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«به دنیا آمدن» مانند آثار پیشین عبدالوهاب ،فیلمی اســت اجتماعی با تمام مختصات آن؛
درگیریهای طبقه متوسط در جامعهای که هنوز بین سنتهای خود و مدرنیته زندگی شهری
گرفتار است و آدمهایش نمیتوانند تا ابد با یک پا این طرف و یک پا آن طرف جوی ادامه دهند
و گاهی عرض جوی زیاد شده و کار را بر آنان سخت میکند.
«محســن عبدالوهاب» را با کارگردانی مشــترک به همراه
رخشــان بنیاعتماد در دو فیلم  -گیالنه و خونبازی  -به یاد
میآوریــم .او از همان ابتــدا تعلقخاطر خود را به مســائل و
مشکالت اجتماعی نشــان داد .عبدالوهاب که خیلی دیر وارد
فضای اصلی سینما شد در  52سالگی« ،لطفا مزاحم نشوید»
( )1388اولین فیلم سینمایی مستقل خود را ساخت .فیلمی
که با ساختار اپیزودگونه ،سه داســتان اجتماعی را در پی هم
میآورد؛ مجری صداوســیمایی که با همسر خود درگیر است
در حالی که با ریاکاری سعی در حفظ ظاهر دارد؛ (نمونه خیلی
بهتری از مجری عرق سرد ( ،)1396روحانیای که کیفش به
سرقت میرود و باید برای مادر سارق روضه بخواند و در نهایت
تعمیرکاری که برای تعمیر تلویزیون بــه خانه پیرزنی رفته و
پیرزن از باز کردن در خودداری میکند و مرد مجبور است که
با بچه شیرخواره خود ،از پشت حفاظ ،تلویزیون را تعمیر کند.
فیلمی جمعوجور که نه درگیر فضای روشــنفکری است و نه
اینکه مرعوب ایدههای خود شده و مسیر را اشتباهی رفته است.
اما عبدالوهاب برای ساخت فیلم دوم مستقلاش ،شش سال
صبر کرد تا در نهایت به دنیا آمدن ( )1394ساخته شد و چهار
سال هم برای اکرانش منتظر ماند تا روی هم رفته  10سال با
نمایش فیلم قبلیاش فاصله بیفتد.
انسان با ظرفیتهای محدودش قادر به انتخاب تمام آن چیزی
که میخواهد نیست ،گاهی شرایط مهیا نمیشود و اگر شود،
پول نیست و اگر هست ،زمان نیست و اگر هست ،بحث خانواده
وســط میآید و تعهد و چه و چه ...حال تصور کنید این انسان
طبقه متوسط ،دغدغههای اجتماعی و هنری نیز داشته باشد.
آنگاه مشــکالتش افزونتر و منابع مالی و شــرایط زمانیاش
محدودتر نیز میشود .وقتی که او باید به مسائل و دغدغههایش
بپردازد ،عمال خود به ســوژه و دغدغهای برای فردی دیگر با
همان مختصات (دغدغههای هنری و اجتماعی) تبدیل میشود

و این سیکل ادامه خواهد داشت .محلهای ،سوژه کارگردان قصه
ما در به دنیا آمدن (با بازی هدایت هاشــمی) میشود و او نیز
سوژه عبدالوهاب و شــاید عبدالوهابها نیز سوژه کسی دیگر
شوندو این چرخه تا ابد ادامه خواهد داشت.
فیلم بــا یک حاملگی ناخواســته آغاز میشــود .کارگردان و
همســرش (با بازی الهام کردا) که خود بازیگر تئاتر اســت،
میخواهند بچه را سقط کنند ،موفق نمیشوند و همزمان زن
برای انجام این کار دچار تردید میشود.
در ساختار کلی فیلم ،مشکالت مختلفی که بر سر راه آنها قرار
میگیرد ،بیشتر آنان را در تنگنا قرار میدهد .قسط خانهای که
با هزار زحمت پیشخرید کردهاند عقب افتاده و ممکن است
خانه را از دست بدهند .پولشان دست پســرخاله مرد است
که نویسندهای خوشمشرب اســت و با پول آنها کافهای راه
انداخته ،اما توان بازپرداخت آن را ندارد .تئاتر زن در پیچوتاب
ممیزی گیر افتاده و امکان اجرا ندارد و از طرف دیگر به دلیل
بارداری ،امکان بازی در نقش اول نمایش یک کارگردان بسیار
مشهور تئاتر ممکن است از دســت برود .همچنین ثروتمند
بودن خانوادهاش باعث شده که فشار بیشتری از طرف آنها به
او وارد شود .در بعد خانوادگی ،فرزندشان دچار عشق نوجوانی
شده است .در زندگی حرفهای مرد نیز مشکل به وجود آمده و
او نتوانسته تهیهکننده تلویزیونی را با طرحی که برای مستند
سفارشیاش ریخته اغنا کند و تهیهکننده کار را ادامه نمیدهد.
درست اســت که نویســنده و کارگردان تمام مشکالت ریز و
درشــت را روی شــخصیتها آوار کرده ،اما چرا ما با فیلمی
کلیشهای طرف نیستیم؟ مانند سایر فیلمها که مشکالت از در
و دیوار بر شخصیتها فرو میریزد و هر روزنهای را برای گریز از
این موقعیت میبندد .در «به دنیا آمدن» همیشه مفری برای
رهایی از برخی مشــکالت وجود دارد ،همچنان که خیلی از
خردهپیرنگها در انتهای فیلم به سرانجام میرسند.

