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سینما و اعتیاد به الکل؛

نقد فیلم «من مادر هستم»

;"I'm a Mother" Film

Critical Appraisal Focusing on Alcoholism
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مقابله با هیجانات و مشــکالت زندگی است که متأسفانه گاهی به افراط
فیلم «من مادر هستم» یکی از فیلمهای پرحاشیهی چند سال کشیده میشود .استفاده از همین الگوها باعث اعتراضهای بسیاری به فیلم
اخیر است .این فیلم به نقد روش زندگی طبقهای از جامعهی ایران میپردازد شــد ،اما از سوی دیگر ،نقش مهمی در باورپذیرترکردن چهرهی طبقهی
که در حال حرکت از زندگی سنتی به سمت زندگی مدرن و غربی هستند متوسط جامعه در فیلم ایفا کرده است.

باالخره پس از كش و قوسهاي فراوان ،فيلم «من مادر هســتم»
اكران شــد .فيلمي كه اوايل ســال  1389كليد خــورد ،در پاييز
ســال  1391روی پردهی سینماها رفت و پس از آن ،شكايتها و
تجم ّعات زیادی را در اعتراض به فيلم به همراه داشت .سياهنمايي،
تحريف قوانين فضايي اســام ،ترويج خيانت و اشــاعهی فساد و
فحشــا از جمله اتهامات فيلم بود .عليرغــم تمام هياهويي كه به
خاطر این فيلم ايجاد شــد ،اكران آن ادامه يافت و اين اعتراضات
در عمل ،به تبليغي براي فروش بيشــتر تبديل شــد .به همین
دلیل همانند نمونههای مشــابه ،در بررسی و نقد فیلم به علت
حواشي آن ،بحث منتقدین بیشــتر حول همين حاشيهها
چرخید و نكات تكنيكي و محتوايي آن فراموش شد.
صرف نظــر از نقاط قــوت و ضعف فيلم ،اگر بر اســاس
مصاحبههــاي خود فريــدون جیراني ،كارگــردان فيلم
قضــاوت كنيم ،فیلــم «من مادر هســتم» ،نقد نوعي از
زندگي مدرن در كشــور ماست كه يكي از مظاهر اصلي
آن ،مصرف مشــروبات الكلي اســت .نادر دلنواز (فرهاد
اصالني) و همســرش ناهيــد (هنگامــه قاضياني) و
دخترشــان آوا (باران كوثري) ،خانوادهاي امروزي با
تمام ظواهر آن در تهران هســتند .سعيد (حبيب
رضايي) ،دوست قديمي نادر ،ارتباط نزديكي با
خانوادهیاو دارد .بین ســعید و همسرش
ســيمين (پانتهآ بهرام) ،كه در خارج
از كشــور زندگي ميكند ،رابطهاي
ســرد وجــود دارد .در ابتداي
فيلم ،ســعيد كه از بازگشت
ســيمين به ايران ،ناراحت
است و در خانه تنهاست،
به فــرودگاه نمــيرود و
نادر را به دنبال سيمين
ميفرستد و دليل اين

كار را مصرف شــراب ذكر ميكند( .البته ما ميدانيم كه نخورده و
این صرفاً یک بهانه اســت ).از همين ابتدا ،مصرف الكل به عنوان
راه حلــي براي مقابله بــا هيجانها ،بحرانهــا ،و راهي براي فرار
از مســؤليت در اين سبك از
زندگي مطرح ميشود.
به همیــن ترتیب،
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بارها در طول فيلم نادر وقتي عصباني میشــود و با مشكالت ريز
و درشــت ،به ويژه مشکلی که برای آوا به وجود آمده است روبهرو
ميگــردد ،به الكل پناه ميبرد و گاه زيــادهروي ميكند و توانايي
کنترل خود را هم ندارد.
توانايي حل مســأله ،حول دو محور كلي هيجان و مسأله ميگردد
يعني هم الزم اســت تا هيجان و احساســات فرد كنترل شــود و
هم به راهكارهايي براي حل آن مشــكل نیاز اســت .رويكردهاي
هيجانمدار به دو دستهی سازگارانه و ناسازگارانه تقسيم ميشوند.
از نمونههــای گروه اول میتوان به دعا ،نيايــش و ورزش و برای
گروه دوم ،میتوان به مصرف الكل و مواد مخدر اشاره کرد .شخص
درگيــر بحران براي آرامش خود به الكل و مواد مخدر پناه ميبرد،
غافل از اينكه با اين كار ،توانايي براي اجرای رويكردهاي مســأله
مدار را از دست ميدهد یعنی همان باليي كه سر نادر ميآيد.
متأســفانه در كشور ما ،الكل عالوه بر اينكه يك راهكار ناسازگارانه
براي كاهش بار هيجاني و عاطفي مشكالت است ،به عنوان نمادي
از زندگي مدرن غربي ،نشانهی ســربلندي و افتخار است و كسي
كه الكل مصــرف نكند ،به عقبماندگي و تحجر متهم ميشــود.
همین موضوع ســبب میگردد تا بسياري از افراد ،به دور از عالقه
و يــا اعتقاد خود براي عقب نمانــدن از قافلهی تجدد ،به مصرف
مشروبات الكلي روي بياورند.
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در فيلم «من مادر هســتم» ،بســیاری از ظواهــر زندگي مدرن
که البته مصرف مشــروبات الكلي از بارزترين آنهاســت -نشانداده میشــود .در این میان ،با توجه به ديدگاه به شــدت اخالقي
ســازندگان و تا حدودي هم براي رهايــي از تيغ مميزي ،همهی
شخصیتها در پايان به سزاي اعمال زشت خود ميرسند تا درس
عبرتي براي ديگران باشند.
متأســفانه در كشــور ما در رســانههایی مانند كتــاب ،فيلم و ...
محدوديتهاي بســياري در مورد مطرح كردن بحث الكل ،ميزان
مصرف ،عــوارض و عواقب آن وجود دارد .جالب آنكه بنا به داليل
مذهبــي و فرهنگي ،اين محدوديتهــا در مورد مواد مخدر وجود
نــدارد .با توجه به هميــن خطوط قرمز ،نحــوهی نمايش الكل و
مصرف آن در فيلم «من مادر هســتم» به شــكل نســبتاً موفقي
البهالي شخصيتها و حوادث داستان جاي گرفته است .البته این
مورد از معدود مواردي اســت كه مصرف الکل ،اســتفادهاي صرفاً
تبليغاتي براي نقش منفي فيلم نبوده است ،هر چند که در مقابل
حساسيتهاي فراوانی را نیز برانگيخت .عالوه بر این ،تصوير فیلم
از رواندرمانگر ،که نميدانم روانپزشــك است يا روانشناس ،به
شدت اغراق شده اســت و بازي پانتهآ بهرام در نقش بيمار نيز به
اين اغراق دامن زده اســت ،هر چند به نظر ميرســد که در اين
زمينه گوش شنوايي وجود ندارد.

