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مروری بر سینمای نوآر کره
نوآر کره ای: از گذشته 
نوشتۀ سونگ هان سک
ترجمۀ حامد صرافی زاده

ادعای رابطه ای بین دنیای فیلم های نوآر کره ای1 با جهان آثار ژان ـ پی یر ملویل 
شاید مضحک به نظر برسد، با این وجود چنین ادعایی گزافه نیست. جان وو 
که در جوانی به شــدت تحت  تأثیر ملویل بود و بعدها در دوران اوج سینمای 
هنگ کنگ کارگردان طالیه دار آن شــد، گفته مشهوری دارد: »ملویل برای من 
همچون خداســت. ســامورایی2 یکی از فیلم های غیر هنگ کنگی است که 
بیشترین تأثیر را بر سینمای هنگ کنگ و بخصوص نسل جوان تر ]فیلمسازان[ 
گذاشت.«  و خب به همین صورت از هر کارگردان کره ای هم، که اواخر دهۀ 
هشــتاد دوران بلوغش را سپری می کرده اســت، می توان بیان جملۀ اینچنینی را انتظار 
داشت که »جان وو برای من همچون خداست. آدمکش3 یکی از فیلم های غیره کره ای 

بود که بیشترین  تأثیر را بر سینمای کره گذاشت«.
ناگفته پیداســت که آنچه که تاکنون در باال گفته شــد و منسوب به جان وو است، 
زادۀ خیال است. با این  حال  تأثیر ]عمیق و بنیادی[ فیلم های جنایی یا اکشن هنگ کنگی 
بر ســینمای کره جنوبی و بخصوص فرهنگ ]و ســلیقه[ ســینمایی جوانان در  دهۀ 
هشــتاد حقیقتی مسلم است، و گویا نخستین بار این کره ای ها بودند که اصطالح »نوآر 
هنگ کنگــی« را باب کردند. جوانان آن نســل بازیگرانی همچون چو یون فت4 و لزلی 
چیونگ5 و اندی لو6 و مگی چیونگ7 را می ستودند. فیلم آدمکش در آن دوران شاهکار 
دوران خود و جان وو خدای ســینمای جوانان کره ای بود. نکتۀ مهم آن اســت که در 
نشریات کره ای برای نشان دادن و توضیح  تأثیر سینمای اکشن هنگ کنگ راهی به جز 
روی آوردن به اصطالحی همچون نوآر نداشــتند. در ادامۀ این جریان، همان گونه که 
نــوآر جان  وو از دل آثار ملویل زاده شــده و در ابعادی متفاوت تحول پیدا کرده بود، 
نوآرهای کره ای نیز با دگرگونی هایی وســیع و تفاوت هایی فراوان با الهام از آثار جان 
وو تولیــد و به نمایش درآمدند. این تفاوت ها اما چه بودند؟ البته که ما در اینجا قصد 
نداریم کلیات این گســتردگی های متفاوت  را روشن کنیم. هرچند توضیحی که در باال 
بدان اشاره شد الزمۀ این مهم بود که نوآرهای کره ای در اواسط  دهۀ نود جریان داشتند 
و حال منتقدان فیلم کره ای آن را به  صورت جدی تری در نقدهایشان به کار گرفته اند. 
در میان آن آثار بویژه فیلم قاعدۀ بازِی8 َجنگ هایون سو۹ )1۹۹4( جزء اولین فیلم هایی 
بود که به  عنوان یک نوآر کره ای به آن اشاره می شد. بگذارید در اینجا اشاره کنیم که 
جنگ هایون سو حتی برای ساخت نسخۀ کره ای آدمکش آماده شده بود که در نهایت 

آن پروژه به سرانجام خاصی نرسید. 
نــوآر کره ای در ذات پیونــدی بنیادی با ژانر ملــودرام مردانــه10دارد. برای مثال 
قاعدۀ بازی را در نظر بگیرید. یانــگ داء11ِ )با بازی پارک جونگ هوون( یک تبهکار 
درجه ســه است که در شهر زندگی پست و حقیرانه ای دارد. او همچنین دوستی دارد 
که زندگی اش به مانند پروتاگونیســِت فیلم بی خاصیت و باری به هر جهت است. آن 
دو رؤیای موفقیت در ســر می پرورانند و با این حال نمی توانند خودشان را از زیست 
وجود نکبت بارشان خالص کنند.  در این حال و احوال است که بخت بعیدی بهشان 
رو می کند که در عمل راهی به ســوی تباهی است. تقدیر این دو با ناکامی و شکست 
گره خورده اســت. تا سال ها بعد از نمایش این فیلم، نگاه خیره ترحم برانگیز یانگ داءِ 

مقدمه: پاییز گذشته سینماهای بریتانیا شاهد برگزاری دوازدهمین دورۀ جشنوارۀ فیلم های کره جنوبی بودند. جشنواره ای 
که به همت مرکز فعالیت های فرهنگی کره جنوبی با کیفیتی مطلوب در چندین شــهر بزرگ بریتانیا برگزار می شود و هر 
ســال جدا از نمایش آثار برگزیده و قابل بحث ســینمای کره )که جدا از خود جشنواره در طول سال نیز در چند نوبت 
صورت می گیرد( بر موضوع و مضمون خاصی متمرکز می شــود. موضوع مورد بحث این دورۀ جشنواره فیلم های نوآر 
کره ای بود که به همین مناسبت چندین جلسه سخنرانی با حضور کارگردانان و بازیگران و همچنین منتقدین سینمای کره 
برگزار شــد و در دفترچه  راهنمای شکیل آن نیز چندین مقاله در دسترس مخاطبین قرار گرفت. آنچه در زیر می خوانید 
یکی از آن مقاالت است که بیشتر به مقدمه ای برای آشنایی با برخی از فیلم های ساخته شده با حال وهوای نوار می ماند. 
در شمارۀ بعدی نیز مقاله ای دیگری  از این مجموعه خواهید خواند دربارۀ رابطۀ نوآرهای کره ای با سینمای جهان، با تأکید 
بیشــتر بر درونمایه های مشترک آنها. این متن را دارسی پاکت به انگلیسی ترجمه کرده و ترجمۀ فارسی از روی ترجمۀ 

انگلیسی صورت گرفته است.  

 دختر قفسه پولی
کارگردان: هان جون هی
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به هنگام مرگ در باجه تلفن، با گلوله ای در ســر، تصویر بارزِ نوآر کره ای به  حســاب 
می آمد. یک میل هوموسوشاِل12 مردمحورِ خشن، یا آرمانشهری نوستالژیک، در ترکیب 
با فضا )mood( و لحن )tone(  آثار نوآر و تقدیری تراژیک ــ این همان چیزی بود که 

قاعدۀ بازی در تالشی بی اندازه صادقانه و آگاهانه می خواست به آن برسد.
در حدود همان سال ها، دریچه دیگری نیز به سمت نوآر کره ای گشوده شد. مسیری 
کــه  دیگر ربط چندانی به تجربه های نوآر هنگ کنگی نداشــت. این بار نگاه یگانه و 
برخورد ژرف یک کارگردان در مواجهه با زمانه اش و بویژه مســئلۀ انسانیت بود که با 
قواعد این گونۀ سینمایی پیوند تنگاتنگی پیدا کرد. لی چانگ ُدنگ13 نخستین ورودش به 
صحنــۀ کارگردانی را با فیلم ماهی سبز14 )1۹۹7( به منصۀ ظهور رساند. شاید باورش 
دشوار به نظر برسد که کارگردان فیلم هایی همچون آفتاب پنهان15 ) 2007( و شعر16 
)2010( با فیلم هایی نوآر به جهان سینما قدم می گذارد، با این وجود پروتاگونیسِت فیلم 
ماهی ســبز مک ُدنگ )هان سوک کیو( کهن الگوی نوآر کره ای است و فیلم به خودی 

خود سایه های تاریک جهان نوآر آن را به تمامی در برگرفته است.
مک ُدنگ نیز یک تبهکار خرده پا محسوب می شود. اگرچه به هنگام نمایش عمومی، 
ماهی سبز در باور جهانی با عنوان درامی اجتماعی برساخته از نگاهِ شخصی و اجتماعی 
منحصربه فرد لی چانگ ُدنگ  توصیف می شد ــ و  در حقیقت این خود کارگردان بود 
که با پافشــاری اش بر رابطه ریشــه ای و رمزآلود این فیلم و دنیای نوآر این باور را به 
چالش کشید. ماهی سبز، برخالف قابلیت های سینمایی نوآرِ قاعدۀ بازی که فضایش 

را از اکشن های هوموسوشال هنگ کنگی وام گرفته بود، یک نوآر اجتماعی به حساب 
می آید که  در فضایش می شود پژواکی از آدمی و جامعه را مشاهده کرد. این بدان معنا 
اســت که در ماهی سبز به تنهایی جایی برای آن ویژگی نمونه ای دنیای آثار نوآر، زن 

شهرآشوب )َفم َفتَل(17 باز شده است.
چگونه است که شخصیت اصلی ماهی سبز، مک ُدنگ، اینگونه در مسیر تباهی مقدر 
شده اش قرار می گیرد؟ این زن شهرآشوب است که مایۀ ویرانی او را فراهم می کند. مک 
ُدنگ عاشِق می آء18ِ )با بازی شیم های جین(، معشوقه رئیسش، می شود و همین امر او را 
به ورطۀ مرگ می کشاند. رئیس مک ُدنگ، باءِ  تاءِ ُگن1۹ )با بازی مون سانگ کیون(، در ابتدا 
شمایلی پدرانه دارد اما زمانی که در مقام آنتاگونیست اثر ظاهر می شود، سرنوشت محتوم 
مک ُدنگ را رقم می زند. فراتر از این مسئله، آنچه زندگی و سرنوشت مک ُدنگ و باءِ  تاءِ 
ُگن را به  صورت توأمان در چنبره خویش گرفتار کرده اســت عطش جوشان این شهر 
ـ و اینکه آیا آن را یک ژانر  سیاه و پلشت است. در بحث های قدیمی پیرامون معنای نوآرـ 
سینمایی بدانیم یا یک موتیف، یک چرخه )یک سری داستان پیرامون یک موضوع خاص(، 
ـ همواره به عوامل متعدد مهمی  یک سبک، یک گرایش، یک لحن، یک فضا ، یک پدیدهـ 
اشاره می شود که شهر یکی از آنهاست. نوآر در شهر متولد شده است و شخصیت های آثار 
نوآر معموالً بر سر این میل و تمایلشان به شهر است که از پای درمی آیند. تقدیر مک ُدنگ 
نیز در همین زمره قرار می گیرد. در همین راستا، اجزای ماهی سبز از ساختار ملودرام های 
مردانه تبعیت می کند. ورای همۀ اینها، شــخصیت نوستالژیک مک ُدنگ از همان ابتدا با 
نوعی خلوص و شکنندگی ذاتی درهم  آمیخته است. همین نکته این اثر را در تقابل با فیلم 
قاعدۀ بازی قرار می دهد. معصومیت و شکنندگی مک ُدنگ در مواجه با سرنوشت غمبار 
او به مراتب همدلی بیشتری را برمی انگیزد و البته ارزش و اعتبار بیشتری به فیلم به  عنوان 

ملودرامی مردانه می دهد.
حال، فلش بکی به ســال های دورتر ســینمای ]کره[ داشته باشــیم. بیایید دو فیلم 
از دهه های شــصت و هشــتاد را به یاد بیاوریم: موســیاه20ِ لی من هــی21 )1۹64( و 
آخرین شــاهد22ِ لــی دوویانــگ23 )1۹80(. این دو فیلم به هنــگام نمایش عمومی 
هیچگاه به  عنوان آثار نوآر شــناخته نشده بودند چراکه اساساً در آن دوران هنوز چنین 
روش شناسی ای  برای توصیف آن دو در سینمای کره وجود نداشت. در اواسط دهۀ نود، 
زمانی که پژوهش درباره تاریخ و ابعاد گوناگون سینمای کره گسترش بیشتری پیدا کرد 
و به مراتب نظام مندتر شد، توجه عمیق تری به سینمای لی من هی شد و نگاه منتقدانه به 
فیلــم موسیاه افزایش یافت. سانسور شدید آخرین شاهد در هنگام اکران نخستیِن آن 
عماًل اثری سالخی شده به جای گذارد اما پخش نسخه ترمیم شده آن در سال های اخیر 
موج جدیدی از تحســین ها را به همراه داشته  است. و خب حال بخت این را داریم تا 

درباره این دو فیلم به  عنوان نمونۀ آثار جهان نوآر کره ای حرف بزنیم.
موتیف های هستی شناسانه/اگزیستانسیالیستی موسیاه بیش از هر عنصری  وادارمان 
می کند تا آن را همچون اثری نوآر بازبشناســیم. جهاِن موســیاه در الیه هایی گوناگون 
با خشــونت و تاریکی درهم  آمیخته و شــخصیت های تک افتاده و تنهایش را در حال 
جدافتادگی از یکدیگر به تصویر می کشــد. به همین دلیل فضا در فیلم های لی من هی 
همواره نمناک اســت و شخصیت های آثارش به طرزی بیمارگونه و آسیب زننده ای از 
درون تهی به نظر می رســند. داستان موســیاه نیز به همین منوال است. آیا بین پوچی 
این شــخصیت ها با »خلوت نمناِک«24 ریموند چندلر که در کتاب خواب گران25 برای 

ماهی سبز/  کارگردان: . لی چانگ ُدنگ
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توصیف  شهر به کار برده بود، ارتباطی وجود دارد؟ به 
هر روی، شخصیت های موسیاه در هر سطح و مرتبه ای 
با انتخاب هایی دشــوار و تصمیم هایی هستی شــناختی 
روبرو می شــوند و همین انتخاب ها است که در نهایت 
تقدیر غمبارشــان را رقم می زند. و این مهم را می توان 
در لحظۀ مرگ رئیس تبهکاران با بازی جنگ ُدنگ ویی 
در فیلم موســیاه دید. در آثار لی که بــه فضا و زمان 
محدودشان مشهور هستند، تک تک شخصیت ها در این 

تراژدی عقیم سهیمند.
آخرین شاهد که شانزده ســال پــس از موسیاه به 
نمایــش درآمد اما حکایت دیگری دارد. هنوز نمی توان 
با قاطعیت آن را یک فیلم نوآر دانســت. کسانی که ژانر 
نوآر را می شناســند، این فیلم را جزء این دسته از آثار 
طبقه بندی نمی کنند. با ایــن  حال وضعیت و پس زمینه 
روانشناختی ـ تاریخی شخصیت ها آن را در کانون توجه 
قرار داده است. در این فیلم با یک کارآگاه خصوصی به 
اسم اُه26 )با بازی هاه میونگ جونگ( طرفیم که با کمک 
یک وکیل )کیم جونگ یوپ( پرونده یانگ دال ســو را 
به دســت می گیرد و هرچه بیشــتر پیش می رود درگیر 
هزارتویی از ابهامات و گردابی از پرسش های بی پاسخ 
می شــود. پیش روی او مسیری جز بدبیاری و بدبختی 
نیســت. او هرچه توان دارد بــرای درک موارد مبهم و 
غلبه بر دردســرهای بزرگ مایه  می گذارد حال آنکه در 
انتها به ناچار در مجموعۀ رخدادها نقشــی فراتر از یک 
جســتجوگر منفعل و مستأصل پیدا نمی کند. همچنانکه 
در تمامی فیلم های نوآر، رونِد وقایع درایت شخصیت ها 
را از کار می انــدازد. وقایــع مصیبت بــار و فاجعه آمیز 
دوران جنــگ کره موضوع محوری فیلم آخرین شاهد 
اســت. آن تاریخی که با یک روان نژندی27 پرقدرت به 
تاریخ طاعون زده ای می ماند و داســتان فیلم به صورت 
مؤکدی در چنین فضایی گسترش یافته و با مجموعه ای 
از ایدئولوژی های متضاد و خشــونتی بی امان به تصویر 
کشــیده می شود. پروتاگونیست ما نیز در همین حال از 
روان پریشــی و هراســی برآمده از یک عجز و ناتوانِی 

کمرشکن در رنج است. 
آیــا آخرین شاهد روایتی برای به سرانجام رسیدن 
دارد؟ اینچنین نیست. تاریخ پریشان حال و روان نژند در 
سرتاسر فیلم بی وقفه دنبال می شود، همچنانکه بر عجز 
و بیچارگی قهرماِن اثر نقطه پایانی نیست. از این سوی، 
ســکانس پایانی فیلم جلوه ای به غایت غریب و در عین 

حال تأثربرانگیز پیدا کرده است. چرا کارآگاه اُه ناگهان 
به دل نیزار می زند و با شــلیک به گلویش خودکشــی 
می کند؟ این درســت اســت که او می بایست به زندان 
می رفت، ولی این تنها راه ممکن برای خالص شــدن 
از وضعیت موجود بود؟ پرســش های اینچنینی ناشــی 
از خوانش شــعورمند و عقل مدارانــۀ روایت، در اینجا 
نامعقول اســت. اگرچه انتخاب پروتاگونیســِت اثر در 
خودویرانگری به  عنوان پاسخی غایی به روان نژندی و 
پریشان حالی شدید که تاریخ و زمانه بر او تحمیل کرده، 

خود مسئلۀ عیان و واضحی است.
حاال بگذارید دیگر از  دهۀ نود جدا شده و به اوایل 
و اواســط  دهۀ اول قرن بیســت ویکم بیاییــم. دورانی 
که تغییرات چشــمگیری در صنعت فیلمســازی کره 
جنوبــی رخ داد. و نیز زمانه ای اســت که  دیگر بخت 
یار ســینماگران عالقه مند و فعال در این ژانر است. از 
جمله افراد شــاخص و پیشــرِو این جریان می توان به 
کارگردان های صاحب نامی همچون پارک چان ووک،28 
کیم جــی وون2۹ و بُونگ جوون هو30 اشــاره کرد. حال 
دیگر نوآر تنها اصطالحــی برای توصیف نبود. در این 
دوران فیلم های نوآر برحسب خواست و نگاه و دریافت 
سازندگانشــان در مســیرهای مشــخص و گوناگونی 
متحول شــدند. اگرچه پارک چان ووک مشخصاً درگیر 
ژانر نوآر نشــد، ولی در مجموعه آثار او توجه ویژه و 
عالقه ای مســتمر به ســاخت فیلم هایی گوشت تلخ31 
ــ ژانــری که یکی از منابع الهام آثار نوآر به حســاب 
می آید ــ همواره دیده می شــود. همچنانکه ســاخت 
همدردی با آقای انتقام جو32 )2002( برآمده از چنین 

ارادت ریشه داری است.
بونــگ جوون هــو در گفتگوهایش دربــارۀ فیلم 
خاطرات قتل33 )2003( به اصطالح »تریلر روستایی«34 
اشاره کرده  اســت. ولی با وجود تأکید او در استفاده از 
اصطالح تریلر، کارآگاه  و شخصیت مرکزی فیلم، پارک 
دووَمن )با بازی ســونگ کانگ هــو(، انگاری از قماش 
همان کارآگاهان بخت برگشتۀ آثار نوآر است. این عالقه 
و تمایل بونگ جوون هو در فیلــم مادر35 )200۹( نیز 
به طرز دهشتناکی سر بَرمی آورد. سوءبرداشت36 عنصر 
کلیدی ناپیدا در شــکل روایی فیلم مادر اســت که در 
جای جای آن همچــون تله های انفجاری در یک میدان 
مین به کار گرفته شــده اســت. به خاطــر بیاورید که 
مصائب  و دردســرهای َسم اسپید37 در شاهین مالت و 

والتر در غرامت مضاعف نیز آنچنان دستخوش سوءبرداشت شده بود که دیگر تعقل 
و توانایی اســتدالل به کارشــان نمی آمد. البته در این فیلم اویی که مسیر فریبکاری را 
طرح ریزی می کند یک زن اســت، کسی که کارآگاه یا مأمور تحقیق را در دام خویش 
اســیر می کند.  ولی چرا ما چنین فعل و انفعالی را در قالب رابطۀ یک مادر و پســرش 
از نو بازخوانی نمی کنیم؟ فیلم مادر یک درام کارآگاهی اســت که در آن مادری برای 
نجات پســرش تقال می کند، اما ورای آن و در ســطح زیرین به موضوع سوءبرداشت 
و کج فهمی در رابطه بین مادر و پســر می پردازد. همچــون کارآگاهی که برای نجات 
زنــی زیبا خودش را در معرض خطر قرار می دهــد و نمی داند خودش نیز بازیچه ای 
بیش نیســت، اینجا هم با مادری روبرو هستیم که بدون ذره ای آگاهی از گناهکاری و 
دروغ های پسرش برای نجات او می کوشد. کسی جایی پرسید: »چطور کسی که سرش 
کاله نرفته و گمراه نیست خطاکار می شود؟« مادر به ما نشان می دهد که سرمنشأ اساسی 

این معضل از کجاست. 
در ایــن  دهه، کیم جی وون با کارگردانی یک زندگی تلخ وشــیرین38 )2005( به 
شــیوه ای آگاهانه با جهان نوآر بیشترین درهم آمیزی را داشت. من موفق شدم در زمان 
اکران عمومی فیلم در کره با او گفتگو کنم و از او بپرسم: »نوآر را چگونه معنا می کند؟« 

خالصۀ پاسخ او از این قرار بود:
من چیز زیــادی درباره نوآرهای هالیوودی دهه های ســی و چهل نمی دانم. نوآر 
برای من با نوآرهای فرانســوی و چهره آلن دلون یا آثار متأخرتر و تجدیدنظرطلبانه ای 
همچون سگ های انباری،3۹ محرمانه لس آنجلس40 و شریک جرم41 تعریف می شود. 
اینها فیلم هایی است که تماشا کرده ام و از برخی از آنها الهام گرفته ام. در مواجهه با این 
آثار، مضمونی که در آن پلیدی، روح شخصیت ها را به تسخیر خود درآورده است بیش 
از هر چیزی مرا شــیفتۀ خود کرد. من در این اشخاص که به نوعی شکست محتوم را 

همدردی با آقای انتقام جو
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در تقدیر خویش پذیرفته اند، نوعی معصومیت متمایز می دیدم. چه بازنده، چه مفلوک، 
خلوصشــان در فرم خدشه دار نمی شود. این آدم ها را دوست دارم و بیشتر کاراکترهای 
فیلم های من از این جمله اند. حتی معتقدم شــخصیت های آثار قبلی من نیز شــمایلی 

نوآرگونه دارند.
تأکید کیم جی وون بر »اشــخاصی که به نوعی شکست محتوم را در تقدیر خویش 
پذیرفته اند« نکته قابل توجهی است همچنانکه تمرکز او بر موتیف های بصری متنوع در 
فیلم یک زندگی تلخ وشــیرین آن را در زمره آثار نئونوآر قرار می دهد. دو کارگردان 
دیگر ســینمای کره، اُه ســیونگ اووک42 و یو ها43 در مقایسه با کسانی همچون  پارک 
چــان ووک و بونگ جوون هو و کیم جی وون با اینکه از شــهرت کمتری برخوردارند 
اما از نظــر رویکردهای خودآگاهانه به نوآر در جایگاه کامــاًل برابری قرار می گیرند. 
بویژه اُه سیونگ اووک که ســبک نوآر منحصربه فردی با نام کلیمانجارو44 )2000( را 
در دوران بدو ورودش به عرصه ســینما کارگردانی کرده اســت. کلیمانجارو درباره 
کارآگاه فاســد )پارک شین یانگ(45 از کار برکنار شــده ای است که به روستای محل 
زندگی برادر مــرده اش می رود و درگیر مجموعه ای از حوادث می شــود. در اینجا با 
پروتاگونیســتی مواجهیم که هویت خاص و یگانۀ او در مقام برادری دوقلو، تقدیری 
محنت بــار و عذاب آور را برای او رقم می زند. کلیمانجارو از ســوی دیگر نقطۀ اوج 
ملودرام های مردانه  دهۀ ابتدایی قرن جدید به حســاب می آید که  مرد ویران شــده و 
ســقوط کرده را به تصویر می کشند. از همین رو تا به امروز از این فیلم به  عنوان یکی 

از آثــار کالت و منحصربه فرد در نوآرهای کره ای یاد می شــود. برخالف کلیمانجارو، 
فیلم یک کارناوال کثیف )2006( ســاختۀ یو ها با وجود اینکه بخش ها و نشانه هایی 
از آن، یــادآور ماهی سبز لی چانگ دونگ است ساختاری کمتر فکر شده ای دارد. باید 
خاطرنشــان کرد که هردوی این کارگردان ها پیشــۀ خود را به عنوان نویسندگانی که 
آگاهی مدنی داشــته اند، آغاز کردند، لی چانگ دونگ رمان نویس و یو ها شــاعر بوده 
است. یک کارناوال کثیف تصویرگر رقابت باندهای تبهکاران حرفه ای و سازمان یافته 
اســت که در دوران توسعه فراگیر در کره جنوبی با سیاستمداران در زدوبند بوده اند که 

خب ما در دل این فضا فساد فردی و در ادامه سقوط آدمی را نیز به نظاره نشسته ایم.
در دهۀ دوم قرن بیست ویکم می توان تنها به معدودی نوآر قابل توجه اشاره کرد. اما 
در میان این آثار دنیای نو46 )2013( اثر شــاخصی به  حساب می آید. در کنار این فیلم 
در سال های اخیر با ساخت و نمایش فیلم هایی همچون دختر قفسه پولی47 )2015(، 
آسورا: شهر جنون48 )2016( و سنگدل4۹ )2017( به نظر می رسد که نوآر کره ای جان 
تازه ای گرفته است. دنیای نو نوعی وفاداری و تعهد به آن جنس از نوآرهای دهۀ نود 
ســینمای کره را دل خود دارد. همچنین ادای دیــن آن به نوآرهای هنگ کنگی )بویژه 
سه گانه روابط جهنمی50( به وضوح به چشم می آید. بد نیست بدانید که هنگام پخش 
فیلم در ســال 2013 هیچکس پیش بینی ساخت فیلم های مهم دیگری در حال وهوای 
نوآر را در ســال های بعد نمی کرد. در آن سال ها در یادداشتی اشاره کرده بودم که این 
»اولین نوآری« است »که بعد از مدت ها در سینمای کره شاهدش هستیم، فیلمی که برای 
موفقیت در گیشه ساخته شده است و با این  حال شیفتگی و دلبستگی آشکارش را به 
این گونۀ سینمایی ابداً پنهان نمی کند«. در آن زمان فکر می کردم فیلم دنیای نو تنها یک 
اشتیاق زودگذر و مقطعی است. اما هنوز چیزی نگذشته، دختر قفسه پولی به نمایش 
درآمد و حال در این فیلم یک زن جایگزین مرد همیشه اسیر و درگیر خشونت اینگونه 
از ملودرام ها شــده بود. چندی بعد از نمایش این فیلم، بعد از ســال ها چشم انتظاری 
مشتاقانش، شاهد بازگشت اُه سیونگ اووک با ملودرام بی شرم51 بودیم که به  طور ضمنی 
و ناپیدا مایه هایی از نوآر را در خود داشــت. کمی بعد کیم سانگ سو،52 استاد فیلم های 
اکشن در دهۀ نود، در آسورا: شهر جنون جمعی از مردان فاسد را به تصویر کشید که 
گویی برای چنگ  زدن به آغوش مرگ با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند. و سرانجام نیز 
سنگدل به نمایش درآمد و بعد از مدت ها شاهد حضور مجدد شخصیت مرد فاسدی 
از جنســی دیگر در فیلمی کره ای بودیم که بی اندازه با استقبال مخاطبان روبرو شد و 

طرفداران ویژه خودش را پیدا کرد.
می شود گفت که ملودرام های اجتماعی مردمحور در زمانۀ اوج نوآرهای کره ای در 
دهۀ نود، حال در  دهۀ حاضر به حکایت شرافت و نیکخویی و خیانت تبدیل شده است. 
به واقع معتقدم مقایســۀ سنگدل با نوآرهای  دهۀ نودِ سینمای کره تا اندازه ای غلط انداز 
اســت چراکه نوآرهای امروز چندان برآمده از ســلیقه و ذائقۀ سازندگانشان نیستند و 
درشــان تدابیر فکرشده و رایجی برای موفقیت در گیشه به کار رفته  است. با این حال 
ـ نوآرها  نمی شــود با قطعیت گفت که کیفیت اصیل ژانر نوآر دیگر از بین رفته استـ 
همچنان اینجا و آنجا حضور خواهند داشــت و دوباره بازخوانی می شــوند، همچون 

خاطره ای از سال های دور که ذهن شما را هر از چندی به بازی می گیرد.

23. Lee Do-yong
24. Wet emptiness
25. The Big Sleep
26. Oh
27. Neurosis
28. Park Chan-wook
29. Kim Jee-woon
30. Bong Joon-ho

Hard-boiled  .31؛ معنای سخت جوشیده دارد 
و در باطن به خشونت و زیرکی پلیس ها و 

کارآگاه های داستان اشاره می کند. با مراجعه به 
دائرۀ المعارف بریتانیکا در مورد داستان هاردبویلد 

)Hard-boiled fiction( می خوانیم: سبکی خشن و 
غیر رمانتیک از آثار جنایی آمریکا که به داستان های 

پلیسی، رنگی واقع گرا و طبیعی داده است. ]ما 
در فیلمخانه و در ترجمۀ مقالۀ کالسیک جیمز 

نیرمور این اصطالح را به »گوشت تلخ« برگرداندیم 
و از آن پس در متون مختلفی که در مجله منتشر 
شده اند این معادل را به کار گرفته ایم. نک. جیمز 

نیرمور، »فیلم نوآر آمریکایی: تاریخ یک ایده«، 
ترجمۀ امیر خضرایی منش، در فیلمخانه، سال 

سوم، شمارۀ 10 )پاییز ۹3(، صص 176-1۹7.[ 
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3. The Killer
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