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میانسال همجنسگرا با پسری جوان خشن خیابانی را
روایت می کند .این مرد که آرماندو نام دارد در خیابان
های کاراکاس به مــردان جوان پول می دهد تا برای او
لخت شوند .اما پسر جوان خشنی به نام الدر همه چیز
را تغییر می دهد .گیرمو آریاگا ،نویســنده و فیلمنامه

نویس مکزیکی که با فیلم های درخشانی چون  ۲۱گرم
شناخته می شود ،یکی از تهیه کنندگان این فیلم و از
نویسندگان داستان آن است.
این فیلم در روزهای آخر ونیز ،زمانی که این جشنواره
به دلیل حضور بســیاری از شــرکت کنندگان آن در
جشــنواره تورنتو ،خلوت می شود ،به نمایش درآمد
و مورد توجه منتقدان حاضــر قرار نگرفت ،اما هیات
داوران با حضور چهره های شــناخته شده ای چون
آلفونسو کارائون ،نوری بیلگه جیالن ،هو سیائو سین
و پاول پاولیکوفســکی این فیلم را الیق دریافت شیر
طالیی دانست.
بســیاری بر این باور بودند که فیلــم «غیر متعارف»
انیمیشن ساخته چارلی کافمن و دیوک جانسون برنده
شیر طالیی امســال خواهد بود ،اما این فیلم جایزه
بزرگ هیات داوران را گرفت.
پابلو تراپرو برای کارگردانی فیلم «دار و دسته» جایزه
شــیر نقره ای بهترین کارگردان را به دســت آورد و
جایزه بهترین بازیگر زن به هنرپیشه ایتالیایی والریا
گولینو برای بازی در نقش آنا در فیلم «برای رضای تو»
رسید و بازی ستایش برانگیز بازیگر فرانسوی فابریس
لوشــینی در نقش یک قاضی در فیلم «ردای قاضی»(
 )L’Hermineاز چشــم داوران دور نمانــد و جایزه
بهترین بازیگر مرد را برای او به ارمغان آورد.
«ردای قاضی» به نویســندگی و کارگردانی کریستین
ونسان ،جایزه بهترین فیلمنامه را هم از آن خود کرد؛
داســتان قاضی ای که عاشــق یکی از اعضای هیات
منصفه خود اســت و آنها بایــد پرونده قتل یک بچه
را بررســی کنند .در ابتدا به نظر می رسد مساله قتل
موضوع اصلی فیلم است ،اما این کمدی مفرح ،خیلی
زود به ســمت پرداخت دنیای خصوصی یک قاضی و
اعضای هیات منصفه تمایل پیدا می کند و فیلم کام ً
ال
متفاوتی خلق می شود( .بی بی سی)

جرج رومرو به ذهن شــان خطور کند اما این فیلم یک
اقتباس ضعیف از رمان «من افسانه ام» نوشته ریچارد
متیسون بود که هیچ اشاره مســتقیمی به واژه زامبی
نمی کرد و قهرمان فیلم تنها انســان زنده ای بود که با
ویروس خون آشام شدن می جنگید.
در واقــع این ویکتور هالپرین بود کــه با فیلم «زامبی
ســپید» در ســال ا 1932این مفهــوم را وارد دنیای
سرگرمی کرد .حال سوال این اســت که هالپرین این
مفهوم را از کجا یافته بود؟ برای یافتن پاسخ این سوال
الزم است اندکی در تاریخ کنکاش کنیم.برخی پژوهش
ها حاکی از این است که واژه زامبی ریشه در زبان های
آفریقــای غربی دارد .این واژه در زبان میتســوگو در
گابون «جنازه» معنی می شــود ،و در کنگو به معنای
«روح شخص مرده اســت» .این قسمت از آفریقا همان
جایی است که اســتعمارگران اروپایی تعداد زیادی از
مردمانش را به عنوان برده و برای کار در مزارع نیشکر
به کارائیب فرستادند.آفریقایی هایی که از قاره آمریکا
به این منطقه فرســتاده شــده بودند ،عقاید مذهبی
خود را نیز با خود به آنجــا بردند و از آنجایی که طبق
قوانین فرانســه در آن دوران ،برده ها مجبور بودند که
دین مسیحیت را بپذیرند ،آنها برای حفظ مذهب خود،
عقایدشان را با مذهب کاتولیک درآمیختند.زندگی برده
ها در مزارع نیشــکر و کار برای اربابان اروپایی در آن
دوران مفهوم تازه ای بــه واژه زامبی داد .این واژه در
مارتینیک و هائیتی« ،روح و شــبح» معنا می شود اما
این مفهوم به تدریج و با گذر زمان بار معنایی متفاوتی
گرفت.زامبی در مفهوم جدید آن به شــخصی گفته می
شد که توسط یک جادوگر ،به حالتی شبیه به مرگ وارد
شده و پس از آن به خواســت همان جادوگر به شکل

یک برده به زندگانی بازمی گردد در حالی که روحش
در اســارت جادوگر می ماند.از این تعریف می توان
به این نتیجه رســید که یک زامبی در حقیقت نتیجه
منطقی برده شــدن یک اجتماع است؛ افرادی بدون
اراده ،بدون نام و محکوم به یک زندگی دشوار که راه
فــراری از آن ندارند.نفوذ این عقیده در میان مردمان
ساکن کشورهای اروپایی دلیل خوب و موجهی دارد.
وضعیت اسفبار زندگی در کلنی های فرانسوی هائیتی
در سال  1791برده های ساکن در این کشور را که در
آن زمان ســنت دومینیک نامیده می شدند ،به سمت
یک شــورش بزرگ هدایت کرد.این شورشیان پس از
یک رشــته نبردهای طوالنی و در سال  1804موفق
شدند تا اولین جمهوری مســتقل سیاه پوست را در
این منطقه تشــکیل دهند اما این مسئله چیزی نبود
که امپراتوری های بزرگ اروپا به سادگی بتوانند با آن
کنار بیایند.به همین خاطر پس از آن برای نشان دادن
تصویری خشــن و خرافاتی از این کشور ،اعتقاداتی
همانند زامبی را به عنوان نمادی از فرهنگ ترسناک
مردمان این کشور در میان مردمان خود تبلیغ کردند.
این مســئله تا زمان اشــغال هائیتی به دست ارتش
آمریکا در ســال  1915ادامه داشت .با اشغال هائیتی
توسط آمریکایی ها این شــایعات و داستان ها با هم
ترکیب شــدند تا مفهوم تازه زامبی از دل آن بیرون
بیاید.نیروهای آمریکایی در طول اشغال هائیتی دست
به تخریب سیســتماتیک مذهب بومی وودو زدند که
همانند تجربیات گذشــته ،تنها باعث قدرت گرفتن
بیشــتر این اعتقادات شد و نکته جالب در این میان،
رخنه قســمتی از این اعتقادات بــه فرهنگ عمومی
آمریکا بود.

جشنواره ونیز

اولین شیر طالی
آمریکای التین

شنبه شــب ،دوازدهم سپتمبر ،شــیر طالی هفتاد و
دومین دوره جشنواره ونیز در میان تعجب همگان به
فیلم «از دور دســت» ساخته لورنزو ویگاس از ونزوئال
رسید.
این فیلم که اولین ساخته ســازنده اش است رقبای

سرشناســی چون السکاندر ســوخوروف ،تام هوپر و
مارکو بلوچیو را دست خالی به خانه فرستاد؛ اولین فیلم
ونزوئالیی که تاکنون به بخش مسابقه جشنواره ونیز راه
یافته بود ،اولین شــیر طالی کشورهای آمریکای التین
را بــه ارمغان آورد .این فیلم داســتان رابطه یک مرد

زامبی های سینما از کجا آمده اند؟

فیلــم «رزیدنت اویل» و بازی همنام با آن نیز هواداران
بســیاری در سراســر جهان دارند .البته خبر بد برای
طرفداران این فیلم این اســت که قســمت هفتم این
فیلم که قرار است ســال آینده به بازار سینما عرضه
شــود ،آخرین قسمت از این فیلم های «رزیدنت اویل»
خواهد بود.از سریال «مردگان متحرک» تا فیلم و بازی
«رزیدنت اویل» ،زامبی ها موضوع اصلی بســیاری از
ســریال ها ،فیلم ها و بازی های پرطرفدار هســتند.
«مردگان متحرک» یکــی از پرطرفدارترین برنامه های
شبکه ها به شــمار می رود و قسمت اول فصل چهارم
آن عنوان پربیننده ترین ســریال درام تاریخ شبکه ها

را در اختیار دارد.در حال حاضر طرفداران این سریال
بی صبرانه منتظر آغاز سری جدید آن هستند .فیلم
«رزیدنت اویــل» و بازی همنام بــا آن نیز هواداران
بسیاری در سراســر جهان دارند .البته خبر بد برای
طرفداران این فیلم این اســت که قســمت هفتم آن
که قرار است ســال آینده به بازار سینما عرضه شود،
آخرین قسمت از ســری فیلم های «رزیدنت اویل»
خواهد بود ،هر چند که زامبی ها همیشه بازمی گردند.
این مــردگان متحرک از کجا پا به دنیای ســرگرمی
گذاشته اند؟ شاید بسیاری پس از شنیدن این سوال
بالفاصله نام فیلم «شب مردگان زنده» به کارگردانی
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 جواب بازی با اعداد
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 بازی با کلمات

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.
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حمل

امروز تغييرات زيادي در انتظارتان است .نبايد از دوستان ،همكاران
يا خانواده بخواهيد كه با برنامه پيش بروند .بهتر است دور هم جمع
شويد و جدي صحبت كنيد.

ثور

اکنون زمان متناسبی برای انجام کارهای خانه از بین بردن اختالفات
با پدر و مادر یا دیگر اعضای خانواده است .شاید بیش از حد نظم و
ترتیب را اجرا کردهاید و به عبارتی افراط کردهاید.

جوزا

در حال حاضر همکارانتان پر از شــگفتی و مطالب جدیدی برای
شما هستند ،که شــما مایلاید آنها راکشف کنید ،نگران نباشید
چرا که شما مجبور نیستید با مطالبی آزار دهنده و شوک دهنده
رو به رو شــوید ولی در هر حال از جنبه هــای دیگری همکار یا
رئیستان را خواهید شناخت .این به شما کمک میکند که به آنها
از زاویه ای جدیدی نگاه کنید.

عقرب

درســت اســت که ما فکر می کنیم خیلی می دانیم اما همیشه
چیزهایی هســت که یاد بگیریم .هرچقدر بازتر فکر کنید بیشتر
به دست میآورید .شــاید افرادی با تمدن و فرهنگ متفاوت از
کشــورهای دیگر را مالقات کنید و روشی دیگر در زندگی کردن
بیاموزید .اگر فرزندانی دارید آنها را بهتر میشناسید و میتوانید
رفتار بهتری با آنان داشته باشید.

امروز هر چه بيشــتر در رقابتها شــركت كنيد ،شادتر ميشويد.
در حقيقت بايد ثابــت كنيد كه بداخالق نيســتيد و بيش از حد،
خودتان را براي زندگي ناراحت نميكنيد .اكنون زماني است كه بايد
عالیق زندگيتان را گســترش دهيد و به آنها فرصت مناسبي براي
پيشرفتتان بدهيد.

قوس

اگر اخیرا ً بیش از حد کار کردهاید،بودن در کنار همسرتان خستگی
شما را برطرف میکند .اکنون کارهای زیادی دارید که نمیخواهید از
شدت خستگی مریض شوید و سالمتیتان به خطر افتد.

جدی

سرطان

اسد

نگاهي به آينه بياندازيد و ببينيد آيا چيزي در قيافه شــما نياز به
تغيير دارد .شايد قيافهتان نمايانگر شخصيت قبلي شما باشد و با
روحيه جديد سازگار نباشد .از همه باالتر ،با خود روراست باشيد
و تغييرات را فقــط به خاطر خود و نه به خاطر ديگري در خود به
وجود بياوريد.
انرژي فوق العادهاي داريد و از ديگران پيشي ميگيريد .اما لطف َا
مراقب باشيد كه با همكار يا آشنايي رفتار بد نكنيد .مؤدب بودن
كار راحتي است و از مشكالت بعدي جلوگيري مي كند.

امروز شما مشتاق مسایل غير طبيعي هستيد ،گرچه كه مكثي كوتاه
در انجام امور بســيارعجيب و خارق العاده خواهيد كرد .حتي با اين
وجود شــما امكان خواهيد يافت كه به دنيايي از تجارب دست پيدا
كنيد و با اشــخاصي هم صحبت شويد كه بسيار با شما متفاوتاند.
همچنين فرصت داريد كه به شدت جذب شخصي شويد كه در حالت
طبيعي ،به نظرتان نميآمده و جلوهاي نداشته است.

ســعی کنید انرژی تان را در مسایل مالی خرج کنید .موضوع این
نیست که کام ً
ال در این زمیه پا در هوا هستید ،اما سیارات میتوانند
بر شــما اثر بگذارند و باعث رؤیاپردازی در این زمینه شــوند .در
تفکرتان خالق باشید .اما حتم ًا واقع گرا و فعال باشید.

دوست دارید کارهای جالب انجام دهید و از کارهای کسل کننده دوری
می کنید.آماده باشید اگر برنامه هایتان تغییر کرد.

اگر بخواهید به هر دویتان کمک شــود که از چشــم انداز مورد
نیازتان ســود ببرید .پیشنهاد یک نوشابه با یک غذا به زودی این
رابطه بسیار نزدیک خواهد شد.
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تصاویر چهره هایی که با
گیتار ستاره شدند

یکی از مهمترین دستاوردهای موسیقی در دهه  1960این بود
که نوازندگان (یا به بیان دقیق تر گیتاریست ها) هم توانستند
بعضا در حد خواننده ها ستاره شوند.
یکی از مهمترین دستاوردهای موسیقی در دهه  1960این بود
که نوازندگان (یا به بیان دقیق تر گیتاریست ها) هم توانستند
بعضا در حد خواننده ها ستاره شوند .جف بک ،اریک کلپتون،
جیمی پیج ،جیمی هندریکس ،دون آلمن و ...شهرت شان به
دلیل نوازندگی بود هرچند که بعضی از آنها خوانندگی هم می
کردند اما مقبولیــت آنها برای نوازندگی بود (مثال کلپتون از
اوایل دهه  1970مشخصا به خوانندگی توجه کرد).
این جریان باعث شــد بعدها در دهــه  1980هنرمندانی در
موسیقی راک مطرح شــوند که تنها نوازنده گیتار الکتریک
بودند و به آنها گیتاریســت های موســیقی راک بدون کالم
( )instrumental rock guitaristمــی گفتند .یک فرق
ساده بر جریان متداول موسیقی راک داشت.
در این موســیقی ملودی اصلی به جــای وکال برای گیتار
الکتریک ساخته می شود .سرآمد آنها که در اواخر دهه 1980
مطرح شد ،جو ساتریانی بود اما او تنها هنرمند این سبک از
موسیقی نبود .در این مطلب ســه تن از بزرگان این مکتب
موسیقایی را به شما معرفی می کنیم.
مالمستین تکنیکی ترین گیتاریست موسیقی هاردارک است
که در دهه هشــتاد میالدی ظهور کرد .مالمستین با سال ها
تمرینات سخت و جدی در کنار عشــقی که به آهنگسازان
موســیقی کالســیک نظیر باخ ،بتهوون و پاگانینی داشت،
توانســت روش های خیره کننده جدیدی را ترکیب و خلق
کند و با ســبک باروک ،گوتیک متمایزش در آهنگسازی و
سولوهای بسیار ســریع ،کتاب نوازندگی گیتار هوی متال را
از نو بازنویسی کند.
اولین آلبوم بــی کالم او به نام « »Rising Forceســطح
انتظارات گیتاریست های پرشور هارد راک را باال برد و منشا
تغییر بزرگی در پدیده جدیدی شــد که « »sherddingنام
گرفته بود (سبکی برای نوازندگی گیتارلید) که در آن تمرکز
اصلی بیش از نوشتن قطعات روی نوازندگی پرسرعت و لیک
های ( )Lickاستادانه است.
مالمستین در دهه هشتاد یک سری آلبوم منتشر کرد که به
جز تغییرات نامحسوسی در رویکرد و اجرا به شدت شبیه به
آلبوم اول او بودند .درنتیجــه منتقدان او را متهم کردند که
به لحاظ هنری پیشرفت چندانی نکرده است .همچنین او به

تاکید بیش از حد روی تکنیک و تولید موســیقی مکانیکی،
کسل کننده و خودخواهانه محکوم شد ،موسیقی ای که هیچ
ظرافتی نداشت و به احساسات فضایی نمی داد.
مالمســتین به اتهامات مذکور اینطور پاسخ داد که چون از
ابتدا موســیقی ای که به آن عشق می ورزیده را خلق کرده
اســت نیازی به پروراندن چیزی بیش از آن احســاس نمی
کند و تاکید داشت که عشــق او از دل نوازندگی اش منتقل
می شــود .او همچنین تاکید داشت که این تقلیدکنندگان او
هســتند که جایگاه موسیقی نگاری و آهنگسازی را به سطح
نوازندگی مکانیکی تقلیل داده اند تا توانایی خود در نوازندگی
را به رخ بشــکند ،نه خود او .هرچه زمان به سمت اواخر دهه
هشتاد پیش رفت مالمستین بیشتر از زمره هنرمندان مورد
عالقه مخاطبان متال دور می شــد و حتی برخی از هواداران
موزیســین او از او تو تمرینات مشقت باری که برای تقلیدش
الزم بود خسته شدند.
مالمستین بعد از این جریانات و یک سری مشکالت شخصی،
اتفاقات ناگــوار و حتی صدمات جســمی باالخره به میدان
بازگشــت و با کمپانی های معــدودی کارش را ادامه داد و
همچنان در سبک نئو -کالســیک خودش ،موسیقی ای که
بدان عشق می ورزید به خلق آثار دیگری پرداخت و در سال
 2002به تیتر اخبار موسیقی بازگشت.
او بیست آلبوم استودیویی سولو و چندین آلبوم در همکاری
با هنرمندان دیگــر تولید کرد .از جمله همکاری های مهم او
همکاری با گروه «جی  )G3( »3بود که گروهی متشکل از جو
ستریانی ،اســتیو وای و جان پتروچی است .او آخرین آلبوم
استودیوی خود را در سال  2010منتشر کرد.
استیو وای ( ،)Steven Siro Vaiگیتاریست آمریکایی از یک
خانواده مهاجر ایتالیایی متولد نیویورک ،آهنگســاز و تهیه
کننده موســیقی و برنده سه جایزه گرمی است .وای در سال
 1960به دنیا آمد ودر سال  1973یعنی زمانی که سیزده سال
داشــت نواختن گیتار را آغاز کرد .یک سال بعد شاگرد جو
ستریانی شــد و پس از مدتی همراه با اودر گروه های محلی
بســیاری همکاری کرد .او تحت تاثیر گیتاریست های بزرگ
بسیاری همچون جف بک ،جیمی پیج ،ریچی بلک مور جیمی
هندریکس و گیتاریســت جز فیوژن ،آلن هولدورث و البته
مهمتر از همه فرانک زاپا بوده است.
در این دوره که مرحله اساســی و مهمــی در حرفه وای بود
استعدادش به خوبی به نمایش گذاشته شد ،مخصوصا در دو
قطعه « »Moggioو « »Stevie’s Spankingکه همکاری با
زاپای کبیر بود .زاپا با عنوان «استاد کوچک ایتالیایی» از وای
یاد کرده اســت و در بروشورهای اجرا از او با عنوان «stunt
( »guitaristبه معنی گیتاریست بدل یا جایگزین) نام برده
می شد .او در سال  1982از زاپا جدا شد و به کالیفرنیا رفت.
جایی که اولین آلبومش به نام« »Flex-Ableرا منتشر نمود
و در چند گروه مختلف کار کرد .او در ســال  1984در گروه
آلکاتراز ( )Alcatrazzجایگزین مالمستین شد.
ســال  1985به گروه جدیدالتاسیس دیوید لی راث (David
 )Lee Rothپیوست .آلبوم هایی که با این گروه منتشر کرد
در کنار تورهایی که برگزار کردند و ویدئوهایی که همراه آلبوم
ها بیرون می دادند همگی به شهرت و محبوبیت وای افزود و او
را تبدیل به یک گیتاریست سرشناس کرد .او موزیسین بسیار
پرکاری بوده و در کنار هشت آلبوم سولوی استودیویی که از
سال  1984تا  2012منتشر شــده اند ،با گروه ها و موزیسن
های بسیاری همکاری کرده و در تورها و اجراهای بی شماری
شرکت داشته است.
به دید منتقدان مهمترین و تاثیرگذارترین آلبوم ســولوی او
« »Passion and Warfareتولید سال  1990است که قطعه
ای در آن به نام « »For the Love of Godبه شــدت مورد
توجه رسانه های موســیقی قرار گرفت .او به داشتن توانایی
باالی تکنیکی و دانش عمیق تئوری موســیقی معروف است
و یکی از بزرگترین گیتاریست های تاریخ راک محسوب می
شود.موزیسین های کمی پیدا می شوند که به سبک شخصی
منحصر به فردی می رســند ،ســبکی که نمی توان آن را با
هیچ یک از هنرمندان در مقام مقایســه قرار داد .اما اریک
جانسون یکی از آن هنرمندان است که احتماال می توان گفت
بیش از هر موزیســین دیگری در ربع قرن اخیر به این دسته
از هنرمندان نزدیک می شود.جانســون همچون گیتاریست
های دیگری از تگــزاس نظیر جانی وینتــر ،بیلی گیبونز و
استیو ری ون ،سبک راک جیمی هندریکس را با نیروی بلوز
البرت کینگ در می آمیزد .با اینحال تاثیرپذیری او از گستره
وسیعی از هنرمندان (از بیتلز و جف بک گرفته تا چت اتکینز،
موزیسین َجز) باعث شده صدای گیتارش همچون اثر انگشت
بی همتا و منحصر به فرد باشد.

