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در سال هایی که عالقمندان و پیروان مکتب ژانر در سینما موفق بودند و کارهای پژوهشی خود را 

انجام می دادند، افرادی دیگر نیز بودند که از این نگاه فاصله گرفته و سعی داشتند نگاهی پدیدارشناسانه 

به سینما را تجربه نمایند. این افراد که حرکت های نخستین خود را از مطالعه در حوزۀ ادبیات آغاز کرده 

بودند، اعتقاد داشتند هرگونه دسته بندی در آثار هنری منجر به محدود شدن آن هنر شده و جایی 

که نیاز به شکستن قواعد دارد ناکام می ماند. نمونۀ بارز آن در تاریخ ادبیات نمایشی جهان، بحث 

و منازعه ای بود که هنگام نمایش ارنانی اثر ویکتورهوگو صورت گرفت. هوگو که خود یک نویسنده ي 

رمانتیک بود، با این نمایشنامه سعی داشت تا بایسته های مکتبی را که آن را آغازیده بود عرضه دارد 

که با مخالفت نئوکالسیک ها مواجه شده و چند اجرای نخستین این نمایشنامه را به آشوب کشاند. 

جدا از این واقعه ي تاریخی، منتقدانی نیز بودند که اعتقاد داشتند نباید حتی به نوشتارها و متون، 

عناوین کلی همچون نمایشنامه، داستان کوتاه یا رمان داد. بلکه باید آن آثار را با نام خود خواند؛ مثال: 

متن بلندی های بادگیر اثر برونته. مخاطب باید با اثر بدون هیچ پیش زمینۀ طرحواره ای مواجه شود.

این اتفاق در سینما نیز رخ داد و باعث شد تا سینمای هنری اروپا در مقابل سینمای ژنریک آمریکایی 

قرار گیرد. فیلم های موسوم به هنری سعی می کردند با روشی که در اختیار دارند از قیدوبندهای طرحواره ای رهایی یابند. برای همین با شاخه ای که 

به سینمای مستقل امریکا درآمیخت مبانی تازه ای را در تولید آثار سینمایی بنیان نهادند.

این منازعه تا جایی گسترش یافت تا با گسترش حوزه های مطالعاتی پساساخت گرایانه و بسط آن در حوزه ي مطالعات هنر، ژانرها نیز وارد 

شیوه های جدیدی در ارائه شدند. التقاط ژانرها و گریز از طرحواره ای مشخص حاصل همین دوران است. جایی که توانست آشتی نسبی میان دو 

نگاه پیشینی برقرار نماید. 

ژانر در فیلم کوتاه؛
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فیلم های رمزآلود به دنبال ایجاد تعلیق، پیش بینی، انتظارات باال، شک، تنش و حس هیجان در مخاطب هستند. فیلم های رمزآلود/تریلر و فیلم های ژانر 
تعلیق، تقریباً یکی هستند و می توانند جای یکدیگر به کار بروند. اگر قرار باشد این ژانر را تعریف کنیم، یک تریلر حقیقی، فیلمی است که فقط یک هدف را دنبال 
می کند؛ هرچه داستان پیش میرود و به نقطۀ اوج میرسد، باید موجب هیجان، دلهره و میخکوب کردن مخاطبان شود. تنش  در این ژانر، معمواًل با قرار گرفتن 

شخصیت اصلی در شرایط تهدیدآمیز یا مرموز، موقعیت فرار یا مأموریتی که فرار از آن غیرممکن به نظر می رسد، رشد می کند.
ریدلی اسکات، آلفرد هیچکاک و مارتین اسکورسیزی از کارگردان های مشهور این ژانر هستند. از فیلم های شاخص این ژانر می توان 

به سکوت بره ها با بازی آنتونی هاپکینز و سرگیجه به کارگردانی آلفرد هیچکاک اشاره کرد.

تریلــر   | رمزآلــود  ژانـر  راهنمای 

2
انتظارات تماشاگران

از ژانر تریلر
  اکشنی که موجب تعلیق، 

غافلگیری، انتظار و اضطراب در 
مخاطب شود.

انواع تریلر
  تریلر روانشناختی: این فیلم ها، تریلرهایی با مرکزیت روان انسان ها هستند. معمواًل این شخصیت ها دارای 

اختالل های روانی ِ ناشی از آزارهای هستند که در دوران کودکی بر آنان وارد آمده اند. مثال معروف این فیلم ها، 

روانی به کارگردانی آلفرد هیچکاک است. در این فیلم نورمن بیتس که صاحب یک متل است، از اختالل تجزیۀ 

هویت رنج می برد؛ بدین معنا که او به دو هویت، که یکی از آن ها مادرش است، وانمود می کند. او در نتیجۀ 

آزاری که در کودکی دیده بود، مبتال به این بیماری شد و پس از اینکه عاشق نقش اول زن شد، او را کشت.

  تریلر توطئه: این زیرژانر حول پروتاگونیست هایی می چرخد که روی موضوعی تحقیق می کنند و به توطئه هایی 

ختم می شود که آن ها باید حلشان کنند. از نمونه های کالسیک این فیلم ها، رمز داوینچی با بازی تام هنکس 

است که بر اساس کتابی با همین نام اثر دن براون ساخته شد. تریلرهای قانونی، شاخه  ای از این زیرژانر هستند 

که می توان ترس کهن نمونه ای از آن دانست.

  تریلر جنایی: این زیرژانر ترکیبی از دو ژانر تریلر و جنایی است. این فیلم ها روی اقدامات جنایی مثل قتل ها و 

سرقت ها و سروکار داشتن با قاتل های سریالی، تمرکز دارند و از اکشن برای ایجاد تعلیق استفاده می کنند. جایی 

برای پیرمردها نیست مثالی برای زیرژانر تریلر جنایی است.

  تریلر فراطبیعی: این فیلم ها که ترکیبی از ژانرهای علمی تخیلی و فانتزی هستند، به ذائقۀ مخاطبان خوش 

می آیند، چون بسیار غیرعادی و غیرطبیعی هستند؛ مثل داستان های ارواح و خون آشام ها. فیلم های ام. نایت 

شیاماالن از جمله حس ششم مثال های کالسیکی از این زیرژانر هستند.

  معمایی: فیلم های معمایی اغلب مشابه زیرژانر جنایی هستند؛ اما همیشه از مجریان قانون به عنوان 
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شخصیت های اصلی استفاده نمی کنند. در این فیلم ها، معمواًل، شخصیت میخواهد به واقعیات پشت اتفاق های رخداده پی ببرد. چاقوکشی و 

دختری با خالکوبی اژدها، از جمله این فیلم ها به شمار می روند.

  تکنو: در زیرژانر تریلر تکنو، از تکنولوژی سطح باال به عنوان عامل متمایزکننده استفاده می شود؛ مثل ماتریکس و اکس ماکینا.

  نوآر: فیلم های نوآر بیشتر به عنوان سبک دیده می شوند تا ژانر، با این حال، معمواًل، جنایت حضور پررنگی در این فیلم ها دارد. این تم اغلب حول 

نوعی عدم تعادل در یک شخصیت که منجر به پرخاشگری، خودانزجاری و جامعه ستیزی می شود، می چرخد.

تریلرهای اولیه
یکی از اولین تریلرها، فیلم فکاهی ایمنی آخر از همه! )1923( با بازی هارولد لوید است که در آن یک بدلکار بی باک روی 

یک آسمان خراش است. در فیلم تسخیرکننده و هراس انگیز آلمانی ام )1931( به کارگردانی فریتس النگ، پیتر لوره )در اولین 

فیلمش( نقش یک جنایتکار را بازی می کند. داستان این فیلم دربارۀ زندگی یک قاتل سریالی به نام پیتر کورتن )شناخته شده به 

عنوان خون آشام دوسلدورف( است. تریلر جنایی/وحشت ادوارد سادرلند به نام Murders in the Zoo )1933( نیز لیونل اتویل 

را به عنوان یک جانورشناس جنایتکار و حسود نمایش می دهد. از دیگر فیلم های وحشت این دوره که در مخاطب دلهره ایجاد 

می کنند، می توان به گربه و قناری )1927( به کارگردانی پل لنی، دکتر جکیل و آقای هاید )1931( به کارگردانی روبن مامولیان و 

زمزمه های خفاش )1930( به کارگردانی روالند وست، اشاره کرد.
تریلر روانشناختی کالسیک جرج کیوکر به نام Gaslight )1944(، یک شوهر حقه باز را نشان می دهد که نقشۀ دیوانه شدن 

همسر بی گناهش را می کشد تا ارث و میراثش را تصاحب کند. فیلم نوآر  لورا )1944( ماجرای تحقیقات یک قتل نفسگیر توسط 

یک کارآگاه پلیس را بازگو می کند. فیلم موهوم تصویر دوریان گری )1945(، براساس رمانی از اسکار وایلد است؛ این فیلم داستان 

مردی است که مانند فائوست قراردادی با مفیستوفلس میبندد، مبنی بر اینکه همیشه جوان بماند.

در فیلم پلکان مارپیچ )1946(، یک خدمتکار الل در یک خانۀ تسخیر شده، از یک قاتل سریالی می ترسد و فکر می کند که 

قربانی بعدی، اوست. در یک تریلر دیگر، با نقش آفرینی اورسون ولز و ریتا هیورث، به نام بانویی از شانگهای )1948(، یک زن زیبا، 

وکیل/شوهرش، همکار او و یک ملوان ایرلندی، درگیر قتل می شوند. در متاسفم، شماره اشتباه است )1948( یک زن ناتوان، 

طرح یک قتل علیه خودش را از طریق تلفن می شنود. مرد سوم )1949( به کارگردانی کارول رید، یکی از بهترین فیلم های تعلیق 

تمام ادوار، داستان یک نویسنده در وین بعد از جنگ جهانی دوم است که متوجه می شود، دوست قدیمی اش _که فکر میکرد 

مرده است_ یکی از داللهای بازار سیاه است.

هیچکاک: استاد تریلرهای تعلیق
هیچ فهرستی از فیلم های تریلر و تعلیق نیست که بدون اشاره به فیلمساز انگلیسی، آلفرد هیچکاک، کامل باشد. او کمک کرد که ژانر تریلر امروزی 

شلک بگیرد. شروع کارش، با فیلمی در دوران صامت به اسم مستأجر: داستان لندن مه آلود )1927( بود؛ داستانی پر از تعلیق؛ مشابه جک قاتل. 

به دنبال آن، تریلر بعدی و اولین فیلم ناطقش یعنی باج گیری )1929( را ساخت. هیچکاک معمواًل در فیلم های بلندش حضور افتخاری و مختصری 

داشت که شروع این حضور، با فیلم سومش یعنی مستأجر: داستان مه آلود لندن )1927( بود؛ البته حضورش در فیلم  ها متناوب بود. او از سال 



1940، در همۀ فیلم هایش به جز مرد عوضی )1965( ظاهر شد. او با اینکه پنج بار نامزد دریافت جایزۀ بهترین 

کارگردان شد، اما هیچوقت آن جایزه را نبرد.

هیچکاک به عنوان استاد مؤلف ژانر تریلر و تعلیق، که ترس ها و آمال مخاطبان را آلت دست خود قرار 

می دهد، شناخته شده است. او اغلب تابوها و موضوعات جنسی محور را با فیلم هایش می آمیزد؛ مثل حافظۀ 

سرکوب شدۀ مارنی در مارنی )1964(، همجنسگرایی پنهان در بیگانگان در ترن )1951(، نظربارگی در پنجرۀ عقبی 

)1954(، وسواس روحی در سرگیجه )1958( و عقدۀ ادیپوس در روانی )1960(.

فیلم های هیچکاک اغلب یک قربانی بی گناه را در موقعیتی غیرعادی، مرگ بار یا ترسناک نشان میدهند؛ مثل 

موقعیت هویت اشتباهی، سوءشناسایی یا اتهام غلط )مثال در 39 پله )1935(، مردعوضی )1956( و شمال تا 

شمال غربی )1959((.
او همچنین تکنیک های سینمایی مختلفی را به کار می برد؛ برای نمونه، اولین فیلم ناطق بریتانیایی با باج گیری 

)1929(، زوم شدید روی کلید در بدنام )1946(، لیوان شیر درخشان در سوءظن )1941(، برش موازی طوالنی بین 

مسابقۀ تنیس و ساییدن میله های مجرای فاضالب در بیگانگان در ترن )1951(، تدوین صحنۀ حمام همراه با 

موسیقی متن ویولن گوش خراش برنارد هرمان در روانی )1960( و یا دالی زوم در سرگیجه )1958(.

یکی دیگر از تخصصهای او، استفاده از موتیف های بیان گرای بصری بود؛ مثاًل صحنۀ سورئالیستی رویا در 

طلسم شده )1945(، کلید در بدنام )1946(، پاگرد یا استفاده از نیمرخ و اثر ضدنور در سرگیجه )1958(، بازتاب 

قتل در عینک افتادۀ قربانی در بیگانگان در ترن )1951(، انتقال احساس گناه در سایۀ یک شک )1943(. عالوه بر 

این هیچکاک به ساختن فیلم هایی که از نظر تکنیکی چالش برانگیز هستند، مثل قایق نجات )1944( و طناب 

)1948(، عالقۀ وافری داشت. در بسیاری از این فیلم ها، تعقیب و گریز ناگریزی که در نهایت به رویارویی نهایی 

در یک مکان ویژه و آشنا ختم می شود، وجود دارد. در نهایت با قطعیت می توان گفت که تأثیر هیچکاک در 

تریلرهای هیچکاک گونۀ بسیاری از کارگردانان قابل مشاهده است.
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تریلرهای مأمور مخفی/جاسوسی جیمز باند
قهرمان اکشن دوران معاصر، جیمز باند "007" است؛ شخصیتی که برای سرویس مخفی ملکه 

استخدام شده است؛ این فرد برخاسته از برداشت آزادی از شخصیت مأمور/جاسوس دوازده رمان 

جیمز باند اثر ایان فلمینگ بریتانیایی است. قبل از فیلمهای سینمایی، نخستین حضور باند در سال 

1954، در تلویزیون بود؛ و بری نلسون نخستین کسی بود که به عنوان مأمور 007 آمریکایی، و با نام 

جیمی باند، در تلویزیون حضور پیدا کرد؛ این فیلم تلویزیونی نخستین اقتباس از رمان باند فلمینگ، 

به نام کازینو رویال بود.

اولین سری موفقیت آمیز از فیلم های پرتعلیق مأمور ویژۀ 007، جیمز باند، در دوران جنگ سرد، در 

دهۀ 1960 که تهدید کمونیسم پررنگ بود، به نمایش درآمد. دکتر نو )1962(، به دنبال آن از روسیه با 

عشق )1963( و گلدفینگر )1964( جزو نخستین فیلمها هستند. نقش این ابرقهرمان خیره کننده، تا 
به حال توسط شش بازیگر ایفا شده است: شان کانری، جرج الزنبی، راجر مور، تیموتی دالتون، پیرس 

برازنان و دنیل کریگ.

با شروع جنگ سرد در دهۀ 1960 )بعد از اینکه ممنوعیت خشونت و رابطۀ جنسی تا حدی برداشته 

شد(، فیلم های جاسوسی اکشن/ماجراجویانۀ باند با لوکیشن های خارجی در کشورها و شهرهای دیگر، 

شوخی ها و دیالوگ های مسخره، استفاده از اشیای کوچک و مبتکرانه برای مبارزه با شریرها، تعلیق 

در صحنه های اکشن، ترفندهای بی پروایانه، زنان جذاب و یک مأمور عمل گرا و کارکشتۀ عالقه مند به 

لباس ها و ماشین های گران قیمت که با جنایتکاران عجیب و غریب، مرگبار و بدنام، که قصد حمله 

و تجاوز به دنیا را دارند، می جنگد برای مخاطبان بسیاری خوشایند بود. فیلم های باند، مقلدان و 

کپی های بسیاری را به دنبال داشت.

فیلمهای تریلر متأخرتر
از تریلرهای معاصر می توان به مکالمه )1974( فرانسیس فورد کاپوال، آرواره ها 

)1975( به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، مأموریت غیرممکن با بازی تام کروز و 

هویت بورن )2002( به کارگردانی داگ لیمان اشاره کرد.
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توافقی همه جانبه بر سر مفهوم فتوژنی بین سینماگران 
امپرسیونیست وجود نداشت و هر کدام درک ویژه خود را از 

این مفهوم ارائه می کردند. با اینکه بیشتر مورخان سینما، لویی 

دلوک را ابداع گر رویکرد »فتوژنیک« در سینما می دانند اما این 

ژان اپستاین بود که این ایده را متحول کرد و توسعه بخشید. در 

حالی که برای دلوک، فتوژنی، یک نوع فعالیت سینمایی بود که 

به وسیله فیلمساز انجام می شد و در واقع شکلی از قوه تخیل 

و خالقیت او شمرده می شد، ژان اپستاین، آن را نه توانایی 

فیلمساز بلکه قابلیت دوربین می دانست که می توانست عادی ترین رویدادهای زندگی و اشیای پیرامون ما را از نو جان 

ببخشد و رازآلود سازد. از دید اپستاین، لنز دوربین، »چشمی است که به آن خصایص تحلیل گرانه ناانسانی اعطا شده؛ 

چشمی بدون تعصب بدون اخالق و رها از هرگونه اثر پذیری و این چشم در چهره و ژست های انسانی چیزهایی را 

می بیند که ما، گرانبار از همدلی ها و ناهمدلی ها، عادات و موانع بازدارنده، دیگر نمی دانیم چطور باید ببینیم.« )سینه 

فیلیا و تاریخ، ص 167( .

اپستاین برای تصویر فتوژنیک دو شرط قائل بود. اولی، حرکت به عنوان یک کیفیت حیاتی بود که متداوم نباشد 

بلکه خرده هایی از حرکت در اینجا و آنجا بود. دوم، شخصیت یا جنبه شخصی چیزی بود که تصویر فتوژنیک آن 

را بازتولید می کرد. در نظر اپستاین، حرکت فتوژنیک، خبر از تداوم زمانی و فضایی می داد که دستگاه سینمایی در 

بازنمایی ارائه می کرد. به اعتقاد او حتی کلوزآپ ها که او آنها را روح سینما می دانست نیز نیازمند حرکت بودند. در 

این باره نوشته است:

» نمای نزدیک، به عنوان شالوده و اساس سینما، بیشترین جلوه یا بیان فتوژنی حرکت است. وقتی ساکن باشد بیم 

آن می رود که متناقض از کار درآید. چهره صرف، حاالت و احساسات خود را برمال نمی کند. این فقط وقتی اتفاق می افتد 

که سر شخصیت و لنز دوربین به هم نزدیک یا از هم دور می شوند.« )سینه فیلیا و تاریخ، ص 167(.

فیلم کوتاه می تواند شاعرانه باشد. از دیدگاه دیوید بوردول، نظریه پرداز نئوفرمالیست سینما، این شاعرانگی از طریق 

به کارگیری فرم های تداعی گر به وجود می آید. به اعتقاد بوردول، فرم تداعی گر، از طریق مجاورت تصاویر نه چندان 

مربوط به هم، احساس یا مفهوم متفاوتی را، که در ظاهر فیلم وجود ندارد، به بیننده منتقل می کند؛ یعنی ذهن او را به 

مفاهیم خارج از فیلم ارجاع می دهد. سیستم های فرمال تداعی گر، کیفیت ها و مفاهیم بیانی را از طریق گرد هم آوردن 

تصاویر القا می کنند. این نوع فرم ها بیشتر در فیلم های شاعرانه به کار می روند که تصاویر، معناهای استعاری و سمبلیک 

دارند و ذهن ما را به معناهایی بیرون از جهان فیلم هدایت می کنند.

یادداشتهایی 
کوتــاه فیلم  ــار  ساخت
|  بخش چهارم  |

| جاهد   پرویز    |
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  فاطمه ترکاشوند:  دیالوگ های معمایی و پرترۀ میوه با گونه هایی از انار سرخ، از همان اول، سنگ بنای ورود به 
فضایی سورئال را می گذارند. فیلم، تمام تالشش را برای طراحی فضایی رازآلود و معمایی می کند و از عناصری 
نظیر نورپردازی خاکستری و هوای ابری، قاب های مینیمال، دیالوگ های نصفه ونیمه و رفتارهای هیستریک 

صاحبان باغ انار بهترین بهره را می برد.
اما »دندان درخت« از شرح انگیزه های صاحبان مرموز باغ طفره می رود تا اندازه ای که انگار هیچ پیش قصه ای 
دربارۀ چرایی رفتار عجیب آن ها با مهمانان شان وجود ندارد، نه این که وجود دارد اما به جهت رعایت مینیمالیسم، 
قرار است روایت نشود. آن ها عجیب اند بدون آن که بدانیم یا اصاًل الزم باشد که بدانیم چرا. نیمۀ دوم داستان، 

طراحی لباس های بردگان جشن باغ انار، نوعی بالماسکۀ خونین راه می اندازد که راز باغ را پیچیده تر می کند.
»دندان درخت« شاید شبیه دستۀ فیلم های گیرافتادن در کلبه یا جزیره در ژانر هراس جلوه کند، اما بدون تردید 
نسبت آن با ژانر جنایی و معمایی، کمتر از هراس نیست. فقدان ارتباط روشن معنایی میان عناصری چون رقص، 
جنایت با برق و خنده های ترسناک، اگرچه فضای سورئال خلق می کنند اما مخاطب را هم در تشخیص معنا، 

سرگردان می کنند و نهایتاً او را دست  خالی به بیرون از داستان هدایت می کنند. 

  علی سعادتمند: دریچه، فیلم به شدت خوبی است. فیلمی با ژانر مشخص و ساختاری منسجم در راستای 
فیلمنامه ای ماجراجویانه که شخصیت ها را در یک لوپ اسیر کرده و مخاطب را نیز همراه با آنها به اسارت 
می کشد. فیلمبرداری بسیار خوب با فضاسازی عالی و کاراکتر هایی که دچار زوال و گرفتاری در یک چرخۀ تکرار 
شده اند. تکراری که راهی برای فرار ندارد اما درگیر کلیشه های مرسوم در چنین تم هایی نمی شود و راه را برای 
کاراکتر ها باز می گذارد که چه انتخابی می کنند. نقطۀ اتصال، دو روی قصه را نشان می دهد، از یک سو راهی 
برای برگشت نیست؛ و از سویی دیگر، فراری نامعلوم. بازی های خوب و باورپذیر بازیگران این حس همراهی را 
برای بیننده محکمتر می کند. تولد در آغاز فیلم، نشان از زندگی می دهد؛ اما زندگی و رویشی که در یک چرخۀ 
بی بازگشت گرفتار شده است. تعلیق های فیلم به جذابیت آن می افزاید؛ اصالح رنگ و نور، و به ویژه صداگذاری، 
به شدت کمک رسان این تعلیق ها در فرم هستند. کارگردانی فیلم بی نقص است. نه اضافه دارد و نه کم؛ نه 
زیاده گویی می کند نه می خواهد با تکنیک از قصه فراتر برود؛ کاماًل هم پای  فیلمنامه ای کم دیالوگ و پر از سکوت، 

این زوال راتصویر می کشد و مخاطب را نیز در انتظار پیدا شدن راهی برای فرار از چرخۀ تکرار می گذارد.

علی پاک نیا  |  کارگردان

مسعود حاتمی  |  کارگردان تکرار چرخه  یک  در  لوپ  دربارۀ دریچه  |  

انار باغ  در  سورئال  و  معمازده  و  رازآلوده  دربارۀ دندان درخت   |  

فیلم     نقد 
Movie Review
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    احسان طهماسبی: بی شک نخستین عامل رواج و توسعه ژانر رازآلود )معمایی( و علمی- تخیلی در سینما، 
داستان های فولکور و محلی  که در فرهنگ هر کشوری وجود دارد و ارتباط فضاهای ذهنی مردم با قواعد غیرواقعی 
و خیالی این قصه ها و افسانه ها است. هومن نادری در فلس با نگاهی که به داستان کوتاه شام خانوادگی )ایشی 
گورو( دارد، با ارجاع به یک باور کهن ایرانی مبنی بر قضاوت عناصر طبیعت در گناهکاری یا بی گناهی افراد، داستان 
مرد ناخدایی را روایت می کند که پس از غرق شدن مسافرانش، بنا به رسم بومیان، فرزندانش را به قربانگاه 
شام ماهی زهرداری می فرستد تا گناهکاری یا بی گناهیش اثبات شود. در واقع نویسنده، با تأثیری که از داستان 
شام خانوادگی و مرگ مادر راوی آن قصه با زهر ماهی فوگو )ماهی که در ژاپن و در سواحل اقیانوس آرام صید 
می شود( گرفته، با برگزاری مراسمی همانند آیین زار، سعی در خلق رسمی عجیب و جدید از تعامل انسان و 
طبیعت دارد. فلس، با رویکردی انتقادی و هنگامی که در پیشگاه قضاوت نسل جوان و نواندیش قرار می گیرد، 
به مقابله با خرافه می نشیند و سعی در مبارزه با آن دارد. اما در مواجهه نهایی و با برگزاری مراسم شام با ماهی 
زهرآلود دعانویسی شده، برخورد قهری با آداب و رسوم را محکوم به شکست می داند و در برابر چشمان داغ دیده 

خانواده های مسافران لنج، سر تسلیم فرود می آورد. 

    احسان طهماسبی: درک صحیح از قرابت دو ژانر رازآلود )معمایی( و ترسناک، و شناخت فیلم هایی که در 
فضایی دلهره آور و پرتعلیق، حول حل مسئله یا جنایتی می چرخد، اساس کار نویسندگی و کارگردانی فیلم اندروا 
قرار گرفته است. این فیلم بدون دیالوگ، در فضایی نسبتاً نامتعارف در فیلم های رازآلود، فاصله خیال و واقعیت 
را در تسلسل زمانی طی می کند و مخاطب را در پیگیری اتفاقاتی زنجیروار که برای مرد شکارچی و دخترش پیش 
می آید از ترتـّب، توقف و وابستگی یک رخداد بر رخداد دیگر با نگاهی فلسفی- انسانی با خود همراه می کند. 
اندروا، در کنار گسترش مضمون ژانری خود، قصد دارد با ایجاد تلنگری در معرفی بزنگاه های ذاتی تقابل انسان 
با محیط و تأثیر عمیق نحوه کنش و واکنش در رویارویی این دو با هم، به تکرار دردآلوده و مالل آور رنج قاتل 
غاصب با مقتول مظلوم بپردازد و بی مهابا از مازوخیسم مستتر در این تکرار سخن گوید و از تأثیر مستقیم 
خون به ناحق ریخته در زندگی بگوید. از سویی دیگر، این فیلم با تمایل و گرایشی که به واسطه مضمون به 
ژانر ترسناک )وحشت( دارد، با کمک مؤلفه های این ژانر و بهره گیری از دستورالعمل خلق دلهره و تعلیق، تن به 
فروکاستن طرح داستانی )همانند برخی فیلم های این ژانر( نمی دهد و از عناصر تأثیرگذار این اتمسفر همانند 

ترس، خشونت، رمز و راز و ... در راستای فضاسازی و درک بهتر مخاطب کمک می گیرد.

هومن نادری  |  کارگردان

امیر پذیرفته  |  کارگردان خون رد  دربارۀ اندروا  |  

جغرافیا جبر  دربارۀ فلس   |  

فیلم     نقد 
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