
احمد محمدتبریزی /  مسیر زندگی مسیر پر از درد و رنجی است. این دردها و رنج ها در زندگی خودشان 

را به شکل های مختلف نشان می دهند و برای هر کسی به شکلی جلوه گر می شود که مهم مواجهه ما با 

این دردهاست یا می توانیم آنها را بپذیریم یا مقاومت نشان دهیم و از رنج هایمان فرار کنیم. رنج ها، آدمی 

را بزرگ می کنند و کسانی که بفهمند در این دنیای پر از تلخی و رنج، چگونه باید دردهای زندگی شان را در 

آغوش بکشند و با آنها کنار بیایند، تازه شروع می کنند به درک و دریافت معنا و مفهوم اصلی دنیا.
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که نمی خواهد تسلیم شود
غمــگیــــــــــنی

Pieces Of a Woman

را  کامپیوتـــرش  از  زنـــی  صـــدای 
را  جمـــات  یـــن  ا کـــه  می شـــنود 
می گویـــد: »دیگـــه برای انجـــام دادن 
کاری وقـــت نمی ذاریـــم… دیگه برای 
غـــذا خوردن و دونســـتن قـــدر زندگی 
وقـــت نمی ذاریـــم…« تمـــام حـــرف 
فیلـــم بـــر ســـر همیـــن چنـــد جملـــه 
اســـت: »دیگـــه بـــرای زندگـــی وقـــت 
نمی ذاریـــم.«  مارتـــا و جـــاش پـــس 
از مـــرگ نـــوزاد دیگـــر زندگـــی کـــردن 
یادشـــان مـــی رود و رابطه شـــان رو به 
ســـردی می گـــذارد. ایـــن زوج چنـــان 
در بحـــران پیش آمده غرق شـــده اند 
کـــه بودن شـــان را فرامـــوش کرده اند. 
آنهـــا دیگـــر زندگـــی نمی کننـــد و فقط 
عمرشان را می گذرانند و این بدترین 
حالتـــی اســـت کـــه آدمـــی می توانـــد 
جـــای  زوج  ایـــن  شـــود.  دچـــارش 
پذیـــرش رنج، بـــرای آرامـــش و التیام 
دردهـــای درون شـــان دنبـــال راه حلی 
از بیـــرون می گردنـــد. آنهـــا دنبـــال 
مقصـــری بیرونـــی بـــرای بحران شـــان 
می گردنـــد و فکر می کننـــد این کار از 
دردهای شـــان کم خواهـــد کرد. پس 
آنها از ماما شکایت می کنند و دنبال 

محکومیتـــش هســـتند.
امـــا نخســـتین تفاوت هـــا میـــان مارتا 
و جـــاش بـــزودی خـــودش را نشـــان 
می دهـــد. مارتـــا اولیـــن قدم هـــا در 
پذیرش بحران را برداشته ولی جاش 
هنوز در حال دســـت و پا زدن است. 
مارتـــا، جنازه نـــوزاد را بـــرای کمک به 
اهداف پزشکی اهدا کرده ولی جاش 
بـــه جای حمایتگری، بیشـــتر در خود 
فـــرو رفته و در حال زدن نقش خرابی 

بر خویش اســـت.

مُسکن های مقطعی بی اثر
فیلـــم بار دیگر بـــه یک ماه بعد 
می رود و هنوز تغییر زیادی در 
وضعیت این زوج مشـــاهده 
نمی کنیـــم. ایـــن بـــار مـــرد 
بـــرای فـــرار از واقعیـــت 

می خواهـــد چـــه کار کنـــد؟ او تصمیم 
گرفتـــه به یـــک ســـفر جـــاده ای برود. 
او خیـــال می کنـــد همـــه چیـــز بـــا یک 
ســـفر جـــاده ای خوب خواهد شـــد در 
حالی کـــه ایـــن مُســـکن های مقطعی، 
درمانـــی بـــرای دردهایـــش نیســـتند. 
جـــاش جـــای دادن فضـــا و زمـــان بـــه 
همســـرش و جـــای همدلـــی کـــردن 
بـــا او، بدتـــر بـــا کارهایـــش اوضـــاع را 
خـــراب می کنـــد. جـــاش، ناراضـــی از 
وضـــع موجـــود زندگـــی اش، بـــه مارتا 
خیانـــت می کنـــد؛ دوبـــاره بـــه اعتیـــاد 
روی مـــی آورد و رفتارهایـــی بـــه دور 
از آگاهـــی و خـــرد انجـــام می دهـــد. 
مارتـــا را در چنین مواقعی محکم تر و 
قوی تـــر از جاش می بینیم. او با وجود 
اینکـــه درد بیشـــتری را بـــا خود حمل 
می کنـــد، اما شـــجاعانه تر بـــا واقعیت 
روبه رو شـــده و هر چه زمان می گذرد 
بهتـــر می توانـــد رنجـــی کـــه بـــر دوش 
می کشـــد را قبـــول کنـــد. او در حـــال 
جمـــع کردن تکه های خرد شـــده اش 
اســـت و می خواهـــد با همیـــن تکه ها 
دوبـــاره خـــودش را بنا کنـــد. دیگر در 
زندگـــی مارتا و جـــاش هیچ چیز مثل 
قبـــل نیســـت. اتفاقـــی بیـــن ایـــن دو 
افتـــاده که دیگـــر چیـــزی را مثل قبل 
نمی کنـــد. نمایـــی کـــه در آن وضعیت 
خانه را آشـــفته و گل های در گلدان را 
خشـــک و پژمرده می بینیم، شـــمایی 
از رابطـــه ایـــن زوج اســـت. صحنه ای 
کـــه مارتا با آتش ســـیگار، توپ بزرگی 
را ســـوراخ می کنـــد، آن تـــوپ همـــان 
زندگی خودشـــان است که دیگر توان 
حرکت ندارد و پنچر شـــده است. آنها 
بـــه آخر خـــط رســـیده اند. در حالی که 
همـــه جهت محکومیت ماما به مارتا 
فشـــار می آورنـــد، او در جایـــی از فیلم 
خطـــاب به مادرش می گویـــد که دارد 
بـــا این اتفاق روبه رو می شـــود. همین 
روبه رو شـــدن از مراحل اولیه پذیرش 
رنج است. جاش هم اعتراف می کند 

کـــه مارتـــا می خواهـــد از اول شـــروع 
کنـــد و درســـت هـــم فکـــر می کنـــد، 
ایـــن مصیبـــت در حال تبدیل شـــدن 
بـــه یک نقطـــه عطـــف در زندگی مارتا 
اســـت. جاش خیلی راحت دســـت از 
تـــاش کـــردن برمـــی دارد و بـــا گرفتن 
چکـــی از مـــادر مارتـــا، راهـــی ســـفری 
دور و دراز می شـــود. او ضعیـــف، تنها 
مانده و شکســـت خـــورده جای قبول 
واقعیت و ســـاختن دوباره، خیلی زود 
کنار می کشـــد و مارتا را در این مسیر 
دشـــوار تنها می گـــذارد. رفتن جاش، 
مانعی بر سر راه مارتا ایجاد نمی کند. 
مارتا در حال پیمودن مســـیری است 
بـــا وجـــود تمـــام مشـــقت ها و  کـــه 
سختی هایش، او را به سوی آگاهی و 
نور هدایت می کند. او ورزش کردن و 
دویدن را شروع می  کند و کاری انجام 
دادن در چنیـــن لحظاتـــی مهم تریـــن 
اتفاقـــی اســـت کـــه بایـــد رخ دهـــد. 
مارتـــا جنگجـــوی غمگینی اســـت که 
نمی خواهد تسلیم بشود، او غم های 
وجودی اش را پذیرفته و می خواهد با 

آنهـــا زندگـــی کند و ادامـــه بدهد.

زمانی برای پذیرش واقعیت
قاضی اســـتراحتی را به جلسه دادگاه 
می دهـــد و ادامـــه قضـــاوت را به چند 
ســـاعت بعد موکول می کند. مارتا در 
ایـــن چنـــد ســـاعت چـــه کار می کند؟ 
عکس هایـــی از روز تولـــد نـــوزادش 
گرفته شـــده که هیچ وقت نـــه او و نه 
جاش ســـراغ آن عکس هـــا نرفته اند. 
مارتا به سراغ عکاسی می رود، نگاتیو 
عکس هـــا را می گیـــرد و عکس هـــا را 
ظاهـــر می کنـــد. او بـــرای آخریـــن بـــار 
نـــوزاد را در آغوش خـــودش می بیند، 
آن همـــه حـــس مادرانـــه ای کـــه نثـــار 
فرزندش کرده را مشـــاهده می کند و 
بعد، چند ثانیه  بعـــد را به یاد می آورد 
که همه چیز از بین رفته است. مارتا 
تمـــام ایـــن درد هـــا را نظـــاره می کند، 

بـــه پهنـــای صورت اشـــک می ریـــزد و 
رنجـــی که بـــه جانش وارد شـــده را به 
جـــان می خـــرد. لبخند مارتـــا در پایان 
تماشـــای عکس ها، رســـیدن به صلح 
درونی و مرحله ای جدیدی از پذیرش 

و درک درد را نشـــان می دهـــد.
با شـــروع جلسه دادگاه مارتا جماتی 
می گوید که ســـرآغاز زندگی ای دوباره 
برای اوســـت. او رو بـــه قاضی و دیگر 
حاضـــران می گوید کـــه ماما به صورت 
عمدی به دخترش آســـیب نرســـانده 
و بلکـــه فقـــط می خواســـته کارش را 
انجـــام دهد و هیچ تقصیری بر گردن 
ندارد. او حتی از ماما تشـــکر می کند 
و می گویـــد هیچ خســـارتی نمی تواند 
نـــوزاد را بـــه او برگردانـــد و حـــال کـــه 
او دردمنـــد و رنجـــور اســـت، چطـــور 
می توانـــد این درد و رنج را به انســـان 
دیگری تحمیـــل کند. حرف های مارتا 
کوتـــاه اما عمیقـــاً تأثیرگذار اســـت. او 
دیگر دنبال مقصر بیرونی نمی گردد و 
کسی را سرزنش و شماتت نمی کند. 
او دیگـــر فهمیـــده در دنیـــا رنج هایـــی 
اســـت که قابل درمان نیست و فقط 
بایـــد ایـــن رنج هـــا را پذیرفـــت و بـــه 
زندگـــی ادامـــه داد. همیـــن پذیـــرش 
مارتـــا، فصلـــی تـــازه در زندگـــی اش 
می شـــود. گیاهانش جوانـــه می زنند، 
روابطش با خانواده اش بهتر می شود 
و دوباره رنگ های گمشـــده  به زندگی  

خاکســـتری اش برمی گردند.
در ســـکانس پایانی فیلم، دختر مارتا 
را می بینیم کـــه از درختی باال می رود 
و ســـیبی را می چیند. زندگی هیچ گاه 
بـــر یک مـــدار نخواهد مانـــد و دوباره 
زیبایی هایـــش را نشـــان خواهـــد داد 
به شـــرطی که با آگاهی با رنج هایمان 
روبه رو شـــویم. این دقیقـــاً معجزه ای 
بـــود که با پذیرش رنج در زندگی مارتا 
اتفـــاق افتـــاد و مرحله  تـــازه و زیباتر را 

در زندگی اش شـــروع کرد.

تغییـــر شـــکل می دهـــد و از حالتـــی 
زیبـــا به زشـــت ترین شـــکل خودش 
در می آیـــد. تولد فرزنـــد خون تازه ای 
را وارد جریـــان روزمره زندگی  زوج ها 
می کنـــد و مارتا و جـــاش ه م منتظر 
چنیـــن تغییـــری بودنـــد ولـــی حـــاال 
زندگـــی بـــه روال قبلی اش برگشـــته 
اســـت. هـــر چقـــدر زندگـــی زوج هـــا 
بیشـــتر خالـــی از معنـــا باشـــد آنهـــا 
بیشـــتر به چنین تغییری نیاز دارند. 
وقتـــی روزمرگـــی و مـــال بـــر زندگی 
زوجـــی ســـایه بینـــدازد، گاهـــی تولد 
فرزنـــد می توانـــد بـــه نجـــات  رابطـــه 
کمـــک کنـــد. درســـت مثـــل مارتـــا و 
جـــاش کـــه زندگی شـــان بـــه چنیـــن 

تغییـــری نیاز داشـــت.

زدن نقش خرابی بر خویش
مـــا از وضعیـــت رابطه شـــان پیش از 
بروز بحـــران اطاع چندانـــی نداریم 
و فقـــط در ایـــن حـــد می دانیـــم کـــه 
جاش چند ســـالی اســـت اعتیادش 
را تـــرک کـــرده و مارتا از خانـــواده ای 
ثروتمنـــد می آیـــد و مـــادرش نقـــش 
زیـــادی در زندگـــی اش دارد. مارتـــا 
از خانـــواده ای پولـــدار می آیـــد و بـــه 
نظـــر می رســـد قبـــل از ایـــن اتفـــاق 
چالش های زیـــادی در زندگی اش 
نداشته اســـت. همه چیز برایش 
خیلـــی آرام پیـــش رفتـــه و تـــا به 
حـــال جریانی او را تـــکان نداده 
اســـت. امـــا حـــاال درد و رنـــج به 
بـــه ســـمتش  شـــکلی وســـیع 
هجـــوم مـــی آورد و زن و مـــرد را 

تـــکان می دهد.
فیلم بـــا فاصله ای یـــک ماهه، 
روزی از تقویـــم را نشـــان مان 
می دهـــد. ایـــن بـــار بـــه یـــک 
مـــاه بعـــد می رویـــم. مارتا زیر 
نـــگاه ســـنگین همکارانـــش، 
او  برمی گـــردد.  ســـرکارش 
تصمیـــم دارد دوبـــاره شـــروع 
کنـــد ولی مســـیری ســـخت را 
پیـــش رو دارد. او زمانـــی کـــه 

می نشـــیند،  میـــزش  پشـــت 

از دست رفتن معنای زندگی
و  رنج هـــا  پذیـــرش  بایـــد  آدمـــی 
ســـختی های زندگـــی اش را داشـــته 
باشـــد تـــا رشـــد کنـــد. اگـــر کســـی 
بـــه مرحلـــه پذیـــرش و قبـــول درد و 
اضطراب هـــای زندگـــی اش نرســـد، 
ایـــن دردها مثل یک زخم همیشـــه 
بـــر روح و جانـــش باقـــی می مانـــد و 
او را از درون می شـــکند. کســـی کـــه 
به مرحلـــه پذیرش نرســـد، هیچ گاه 
نمی توانـــد بـــا خـــود و دنیا بـــه صلح 
برســـد و همـــواره در دنیـــای نابالغ و 
خـــام خـــود دســـت و پا می زنـــد. این 
تعاریف را تا اینجا داشـــته باشـــید تا 
به فیلم »تکه های یک زن« برســـیم 
که بـــر پایه  همین مفاهیم اساســـی 

ســـاخته شـــده است.
یـــک  از  و  ۱۷ ســـپتامبر  از  فیلـــم 
روز ســـرد، مه آلـــود و ابـــری شـــروع 
می شـــود. قـــرار اســـت امـــروز اتفاق 
مهمـــی در زندگـــی جـــاش بیفتـــد و 
فرزنـــدش بـــه دنیـــا بیاید. از آن ســـو 
همســـرش، مارتـــا، بـــرای گذرانـــدن 
مرخصـــی زایمـــان وســـایل اش را در 
کارتنـــی می گـــذارد و راهـــی خانـــه 
می شـــود. تولد فرزند بـــرای این زوج 
اهمیت زیـــادی دارد. معموالً متولد 
شـــدن فرزنـــد معنا و مفهـــوم تازه ای 
را بـــه زوج هـــا می دهد. بـــرای مارتا و 
جاش هـــم آمدن ایـــن بچه اهمیت 
بســـیاری دارد و می تواند زندگی آنها 
را از حالـــت روتیـــن و تکـــراری اش 
خارج کند. زندگی مارتا و جاش قبل 
از بروز بحران بزرگ در ظاهر خوب و 
عالی به نظر می رســـد امـــا این فقط 
ظاهـــر ماجراســـت و زندگی شـــان در 
عمق و الیه های زیرین شـــکاف های 
عمیقـــی دارد که با بـــروز بحران این 
شـــکاف ها شـــدیدتر می شـــود. حال 
ایـــن بحـــران چیســـت؟ مرگ نـــوزاد! 
ایـــن ســـنگین ترین و بدترین اتفاقی 
اســـت کـــه می تواند بـــرای ایـــن زوج 
بیفتد. زایمـــان مارتا به خوبی پیش 
نمـــی رود و تنهـــا ثانیه هایـــی پس از 
تولـــد، نـــوزاد از دنیـــا مـــی رود. حـــاال 
زندگـــی فقـــط در عـــرض چنـــد ثانیه 
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