دردسرهای مهرطلب بودن
نگاهی متفاوت به فیلم «شعله ور» که روایتی از سفر به الیه های تاریک شخصیت آدم هاست

عسکری  

ادیسه

فیلمی شخصیت محور

شعلهوریکفیلمشخصیتمحوراست.شخصیتاصلیاین
فیلم،سفریراازنقطهایآغازمیکندوپسازگذرازموقعیت
های مختلف به نقطه ای دیگر می رســد .این فیلم داستان
یکند«عددی
یکندکهاحساسم 
زندگیمردیراروایتم 
نشده»استوایناحساس،همهزندگیاشراتحتتاثیرقرار
میدهد.فرید(بابازیامینحیایی)بهعنواننقشاصلیاین
فیلم ،مرد میان سالی اســت که به گفته خود سه سال است
که اعتیاد خود را ترک کرده اما اکنون به قرص اعتیاد دارد.
همسرشاوراترککردهورابطهاشباپسر 17سالهاشنیز
تعریفی ندارد .او در زندگی همواره به دنبال موفقیت از این
شاخهبهآنشاخهپریدهودرهمینراه،انواعواقسامشکست
هاراتجربهکردهاست.
دالیل اصلی شکست خوردن های «فرید»

با وجود این که خانــواده فرید از تمکن مالــی برخوردارند و
از نظر مالی از او حمایت کرده انــد اما او همواره در هر کاری
شکست خورده است .مهم ترین عامل را می توان نداشتن
پشــتکار در او دانســت .حاال او پس از پشــت ســر گذاشتن
موقعیــت های مختلــف و بــه صــورت تصادفی از تهــران به
سیستان و بلوچســتان وارد شده است .بیشــتر ماجراهای

فیلمدرایناستانودرمیانطبیعتبکروآدابورسوممردم
اینمنطقهمیگذرد.
دردسرهای داشتن شخصیت مهرطلب

شخصیت فرید یک شخصیت نمایشــی و مهر طلب است.
همانطورکهمیبینیمبااینکهخانواده اوازلحاظوضعیت
مالیدرشرایطمناسبیبودندوهستندولیهرگزازمحبت
والدین خــود بهــره ای نبرده اســت .مــادر او دایــم در حال
سرزنش او و پدرش اســت .به نظر می رســد که پدر فرید در
زندگی او نقش چندانی نداشته اســت و مادر او هم زندگی
خودراداردوهرگزازنظرعاطفیوروانیتکیهگاهمحکمی
برای پسرش نبوده اســت .افراد مهرطلب در زندگی هرگز
به درخواست دیگران نمی توانند« نه» بگویند و شاید به نظر
برسد که آدم های مهربان و مظلومی هســتند ولی در واقع
درونشانپرازخشموکینهبهاطرافیاناست.
از مهرطلبی تا خودآزاری

دراینفیلممیبینیمکهفریدموفقیتهایدیگرانراچیزی
شبیه معجزه می داند و پر از خشم و کینه و حسادت و فردی
به شدت عصبی و پرخاشگراست .او احساس واقعی خود را
درمواجههباافرادپنهانمیکندوخودراآمادهکمکنشان

شعله ور را

ببینید ،غنیمت است!

کارگردان فیلم هایی همچون
شیار 143ونفس،دریادداشتی
به تمجید از موضوع این فیلم
پرداخته و برای خبرگزاری صدا
و سیما نوشته« :شعله ور ،بیش
از هر چیزی سفر به الیه های
تاریک آدمی است ،به واکاوی
انگیزه ها و سائق های روانــی،

بــه احــســاس حقارتی
کــه تــا مغز استخوان
شخصیت اصلی فیلم
نفوذ و او را به هواپیمای
بی سرنشینی بدل کرده
که هیچ هدف و مقصدی
جز باالتر و برتر بودن ندارد؛
شاید حق با آلفرد آدلر باشد که
موتور محرکه تمامی رفتارهای
آدمــی را در احساس کهتری و
حقارت خالصه می کند و میل
به برتری جویی را از قوی ترین

می دهد ولــی در ذهن خــود در
هــر موقعیتی مشــغول صحبت
اســت و افکار مالیخولیایی خود
را دایــم در موقعیت های مختلف
در ذهــن دارد .مهرطلبی اگــر در دراز مدت درمان نشــود،
منجر به خود آزاری می شــود .مهرطلبی اختاللی است که
به درمان نیاز دارد وگرنه فرد مبتال به مرور دچار دشمنی با
خودمیشود،دایمخودراسرزنشمیکندوسرکوبکردن
اینخشمو عصبانیت عاملیبرایافسردهشدنفرددربلند
مدتخواهدبود.
داشتن افکار سادیستی و مازوخیستی

همان طــور که در شــخصیت فرید می بینیم ،افــکار او هم
سادیســتی (فرد مبتال به این اختــال ،رفتــار آزارگرانه،
بی رحمی و پرخاشــگری را به دیگران تحمیل می كند) و
هم مازوخیســتی (عالقه به آزار دادن دیگــران به صورت
جسمی ،روانی و جنسی) است .به طور مثال و در تصمیم
برای همراهی با غواص ها عالوه بر این که تالش می کند
آن ها را آزار بدهد ،می بینیم که می گوید با شما همراه می
شــوم تا موفقیت های تان را ببینم .انــگار می خواهد روی
یک زخم را بکند!

امــیــال آدمـــی بــه حساب
می آورد .در «شعله ور» مصداق
چــنــیــن مــوضــوعــی در قالب
سرگردانی شخصیتی مچاله و
شکست خورده دنبال می شود
که از مسئولیت پدرانه اش شانه
خالی کــرده و همچون پسرش
همچنان درگیر بحران هویت
و گرفتار احساسات نوجوانی
است .این حرف ها موضوع تازه
و بدیعی نیستند اما در «شعله
ور» با هماهنگی میزانسن و
قصه به مفهوم تازه ای می
رسند که از آن می توان با
عنوان تقالی بلوغ اسم
بـــرد ،تقال و تکاپویی که
در ریتم درونی و بیرونی اثر
مشهود است ...
صرف نظر از این ها حمید نعمت
ا ...خـــوب بــلــد اســـت فاصله
کج دار و مریزی میان قهرمان
فیلم و مخاطبش برقرار کند،
فاصله ای که در موازنه ای دقیق
همهمدلیوهمراهیرابهدنبال
دارد و هم تحلیل و قضاوت را
که همین موازنه ،فضای کنایی
و شوخ طبعی گزنده ای ایجاد
کــرده اســت کــه از مولفه های
سینمای او به حساب می آید.
«شعله ور» را ببینید که فیلم
هایی بــا ایــن فــرم روان روایــی
غنیمت است».

تاثیر شخصیت فرید بر پسرش

این ســیکل معیوب رفتاری در خانواده هم تکرار می شود
یعنی اگر فــردی ،والدینی مهرطلب داشــته باشــد ،خود
نیز دچار این عارضه خواهد شد .درباره فرزند فرید یعنی
نوید هم می بینیم که با وجود تفاوت های بسیاری که دارد
اما او نیــز به دنبال الگویــی می گردد و دایم خواســته ها و
آرزوهایش تغییر می کند .او تالش می کند همواره توجه
دیگران را برانگیزد .همیشــه آماده کمک به همه اســت و
برای جلب توجه به اصطالح قهرمان بازی در می آورد.

مردی  31ســاله ام و با همسرم همسن هســتیم .از زندگی ام راضی ام اما شب ها خسته ام و
خیلی حوصله صحبت ندارم .به محض این که می گویم خسته ام ،همسرم از کوره در می رود
و می گوید این جوری نگو و ناراحت می شود .حوصله صحبت کردن با او را ندارم .چه کنم؟
مصطفی نجمی |  کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

بهترین وســیله ارتبــاط انســان ها،
مشاوره
گفت و گــو و مراودات کالمی اســت
زوجین
چراکه انسان ها می توانند از این راه
نیازهــا و خواســته هــای خــود را به
یکدیگر انتقال دهنــد .ارتباط کارآمد میان زن و شــوهر
اساســی ترین جنبه برای عملکرد مطلوب در خانواده به
شمار می آید .این ارتباط فرایندی است که طی آن زن و
شــوهر ،بــه صــورت کالمــی و غیــر کالمــی ،بــه تبــادل
احساسات و افکار می پردازند.
اهمیت ارتباط کالمی مناسب

بیشــتر خانواده درمانگران بیان می کننــد که ارتباطات
ضعیــف درون خانــواده اغلب بــه مشــکالت خانوادگی
شدید ،شکست در حل مشکالت ،نبود عشق و صمیمیت
و ســرانجام جدایی منجر می شــود .اگر بتوانید بهترین
شــیوه صحبــت کــردن و ارتباط کالمــی و مهــارت های
الزم برای گفت و گــو را به کار بگیریــد ،در بهبود روابط با
همسرتان تاثیر زیادی خواهد داشت .یکی از روش های
مناســب ارتباط کالمی موثر ،همراه کردن این ارتباط با
ابراز محبت است.
تفاوت های جنسیتی را بدانید

به طور کلی مردان در مقایســه با زنــان تمایل کمتری به
صحبت کردن درباره احساسات خود به ویژه احساسات
منفی دارند ولی زنان ازجمله همسر شــما پس از تجربه
احساساتمثبتومنفی،تمایلبیشتریدارندکهدرباره
آن ها صحبت کنند .مردان در گفت وگوها ،کمتر گوش
میدهندوبیشتررویپاسخدادنوصحبتکردنتمرکز
دارند .شاید صحبت کردن درباره جزئیات و مسائلی مثل
اتفاقات روزانه برای شما کم اهمیت و خسته کننده باشد
ولیدرنظرداشتهباشیدکهزنانبرایافزایشصمیمیت
ونزدیکی،تمایلدارنددربارههرکاریکهانجاممیدهند
و هر اتفاقی که در طول روز افتاده (حتی مســائل پیش پا
افتاده) ،با همسرشان صحبت کنند.

نگویید خسته ام!

وقتی شما مکرر عباراتی مانند «من خسته ام» « ،حوصله
ندارم» و  ...را به کار می برید ،بــه اصطالح باعث آلوده
شــدن ارتباط با همســرتان می شــوید چراکه استفاده
زیاد از این عبارات گنگ و آلوده ،احســاس و فکر شــما
را به شکل نامناســب و مخربی (من برای همسرم مهم
نیســتم ،به من عالقه ای ندارد ،از من و زندگی دلسرد
شده است و  ) ...به همسرتان منتقل می کند که همین
مسئله می تواند موجب ســوءتفاهم ،دعوا و حتی کینه
شود .بنابراین پیشنهاد می شود به رغم خستگی ناشی
از فعالیت های روزانه ،مختصری از اتفاقاتی را که در روز
برای تان افتاده و در ذهن تان می گذرد ،با همســرتان
بازگو کنید ،چرا که به نظر می رسد اگر قرار باشد همسر
شما خستگی تان را درک کند ،این گفت وگوی مختصر
احساس و افکار شما را بهتر منتقل می کند تا استفاده
از عبارات آلوده کــه باعث اختــال و در نهایت تعارض
بیشتر می شود.
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خانوادهومشاوره

فیلمی متفاوت در گونه اجتماعی که توانست نظر منتقدان و داوران سی و ششمین
تحلیل
جشنواره فیلم فجر را به خود جلب کند« ،شعله ور» نام دارد .جدیدترین اثر «حمید
فیلم
نعمت ا »...برای اولین بار در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و هم
اکنون روی پرده سینماهای کشور است .درباره این فیلم باید بدانید که در شش رشته
نامزد دریافت سیمرغ بلورین شده و «امین حیایی» توانست به خاطر بازی در این فیلم ،دیپلم
افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند .در این مطلب از جنبه حالجی
شخصیت اول فیلم ،این اثر را بررسی می کنیم.

نظر جالب «نرگس

آبیار» درباره این فیلم:

حوصله صحبت با همسرم را ندارم

حساب کار از خانه جداست

در محل کار احتمال این که دچار تنش و تعارض شوید،
وجود دارد و این مســئله به نوعی در تمام مشاغل دیده
می شــود .ســعی کنید اتفاقــات محــل کار را در همان
جا دفن کنید و آگاه باشــید که اســترس ها و تنش های
محیط کار را در خانه جابه جا نکنید .بسیار پیش می آید
که افراد به دلیل شرایط شغلی و نداشتن مهارت جرئت
مندی و قاطعیت نمی توانند احساسات منفی خودشان
را در محیط کار نشان دهند (به دلیل پیامدهای ناگوار
مثل توبیخ ،اخراج یا درگیری) و این احساس را با خود به
منزل می برند تا در محیط امن خانه آن را تخلیه کنند (به
دلیل این که ابراز این احساس ها پیامدهای محسوسی
از نظــر آن ها مثل اخراج ندارد) .پیشــنهاد می شــود با
تفکر و خودآگاهی بیشــتر درباره این مسئله ،احساس
های ایجــاد شــده در محیــط کار را به محیــط خانواده
منتقل نکنید.

توجه «نعمت ا »...به شخصیت های روانی خاص

افرادی بــا ویژگی هــای روحــی و روانــی خــاص همواره
در آثــار «حمیــد نعمــت ا »...مــورد توجــه بــوده انــد.
در فیلــم آرایــش غلیــظ هــم شــخصیت حامــد بهــداد،
واجــد ویژگــی هــای روحــی و روانــی خــاص بــود یــا
در فیلــم رگ خــواب شــخصیت لیــا حاتمی  ،به شــدت
وابسته و ضعیف بود.
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