ور دوب ـ ـ ــارهف ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـسـ ـــــم
که خبری از رسانههای پرسروصدا و جنجالی در آن نیست ،نگاه
بدبینانهای است .نماهایی که از رییس دادگاه گرفته شده بیشتر
نماهای دور است تا فاصله ما به عنوان مخاطب با تکتک اعضای
دادگاه حفظ شود تا بیشتر عدالتی که در فیلم مطرح است زیر سوال
رود .تمامی شواهد دادگاه علیه دختر و پسر متهم فیلم است ،حتی
شهادت پدر علیه پسرش نیز آنها را متهم نمیکند و مواد مخدری
که کاتیا هنگام تسکین دردهایش پس از مرگ عزیزانش مصرف
کرده و یا کُرد بودن «نوری» شــوهر کاتیا و قاچاقچی بودن او در
گذشته بهانهای برای دادگاه میشود تا قاتالن رهایی پیدا کنند.
صاحبنظران مارکسیست ،فاشیســت را باالترین مرحله از نظام
ی دانند.
سرمایهداری در برهنهترین شکل خشــونتآمیز آن م 
فاشیست چهره عمیق فاسد نظام جهانی سرمایهداری است .در
غیاب یک بدیل در نظام سرمایهداری فاشیستی ،این نظام همچون
خون در رگ نظــام اقتدارطلب جریان خواهــد گرفت و همان
مفهوم آزادی که این نظام مدام از طریقه رسانههای جمعی آن را
فریاد میزند نیز روزبهروز در حال مخدوش شدن است .عدالت
و آزادی هر دو شعارهای پوپولیستی بودند که همواره نظامهای
سرمایهداری اروپایی و آمریکایی آن را ســر دادهاند .اما کاتیا در
این فیلم از اجرای عدالت ناامید است؛ چراکه همانند لباسهای
سیاه قاضی دادگاه این نظام درون سیاهی دارد که درپی تثبیت
حکومت اقلیت بر اکثریت به خطرناکترین وجه آن است .وقتی
کاتیا در دادگاه نمیتواند متهمان این حادثه را محکوم کند ،تصمیم
میگیرد تا خود شخصا عدالت را اجرا کند .اما بازنمو د گروههای
اجتماعی متفاوت چه فضایی را از هر نما به خود اختصاص میدهد؟
نئونازیها در فیلم چهره سردی دارند که کمتر از نمای نزدیک آنها
را میبینیم و اگر به آنها نیز نزدیک میشویم بیشتر برای تنفر از
این اشخاص است.
فیلم در سه فصل با عنوانهای «خانواده ،عدالت و دریا» روایت
میشود .شروع هر فصل با فیلمهای خصوصی خانواده کاتیا از
ازدواجش با نوری ،درست کردن ماشین اسباببازی پسرش و
تفریح کنار ساحل را شامل میشود .داستان دو فصل ابتدایی در
تناقض با عنوان آن پیش میرود .در فصل خانواده ،کاتیا خانواده
خود را از دست میدهد ،در طول فیلم شاهد تضاد بین مرگ و
زندگی هســتیم .در فصل خانواده ،دوست کاتیا صاحب فرزند
میشــود و در پایان فصل تضادی بین مرگ و زندگی به وجود

میآید .مرگ خانواده کاتیا و تولد یک فرزند و یا صحنهای که
کاتیا در حال خودکشی است و گوشی موبایلش زنگ میخورد
و بازرس به او خبر میدهد که قاتالن خانوادهاش را پیدا کردهاند
و او دست از خودکشی میکشد ،در اینجا تضادی بین مرگ و
زندگی در جریان است که در آخر نیز با منفجر شدن بمب کنار
ساحل و مرگ کاتیا این تضاد معنادار همچنان در فیلم جریان
دارد .تضاد دیگــر در فصل عدالت رخ میدهــد .در این فصل،
قاتالن خانوادهاش تبرئه میشوند .در فصل آخر ،شوهر و فرزند
کاتیا برای شنا کردن به دریا میروند اما کاتیا در ساحل میماند،
در آخر فیلم با مرگ کاتیا در کنار دریا گویی فیلمساز به صورت
استعاری خواسته است بازگشت کاتیا به خانواده خود را بازگو
کند .فیلم یادآور فیلمهای « 21گرم» و «آبی» است .در هر دو
فیلم ،دو شــخصیت زن خانواده خود را از دست میدهند .در
فیلم  21گرم زن همانند کاتیا درپی انتقام است .تتو سامورایی
بر بدن شخصیت اصلی داستان یادآور فیلم «گوستداگ :روش
سامورایی» اثر «جیم جارموش» است .در این فیلم در یکی از
نماهای فیلم این عبارت نقش میبندد؛ «اگر قرار باشد سر یک
سامورایی ناگهانی قطع شود ،او باید بتواند یک کار دیگر را هم با
موفقیت به انجام رساند ،اگر انسان به شبحی انتقامجو بدل شود
و از خود اراده نشــان دهد ،حتی اگر سرش را جدا کنند بازهم
نخواهد مرد .زمانی که انســان تصمیم به قتل کسی میگیرد،
حتی اگر حرکت مستقیم به ســوی هدف ،کار بسیار دشواری
باشــد نباید به این بیندیشــد که هــدف را دور بزند .طریقت
سامورایی راهی است برخاســته از جدیت و فوریت و بهترین
روش ،حمله مستقیم به سوی هدف است ».گویی کامل کردن
نقش سامورایی بر بدن کاتیا استعارهای از انتقام گرفتن و طریقه
ساموراییها است .در آخر ،دوربین گویی روح کاتیا است که به
پرواز درآمده و او با این انتقام رهایی پیدا کرده؛ چراکه جامعه
فاشیستی سرمایهداری نتوانست انتقام او را بگیرد و عدالت را
اجرا کند و او خود با قربانی کردن خویش انتقام خانوادهاش را
میگیرد .تجدیدحیات خطرناک جنبشهای سیاسی از جنس
فاشیستی (فاشیسم ،نئوفاشیسم ،پسافاشیسم) هشداری است
که فیلمســاز به مخاطبان خود میدهد .جمالتی که آکین در
پایانبندی فیلم به آنها اشاره میکند ،کامال نیت او را از ساخت
چنین فیلمی برمال میسازد.
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فاشیسم و مخدوش شدن
آژادی

در غیــاب یک بدیــل در نظام
سرمایهداری فاشیســتی ،این
نظام همچون خون در رگ نظام
اقتدارطلب جریان خواهد گرفت
و همان مفهــوم آزادی که این
نظام مدام از طریقه رسانههای
جمعی آن را فریــاد میزند نیز
روزبــهروز در حــال مخدوش
شدن است
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