Brigid Cherry

نحــال ،بهلحــاظ فرهنگــی،
ســینمای وحشـ ْـت ژانــری بــا موفقیــت گســترده ،امــا درعی 
مهــای
ـود تاریــخ ســینما دارد و ا گــر مجمــوع فیل 
نامطلــوب اســت کــه قدمتــی بـه انــدازۀ خـ ِ
اخیــر در خردهژانرهــای وحشــت فراطبیعــی و هرز هنــگاری شــکنجه را مدنظــر بیاوریــم کــه
یشــناختی را در بر میگیــرد ،همچنــان در حــال
گســترۀ وســیعی از ســبکها و اصــول زیبای 
یســازد ،امــا بــه
ـان خــاص خــود را در هم هجــا ســرگرم م 
شــکوفایی اســت .ایــن ژانــر مخاطبـ ِ
چشــم دیگــران عنصــری بدخیــم میآیــد.
بریجید چری مروری جامع بر فیلمهای ترســنا ک میکند و کارکرد ژانر را مورد بررســی
قــرار میدهــد .چــری در شــیوههای تولیــد تصاویـ ِـر انباشــته از خونوخونریــزی و امــر
مهــای ترســنا ک ـ ـ ـ  از طریــق فنــاوری فیلــم و تمهیــدات ســینمایی ـ ـ ـ  کندوکاو
غریــب در فیل 
بووحشــت و انزجــار در بیننده ـ ـ ـ  توســط ابزارهــای ســینمایی و
میکنــد و خلــق رع 
ســبکی ـ ـ ـ  را تحلیــل میکنــد.
هویتـی مختلـف و پرداختـن بـه
بازنمایـی گروههـای
بررسـی
ایـن کتـاب ،در ادامـه ،بـا
ِ
ِ
ِ
اضطرابـات اجتماعـی در سـینمای وحشـت و تصویـری کـه جامعـه و ایـن ژانـر از یکدیگـر
ارائـه میدهنـد ،بـه کاوش در نقـش سـینمای وحشـت در جامعـه و فرهنـگ میپـردازد.
ملـی هـم متقـدم ،هـم متأخـر را مـورد بحـث قـرار
همچنیـن طیـف متنوعـی از سـینماهای ِ
میدهـد ،از جملـه فیلمهایـی معیـار ماننـد:
•
•
•
•
•
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1. Evil Dead

دانشـیار کالـج سـنتمری اسـت .او دروس مرتبـط بـا فیلـم و فرهنـگ
بریجیـد چـری
ِ
عامـه را تدریـس میکنـد .پژوهـش او درمـورد مخاطبـان فیلـم ترسـنا ک و ،fan canons
ً
در کنـار مقاالتـی دربـارۀ کندیمـن ،دوز خآفریـن 1و مصاحبـه بـا خونآشـام اخیـرا  بـه
چـاپ رسـیده اسـت.

1. Hellraiser
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   ژانر وحشت :فرم و کارکرد
ای یــک مرکــز خریــد میکوبنــد.
انبوهــی جنــازۀ پوســیده تلوتلوخــوران بــر درهــای شیش ـه ِ
ســه دانشــجوی فیلمســاز ،در جس ـتوجوی شــواهدی از کــردوکار جادوگــری ،در جنــگل
گم میشــوند .زوج نوجوانــی ،پــس از خلوت کــردن بــا یکدیگــر ،بــا ضربــات متعــدد چاقــو،
کشته میشــوند .مــردی ســر میــز شــام بــه خفگــی میافتــد و از درد بــه خــود میپیچــد،
یکــه ،موجــودی دارد شــکم او را م ـیدرد و از آن بیــرون میآیــد .پلکهــای زنــی از
درحال 
وجــد میلرزنــد در همــان حــال کــه اشــرافزادهای خونآشــام گلــوی او را بــا دندانهــای
تیــزش ســوراخ میکنــد و خونــش را میمکــد .دانشــمندی پــس از آنکــه خــود را
ســهلانگارانه موضــوع آزمایــش دورنـ َـوردی 1قــرار میدهــد ،بــه قالــب چنــدشآور موجودی
نیمهانساننیمهحشــره درمیآیــد .یــک روزنامهنـ ْ
آلود نــواری ویدئویــی
ـگار تصاویــر شــبح ِ
را تماشــا میکنــد و محکــوم میشــود در عــرض هفــت روز بمیــرد .دکتــری پــای خــود را،
در تــاش بــرای فــرار از دســت شــکنجهگری روانــی ،اره میکنــد .یــک خونآشــام از زندگـ ِـی
تنیــده در بیــم و اضطــراب خــود بــرای یــک روزنامهنــگار میگویــد .یــک موجــود بیگانــۀ
کشــکل در منهتــن افســار پــاره میکنــد و اینسو و آنســو مــیرود.
غولپیکــر و مارمول 
قربانی تجاوز یکی از متجاوزان را اخته میکند.
یک
ِ
1. teleport
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تمام اینها صحنههایی بسـیار متفاوت از فیلمهایی اند که در برههای ،نمونههایی
برجسـته از «ژانـر وحشـت» بـه شـمار میآمدهانـد .باتوج هبـه اینکـه بناسـت ژانرهـای
فگـر و اسـتوار بـر خصایـص مشـترک میـان فیلمهای
فیلمسـازی طبقهبندیهایـی توصی 
متفـاوت حا کی از وحشـت،
هـر  ژانـر باشـند ،چگونـه ممکـن اسـت این تعـداد صحنههای
ِ
مهـار تعاری ِـف چـه عـام ،چـه نظـری از ژانـر درآینـد؟ آیـا ایـن نیسـت کـه
ب هشـکل مفیـد ،بـه ِ
تعری ِـف یـک ژانـر بنا بـر مجموعهویژگیهایـی منحصرب هفـرد ،پیرنگهایـی قالبـی و سـبک
بصـریای قابلشناسـایی بایسـتی آسـان باشـد؟ بااینحـال همانطـور کـه مثالهـای
تنوع گستردۀ شخصیتها ،سبکها و رویدادهای روایی را نشان دادند ،چنین
یادشده ِ
سـؤالی چنـدان در بـاب ژانـر وحشـت صـدق نمیکنـد ]1[.برخـی در گذشـته میگذرنـد،
بسـیاری در حـال ،یکی دو تـا در آینـده .چندتایشـان دارای هیوالهـای محیرالعقـول
ً
ً
فراطبیعـی هسـتند ،امـا بقیـه صرفـا قاتلان کاملا انسـانی دارند و تعـداد اندکی هـم حاوی
موجـودات نامحتمـل فرازمینی ـ ـ    امـا بهلحـاظ فیزیکـی محتمـل ـ ـ ـ هسـتند؛ در ایـن بیـن
اسـتثنایی عجیبـی اشـاره کـرد کـه شـاید در آن حتـی یـک هیـوال هـم
میتـوان بـه مـورد
ِ
وجود نداشـته باشد ـ ـ ـ    شـاید هم داشـته باشـد (مسئله بر سـر همین تردید است) .تعداد
قابلتوجهـی از آنهـا بهشـدت خشـن و/یـا ُپـر از خونوخونریـزی اسـت ،بقیـه در َجـوی
جزئیـات فـراوان ،صریـح و در نمـای نزدیـک
دلهرهانگیـز میگـذرد .بعضـی وحشـت را بـا
ِ
نمایـش میدهنـد و بعضـی دیگـر آن را خیلـی گـذرا یـا بهاشـاره و درسـت پیـش از رسـیدن
بـه لحظـۀ حسـاس و قطـع بـه نمـای بعـدی برگـزار میکننـد .بسـیاری داسـتان را از منظـر
قربانیـان نقـل میکننـد و بقیـه از منظـر هیـوال .برخـی دربـارۀ انتقـام ،چند تایـی نماینـدۀ
تشـماری راجـع بـه مـرگ هسـتند .قضیـه فقـط ایـن نیسـت کـه
تلاش بـرای بقـا و انگش 
مجموعـهای از قراردادهـا وجـود دارد کـه اجـازه میدهـد حـدی از واریاسـیون بـر مضمونی
کلیشـهای و روشـن شـکل بگیرد (همانطور که در ژانرهای دیگر مانند فیلمهای وسـترن
یـا ا کشـن میبینیـم) ،بلکـه در اینجـا سـروکار مـا بـا ژانری اسـت که وجه مشـخصۀ آن تنوع
ـض قراردادهـا ،پیرنگهـا و سبکهاسـت.
و تکث ِـر مح ِ
یک توضیح برای این واریاسیونها ممکن است در این واقعیت نهفته باشد که
ژانرها هیچگاه ثابت و از پیش مقرر نیستند .در واقع ،کل مفهوم ژانر مسئلهساز است،
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بحث ژانر وحشت در میان باشد .درست است که فیلمهایی
بهویژه هنگامی که ِ
فروش
غیرمرتبط باهم را بهضرب و زور در دستهبندیهایی قابلبازاریابی جا میدهند تا
ِ
آنها را به مخاطب آسان کند ،اما ممکن است هیچیک از این فیلمها با فرمول مدنظر
ً
دقیقا «جور» درنیایند .ژانرها در گذر زمان تکامل مییابند ،تغییر میکنند و ترکیب
بینندگان خود ارائه دهند.
میشوند تا واریاسیونهای مختلفی از یک مضمون را به
ِ
شاید دلیل تنوع گستردۀ ژانر وحشت همین باشد :این ژانر زمانی طوالنی ،از اولین
زمان حال ،پایدار مانده است و از منابع بسیار متفاوتی [ ]2نشئت
سالهای سینما تا ِ
وجودآمدن مجموعهای بهشدت متنوع از خردهژانرها است .عمر
میگیرد که سبب به
ِ
دراز سینمای وحشت (درحالحاضر بیش از  100سال ،و نا گفته نماند که داستانهای
ترسنا ک قدمتی به درازای عمر بشریت دارند) بدینمعناست که این ژانر مدام رو به
تکامل بوده و به شاخهها و انشعابات بسیاری شکل داده است؛ در نتیجه ،امکان
گیری اینکه چه فیلم (یا گونهای از فیلم) ترسنا ک است (یا نیست) خیلی
دارد تصمیم ِ
سرراست نباشد :شاید آنچه به چشم یک نسل قراردادهایی الینفک از ژانر وحشت بوده
به چشم نسل بعدی چیزی بسیار متفاوت بیاید و آنچه در نظر شخصی ویژگیهای
بارز سینمای ترسنا ک است در تضاد کامل با دستهبندیهای شخصی دیگر قرار گیرد
(یانکوویچ  .)2002b: 152پس ،چگونه ممکن است درمورد ژانر وحشت ،همچون گروهی
منسجم از فیلمها ،بحث کرد؟ این کتاب با پرداختن به زیباییشناسی ،محرکها و
مخاطبان ژانر وحشت به همین مسئله میپردازد و بحث را حول چهار پرسش دیگر
پیش میبرد .پرسشی که فصل اول مطرح میکند این است که وحشت چیست؟ این
فصل نگاهی است به خصایص و ویژگیهای فیلمهایی که سینمای وحشت شامل آنها
سازوکار وحشت از چه قرار است؟ این
میشود .فصل دوم به این پرسش میپردازد که
ِ
شامل
بررسی شیوهای است که فناوری در طی تاریخ از آن برای خلق محرکهای
فصل
ِ
ِ
خود و وا کنشهای مخاطب استفاده کرده است .در فصل سوم ،این پرسش که وحشت
برای چه خوشایند است در بستر طیفی از رویکردهای نظری بررسی میشود .در نهایت،
در فصل آخر ،پرسش ِ ݪ ݪکی و کجا را مورد بحث قرار میدهیم تا نگاهی داشته باشیم به
تصاویری که ژانر وحشت و جامعه از یکدیگر ارائه میدهند   .
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گری َ
نیدهم ،در بحث خود دربارۀ جالو ( ،]3[)2002اشاره میکند که این تریلرهای
تشکیل ژانر بدهند «مقوالتی
معمایی ایتالیایی بیش از آنکه
روانشناختی ،جنایی و
ِ
ِ
مفهومیاند 1با مرزبندیهایی بهشدت متغیر و عبورپذیر که هرساله جابهجا میشوند»؛
این نکته دربارۀ ژانر وحشت نیز صدق میکند .بنابراین ،به جای آنکه ژانر را مجموعهای
مشخص و یکپارچه از فیلمهایی با قراردادهای مشترک در نظر بگیریم ،بهتر است آن را
مفهومی» متداخل و درحالتکامل بنگریم
دقیقتر و همچون مجموعهای از «مقوالت
ِ
که در سیالیتی مدام قرار دارد .به بیان سادهتر ،وحشت نه یک ژانر ،بلکه چندین ژانر
است؛ عالوهبراین ،همانطور که خردهژانرها ــــ که استیون نیل آنها را سنتهای معین
یا گروهبندیهای درونژانری تعریف میکند ( )2000: 9ــــ  تغییر میکنند ،مرزهای ژانر نیز
بهکل جابهجا میشوند .در نتیجه ،بهتر است به ژانر وحشت همچون مجموعهای از
مقوالت مرتبط اما اغلب بسیار متفاوت فکر کنیم که ممکن است موارد زیر را در بر بگیرد:
ِ
•
•

•

•

خردهژانرهـا کـه مجمـوع فیلمهـا را بنا بـر انـواع پیرنگ ،موضوع یا هیوال به دسـتههای
مشـخص تقسـیم میکننـد؛
سیکلها 2که نیل آنها را گروهی از فیلمها تعریف میکند که طی یک دورۀ محدود
زمانی ،با بهرهبرداری از ویژگیهای یک فیلم موفق تجاری ،ساخته میشوند (،)2000 :9
ساخت دنبالهها
بدینمعنا که ا گر فیلمی برای مدتی کوتاه فوقالعاده محبوب باشد ،به
ِ
یا کپیهای بسیار دامن میزند؛
افشانی متقابلاند
دورگهها که طبق تعریف ریک آلتمن ( ،)1999 : 43حاصل نوعی گرده
ِ
که بین ژانرها اتفاق میافتد تا با قرضگرفتنهای یک یا چند ژانر مختلف از یکدیگر و
درآمیختن این برگرفتهها ،فرمهایی نوترکیب تولید شود؛
ِ
سبکهای خاص هر استودیوی فیلمسازی (یونیورسال در امریکا طی دهۀ ،1930
ُ
آر ِݭکیاو ،دوباره در امریکا ،طی دهۀ  1940و َه ِمر در بریتانیا طی دهۀ  )1960یا فیلمسازی
ً
کراننبرگ کانادایی که طی دهۀ  1980ساخته شده
بخصوص (مثال فیلمهای دیوید
ِ
است و همگی برچسب «وحشت جسمانی» 3خوردهاند [   .)]4
1. conceptual category
2. cycles
3. Body horror

