و شــايد بخواهيد كمي آزادانه تر رفتار
كنيد و هيچ كس به شما نمي گويد كه اين كار را نكنيد.

جدی

احساس تنهايي ميکنيد و ديگران هم به اين مطلب ،توجهي ندارند،
حق با شماســت ولي خوشــبختانه چند مالقات دلپذير ،اوضاع را
دگرگون خواهد کرد .امروز خبر بسيار خوبي خواهيد شنيد.

امروز هوشیار باشید .ممکن اســت رئیستان بخواهد مسؤولیت
سنگین تری را به دوش شــما واگذار کند در پاسخ وی مؤدبانه
بگویید «لطف ًا» زمان بیشــتری برای انجام این کار به من بدهید.
مراقب شریکتان و همراهان و قرار دادها باشید.

شما معموالً فرد راز نگه داری هستید ،اما حاال در شرایط اضطراری
و خاصی قرار گرفتهاید كه میتواند منشــأ مشــكالت شود .شما
میخواهیــد چیزهایی كه میدانید را به یك نفــر بگویید ،چرا كه
اعتقاد دارید این حرفها به او كمك میكند.

در در زمانی که نمیخواهید ،کارهای زیادی به شما واگذار میشود .اما
در عین حال در خانه به شــما کمک میشود پس ناامید نباشید .در
روزهای آتی برای شما ایدههای شادمانه و چشمگیر باعث شادی شما
خواهد شد.

نیازی نیست برای همه کس ،همه کاری را شما باید انجام دهید .این
احساس مسؤولیت پذیری شما قابل احترام است اما باعث میشود
که شما را از اصل زندگی دور سازد .از خودتان مراقبت کنید وکمی
بیشتر به فکر خود باشــید .و فراموش نکنید که شما هم در زندگی
نیازهایی دارید که باید به آنها توجه شود.

از تعارض و بگو مگو با ديگران خســته شده و مايل به ادامه آن
نيستيد .شما به شرايط مسالمت آميز و محيط آرامي نياز داريد تا
آرامش فکري خود را به دست آورده و تجديد قوا کنيد .از اينکه
مي بينيد روزگار بر وفق مرادتان نيست دچار نااميدي و تشويش
خاطر نشويد .فراموش نکنيد که اعتماد به نفس يکي از شرط هاي
موفقيت است.
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دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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گانگستری «ایرلندی» هم بازی کند.
این تدوینگر با اشــاره به فلم «ســکوت» جدیدترین
ساخته کارگردان نامدار ســینما افزود :اسکورسیزی
دوست دارد فلمهای بیشتری شبیه «ایرلندی» با تمرکز
بر مسایل روحی ،پایهای و تاثیرگذار بسازد ،اما نه این که
در قرن هفدهم جاپان بگذرد.
وی افزود قطعا فلم بعدی اسکورسیزی «ایرلندی» است
که با بازی رابرت دنیرو ،آل پاچینو و جو پسکی ساخته
میشود.
امتیاز این فلم در اختیار نتفلیکس اســت و سالهاست
که درباره ساخت آن صحبت شده است.
نزدیک به یک سال پیش اسکورسیزی اعالم کرد قصد
دارد این فلم را با بازی یک گروه از بازیگران سرشناس
بسازد.
انتظار می رود این فلم سال  ۲۰۱۹اکران شود.
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جایزه  ۳۰هزار پوندی «بیلیز» به اثری در این ژانر تعلق
بگیرد .این داســتان درباره زنانی است که میتوانند با
لمس کردن به مردان آسیب بزنند و یا آنها را بکشند.
«لیندا گرنت» که جزو نامزدهــای نهایی «من بوکر» و
برندگان جایزه «اورنج» بوده ،برای رمان «دایره سیاه»
برگزیده شده اســت« .آیوبامی آدبایو» نویسنده نوقلم
نیجریهای هم بــرای نگارش «با من بمان» تا این مرحله
باال آمده است.
«ورزش پادشاهان» نوشته «سی.ای مورگان» آمریکایی
و «اولین عشق» به قلم «گوئندولین رایلی» نیز دو نامزد
نهایی «بیلیز»  ۳۰هزار پوندی هستند.
جایزه ادبیات داســتانی زنان انگلیسیزبان اولینبار در
سال  ۱۹۹۶از سوی «کیت ماس» رماننویس در پاسخ به
فقدان نام نویسندگان زن در فهرست نامزدهای جوایز
ادبی مهم دنیا ،بهویژه «من بوکر» راهاندازی شد .جایزه
«بوکر» در سال  ۱۹۹۱بدون حضور حتی یک زن در میان
نامزدهای نهایی برگزار شد» .چیموماندا نگوزی آدیچی»
نویسنده رمان «نیمی از خورشید زرد» و «لیونل شریور»
نویســنده «باید درباره کوین حــرف بزنیم» از جمله
برندگان این جایزه  ۳۰هزار پوندی هستند

«پوالنسکی»
از بازگشت به هالیوود
بازماند

دادگاه عالــی منطقه لسآنجلس اعالم کرد که درخواســت
«رومن پوالنســکی» برای بازگشت به آمریکا بدون محاکمه
رد شده است.
به نقل از گاردین« ،پوالنســکی»  83ساله که امیدوار بود با
تائید دادگاه عالی لسآنجلس ،پس از چندین دهه دوری به
هالیوود بازگردد با صــدور رای نهایی دادگاه مبنی بر عدم
مصونیت قضایی نمیتواند به آمریکا برود.
در بیانیهای که از ســوی سخنگوی دادگاه عالی لسآنجلس
منتشــر شــد آمده که قاضی «جورج گوردن اسکات» با
درخواست «پوالنســکی» برای بازگشت به آمریکا با ضمانت
عدم تعقیب قضایی موافقت نکرده است چون «پوالنسکی» و
وکیلش «هارولد براون» مدارک الزم و معتبر برای رسیدگی
حقوقی به درخواستشان ارائه ندادهاند.
ماه گذشته نیز چندین سارنوال در آمریکا خواهان بازگشت
«پوالنســکی» به آمریکا و محکومیت وی شده بودند و گفته
بودند که او نباید از امتیاز ویژهای به ســبب ســبلریتی و
ثروتمند بودن بهرهمند شود.
سازنده فلمهایی چون «پیانســت» و «محله چینیها» ۴۰
سال اســت به ســبب اتهام تجاوز به دختری  ۱۳ساله در
سال  ۱۹۷۷از ترس محاکمه ســنگین از آمریکا فرار کرده
و در پاریس زندگی میکند ،چرا که فرانســه یکی از معدود
کشورهای اروپایی است که مانع استرداد شهروندان خود به
آمریکا میشود.
«پوالنسکی» پس از اعتراف به جرم تجاوزش در سال ۱۹۷۷
میالدی  ۴۲روز را در زندانی در ایالت کالیفرنیا ســپری کرد
و ســپس آزاد شد اما در سال  ۱۹۷۸زمانی که یک قاضی در
تالش بود مجــددا پرونده او را به جریان بیاندازد و مجازاتی
سنگین برای او صادر کند به فرانسه گریخت.
او در سال  ۲۰۰۹در سوئیس دستگیر شد و  ۱۰ماه را در حصر
خانگی به سر برد اما دولت سوئیس در نهایت تقاضای دولت
آمریکا مبنی بر استرداد «پوالنســکی» را نپذیرفت و او را
آزاد کرد.
آمریکا در ســال  ۲۰۱۵از دولــت پولند نیز خواســت تا
«پوالنسکی» را تحویل دهد اما دادگاه عالی این کشور اعالم
کــرد او دوران محکومیت خود را بــا توافق طرفین دعوی
گذرانده است.
کارگردان فلمهایی چون «چاقو در آب»« ،تنفر»« ،بنبست»،
«قاتلیــن بیباک خونآشــام»« ،بچه رزمــاری»« ،محله
چینیها»« ،پیانیســت» و «ونوس در پوســت خز» ،اخیرا
ســاخت جدیدترین فلمش با عنوان «بر اساس یک داستان
واقعی» را در پاریس به اتمام رسانده است.

