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سکوت برهها

ژانر و ایدئولوژی
ما از کلمۀ ایدئولوژي میترسیم و همچون فوکو ،با ذهنیتی انتقادی ،دربارۀ آن احتیاط میکنیم .چنانچه فوکو
میگفت ،ایدئولوژی با هر حقیقتی مخالفت میکند ،زیرا خود را حقیقت میپندارد و به ردهبندی سوژه میپردازد ،پس
به خود نمینگرد ،بنابراین باید دربارۀ آن محتاط بود .اما از ایدئولوژی یا بهتر بگوییم از حیات آن در جامعه نمیتوان
گریخت؛ زیرا ایدئولوژی تفکر سیاسی است که خودآگاه یا ناخودآگاه انسان را شلک میدهد و به قول «مایلک فریدن»
مفاهیم را تجمیع میکند .مفاهیمی که فریدن از آن سخن میگوید به ساخت درکی از دنیای سیاست و درکی طبیعی
از افکار منجر میشود .همانطورکه آلتوسر در شرح ایدئولوژی ،آن را موضوع روابط زیسته و بخشی از ارگانیک اجتماعی
میداند .تمامی نظرات فوق ،این حقیقت را آشکار میکنند که به کنار راندن ایدئولوژی ،نوعی باور نکردن آن چیز جاری
و ساری است که ساختار فکری و سیاسی میسازد و هم جامعه و هم انسان را درگیر خود میکند و مفاهیمی بهوجود
میآورد که موجب ادراک میشود و آلتوسر همین مفاهیم را طبیعی و شلکدهندۀ جامعه میداند.
ً
اصال میتوان آن را فرمی از ایدئولوژی دانست؟ «رافائل
سؤال اساسی این است که آيا ژانر امری است ایدئولوژیک یا
موآن» در کتاب غنی خود به نام ژانرهای سینمایی ،برای هر ژانر گفتمانی تعیین میکند و این گفتمان را ایدئولوژیک

Louis Althusser

خطاب میکند .گویی هر ژانر میتواند مجموعهای از افکار ساختاریافته باشد که مفاهیم آن یا ایدئولوژياش را به
مخاطب نشان میدهد .اگر هنر را در تاریخ ،ابزاری برای پروپاگاندای سیستمها بدانیم ،اینجا بر سر هنر به مثابۀ پدیدۀ
سیاسی بحث نمیکنیم ،بحث بر سر این است که ژانر دارای مجموعهای از افکار خودبسنده است که فارغ از پروپاگاندا
بودن محصول هنری ،هر فیلمی که از ساختارهای یک ژانر پیروی کند ،مجموعهای از مفاهیم آن را بروز داده است.
همچنان که فانتزی یا وحشت ،و هر کدام از ژانرهای مادر نیز اشتراکاتی در تم و موضوع دارند و همینها مفاهیم آن
ً
اصال آزادی را اشاعه میدهد ،بیشک به اندیشۀ دموکراتیک و
ژانر را تشکیل میدهند .اگر فانتزی دربارۀ آزادی است و
حتی لیبرال نزدیک میشود که خاصیت ارادۀ فردی یا فردگرایی را در خود دارد و چنین بنمایهای را منتقل میکند .پس
ژانر را میتوان دارای ایدئولوژی دانست و تلفیق ژانری را تلفیقی ایدئولوژیک خواند و این مسأله را اینچنین در تاریخ

Michel Foucault

ژانر در سینما بررسی کرد که قرارگرفتن ژانرها درکنار هم نیز میتواند پتانسیل همنشینی افکار و اندیشهها را محک بزند.
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این ژانر شامل فیلمهای اضطرابآوری میشود که هدفش به وحشت انداختن و برانگیختن
ترسهای پنهانمان ،و همزمان مجذوب و سرگرم کردنمان ،به خصوص در بخشهای پایانی ترسناک و
شوکهکنندۀ فیلم است .فیلمهای وحشت حول بخش تاریک و منفی زندگی و اتفاقات عجیب ،غیرعادی
و دلهرهآور آن میچرخند .این ژانر با طبیعت و ترسهایمان سر و کار دارد؛ با کابوسها ،ضعفها،
انزوا و بیزاریهایمان؛ وحشتمان از ناشناختهها ،مرگ ،قطع عضو ،از دست دادن هویت و غیره.
فیلمهای ژانروحشت اغلب با ژانرعلمی تخیلی گره خورده است .ژانرفانتزی و ماوراءطبیعی نیز معادل
ً
(مثالزمانی که روی کارهای
ژانر وحشت نیست؛ اما فیلمهای تریلر و وحشت میتوانند با هم مرتبط باشند
وحشتناک و منزجرکنندهایکه یک قاتل انجام داده تمرکز میکنند).
از مشخصههای اصلی ژانر وحشت اینست که تصاویر ترسناک ،درست
وقتی که مخاطبان انتظارش را ندارند ،ظاهرمیشوند .جلوههای صوتی نیز
به عامل ترس در این فیلمها میافزاید.

انواع فیلمهای وحشت
وحشت طبیعی :این زیرژانر با حیوانات ،حشرات و دیگر عناصر طبیعت که تبدیل به قاتلهای
بیرحمی می شوند ،سر و کار دارد .دلیل پشت این مسئله ،اغلب دخالت انسان در نظم طبیعی مثل
آزمایشهای علمی شکستخورده است .گاهی خشم و انتقام نیز میتواند آنها را دچار چنین تغییری
کند .کوجو و پرندگان هیچکاک مثالهایی برای این زیرژانر هستند.
ارواح :این زیرژانر شامل ارواح افراد مرده میشود تا از این طریق ،عامل وحشت را ایجاد کنند؛ مثل
دیگران ( )۲۰۰۱و ترسآفرینان (.)۱۹۹۶
هیوالیی :زیرژانر وحشت هیوالیی ،عامالن وحشت که موجودات فراطبیعی هستند را به عنوان
آنتاگونیست ارائه میدهد؛ بابادوک و  ،Pumpkinheadاز جمله فیلمهای این زیرژانر هستند.
گرگینهای :این فیلمها ،انسانهایی را نشان میدهند که میتوانند به موجودی گرگمانند تبدیل
شوند و این تغییر شلک میتواند به خواست خودشان یا به دلیل ماه کامل باشد .از فیلمهای
گرگینهای میتوان گرگنمای آمریکایی در لندن و مرد گرگنما را مثال زد.
خونآشامی :این زیرژانر ،فیلمهای وحشتی را شامل میشود که در آنها موجودات نامیرایی که
خون مینوشند ،استفاده میشوند .گاهی اوقات ،خونآشامها پروتاگونیستهایی هستند که باعث
ترحم ما میشوند تا ترس .تاریکی نزدیک و نوسفراتو از فیلمهای خونآشامی هستند.
اکالت ( :)Occultفیلمهای وحشت اکالت از تمهای فراطبیعی و حقایق روحانیای که فرای مشاهدات علمی
هستند ،برای ایجاد عامل وحشت استفاده میکنند .بچه رزماری و موروثی ،نمونههایی از فیلمهای اکالت هستند.
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اسلشر :فیلمهای اسلشر ،آنتاگونیستهایی دارند که گروهی از مردم را تعقیب کرده و با استفاده از چاقو یا سالحهای تیز ،آنها را به قتل میرسانند.
هالووین و کشتار با اره برقی در تگزاس از جمله فیلمهای اسلشرند.
اسپلتر :این زیرژانر شامل خون و خونریزی بسیار و اغلب شکنجه است .از این زیرژانر میتوان روز مردگان و  Jigokuرا مثال زد.
ویدئوی پیدا شده :زیرژانر ویدئوی پیدا شده ،از تکنیکی استفاده میکند که در آن ،فیلم ،ویدئوی ضبط شدۀ غیررسمیای از اتفاقات ترسناک واقعگرایانه
به نظر میرسد .پروژۀ جادوگر بلر و فعالیت فراطبیعی نمونههایی از این گونه فیلمها هستند.
زامبی :فیلمهای زامبی حول گروهی از شخصیتهایی میچرخد که تالش میکنند تا در دنیایی که توسط زامبیها تصاحب شده ،زنده بمانند .دلیل به
ً
معموال بیماریهای مسری یا داروهای آزمایشی است .شب مردگان زنده و  28روز بعد از فیلمهای وحشت زامبی محسوب میشوند.
وجود آمدن زامبیها
وحشت نوجوانان :در فیلمهای وحشت نوجوانان ،گروهی از نوجوانان با یک نیروی ترسناک مواجه میشوند که باید بر آن غلبه کنند .برای این زیرژانر
میتوان مقصد نهایی و میدانم تابستان پیش چه کردی را مثال زد.
شیطانی :این زیرژانر از شیطان به عنوان یک شخصیت استفاده میکند و اغلب تمها و شخصیتهای دیگری مثل ضدمسیح ،تسخیر شیطانی،
جنگیری و جادوگری را نیز شامل میشود .آمادهباشی یا نه و دروازۀ نهم نمونههایی از این زیرژانر هستند.

فیلمهای وحشت اولیه

خونآشامها یکی از رایجترین شخصیتها در تاریخ سینما ،از روزهای اولیه تا زمان حال ،هستند .در ابتدا ،خونخوارها (زالوها)

و خفاشهای خونآشام ،مردم جوامع مختلف را کنجکاو میکرد و میترساند .موجودات شیطانی و فراطبیعی ،را اغلب کنار
آشامیدن خون ،رابطۀ جنسی و اجساد میگذارند .بسیاری از ادیان ،افسانهها ،داستانهای عامیانه و فرقهها عقیده داشتند که
جوهر زندگی از خون گرفته میشود (که حالت مفرط این اعتقاد ،در آدمخواری دیده میشود).

اولین فیلم وحشت با مدت زمان دو دقیقه ،توسط فیلمساز خیالپرداز فرانسوی ،ژرژ ملییس ساخته شد و قلعۀ اشباح
( )1896نام داشت و عناصر آشنای فیلمهای وحشت و خونآشامی دوران بعدی ،مثل خفاشهای در حال پرواز ،قلعههای
قرون وسطایی ،شخصیت شیطان (مفیستوفل) ،اسکلتها ،ارواح ،جادوگرها و صلیبهایی برای نابود کردن شیاطین را شامل
میشد .کازیمودو از رمان گوژپشت نوتردام ویکتور هوگو ،از اولین شخصیتهای ترسناک سینما در فیلم کوتاه ده دقیقهای ،به نام
ازمرلدا( )1905شد؛ و اندکی بعد در فیلم وحشت بلندی به نام گوژپشت نوتردام ( )1911دیده شد.
در یکی از سری فیلمهای صامت فرانسوی به نام خونآشامها ( )1915که در ده قسمت توسط لویی فویاد کارگردانی شده است،
خونآشامهای سارق و خرابکار خون بورژواهای پاریسی را در حالی که خواب بودند میآشامیدند و جواهراتشان را میدزدیدند .لیدر
این خونآشامها ،زنی به نام ایرما وپ (اسمی با حروف به هم ریختۀ ومپایر به معنی خونآشام) بود .در این مجموعه که بخشی
فیلمنامهنویسی و برنامهریزی شده و بخشی فیالبداهه بود و عناوین جذابی مثل "سرهای جداشده" و "انگشتری که میکشد"
داشت ،یک روزنامهنگار و دستیارش در تالش بودند تا برنامههای استادانه و پیچیدۀ دار و دستۀ خونآشامها را نقش بر آب کنند.

یکی از ماندگارترین و تأثیرگذارترین فیلمهای اولیه ،کالسیک صامت اکسپرسیونیستی آلمان به نام کابینۀ دکتر کالیگاری
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( )1920به کارگردانی روبرت وینه است .این فیلم دربارۀ رواندرمانگر هیپنوتیزمکنندهای به نام دکتر کالیگاری است که اجراکنندۀ خوابگرد خود یعنی سزار
رنگپریدۀ الغر و سیاهپوش را در مرحلهای از خواب احضار میکند .کالیگاری تاریک و سایهدار ،اعوجاج یافته و کابوسوار ،به همراه گذرگاههای پیچ
در پیچ ،درهای نامتقارن ،اتاقهای تنگ و شلوغ ،ساختمانهای معلق و مناظر کج ،همگی در استودیو فیلمبرداری شده بودند .این کیفیات در دهۀ
 1920وارد هالیوود شدند و بعدتر روی دورۀ کالسیک فیلمهای وحشت دهۀ  1930تأثیر به سزایی گذاشتند .مانند بسیاری از فیلمهای کالسیک دیگر،
داستان اصلی این فیلم نیز (به دلیل کنایهاش درمورد اینکه “خوشنامی” احمقانه ،مشکوک و غیرقابلاطمینان است) دچار تغییراتی شد و فلشبکی
به آن اضافه شد تا پیام فیلم را مالیمتر کند .این باعث شد تا فیلم ،کابوس و اوهام یک بیمار روانی به نظر بیاید و در نتیجه حالت ساختارشکن اصلی
فیلم ،تقلیل پیدا کند.

فیلمهای خونآشامی اولیه

از فیلمهای وحشت اولیه با شخصیتهای خونآشام زن ،میتوان به خونآشام ( )1913به کارگردانی رابرت جی .وینیوال و

ماجرای یک ابله ( )1915با نقشآفرینی ثیدا بارا اشاره کرد .اما بنا به اظهارات ،قدیمیترین فیلم بلند خونآشامی (که گمشده
است) )1916( A Night of Horror ،به کارگردانی آرتور رابینسون است که البته بین منابع ،بر سر خونآشام بودن شخصیت فیلم
اختالفات و تناقضاتی وجود دارد .فیلم گمشدۀ  )1921( Dracula halalaنیز اولین فیلم اقتباسی از رمان خونآشامی دراکوال
نوشتۀ برام استوکر است و فیلمیست که اولین دراکوالی سینما را به نمایش گذاشت.
اما اولین فیلم خونآشامی بلند حقیقی توسط فیلمسازی اروپایی به نام فریدریش ویلهلم مورنائو ساخته شد؛ به نام
نوسفراتو ،سمفونی وحشت ( .)1922این فیلم ،یک اقتباس بدون اجازه از دراکوالی استوکر است؛ با بازی ماکس شرک در نقش
خونآشامی به نام کنت گرف ارلک که در اواخر دهۀ  1830در شهر آلمانی برمن زندگی میکند .در این فیلم به دلیل مشکالت
کپیرایت ،شخصیت خونآشام به جای دراکوال ،نوسفراتو نام گرفت و مکان اتفاقات فیلم از ترانسیلوانیا به برمن تغییر پیدا کرد.

اولین فیلمهای هیوالیی

ً
نسبتا ضعیف از داستان فاوست است ،اولین
دانشجوی پراگی ( )1913به کارگردانی پل وگنر و استالن رای که اقتباسی

فیلم هنری مهم تولید آلمان محسوب میشود .وگنر یکی دیگر از اقتباسهای تأثیرگذار این ژانر را با کارگردانی گولم ()1914

براساس رمان گوستاو مایرینک به همین نام ،ساخت .او سپس با ساختن گولم و رقاص ( )1917و گولم :چگونه او به
جهان آمد ( ،)1920اولین سهگانۀ وحشت را رقم زد .این فیلمهای اکسپرسیونیستی براساس افسانههای اروپای مرکزی
بودند و در ادامه روی فیلمهای وحشت هیوالیی "فرانکنشتاین” در اوایل دهۀ  1930با تم خالقی که کنترل مخلوقش را
از دست میدهد ،تأثیر گذاشت.
اولین فیلم هیوالیی فرانکنشتاینی در آمریکا ،فرانکنشتاین ( ،)1910فیلم تکحلقهای  16دقیقهای به کارگردانی جیمز سرل
داولی ساختۀ استودیو ادیسون ،بود .دو فیلم صامت دیگر که از پیشروان فیلمهای فرانکنشتاینی بودند ،زندگی بدون روح ( )1915به کارگردانی جوزف
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نمونه فیلم هایکوتاه این ژانر
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دابلیو .اسمایلی و فیلم آلمانی اکسپرسیونیستی )1916( Homunculus ،هستند .تا قبل از دهۀ  ،1930هالیوود میلی
به امتحان کردن تمهای فیلمهای وحشت واقعی نداشت .در عوض ،استودیوها داستان نمایشهای پرطرفدار را
گرفته و با تمرکز بر ویژگیهای ژانر رمزورازشان ،توضیحی منطقی برای تمام عناصر فراطبیعی و اسرارآمیز ارائه میداد.

ظهور فیلمهای وحشت کالسیک در دهۀ 30
پایان فیلمهای وحشت صامت و رشد استودیوهای یونیورسال

اولین فیلم وحشت ناطق ،همچنین دومین فیلم ناطق سینما بود؛ ترور ( )1928به کارگردانی روی دل روت،
براساس اثری به همین نام نوشتۀ ادگار واالس که در این فیلم جلوههای صوتی مثل جیرجیر در ،زوزۀ باد و غیره از
طریق ویتافون پخش میشد.
تا اوایل دهۀ  ،1930ژانر وحشت وارد فاز کالسیکش در هالیوود شد و دورۀ فیلمهای حقیقی دراکوال و
فرانکنشتاین با الگوبرداری از اکسپرسیونیسم آلمان ،آغاز شد .استودیوها افسانههای وحشتآور اروپایی
دربارۀ خونآشامها و نجیبزادههای نامیرا ،دانشمندان دیوانه و انسانهای نامرئی را گرفته و برجستهترین
شخصیتها و موجوداتی که تا به حال در تماشاخانهها به نمایش درآمدهاند را خلق کردند .بدین ترتیب،
استودیوها سنتشان در اقتباس از منابع اسطورهای و ادبی را برای ساخت فیلمهای وحشت ناطق ،ادامه دادند.

فیلمهای وحشت متأخرتر

آلفرد هیچکاک با فیلم روانی ( )1960چهرۀ فیلمهای وحشت را برای همیشه تغییر داد .این فیلم با پرداختن به تم

پیچیدۀ ادیپوسی و اسکیزوفرنی" ،همشهری کین" فیلمهای وحشت محسوب میشود .مشهورترین سکانس این فیلم
یعنی صحنۀ قتل در حمام ،همچنان باعث ترس خالص میشود و تأثیر خود فیلم همچنان روی فیلمهای وحشت
هالیوود به خصوص اسلشرها ،دیده میشود .شاهکار دیگر هیچکاک در این ژانر پرندگان ( )1963است که حول تم
انسان مقابل طبیعت میچرخد.
رومن پوالنسکی،با فیلمهای انزجار ( ،)1965خونآشامکشان نترس ( )1966و بچه رزماری ( )1968از کارگردانهای
مطرح این ژانر شناخته میشود .برایان دی پالما ،از استادان ژانر وحشت نیز فیلمهای خواهران ( ،)1973کری (،)1976
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خشم ( ،)1978در لباسی خیرهکننده ( )1980را ساخته است .دیوید کراننبرگ نیز برای فیلمهای وحشت “جسمی” (body
 )horrorمثل رعشهها ( ،)1975هار ( ،)1977فرزندان ( ،)1979اسکنرها ( )1981و اگزیستنز ( )1999شناخته شده است.
از دیگر کارگردانهای معروف ژانر وحشت میتوان به وس کریون ،سم ریمی و تیم برتون اشاره کرد.
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یادداشتهایی
ساختــار فیلم کوتــاه
| بخش اول |

ً
معموال در دانشگاه و کالسهای فیلمسازی و فیلمنامهنویسی،
به دانشجویان و هنرجویان گفته میشود که یک داستان باید
بر مبنای اصل علیت ساخته شود؛ یعنی یک رویداد به دلیل
ً
نسبتا
منطقی بودن آن به رویدادی دیگر منتهی ،و به تولیدات
قابل پیشبینی منجر شود .اما این قاعده همیشه برای فیلم
کوتاه کار نمیکند؛ بلکه یک فیلم کوتاه میتواند اصل علیت را
کنار گذاشته و به غایت مبهم باشد و این ابهام ،یک ویژگی مهم
فیلمهای کوتاه خوب است .این ابهام باعث میشود که فیلم

| پرویز جاهد |

3

کلیشهای نشود و برای تماشاگر غافلگیرکننده باشد ،ذهن او را به شدت درگیرکند تا بتواند رمز و راز جاری در فیلم
را کشف کند و نقاط مبهم آن را برای خود روشن کند.
همیشه گفته میشود که فیلم کوتاه باید بتواند در کوتاهترین زمان ممکن توجه تماشاگر را جلب کرده
ً
قطعا یکی از شیوههای کالسیک درگیر کردن تماشاگر ،داشتن یک داستان خوب و یک
و او را درگیر کند.
روایت درگیرکننده است؛ اما باید پرسید که جز اینها چه راههای دیگری برای درگیر کردن تماشاگر وجود دارد؟
سینماگران اکسپریمنتال و آوانگارد از «من ری» و «مایا درن» گرفته تا «کنت انگر» و «جک اسمیت» نشان دادند
که ما مجبور نیستیم پارادایم خاصی از تولید فیلم را ارزشگذاری کنیم .آنچه که فیلم آوانگارد را تازه میکند،
تجربهگرایی فیلمساز و جسارت او در بهکارگیری فرمها و ساختارهای فیلمیک تازه و بدیع است .پایبند بودن

Jim Jarmusch

به سنت روایی فیلمهای کالسیک و قواعد آن ،با روح آوانگاردبودن در تضاد است .به اعتقاد جیمز پترسون،
ً
لزوما استعارۀ نظامی
فیلمهای آوانگارد به حساسیت و دانش خاصی نیاز دارند .براساس استدالل او ،ما نباید
آوانگارد را _ که به معنای واقعی کلمه به معنای گروهی است که از قبل برای تضعیف دشمن فرستاده میشوند_
بپذیریم .به اعتقاد او رویۀ ،دستکم ،آوانگاردهای آمریکایی نوعی اصالح و تجدید نظر است ،نه انقالب زیبایی
شناختی .درگیر شدن تماشاگر با فیلم یک پروسۀ خودکار نیست؛ بلکه به استراتژی فرمال فیلمساز بستگی دارد.
هرچند انتخاب برخی استراتژیها ممکن است ریسک باالیی داشته باشد و به جای درگیر کردن تماشاگر مانع
از ارتباط او با فیلم شود؛ این همان روحیۀ ریسکپذیری سینماگر آوانگارد است که از خطر کردن نمیهراسد و
متهورانه دست به تجربههای جدید در فرم میزند .کاری که بطور مثال جیم جارموش در «قهوه و سیگار» انجام
میدهد و دو استراتژی مختلف فرمی را با هم ترکیب میکند؛ یعنی نشان دادن شخصیتهای عجیب و غریب،

Man Ray
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نقد کوتـاه |

به طور متناوب ،و بعد قطع ناگهانی به یک نمای عمودی روی میز شطرنجی قهوه.
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دربارۀ  | ۳:۳۳طلسم عمق میدان روی قواعد ژانر وحشت

فاطمه ترکاشوند :ژانر هراس همیشه این پاشنۀ آشیل را دارد که ظرفیتهای وحشتانگیزی داستان،

آزاد صادقی | نویسنده و کارگردان

کارگردان را در استفاده از ابزارهای کارگردانی به تنبلی بیندازد »3:33« .به روشنی ،همّوغم خود را روی داستان
مبتنی بر شنیدهها و نزدیک به تجربۀ واقعی میگذارد و سعی میکند بیشترین بهره را از ظرفیت گریم ،عنصر
غافلگیری و تکنیکهای بصری برای انتقال فضای ذهنی ببرد.
اما محیطهای کوچک فیلمبرداری و قاببندیهای بسته و محدود ،اثر را از تأثیر شگرف عمق میدان بهعنوان
ً
ً
تبعا مخاطب را از احساس پیشبینیناپذیری محیط قاب ،محروم میکند.
غالبا کارآمد در ژانر هراس ،و
عنصر
بازیهای نهچندان حرفهای و از دست رفتن زمام کارگردانی در سکانسهایی که قرار است بیرون از ماجرای
وحشتانگیز اتفاق بیفتند ،نقطهضعفهای مشهود « »3:33محسوب میشوند.
شروع بیمنطق داستان وقتی شخصیتی از مسیر قصه خارج میشود بدون اینکه کنجکاوی و جستوجوگری
را در شخصیت مقابل خود برانگیزد ،نشانۀ دیگری است از اینکه مؤلفان ،روی داستان بیرون از سکانسهای
وحشت ،وقت چندانی نگذاشتهاند »3:33« .میتوانست فراتر از ترساندن مخاطب با یک ماسک هیوالیی
حرکت کند و هراس را در دل داستانی قوامیافته با کارگردانی خالق و مبتنی بر قواعد ژانر بجوید.

5

دربارۀ یه چوم یه لنگ | اهریمن درون ترس

یاسر برزگر | کارگردان

ً
غالبا ،تحت تأثیر داستانهای هراسآور فولکلور و
احسان طهماسبی :اولین فیلمهای ترسناک تاریخ سینما،
ادبیات گوتیک رایج در قرن نوزدهم ساخته شدند .بعدها ساخت فیلم ترسناک در ژاپن (زیرژانر جی -هارور) و کره
(زیرژانر کی -هارور) نیز بر مبنای همین الگوها و با تأثیر از ادبیات این کشورها و بیشتر با مضامین روانشناختی و
افسانههای فولکلور آسیای شرقی ساخته و نمایش داده شدند .در یهچوم یهلنگ نیز با ارجاع به باور مردم گیالن،
صحبت از هیوالی افسانهای یکچشمی میشود که با هیکلی بزرگ و تنومند در جنلگها زندگی میکند .فیلم
روایتگر ماجرای معلمی سودجو و خطاکار است که به قصد جمعآوری قارچهای گران رشد کرده در جنلگ ،شاگردان
را از یهچوم یهلنگ میترساند تا بدین شلک مانع از حضور آنها در جنلگ و کشف این قارچها شود .هرچند که این
فیلم در اجرا و کارگردانی دچار چندپارگی و شتابزدگی است و در پایان نیز به غافلگیری و تأثیرگذاری الزم نمیرسد؛
اما در آشناییزدایی از چهرۀ فداکارانه و دلسوزانه مرسوم معلمان روستایی بهخوبی عمل میکند و تالش میکند

مخاطب را با آدمهای خاکستری در جهان خاکستری واقعی و به دور از فانتزی هدایت کند .یهچوم یهلنگ ،با

زبان الکن خود قصد دارد نمایشی از سودجویی افسارگسیخته و خودخواهی بیانتهای افرادی باشد که بدون در

نظر گرفتن چارچوبهای اخالقی و رسالت اجتماعی بر دوش ،سعی در چپاول ثروت و ترویج توتالیتاریسم دارند.
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دربارۀ مریضخانه مرکزی

| تخیل طعنهآمیز

وحید و نوید نامی | کارگردان

علی سعادتمند :فیلم ،داستان دارد و البته مسئله .داستانی از یک مریضخانه که غده عجیب و بزرگی را از
معده شهردار شهر بیرون میآورد .حاال با بیرون آمدن این غدۀ بسیار عجیب قصه شروع میشود .قصهای تخیلی
که در دل داستانش گاهی طعنهآمیز عمل میکند .تحت فشار بودن تیم پزشکی مریضخانه ،از دو جهت دولتی
و خبرگزاری ،این موقعیت را فانتزی کرده است .غده باید نابود شود و از طرفی شهردار ،بدون وجود این غده
بدخیم در درون بدنش ،رو به مرگ است .این فانتزی در فیلمنامه هم کنایهآمیز است و هم طنزگونه .موقعیتی که
برای تک لوکیشن مریضخانه و پرسنلش میسازد ،بسیار جالب است .غده به اندازهای سمی و مخرب است که با
بیرون آمدنش همه به حال مرگ میافتند؛ پس چه بهترکه به درون بدن شهردار برگردد تا از آن تغذیه کند .ذهنی
که در پس این فیلمنامه وجود دارد ،بسیار خالق و نوآور است .با وجود ضعفهایی که در فیلمبرداری و بازیها
وجود دارد اما قصه به قدری نثر جالب و کمتر دیده شدهای دارد که میتوان این نقاط ضعف را ندید و از داستان
فیلمی لذت برد؛ که درامی پر ازکنایه و جذاب است .اما با تمام ویژگی های مثبت دوربین فیلم انسجام الزم را
ندارد .گاه پر از تکان است و گاه ثابت .به عنوان مثال ،در صحنهای از جلسۀ پزشکان بیمارستان ،بیدلیل تزلزل دارد
ً
کامال ثابت و بیحرکت است .بازی نقش رئیس بیمارستان
و در صحنۀ دیگر دقیقه مشابهی ،اما در سکانسی دیگر،
خوب است ولی باقی بازیها مصنوعی و ضعیف هستند .با اینکه فیلم موقعیت زمانی مشخصی ندارد ،اما دکور
و صحنهپردازی توانسته ،به طور تقریبی ،زمان داستانی فیلم را از نظر تاریخ ماجرا ،برای بیننده ،مشخص کند.
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جیمــز کیکالیتــر
کارگردان

|

ساختن فیلم کوتاه

خب ،در چند پروژۀ کوتاه اولی که انجام دادم ،خیلی خوش شانس بودم که چند نشریۀ بزرگ در سرتاسر دنیا
دربارۀ آنها نوشتند .من توانستم به مکانهای شگفتانگیزی بروم و مردم فیلم ها را تماشا کنند .چون آن دو
اتفاق افتاد ،برای کاری که انجام میدادم احترام ایجاد شد و توجه تهیهکنندگان مختلف را به خود جلب کرد.
پس از این ،من چند تماس تلفنی در مورد پروژهها دریافت کردم؛ زمانی که این اتفاق افتاد ،میدانستم که
گزینههایی روی میز دارم که به من اجازه میدهد در مورد چیزهایی که انتخاب میکنم ،به گزینش دست بزنم؛ زیرا
همانطور که ً
قبال گفتم ،من شغل خود را به عنوان یک نردبان یا پلکانی میبینم که شما با هر پروژه ،به نوعی ،آن
را ایجاد میکنید و متوجه میشوید که چه جهتی را میخواهید در پیش بگیرید .انتخابهایی که انجام میدهید
ً
مستقیما بر آن تأثیر میگذارد.
مترجم :محمد رنجی
همکاران ویژه نامه
پرویز جاهد | رامتین شهبازی | عرفان ناظر | سعید خیراله | احسان طهماسبی | محمد رنجی
علی سعادتمند | مریم ابوالحسنی | میثم شیخی | فاطمه ترکاشوند | کیمیا شهریه
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