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آخرین ساخته «فاتح آکین» اثری جنایی است .این فیلمساز ترک
در آخرین اثر خود به قتلهای نئونازیها در آلمان پرداخته و ضمن
بیان دغدغههای فیلمهای پیشین خود مانند «بیگانگی» و «عدم
تعلق به جغرافیای زیستی انسان» ،ظهور دوباره فاشیسم در جامعه
سرمایهداری جدید را هشدار میدهد.
ن گالب»
فیلم «در محوشدگی» که موفق به دریافت جایزه «گلد 
بهترین فیلم خارجی زبان در ســال  2018شد ،روایتگر زندگی
«کاتیا» (با بازی تحســینبرانگیز دایان کروگر) است که در یک
بمبگذاری توســط نئونازیها شــوهر و فرزند خود را از دست
میدهد و در پی انتقام گرفتن از قاتالن خانواده خود است .این فیلم
گسترش اشکال فاشیستی را در جامعه سرمایهداری نشان و هشدار
میدهد« .فاتح آکین» با اینکــه در آلمان به دنیا آمده اما همواره
شخصیتهایش بین آلمان و ترکیه در گذر هستند و به بازگشت به
ریشهها تاکید میکند .باید به بازی تحسینبرانگیز «دیان کروگر»
نیز اشاره کرد .او به خوبی نقش شخصیتی را بازی میکند که در
کشمکش با خانواده ،دولت ،دوستان ،جامعه و خود است .اهدای
جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن برازنده این بازیگر است.
فیلم سرشار از لحظات دردناک است .این در حالی است که فیلم
از ابتدا این لحظات دردناک را هشــدار میدهد .در همان ابتدای
فیلم ،فرزند «کاتیا» در حال تصادف با یک ماشین است که کاتیا او
را نجات میدهد .دوچرخهای بدون قفل و زنجیر کنار دفتر شوهر
کاتیا است و او به صاحب دوچرخه هشدار میدهد که آن را قفل
کند ،غافل از اینکه همین دوچرخه عامل انفجار است .کاتیا نقش
سامورایی نیمهکارهای را روی بدن خود تتو کرده که استعارهای
است از انتقام که در آخر فیلم اجرایی میشود .در ادامه هشدارها
به ثمر مینشــیند و او فرزند و شــوهر خود را از دست میدهد.
شاخصترین صحنه تکاندهنده فیلم صحنهای است که کاتیا با
دفتر مخروبه شوهرش مواجه میشود و به او خبر میدهند که یک
مرد و کودک در این انفجار کشته شدهاند .صحنه غمانگیز دیگر
صحنهای است که در دادگاه به تشریح بدن پسرش میپردازند.
این درام جنایی غمانگیز نشان میدهد در یک ساختار فاشیستی
سرمایهداری که تمامی ابزارهای ایدئولوژیک سعی در رفع اتهام از
گروه نئونازیسم دارد که به صورت قانونی فعالیت میکنند.
فیلم تا حدودی بر ضد گفتمان اروپامحوری ساخته شده است.
اروپامحوری پســمانده ایدئولوژیای محســوب میشود که در
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گفتمان استعمارگرایان ،امپریالیستها و نژادپرستان است .تفکر
اروپامحوری نوعی نگاه تقدیرگرایانه و برتریطلبی به غرب دارد.
این گفتمان جهان را به دو قســمت غرب و مابقی جهان تقسیم
میکند .در تفکر بازرس و شبکههای اجتماعی در ابتدای فیلم،
قاتل فیلم شوهر کاتیا است؛ چراکه او کُرد اهل ترکیه است ،باور
عمومی بر این اعتقاد است که چون او کُرد محسوب میشود ،پس
قاتل نیز اســت .یا نگاه عدالتباورانهای که به اروپا وجود دارد ،در
این فیلم زیر سوال میرود .به اعتقاد «رابرت استم» ،سینما روابط
قدرت اجتماعی را به ثبت ساختار پیشزمینه ،پسزمینه ،گفتار
روی تصویر ،بیرون تصویر و ســکوت تبدیل میکند .در هنگام
ســخن گفتن از تصویر یک گروه اجتماعی ،باید سواالت دقیقی
درباره خود تصاویر مطرح کنیم .به عنوان نمونه ،بازنمو د گروههای
اجتماعی متفاوت چه فضایی را از هر نما به خود اختصاص میدهد؟
از نمای دور استفاده شده یا نمای نزدیک؟ این گروه اجتماعی چه
مقدار از فضای فیلم را اشغال کردهاند؟ آیا شخصیتهای فعالی در
فیلم هستند یا صرفا اشکال تزیینی در فیلم محسوب میشوند؟
همذاتپنداری مخاطب با کدام گروه اجتماعی اســت؟ حاالت
جسمی شخصیتها ،نورپردازی ،قاببندی و طراحی صحنه فیلم
چگونه گروه اجتماعی را به نمایش میگذارد؟
با طرح این سواالت میتوان هم بر گفتمان ضداروپایی فیلم تاکید
و هم نگاه فیلمساز را مشخص کرد .رنگهای استفاده شده در فیلم
بیشتر رنگهای سیاه و سفید و سرد است .اگر نگاهی به صحنههای
دادگاه و صحنه خودکشــی کاتیا در حمام بیندازیم متوجه این
رویکرد فیلمساز میشویم .همچنین از رنگ آبی نیز در این فیلم
استفاده شده که به فضاسازی سرد فیلم کمک کرده است .رنگ
سیاهی که کاتیا پوشیده نشــاندهنده عزادار بودن اوست .رنگ
سفید بر تن شخصیت تروریسم فیلم نشاندهنده این است که او
تبرئه میشود .چهرههای سرد و بدون دیالوگ ناسیونالیستها به
فضاسازی فیلم کمک کرده است .بیتوجهی فیلمساز به نئونازیها
و همراهی نکردن او با آنها یا به تعبیر بهتر صدا ندادن به این گروه
اجتماعی از ضعفهای فیلم محسوب میشــود و از طرف دیگر
میتوان آن را نوعی نگاه تنفرانگیز فیلمساز به این گروه اجتماعی
دانست .همذاتپنداری مخاطب با گروه اجتماعی است که به آنها
ظلم شــده و نه با گروه اجتماعی ستمگر .شاید برای همین فاتح
آکین به نئونازیها نپرداخته است .نگاه آکین به دادگاه نمایشی

