نگاهیبهفیلم«بهدنیاآمدن»

ساخت همحسنعبدالوهاب

مهمترین مساله اینجا سقط جنین اســت .اگر آنها این کار را
انجام دهند ،هم بر مشکل مالیشان افزوده نمیشود و هم اینکه
زن میتواند با تمام وجود به عالقه و هدفش که بازیگری است
برسد .اگر پسرخاله پول را برگرداند ،میتوانند خانهدار شوند
و با پختهتر شدن پسرشــان ،او میتواند بحران نوجوانیاش را
پشت سر بگذارد .پس این بزرگنما نکردن فضا و وجود راهحل
به همراه روایت روان و یکدست و کملکنت ،باعث میشود فیلم
مانند آثار مشابه جنبهای سادیستیک پیدا نکند که تنها برای
آزار شخصیتها و مخاطبان ساخته شده باشد.
دوراهی حفظ یا ســقط جنیــن با دوراهیهــای دیگری نیز
ادغام میشــود .هنرمند بــودن یا نبودن؟ اینکه در شــرایط
فعلی اجتماعی ،هنرمند قــادر به ارتزاق از راه هنر نیســت و
در این جامعه جایگاهی ندارد .قشــر آســیبپذیری که هم
دربرآورده کردن مایحتاج روزمره دچار مشــکل اســت ،هم
ممیزی امانش را بریده ،از او کاری سطحی میخواهند و پدرزن
بر سرش سرکوفت میزند که چرا نتوانســته زندگی مرفهی
برای خانوادهاش بســازد که حاال مجبور نباشند بچهشان را به
دنیا نیاورند.
حال در چنین جامعهای انتخاب با کدام است؟ هنرمند بودن
یا نبودن؟ هنرمند ماندن یا نمانــدن؟ هنرمند اگر میخواهد
بر اصولش پایبند باشــد ،نمیتواند ماننــد اکثریت جامعه از
حداقلهای زندگی -خانــواده ،خانه ،هزینههــای روزمره-
بهرهمند شود ،یا اگر میخواهد زندگی روتینی داشته باشد باید
قید هنر را بزند .وقتی که هنرمند ناگزیر است یکی را انتخاب
کند ،اگر انتخاب یک زوج هنرمند یکی نباشد ،تکلیف چیست؟
بار قضاوت اخالقی مخاطب بر دوش مرد ســنگینی میکند.
اوست که اصرار دارد بچه را سقط کنند و زن روی ماندن فرزند
پافشاری میکند .شاید در نگاه اول مخاطب حق را به زن بدهد
و مرد را ترسو و بزدل بداند .اما آیا در نگاهی عمقیتر میشود
مرد را به راحتی محکوم کرد؟ میتوان از یک انســان با تمام
تفکرات و خواستههایش خواست که به راحتی قید دلبستگیها
و و دغدغههایش را بزند تا از آن چیزی که دوست دارد و بدان
زنده است ،دســت بردارد؟ آیا مرد ظالم و بیعاطفه است که
بچه را نمیخواهد؟ یا خودخواه است که حاضر نیست از خود و
منویاتش بزند؟ از طرفی آیا میتوان به زن حق نداد که بچهاش
را دوست داشته باشد و به راحتی زیر بار سقط آن برود؟
فردیت  -به معنای عام  -در انســان معاصر روزبهروز پررنگتر
شده و او به تفکرات و خواستههایش بیشتر توجه دارد .بسیاری

از انســانهای معاصر بیش از فرزندی که به دنیــا نیامده ،به
خویشــتن بها میدهند .او دوســت دارد بیشــتر بجنگد و بر
خواستههایش پافشاری کند .به همین دلیل است که چنین
تعارضی که فیلم بر آن استوار است ،ایجاد میشود .هم زن و هم
مرد میخواهند برای خواستههایشان بجنگند ،اما با بینشی
کامال متفاوت.
راههایی که شخصیتها در انتهای ماجرا رفتهاند ،درست است
که بر اساس انتخاب زن شکل گرفته ،اما نمیتواند انتخاب مرد را
ی خود
تحتشعاع قرار دهد .زن ترجیح میدهد که به شهر مادر 
نزد پدر ثروتمندش برگردد و شغلی مطمئن و پردرآمد داشته
باشد و فرزندش را به دنیا آورد و حتی فرزند اولش را نیز همراه
خود برده تا او هم در فضایی پایدار و بدون تشنج بزرگ شود .اما
مرد تن به روزمرگی و قراردادهای معمول اجتماعی نمیدهد
و همچنان به ساخت مستندهای اجتماعی با درآمد کم ادامه
میدهد .اما اکنون یک چیز نسبت به گذشته تفاوت دارد .حال
او تنها است .او که ابتدا میخواست فرزند جنینش را از دست
دهد ،اکنون همسر و فرزندش را نیز از دست داده است .اوست
که برای زندگی کردن ،هزینه سنگینی را متقبل شده و آن از
دست دادن عزیزانش اســت .همانطور که زن ،عصاره سالها
تالش و عالقهاش  -تئاتر و همســری که دوستش داشت -را
پشتسر گذاشت و رفت تا حسابدار هتل پدرش شود.
اما چیزی که فضای پایانی فیلم را بهرغم داشــتن پتانســیل
تلخ نمیکند ،رفتار توام با احترام زن و مرد با یکدیگر اســت؛
همانطور که ما هم به عنوان مخاطب به انتخاب آنها احترام
میگذاریم .انگار که این دو هر آن ممکن است دوباره به زیر یک
سقف برگردند .همانطور که فقط مکان زندگیشان جدا شده
و چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ حتی عاطفی ،آن دو هنوز با
هم زن و شوهر هستند .هر دو به انتخاب هم  -هرچند برخالف
میل قلبیشان  -احترام گذاشته و راه را برای هم باز کردهاند .اما
آیا جدایی پایان راه است؟ در این فیلم ممکن است نباشد .چون
بهمثابه آغاز فیلم که کنشــی باعث بهوجود آمدن این جدایی
احتماال موقتی شد ،در ادامه نیز اتفاقی شاید ،باعث یکی شدن
مسیر آن دو شود .هر چیزی ممکن است.
زندگی ادامــه دارد .بچه بــه دنیا میآید و مرد مســتند جدیدی
میسازد؛ به آن شکلی که میخواسته و دوست داشته بسازد .زندگی
ادامه خواهد داشت ،با تمام پســتیها و بلندیهایش ،با وجود بار
سنگینی که انسان بر دوش میکشد و با وجود آزاری که میبیند.
زندگی تلخ هست و نیست .درست مانند «به دنیا آمدن».
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