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سينماي جديد كرهجنوبي:
*
تاثيرات جهاني بر آن و تاثيرات آن بر سينماي جهان
مهديصائبي**، 1سیدمحسنهاشمی
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 1کارشناسیارشدسینما،دانشکدهسینماوتتئاتر،دانشگاههنرتهران،تهران،ایران.
 2استادیارگروهسینما،دانشکدهسینماوتئاتر،دانشگاههنرتهران،تهران،ایران.
(تاريخ دريافت مقاله ،90/9/7:تاريخ پذيرش نهايي)90/11/8:

چکیده:
اين مقاله با مطالعه علل ساختاري رشد سينماي جديد كرهجنوبي از جنبههاي گوناگون زيباييشناسي آن و با بيان و تحليل تاثيراتي كه اين سينما
از سينماي جهان و به خصوص هاليوود گرفته ،در جستجوي آن است كه عواملي را كه سينماي جديد كرهجنوبي مستقيم ًا بر روي سينماي جهان
و مجدداً به خصوص سينماي هاليوود تاثير گذاشته است ،بيابد .هدف اصلي اين پژوهش آن است كه بررسي كند چگونه سينماي جديد كرهجنوبي
و عموم فيلمسازان آن ،با مهارت هر چه تمامتر اصول فيلمسازي تماشاگرپسند هاليوود را گرفته و با تغيير شكل آنها و كرهاي كردنشان که همانا
با افزودن عناصر بومی فرهنگ کره ای که مخصوص ًا از تئاتر سنتی کره ای میآید ،محصوالتي بوجود آوردند و توانستند همين اصول تغييريافته را
اينبار با نام خود به سينماي جهان عرضه كنند و مورد توجه قرار گیرند که آمار باالی فروش فیلم های کرهای گواه این مدعاست .به منظور دستيابي
دقيقتر به اهداف اين جستار ،بازه بررسيها به چهار عنصر فيلمسازي كه به نسبت مهمتر از ديگر عناصر هستند و سينماي جديد كرهجنوبي هم در
آنها بسيار موفق عمل كرده محدود مي شود .روايت و داستانگويي ،تدوين ،موسيقي و بازيگري چهار بخشي هستند كه بر پايه آنها مهمترين تاثيرات
سينماي جديد كرهجنوبي بر سينماي جهان مورد بررسي قرار مي گيرد.

واژههای كليدي:
سينما ،كرهجنوبي ،روايت ،انحراف ژانر ،دارسي پكت.
* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول با عن وان «سينماي جديد كرهجنوبي :فرهنگ و صنعت» ،در دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر ته ران می باشد که به راهنمایی نگارنده دوم پایان پذیرفته است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09367236501 :نماب ر.E-mail:mahdi.saebi@yahoo.com ،021-66465315 :
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مقدمه
پس از موفقيتهاي پيدرپي فيلمهاي كرهاي از اواخر سال
 ،1999كه با ركوردشكنيهاي مداوم فيلم «شيري» ( ،1999جه-
گيو كانگ) در گيشههاي فروش فيلمهاي داخلي همراه بود ،برخي
2
از نظريهپردازان سينمايي جهان از دارسي پكت 1و هيوجان لي
بر آن شدند تا با دستهبندي برخي از خواص اين جنبش نوظهور
سينمايي ،به بيان ويژگيهاي مشتركشان بپردازند .در خالل همين
چند مقاله و كتاب بود كه نظريهپردازان و دوستاران سينماي كره
متوجه شكلگيري واژه جديدي به نام سينماي جديد كرهجنوبي

سينماي كرهجنوبي در خالل دهه 1980
تمامي تغييراتي كه در سينماي ملي كره در طول دهه 1980
رخ داد را ميتوان در قالب دو دوره زماني مجزا طبقه بندي كرد:
دوره تحوالت دموكراتيك و دوره پس از آن .در طول مدت زمان
تحوالت دموكراتيك ،برخي از فيلمسازان عالقهمند كار با ابزار و
امكاناتجديدد راينجنبشنوپادرصنعتفيلمسازيشدند.برخي
ديگر شروع به كارگرداني فيلمهايي كردند كه عين ًا منعكسكننده
وضع كنوني جامعه و اوضاع و احوال مردم رنجكشيده بود و
ن اين دسته را بنيانگذاران سينماي جديد كره
به نوعي ميتوا 
دانست .به رغم تفاوتهاي اساسي كه در شيوههاي كارگرداني،
تمايلهايايدئولوژيك ،سبك فيلمها و دغدغههاي تماتيك براي
فيلمسازان بوجود آمده بود ،يك باور بنيادين عمومي نزد همه
آنها وجود داشت مبني ب ر اينكه بايد فيلمهاي ما انعكاسدهنده
تحوالت دموكراتيك جامعهمان باشند و همين تعصب تغييرناپذير
افراطي ،سبب شد كه تماشاگران روانه ديدن فيلمهايي هر چند
كرهاي اما با كيفيت بسيار نازل شوند« .اما در اواسط دهه 1980
بود كه سينماي ملي كره به خاطر دستاوردهاي ناب هنرياش
توانست توجه جهانيان را به خود جلب كند و بدين ترتيب است كه
لقب بازپروري 3به سينماي دهه  1980كرهجنوبي تعلق ميگيرد»
(.)Koreanfilm.org

سينماي جديد كرهجنوبي در برابر
سينمايجهان
با آنكه وج ه جهانشمول بودن سينماي هاليوود بيش از هر
نقطهديد ديگري در تاريخ آن خودنمايي ميكند و ميتوان گفت
تمامي كشورهاي دنيا را تحت حاكميت خود درآورده و قواعد
خاص فيلمسازيش در همهجا ريشه دوانده ،اما در برخی كشورها
اين قوانين تاثيرگذارتر بوده و نفوذي عميقتر در افكار توده
فيلمسازان آن كشور داشته است که بعنوان مثال میتوان به کره
جنوبی اشاره نمود .حضور نيروهاي آمريكايي در كرهجنوبي و
سلطه آنها بر اين كشور از يك سو و بياراده و ضعيف بودن
سردمداران كرهاي از سويي ديگر سبب شد تا كنترل كامل امور

شدند و سرانجام در سال  2009بود كه پكت با انتشار كتاب
“سينماي جديد كره :شكستن امواج” به طور رسمي مجموعه
مقاالت و نظرياتي كه در چند سال گذشته پيرامون اين صنعت
فيلمسازاي نوپا بيان گرديده بود را جمعآوري و به چاپ رساند.
مشخص ًا مباني نظري اين پژوهش ،آراي دارسي پكت است كه
بهخصوص در اين كتاب و پيش از آن در سايت مخصوصي كه
به منظور جمعآوري نظريات گوناگون در باب سنيماي جديد كره
راهاندازي كرده بود به آدرس  Koreanfilm.orgميباشد.

فرهنگيكرهجنوبيتاساليانسالتحتنظارتمستقيمآمريكاييها
قرار بگیرد .این عوامل باعث شد تا «سينماي كرهجنوبي طي چند
دهه گذشته بيش از هر كشور ديگري چه در آسيا و چه در ميان
تمامي كشورهاي جهان تحت تاثير هاليوود و قواعد تماشاگرپسند
و تجاريساز بودن آن باشد»( .)Koreanfilm.orgبا اينكه
ملودرام در داستانها و تئاترها و حتي فيلمهاي كرهاي حرف اول
را ميزد و به واسطه اين ژانر بود كه مردم كرهاي جذب سينما
ميشدند و حتي همگان فرهنگ كرهاي را به ملودرام گره خورده
مي افتند« ،اما پس از اتفاقات و تحوالت سياسي كه در اين كشور
رخ داد به آرامي ذائقه مردم رو به تغيير نهاد و به مرور تحرك
و جذابيتهاي بصري و روايتي در فيلمهاي ساخته شده توسط
كرهايها رسوخ پيدا كرد در نتیجه بعد از گذشت چند دهه ذائفه
مردم اين كشور نیز به سمت قوانين سينماي تجاري هاليوود
سوق پيدا كرد و اين ميل ثباتيافته مردم ،فيلمسازان كرهاي را
برآن داشت تا افكار سابق خود را كنار گذاشته و به دنبال خواست
مردمشان بروند» (.)Lee, 2000, 68
اماايناتفاق كهسليقهمردموهمچنينخواستتودهفيلمسازان
يك كشور به سمت قوانين جهانشمولي كه هاليوود ارائهكننده
بهترين نمونه آنهاست برود چيز تازهاي نبود« .بهخصوص
کشورهای همسایه كره يعني ژاپن ،چين و هنگكنگ چندين سال
قبل از فيلمسازان كرهاي شروع به استفاده از قوانين سينماي
تجاري هاليوود نموده و به اين وسيله جايگاه خوبي در ميان
سينماي كشورهاي جهان كسب كرده بودند»(.)Davis, 2008, 115
ن شد كه ناخودآگاه تمامي قواعد ريز
نتيجه تمامي اين تغييرات اي 
و درشت فيلمسازي هاليوودي در اواخر دهه  1980وارد سينماي
كره شد و فيلمهاي زيادي با چنين رويكردهايي ساخته شدند .از
آنجا که هميشه تقليد صرف نميتواند به خوبي اصل اثر باشد،
حتي يك فيلم از آن موج انبوه فيلمهاي تقليدي هاليوودي نيست كه
بتوان آنرا در تاريخ كره ماندگار ناميد و به جرات میتوان گفت
به هيچوجه آثار قابل توجهي پديد نيامدند« .لذا فیلمسازان کرهای
پس از دریافت این موضوع ،عليرغم فشار بسياري كه از طرف
مقامات بلندمرتبه فرهنگي و هنري اين كشور بر روي تهيهكنندهها
و كارگردانان مبني بر ساخت فيلمها براساس همان اصول
تكراري هاليوودي بود در اقداماتي هماهنگ و منسجم شروع
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به تركيب قواعد هاليوودي با باورهاي بومي و سنتي كرهاي
كردند» ( .)McHugh,2005,104نتيجه اين اقدام در ابتدا چندان
رضايتبخش نبود چون بعض ًا تركيبهاي نامتجانسي از قوانين
تكراري خارجي و داستانهايي با درونمايههاي بومي بوجود
ميآمد كه به هيچوجه كنار يكديگر جور درنميآمدند .اما پس از
گذشت چندين سال و تالش فيلمسازان كرهاي در اين وادي ،در
اواسط دهه  1990بود كه با ساخت فيلمهايي چون «امپراطوري
ابدي» ،1995( 4جونگ-وون پارك ،)5فيلمسازان كرهاي به این باور
رسیدند كه ميتوانند به تركيب قابل قبولي از اصول فيلمسازي
جهاني با ملودرام كرهاي دست يابند .افزايش ساخت اين قبیل
فيلمها سبب استقبال بيش از پيش مردم از اينگونه آثار شد به
نحوي كه عالوه بر جلب اعتماد مردم و مسئولین سینمایی کشور
توانست کمابیش به موفقیتهایی در جشنواره های گوناگون
دست یابد و باعث افزايش حمايتها از توليد بیشتر فيلمهایي با
موضوعات بومي و بر پايه خواستههاي مردمي شود(Cieck,
.)2006, 185
سينماي كرهجنوبی در حالی به اواخر دهه  1990و اوايل قرن
جديد نزديك ميشد که از سویی طي چندين سال گذشتهاش
به خوبي اصول و قواعد خاص فيلمسازي ساير نقاط دنيا
و بهخصوص هاليوود را كسب نموده و بارها و بارها به كار
بسته بود و از دگر سو با تالش بسيار زياد توانسته آن قوانين
را بوميسازي كرده و پايههاي فني شكلگيري سينماي جديد
كرهجنوبي را بدينسان بسازد .پس از آنكه سينماي جديد
كره شكل گرفت و در جشنوارههاي جهان و اذهان منتقدان و
تماشاگران جا افتاد و به رسميت شناخته شد ،عده زيادي از
محققان و منتقدان سينمايي سراغ اين صنعت سينماي جديد رفتند
تاعلل اساسي تفاوت فيلمهايساختهشده در اينصنعت سينمايي
را با باقي فيلمهاي روز دنيا بررسي كنند .نتايج مختلفي بدست
آمد و منتقدان بسياري هركدام از زاويهاي خاص به اين صنعت
سينمايي پويا و تاثيرگذار روي فيلمهاي ساخته شده سراسر دنيا
نگريستند .شايد بتوان نوآوريهاي خاص فني سينماي جديد كره
و فاكتورهاي خاصي كه همگان اين فاكتورها را از آن سينماي
جديد كره ميدانند و اينها مهمترين داليل تفاوت اين صنعت سينما
با ساير جريانهاي تاريخ سينما هم به شمار ميرود ،در چند
دسته زير تقسيمبندي كرد:

الف) روايت 6و داستانگويي:

همانگونه كه در فرهنگ كره معاصر به وضوح ميتوان
مالحظه نمود ،مردم اين كشور به شدت سرعتطلبند و به همين
دليل است كه كرهجنوبي يكي از بزرگترين بازارهاي مصرف
آخرين تكنولوژيهاي روز دنياست و البته خود نيز يكي از
بزرگترين عرضهكنندگان تكنولوژي به شمار ميرود .اين
خصلت كرهاي را ميتوان در تمامي اركان فيلمهاي ساخته شده
در اين كشور مشاهده نمود .داستان فيلمهاي كرهاي به سرعتي به
مراتب باالتر از سرعت داستانگويي متداول و رايج در فيلمهاي
سرتاسر جهان به پيش ميرود .در داستانگويي كرهاي ،اگر در

برخي از لحظات بيان داستان ،اصول چند صد ساله داستانگويي
كه از زمان ارسطو حيات داشته رعايت نشود و يا حتي اگر در
مقاطعي اصول روايت داستان دچار تزلزل شوند ،به نفع حفظ
ريتم و سرعت روايت داستان اين اشكاالت ناديده گرفته ميشوند
و تقريب ًا تمامي فيلمسازان و فيلمنامهنويسان كرهاي اگر متوجه
شوند در بخش هایی از قصه و يا روايت داستان اصول كلي
داستانگويي كالسيك و حتي مدرن دچار مشكل شده ،به راحتي
از کنار اين مسئله گذشته و تمام توان خود را بر روي حفظ سرعت
و ريتم داستانگويي ميگذارند« .به همين دليل است كه شايد
چيزي كه از آن به عنوان سوراخ فيلمنامهاي نام برده ميشود و
اصطالح ًا گافهاي سينمايي هستند كه خوراك چندساله منتقدان
ريز و درشت فيلم به شمار ميروند ،در فيلمنامههاي كرهاي امری
عادي است و وجود يك يا چند سوراخ فيلمنامهاي در فيلمهاي
كرهاي موضوع عجيبي به حساب نميآيد و حتي پديدهاي قطعي
به نظر ميرسد» (.)Koreanfilm.org
از آنجا که سالیان سال روح و فكر كرهايها با ملودرامهاي
نسبت ًا سطح پايين خو گرفته و به نوعي تفكر كرهايها از پايههاي
ن خانواده و روابط ميان
ملودرامهايشان مانند حفظ و تحكيم بنيا 
اعضاي آن جداييناپذير است ،لذا سايهاي از اصول ملودرامهاي
كرهاي در جايجاي قصههایشان در هر ژانري كه باشند ديده
ميشود و ميتوان به آساني آنها را تشخيص داد .همين خصیصه
متمایز كرهاي است كه داستانهاي آنان را از داستانهاي ساير
نقاط جهان جدا ميكند .در داستانهاي كرهاي خشونت ميتواند
به باالترين حالت خود عرضه شود و تماشاگران نه تنها با اين
امر مخالفت نميكنند ،بلكه بسيار هم از آن استقبال ميكنند .به
نحوي كه هماكنون تقريب ًا در تمامي فيلمهاي ساخته شده سينماي
جديد كره شاهد خشونتي خاص هستيم كه بههيچوجه تا پیش از
این شاهد چنين خشونت نمايشي در سنيما نبودهایم؛ خشونتي
كه بعض ًا در بطن قصه ،خود را نشان ميدهد مانند دختر مهربان
و دوستداشتنياي كه به جان خانواده خود ميافتد و پس از به
قتل رساندن آنها به فجيعترين حالت ممكن ،سراغ باقي دوستان
و آشنايانش ميرود« .7اين نوع خشونتهاي درون-قصهاي را
ميتوان بسيار در سينماي جديد كره نظارهگر بود .البته الزم به
ذكر است كه نمايش خشونت به نحو تكاندهنده و نه چندشآور
هم كار ديگري است كه كرهايها به مدد امكانات فني خود به
خوبي از پس آن برآمدهاند و به اين ترتيب خشونت موجود در
داستانهايشان را به نحوي عجيب و غريب و بديع به نمايش
ميگذارند» (.)Cieck, 2006, 188
از ديگر مشخصههاي منحصربهفرد صنعت سينماي جديد
ن اشاره كرد ،شروع
كرهجنوبي كه در قسمت روايت بايد به آ 
فيلمهاي كرهاي است .به داليل خاص فني و ايدئولوژيكي ،هم
فيلمسازان و هم تماشاگران كرهاي با اين مسئله كنار آمدهاند كه
هر فيلم كرهاي كه ساخته ميشود بايد داراي شروعي غافلگير
كننده و البته تكاندهنده باشد به نحوي كه تا چند دقيقه بعد از
شروع فيلم ،تماشاگر در تحیر آنچه پیش آمده بماند .اين مسئله
تقريب ًا در تمامي فيلمهاي ساخته شده در صنعت سينماي
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كرهجنوبي رويت ميشود كه با بهرهگيري از تكنيكهاي روايت از
ميانه داستان 8و يا روايت از انتهاي داستان 9كه توسط كارگردانان
و بعض ًا فيلمنامهنويسان اتخاذ ميشود ،سعي در ارائه كردن
شروعي هرچه تكاندهندهتر داشته باشند كه با توجه فيلمهاي
ساخته شده و نتایج حاصله بايد اذعان نمود که كرهايها در اين
امر در سينماي جهان پيشرو هستند و آثاري كه آنان خالق آنها
بودهاند در نوع خود بينظيرند.
از ديگر مشخصههاي روايتي غالب در صنعت سينماي
كرهجنوبي بايد به تحرك و تعليق دائمي در داستانها اشاره نمود،
به نوعي كه اگر قرار باشد هر فيلم حتي معمولي ساخته شده در
سينماي كره را گونهبندي كنيم ،به ناچار بايد يكي از گونههاي
پرتحرك ،دلهرهآور و يا هيجانانگير را براي هر كدام لحاظ كنيم.
«البته بايد اين را هم متذكر شد كه چند سالي است تهمايههاي
ترسناك بودن به تمامي فيلمهاي كرهاي حتي فيلمهاي خانوادگي
و يا فيلمهاي كودكان هم رسوخ نموده و ديگر ترسيدن به يكي از
تجربيات عادي در هنگام تماشاي يك فيلم از سينماي جديد كره
تبديل شده است» (.)Koreanfilm.org
الزم بذکر است با توجه به مشخصههاي روايتهاي فيلمهاي
كرهاي که به اختصار اشاره شد ،بايد گفت اينگونه روايتهاي
تمام ًا پرهيجان و غافلگيركننده ،بهشدت از سوی تماشاگران
حمايت شده و اصليترين دليل پيشرفت و ماندگاري اين قبيل
روايت داستانها كه مجال نفس كشيدن به تماشاگر نميدهند
همينتماشاگرهاهستند.

ب) تدوين:

شايد بتوان گفت نخستين فاكتوري كه از سينماي جديد
كرهجنوبي در چشم منتقدان و تماشاگران خارجي خودنمایی
میکند ،نوآوريهايي است كه فيلمسازان كرهاي در فرآيند
تدوينشان به كار بسته و خالق سكانسهايي شدند كه بسيار
غريب و در نوع خود تامل برانگيز ميباشد .يكي از مهمترين نكات
تدويني كه بايد كرهايها را مبدع آن براي سينماي داستاني دانست
و تقريب ًا از همان ابتداييترين فيلمهاي صنعت سينماي جديد
كرهجنوبي نیز شاهد آن بودهايم ،ایناست كه در تدوين كرهاي
الزم نيست كنش به اتمام برسد و سپس وارد نماي بعدي شويم
بلكه ميتوان از ميانه كنش قبلي مستقیم ًا سراغ نتيجه كنش رفته و
نتايج اعمال کنش را مشاهده كنيم« .به عنوان مثال در صحنهاي از
فيلم « »OldBoyزماني كه شخصيت اصلي فيلم ،دائهسو ،با استاد
هنرهاي رزمي ژاپني مبارزه ميكند وقتي كه استاد ژاپني ،دائهسو
را چندبار بلند كرده و بر روي ميزهاي شيشهاي كه مانند ويترين
گذاشته شدهاند پرت ميكند ،تماشاگر تنها يك بار بلند شدن
دائهسو توسط استاد ژاپني را ميبيند و در ادامه صرف ًا مشاهدهگر
نماهايي است كه در آن دائهسو به طور مداوم بر روي ميزهاي
شيشهاي مختلف فرود ميآيد و ميزها ميشكنند .اين اتفاقي است
كه ديگر در صنعت سينماي جديد كرهجنوبي به امري عادي بدل
شده است و حتي در فيلمهاي پرخرج و صرف ًا گيشهپسند كرهاي
هم شاهد اين مدعا هستيم» (.)Parkchanwook.org

چ وجه نبايد از اين مسئله غافل شد كه اين حجم زياد
البته به هي 
نوآوري در تدوين فيلمهاي كرهاي نتيجه مستقيم تغيير روايت
فيلمهايشان به سمت بيان روايتهايي با سرعت باال و تعدد
ماجراهاست كه با توجه به اين تغييرات بنيادين روايتي و بدلیل
لزوم حفظ ريتم تعليق و رعايت خط هيجانانگيز بودن فيلمها
در تمام لحظات فيلم ،اجتناب ناپذير به نظر ميرسند (Paquet,
.)2009, 5

ج) موسيقي:

چيزي كه از آن به عنوان موسيقي فيلم كرهاي ياد ميشود در
اصل آواهايي كالژگونه هستند كه ميتوان گفت تا پيش از تعداد
انبوه اين موسيقيها در فيلمهاي كرهاي ،تماشاگران از اين دست
موسيقيها تنها در آثار آوانگاردهاي فرانسوي دهه  1920به بعد
10
و قطعات آهنگسازان تجربيگراي اين فيلمها مانند ژرژ آنتايل
و سايرين مالحظه ميكردند .اما آثار آهنگسازان كرهاي به غايت
متفاوت از هر قطعهاي است كه تاكنون شنيدهايم؛ زيرا آنان به معني
واقعي كلمه ،كالژي موسيقيگونه خلق ميكنند كه بيش از هر چيز
ديگر از موسيقيهاي كالسيك بهره ميبرند و در درون آنها از
انواع و اقسام سازهاي امروزي استفاده ميكنند .هدف از ساخت
موسيقيها براي يك فيلم كرهاي از سينماي جديد اين كشور ،نه
به رخ كشيدن زيباييهاي باند صوتي فيلم بلكه كمك به اثربخشي
ش خود را در
هرچه بيشتر ابداعاتي است كه فيلمساز تمام تال 
ارائه آنها در روايت فيلم كرده است .اين موسيقيهاي جديد كه
شايد بتوان گفت هماكنون به فيلمهاي كالت 11راه يافتهاند و البته
همچنان در فيلمهاي آوانگارد هم مورد استفاده قرار ميگيرند،
كاركردي اساسي در پیشبرد درام فيلمهاي كرهاي ايفا ميكنند
زيرا به واسطه تازه و غيرعادي بودن خود و همچنين به خاطر
تاثيرپذيري بااليي كه در تركيب با تصاوير نامتعارف فيلمهاي
كرهاي ايجاد ميكنند ،به درجه اهميت بااليي دست مييابند.

د) بازيگري:

ميتوان نقطه قوت صنعت سينماي جديد كرهجنوبي از نظر
فني را در سبك بازيگري آنها دانست كه از آن به عنوان بازيگري
در كلوزآپ نام ميبريم .اين نوع بازيگري بسيار پيش از سينماي
جديد كره وجود داشته و بارها و بارها در فيلمهاي مختلف
جايجاي جهان از آن بهره ميبردند؛ اما مشخصه خاص سينماي
كره آنست كه تقريب ًا در تمامي فيلمهايش از كلوزآپهاي زياد بهره
ميبرد و همين امر سبب شده تا به بازي بازيگران در نماهاي
درشت 12و همچنين نماهاي خيلي درشت 13اهميت بسيار زيادي
داده شود و ضرورت بازي ميميك چهره بيش از پيش ظهور
كند .روايت فيلمهاي پرهيجان و پرتكاپو آن هم با بهرهگيري از
نماهاي نزديك زياد ،كار بازيگران را بسيار سختتر از قبل ميكند؛
همچنين به واسطه فيزيك چهره بازيگران كرهاي و مشابهتهايي
كه براي يك تماشاگر خارجي ممكن است داشته باشد ،در ظاهر
بايد فهم و يافتن ارتباط ميان اين حجم باالي نماهاي نزديك براي
تماشاگران خارجي كار سختي بنمايد .اما دقيق ًا همينجاست كه
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هنرنمايي بازيگران و فيلمسازان كرهاي ،خود را نشان ميدهد و
آن هم اينست كه عوامل فيلمهاي كرهاي با بازيهاي به شدت
تاثيرگذار و پرهيز از هرگونه غلو و بزرگنماييهاي بعض ًا رايج،
تالش ميكنند به نوعي از سبك بازيگري برسند كه عالوه بر
خسته نكردن تماشاگر در مدت تماشاي فيلم ،مشكلي هم براي او
در فهم ارتباط ميان افراد و گرههاي داستاني پيدا نشود و بتواند به
راحتي هرچه تمامتر از پس كشف ارتباط شخصيتها و رويدادها
با يكديگر برآيد« .بدون شك اين سبك بازيگري در كلوزآپ كه
كرهايها تاکنون به پيشرفتهاي بسياري در آن دست يافتهاند،
هماكنون در فيلمهاي زيادي در سرتاسر دنيا مشاهده ميشود و
مورد استفاده خيل عظيمي از بازيگران و فيلمسازان قرار گرفته
است» (.)Ciecko, 2006, 186
حال ،پس از بررسي اين عوامل ،كه كرهايها از سينماي ساير
كشورهاي جهان و به خصوص هاليوود گرفتهاند و در آنها جرح و
تعديل داده و به پيشرفتهاي بسياري هم دست يافتهاند ،بايد به اين
نكته اشاره كرد كه مجدداً سينماي جهان و به خصوص هاليوود
اين مشخصهها و مخصوص ًا اين چهار مورد را از سينماي كره
بازپس گرفت اما اينبار نسخه تكامل يافته و خاص هر كدام را ،و
شروع به استفاده گسترده از آنها در فيلمهاي خود كرد.
در اينجا الزم است به اين نكته توجه كنيم كه بحث بازسازي و
تقليد از سينماي شرق در سينماي هاليوود قدمتی در حدود چندین
دهه دارد و از «راشومون» و «هفت سامورايي» گرفته تا فيلمهاي
متاخر ،همواره هاليوود چشمداشتي به فيلمهاي شرقي ساخته
شده داشته و دارد؛ اما يكي از نخستين و همچنين موفقترين
بازسازي از فيلمهاي شرقي كه در هاليوود دهه  1990صورت
گرفت فيلم «سگهايانباري» ،1992( 14كوئينتن تارانتيتو) بود كه
بسيار تحت تاثير «قاتل» ،1989( 15جان وو )16ساخته شده است
( .)Imdb.comتجربه موفق فيلم تارانتينو و استقبال كمنظير
تماشاگران و منتقدان آمريكايي از اين فيلم ،تهيهكنندگان هاليوودي
را متوجه مولفههاي خاص سينماي جديد شرق كرد و اينكه
چقدر ميتواند فيلمهاي پرهيجان و بعض ًا رخوتبار هاليوودي

ي و كسلكننده بودن رها سازد و باعث رونق
را از بار تكرار 
مجدد آنها شود .از اينجا به بعد هاليووديها هر زمان كه فيلمی
مبتني بر پايههاي شرقي ميساختند ،به طور مدام يادآور ميشدند
كه مرجع اين فيلم شرقي است و به خصوص براي «سگهاي
انباري» كه اين امر تقريب ًا در هر مصاحبه و نقدي كه انجام ميشد،
رخ ميداد .اين جريان شرقيپسند كه از چندين سال پيش از ظهور
سينماي جديد كره به وقوع پيوسته بود ،راه را براي ورود فيلمهاي
كرهاي بسيار هموار ساخت به نحوي كه زماني كه آمريكاييها
مشغول كپيبرداري از هر يك از چهار مولف ه خاص سينماي كره
كه در باال به آنها اشاره شد بودند ،با افتخار يادآور ميشدند كه
روايت ،تدوين ،موسيقي و يا بازيگري اين فيلم هاليوودي بر پايه
فيلمهاي كرهاي است .البته الزم به ذكر است كه روايت فيلمهاي
سينماي جديد كره ،همان روايت هاليوودي دستكاري شده است
و مهمترين دليل رسيدن اين قبيل روايتها به چنين جايگاهي در
ميان تماشاگران كرهاي ،مشخص ًا همين است كه ريشههاي روايت
كرهاي همان روايتهاي كالسيك هاليوودي به شمار ميرود
(.)Min, 2003, 72
در نهايت بايد به اين نكته اشاره كرد كه وسعت تاثيرگذاري
سينماي جديد كرهجنوبي تنها به هاليوود محدود نميشود و
مولفههاي خاص كرهاي كه بايد به آنها جلوههاي ويژه 17را هم
اضافه كرد ،هماكنون بر روي سينماي هنگكنگ و چين و پس
از آن بر روي سينماي آمريكاي التين هم بسيار تاثير گذاشته،
بهنحوي كه به خصوص چهار مولفه مذکور در بسياري از فيلمها
از جمله آثار فيلمسازاني نظير والتر سالس 18و همچنين فرناندو
مهلهرهيس ،19مث ً
ال در فيلم «شهر خدا» ( ،2002فرناندو مهلهره س)
كه حاوي صحنههاي خشونت فراواني است كه جنس خشونت آن
از نوع خشونتهاي شرقي و به خصوص كرهاي است (Imdb.
 )comو همچنين شيوه تدوين اين فيلم و موسيقي خاص آن كه
مو به مو مولفههاي كرهاي را رعايت ميكند ،به وضوح قابل رويت
هستند .اين گستردگي تقليد از سينماي جديد كره خود بيانگر حجم
زياد محبوبيت مولفههاي خاص كرهاي است.

نتیجه
در نتيجه تحوالت سياسي رخ داده در كشور كرهجنوبي و
تسلط كامل آمريكا بر اين كشور ،سينماي كرهجنوبي تمامي قواعد
فيلمسازي هاليوودي اعم از اصول روايت ،تدوين ،فيلمبرداري،
جلوههاي ويژه ،موسيقي و بازيگري را آموخت و براي مدتي هم
در تمامي فيلمهاي توليد شده در داخل كشورش به كار بست اما
طي چند سال و در نتيجه اقداماتي بنيادين و پايهاي ،شروع به
بوميسازي اين قواعد و منطبق كردن آنها با خواستههاي مردم
كشورش نمود و پس از گذشت يك دهه و کسب تجربه كافي،
اقدام به عرضه برآيند تجربياتش به سينماي جهان و به خصوص
هاليوود كرد؛ به نحوي كه بيش از هر سينمايي هماكنون سينماي
هاليوود تحت تاثير سينماي كرهجنوبي قرار دارد و گواه اين مطلب

سيل انبوه فيلمهاي كرهاي هستند كه توسط كمپانيهاي عظيم
هاليوودي با مشهورترين بازيگران و عوامل مورد بازسازي
قرار ميگيرند و همچنين است تقليدهاي عيان هاليووديها از
اصول ابداعي كرهايها در تدوين و همچنين در استفاده كالژگونه
از موسيقي .همچنین اتفاقی كه در گیشههای فروش فیلمهای
کرهای رخ داده ،صنعت سینمای این کشور را باالتر از سینمای
کشورهایی از جمله سینمای چین ،هند ،بالکان و  ...قرار میدهد.
در انتها ميتوان به افزايش تقاضاي كمپانيهاي هاليوودي براي
به انجام رسيدن جلوههاي ويژه تصويريشان توسط شركتهاي
كرهاي اشاره كرد كه بیانگر عمق نفوذ همهجانبه خالقيت كرهاي
در بطن سينماي هاليوود میباشد.
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1 Darcy Paquet.

:پینوشتها

2 Lee, Hyangjin.
3 Recovery.
4 Yeongwonhan jegug.
5 Jong-won Park.
6 Narrative.

» برگرفته از پالت اصلي فيلم «يك داستان از دو خواهر7
.)2003(
8 In medias res.
9 In extremis.
10 George Antheil.
11 Cult Movie.
12 Close-Up.
13 Extreme Close-Up.
14 Reservoir dogs.
15 Dip huet seung hung.
16 John Woo.
17 Special Effects.
18 Walter Salles.
19 Fernando Meirelles.
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