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ها که بعضی ،Iron-3دوک، کارگردان فیلم ن ابتدا باید گفت کیم کییهم
آید، در ا از کارهایش بدشان میهکارهایش را خیلی دوست دارند و بعضی

هایی است که دارد. او از جمله کارگردان ویژهخود کرۀ جنوبی موقعیتی 
ها هایش را زیر نگاه غربیبسیاری از منتقدهای داخلِی کره معتقدند فیلم

مثل بودیسم، استفاده  ،*از عناصر جذاب و اگزوتیک هادر آن سازد ومی
به سکوت و تعمق  Iron-3فیلم  بخش زیادی ازخصوص کند. بمی
های وزنی و غلبه بر محدودیتگذرد، در انتها یکباره فضای بیمی

 

 

 

*  exotic رود، چیزهایی که کار میدر اصل در وصف چیزهای غیربومی یا خارجی به
د. توسعًا به اشیای هوشربا یا کننبودن جاذبه پیدا میعلت نامتعارفدقیقًا به

وارد  61که در اواخر قرن « اگزوتیک»واژۀ شود. اطالق می« طرفه»یا « تحفه»باصطالح 
یعنی « اکسوتیکس»، یعنی خارجی. exôtikosزبان انگلیسی شد ریشۀ یونانی دارد، 

گفتند که متعلق به کشوری دیگر در اصل، اگزوتیک به چیزهایی می«. از بیرون»
، یعنی outlandishکار رفت: به« غریب»و « غیرمعمول»به معنای  61در قرن باشد. 

کنند. تیز میهایی اطالق شد که استریپ، این صفت به رقاصه04در دهۀ «. بیگانه»
معنای میل به چیزهای غیربومی، کمیاب، و آثار و اشیاء غریب اگزوتیسم، در کل، به

 است.
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که ممکن و همۀ اینشود جسمانی تصویر می کسانی  ها، حتی برای 
دوک را دوست داشته باشند، دافعه ایجاد است زبان سینمایِی کی

است که  از این جهت هم جذاب و حتی مهم. این نکته برای ما کندمی
اما در  پسندندکه کارهایش را در داخل نمی سروکار داریمکارگردانی  اب

آمیزند و دوک بسیار خشونتهای کی. البته فیلمکنندخارج تحسین می
کارنامۀ  گاهی خارج از تحمل تماشاگران، اما او یکباره وسط 

اش فیلمی عاشقانه و آرام ساخته که خشونتش الاقل خیلی سینمایی
هایی که تماشاگر را پس بزند در آن کم دیده صحنه وصریح نیست 

کار به را   *«نک بودیسمپا»خاص اصطالح شود. در مورد این فیلم می
ک دوین روایت و برداشت از فیلم کیبرند، اما راه تحلیل و نقد ما ضد امی

 Iron-3ست. این اصطالح را منتقدی استفاده کرده و گفته رمز موفقیت ا
شدن های نزدیکیِپ قهرمان مرد و لحظهیکجور بودیسم پانکی است. ت

همچو برداشتی را  ششدنوزنبیشدن و کوت، و نامرئیاو به تعمق و س
هرحال فیلم دچار یک کند. نکتۀ دیگر اینکه بهتا حدودی تأیید می

مشکل ساختاری است؛ با زبان خوب و ایدۀ بسیار بکر و نیرومندی 
 

 

 

فرهنگی پردامنه. در آمریکا  ها و معانی ضمنی_داللتای است با ( واژهpunkپانک )   *
زمانی « پانکی»گویند )در فارسی هم صفت می« پانک»سروپا های الت و بیبه آدم

از این واژه استفاده « ِخنِزرپنزر»شد(. در بریتانیا برای اشاره به زیاد استعمال می
وجق های عجقاسگفتند که لبمی punkبه اشخاصی  6714کنند. اما در دهۀ می
کردند و به موسیقِی پرسروصدا و ها موهای سر را رنگ میوقتپوشیدند و خیلیمی

-punk، 04و  14پسند در دو دهۀ ای از موسیقی عامهکردند. شاخهخشن گوش می
rock یی تند و خشن که قصد اعتراض به موازین سنتی دارد. نامیده شد: موسیقی

را مصداق تلفیق عناصر اگزوتیک شرقی )بعضی دوک بعضی منتقدان، فیلم کی
 اند.های بودیسم( با فرهنگ پانک دانستهجنبه
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، یا حتی ناتورالیستی، پیش یستیکند، در فضایی رئالکارش را آغاز می
گهان می ،رودمی شود و این تخطی از چرخد و سوررئال میاما انگار نا

گر را پس می تواند ضعف فیلم باشد. زند و میقرارداد حتمًا تماشا
نوشته به همین  Iron-3ناتان رزنبام در مطلب کوتاهی که در مورد اج

گوید بخش زیادی از این فیلم که در کند و میموضوع اشاره می
ها همه فیلمیعنی زمانی که  ـــــساخته و اکران شد  3440و  3442های سال

گذرد و دو قهرمان به سکوت می ــــهای تند داشتندـشلوغ بودند و ریتم
شوند از ابتدا تا انتهای فیلم یک کلمه هم با اش که عاشق هم میاصلی

بار در اوایل فیلم جیغ زنند. فقط قهرمان زن یکهمدیگر حرف نمی
 Iron-3د رزنبام گوید. به اعتقازند و یکی دو جمله در انتهای فیلم میمی

سوم پایانی راهش شود اما در یکفیلمی است که خیلی عالی شروع می
 .کندکند و افت میرا گم می

دوک که برای چشم قبل از هرچیز باید گفت این اتهام به کیم کی
ضعف طهای وارد است، اما باید دید این نقسازد تا اندازهها فیلم میغربی

یا حتی  زیباشناختیست یا یک انتخاب ا طلبیاست یا امتیاز؛ فرصت
کمک آن پایۀ بحث را محکم سیاسی. این اتهام را باید جدی گرفت و به

دهد که واقعًا برای نگاه دوک دو عنوان دارد و همین نشان میکرد. فیلم کی
ترکیب مبهمی است که در جهان  Iron-3ها ساخته شده است. غربی

اِی فیلم به رود و ترجمۀ عنوان کرهکار میزبان برای بازی گلف بهانگلیسی
ها عنوان اول، که به بازی برای ما ایرانی«. خانۀ خالی»شود فارسی می
گردد، خیلی معنادار نیست یا شاید اصاًل وجود خارجی ندارد و گلف برمی
های خالی دوک از نظر برخورد با خانهیلم کیای آشناتر است. فعنوان کره
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این پرسش که وقتی  :و باید روی همین موضوع تمرکز کردفیلم تکی است 
، باید با این فضاهای خالی مان نیستیمیهابخش زیادی از روز را در خانه

دوک کارش را با اند. کیها به چه معنی خالیکرد یا اصاًل این خانه چه
کرد و آدمی را تصور کرد که در این فضاهای خالی پرسه  ای آغازهمچو ایده

وقتی واقعًا  های خالی استفضا کردن درزند و اصاًل کارش زندگیمی
اند. و بعد یک قصۀ لحاظ حقوقی همیشه اشغال شدهاند اما بهخالی
وقت های خالی هیچپریانی برای این ایده تعریف کرد: خانهافسانه شاید

 ند.کاماًل خالی نیست
کنند. در به دو عنواِن فیلم برگردیم و ببینیم کجا همدیگر را قطع می

هایی از خوِد او آمده که به شعر دوک جملهراجع به فیلم کی نقدهایکی از 
هایی نسبتًا شاعرانه در مورد فیلم دهد او ایدهماند و نشان میمی

کم گزارش اولیۀ خود مؤلف غیرمعمولش داشته است. این سطرها دست
 از متن خویش است:

 
 های خالی هستیمما جملگی خانه

 آزادمان کند.بگشاید و براه کسی که قفل چشم
 روز، آرزوی من برآورده خواهد شد.یک

 رسدشبح از راه می مردی مثل
 آورد.میو مرا از حبس در

 محابا،پروا و بیشک، بیو من در پی او خواهم رفت، بی
 .را یشخو تازۀ سرنوشت بیابم تا
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 غازیندو عنوان فیلم در تیتراژ آ: 1_ 6تصویر    
 

منتظر کسی  ستای خالیخانه هر آدمیاست: دوک این ایدۀ خوِد کی
و از خانه بیرونش آورد. وقتی این اتفاق افتاد دیگر  از کندکه بیاید، قفل ب
گذارد دست تقدیر او را با خود ببرد. شاید کند و میمحاسبه نمی

بود و این پایۀ اصلی « شبح رهاننده»ای دنبال یک دوک با همچو ایدهکی
 بحث ماست.

بینیم و توری را در حیاط خانۀ در تیتراژ آغازین دو عنوان فیلم را می
ای پشت دهد و مجسمهشخصیت اصلی زن که توِپ گلف تکانش می

هایی که در ست. یکی از اولین کلمهآن است. این شروع بسیار مهمی
است، به  clubشود کلمۀ پیدا می Iron-3وجوی معنی حین جست

یعنی یکی از  ،است« گرز»یا « چماق»نی دیگرش مع که ،«باشگاه»معنی 
ها هنوز با های جنگیدن و حتی قتل در جهان قدیم، وقتی جنگآلت

باروت و توپ و سالح گرم نبودند. اما اگر کنجکاوی را ادامه دهیم به 
شناسی های عجیب زبانرسیم و این از داستانمعنی دیگری هم می


