هستند و قدرت باعث میشود گفتمانی بر گفتمان دیگر برتری یابد.
قدرت نیز به یک کنشگر خاص از قبیل افراد یا دولت یا گروههای
دارای منافع خاص تعلق ندارد .قدرت در میانطبقات اجتماعی
مختلف پخش شده است .جامعه سرمایهداری با در دست داشتن
صنعت فرهنگ توانسته سیاستهای خود را به مردم تحمیل کند.
نظریهپردازان مکتب انتقادی از جمله «آدرنو» اعتقاد دارند که
رسالت صنعت فرهنگ ،احمق کردن تودههاست .سردمداران جامعه
سرمایهداری به وسیله یکی از ابزارهای خود یعنی صنعت فرهنگ
توانستهاند به گفتمان خود قدرت دهند .بنابراین میتوان گفت،
گفتمان سرمایهداری قدرت بیشتری نسبت به گفتمانهای ضد
خود دارد .با این وجود ،سیاستهای نئولیبرالی بخصوص در چند
سال گذشته ،وضعیت کنونی جهان را با بحران جدی مواجه کرده
که رشد عظیم نابرابری در جهان را میتوان یکی از مصیبتبارترین
آنها دانست .منتقدان نئولیبرالیسم معتقدند که سیاستهای
جامعه سرمایهداری موجب تشدید فقر ،اختالف طبقاتی و افزایش
مهاجرت و ...شده ،در نتیجه گفتمانهای ضدسرمایهداری طی
سالهای گذشته در میدان هنری از انفعال خارج شدهاند .باید به
این نکته نیز توجه کرد افزایش قدرت این گفتمان نیز خطرناک
است؛ چراکه آثار هنری را به مانند خط مونتاژ کارخانهای میکند
که محصول یک شکلی را به بازار میفرستد .آثاری شبیه به هم
بدون هیچ ایده خالقانهای و بدون تاثیرگذاری بر روی مخاطبانی
که تحت تاثیر همین جامعه سرمایهداری هستند .از طرف دیگر،
باید جشنواره کن را مهمترین جشنواره جهانی دانست .جشنوارهای
که در مناسبات سرمایهداری امروزی همچنان به مفاهیم غیرانسانی
نئولیبرالیسم توجه میکند .فیلم انگل با تمام ضعفهایش همین
مفاهیم غیرانسانی را هدف قرار داده و جایزه اصلی این جشنواره را
دریافت کرده است.
افزایش نابرابری بخصوص در زمینه اقتصاد در کشور کرهجنوبی
موجب واکنش هنرمندان این کشور شده است .ما در دو سال گذشته
شاهد ساخت دو فیلم سینمایی از دو کارگردان پرآوازه کرهجنوبی
با مضامین یکسانی بودهایم .فیلم انگل همان مفاهیم فیلم سوختن
را بیان میکند اما از نظر کیفیت فیلمنامه تفاوت دو فیلم بسیار
زیاد است .برنده نخل طالی سال  2019کن ،ضعفهای اساسی
در فیلمنامه دارد .شخصیتهای فیلم انگل برای فرار از فقر ،داشتن
شغل مناسب و مهمتر از آن برای زنده ماندن و زندگی کردن دست
به خشونت میزنند .کارگردان اثر در نمایش نبرد طبقاتی در جامعه
کره موفق عمل نکرده است .حماقت خانواده نوکیسه فیلم بیننده را با
این سوال مواجه میکند که «چگونه این طبقه با این حجم از نادانی
بر ما حکومت میکنند؟» .خانواده پارک زحمت یک تحقیق ساده در
رابطه با استخدام افراد مختلف را به خود نمیدهند و به آسانی چهار
نفر از یک خانواده را به یک شکل استخدام میکنند .خانم پارک به
مانند همکیشان خود روی تربیت و تحصیل فرزندانش حساس است،
اما به راحتی فریب میخورد و مدارک جعلی فرزندان آقای تانگ را
تشخیص نمیدهد .همچنین برخی از صحنههای فیلم غیرقابل باور
است .به عنوان مثال ،تانگ که از پس درست کردن جعبههای پیتزا
برنیامده طی چند روز به یک ماشین آخرین مدل مسلط میشود .از
دیگر ضعفهای فیلمنامه میتوان به زنده ماندن کی جونگ در آخر
فیلم و یادگیری کد مورس توسط او ،اشاره کرد .همچنین برخالف
ادعای اثر که نقد جامعه سرمایهداری است ،مدام تبلیغ شرکتهای
همین جامعه سرمایهداری به مانند بنز میشود .این مهم تضاد
اساسی فیلم است .جونهوبونگ خشونت را برای بیان دغدغههای
خود برمیگزیند .اختالف طبقاتی و تالش برای بقا در زندگی نابرابر

کرهجنوبی ،همچنین بازی با مفهوم قدرت بستر مناسبی برای نشان
دادن خشونت عریان است .اما او را میتوان به مانند دلقک سیرکی
دانست که از هر وسیلهای برای خنداندن مخاطبان خود استفاده
میکند .او دکمه ارسال عکس برای خانواده پارک را با دکمه فرمان
بمب اتم یکی میکند .این شوخی نامناسبی با یکی از وحشیانهترین
اختراعات بشری است .با این وجود ،جونهوبونگ به خوبی توانسته با
ژانرهای سینمایی بازی کند .او به قواعد کلیشهای ژانرها پایبند نیست
و این مهم برای فیلمساز نوعی مزیت محسوب میشود .اگر کارگردان
اثر به قواعد سیستماتیک ژانر پایبند بود ،باید در آخر فیلم شاهد زوال
خانواده تانگ و رستگاری خانواده پارک میبودیم.
پدر خانواده با کسب آگاهی طبقاتی آقای پارک را به قتل میرساند
و نشان میدهد وقتی سیستم توزیع ثروت درست نباشد ،انسانها
برای زنده ماندن مجبور هستند دست به اعمال غیرانسانی بزنند و
یکدیگر را نابود کنند .در این فیلم دو خانواده که جایگاه طبقاتی
یکسانی دارند برای حفظ بقا و شغل خود به جان هم میافتند .در
همین راستا برای اثبات این ادعا کافی است به صحنه تولد فیلم اشاره
کنیم .زمانی که پسر خانواده پارک از هوش میرود ،دختر خانواده
تانگ در حیاط خانه چاقو میخورد و در آغوش پدر در حال جان دادن
است .اما برای هیچکدام از انسانهای نوکیسه فیلم این مرگ اهمیت
ندارد .همه فرار میکنند .این مهم برای آقای پارک اهمیت خاص و
چندانی ندارد و او خواستار انتقال هرچه سریعتر فرزند خود توسط
آقای تانگ به بیمارستان است .تانگ که نقش رهبر خانواده را بر عهده
دارد ،در صحنه ابتدایی فیلم ،او به عنوان پیشوای خانواده معرفی
میشود .نفرت او از طبقه مرفه کمکم شکل میگیرد .جونهوبونگ
به درستی از موتیفها و ایماژهای تکرار شونده استفاده میکند تا این
نفرت ،طبیعی جلوه کند .استفاده از بوی بد تانگ در سکانسهای
مختلف که گویی خصوصیت آنها و جایگاه طبقاتی این خانواده را لو
میدهد و نفرت آقای پارک از این بو موجب طغیان تانگ میشود.
شورش تانگ پس از صحنه بارش باران بیشتر میشود؛ وقتی که
خانواده ثروتمند فیلم از باران لذت میبرند .در سکانس دیگر ،وقتی
تانگ از پوشیدن لباس سرخپوستی ناراحت است ،پارک با او مانند
برده برخورد میکند .تیرهای سرخپوستی و چادر پسربچه خانواده
پارک ،ما را به یاد جنگ سرخپوستان و آمریکاییها میاندازد .تانگ با
همین شمایل سرخپوستی به یک سرمایهدار حمله میکند.
در این فیلم اشاراتی نیز به مسخ شدن این طبقه دارد که این استعاره
توسط فیلمساز در دو سکانس نشان داده میشود .اولین اشاره فیلم
در همان سکانس ابتدایی رخ میدهد .سمی وارد خانه این طبقه
میشود تا سوسکهای خانه از بین بروند .اشاره بعدی جو ن هوبونگ
در سکانس فرار پدر از زیر میز رخ میدهد .در این سکانس آقای
تانگ به مانند سوسکی از زیر میز حرکت میکند و مثل این حشره
بیحرکت میماند .در آخر فیلم نیز سخنان کی جونگ قابل تامل
است .او موفقیت را در ثروتاندوزی میبیند و برای او چگونگی کسب
این ثروت مهم نیست.
در دو سال گذشته دو فیلم سوختن و انگل از دو کارگردان مطرح
کرهجنوبی تحت تاثیر یک گفتمان ساخته شده و هر دو فیلمساز به
نوعی به جامعه هشدار میدهند .آنها برای نشان دادن سیاستهای
سرمایهداری اتفاقات فاجعهباری را به تصویر کشیدهاند که خبر از
نزاع طبقاتی میدهد .هر دو فیلمساز جامعهای از کره را به تصویر
کشیدهاند که متضاد از جامعهای است که در رسانههای کشورمان
تبلیغ میشود .در جامعهای که سیاستهای اقتصادیاش اختالف
طبقاتی را به باالترین درجه خود رسانده ،انسانها در آن جامعه برای
بقا مجبور به اعمال خشونت علیه هم هستند.
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افزایش نابرابری
بخصوص در
زمینه اقتصاد در
کشور کرهجنوبی
موجب واکنش
هنرمندان این
کشور شده است.
در دو سال
گذشته شاهد
ساخت دو فیلم
سینمایی از دو
کارگردان پرآوازه
این کشور با
مضامین یکسانی
بودهایم .فیلم
انگل همان
مفاهیم فیلم
سوختن را بیان
میکند
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کارگردان :جون هوبونگ
نویسنده :جون هوبونگ و
دنهان کیم
بازیگران :سونگ کانگ -هو،
لیسون -کیون
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