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 خاطره بازی یک ذهن بیمار

ترس از گذشته به جای تاریکی

من از آدم هایی که از زندگی ام رفته اند )تا به 
امروز( خالصی ندارم. نمی توانم آنها را جایی ر ها 
کنم، چون به ش��کل های متفاوتی بازمی گردند و 
با لحظه های خوِب زندگی ام ترکیب می ش��وند. 
این درهم تنیدگی آنها گاهی تکان دهنده اس��ت. 
س��ر زده کسی از راه می رسد دور میزی که نباید 
باشد حاضر می شود. ش��ده با آنها ساعت ها و یا 
روز ها جای��ی دیگری بوده ام. همین وقتهاس��ت 
که زندگی ام زیر و رو می ش��ود... ب��ه این خاطِر 
که جایی که هس��تم، یا باید تاریک تاریک باشه، 
یا روش��ن روش��ن... من از موندن ׳׳زیر نوِر کم׳׳ 

می ترسم. ׳׳
متن فوق تمام آن چیزی اس��ت که فیلمساز 
می خواه��د در ׳׳زی��ر نور کم׳׳ ب��ه مخاطب خود 
بگوی��د. گیر کردن در گذش��ته و درجا زدن در 
آن؛ همانند آدمی ک��ه روی تردمیل راه می رود 
و یا م��ی دود؛ هیچ حرکت رو ب��ه جلویی ندارد؛ 
محص��ول فعالیت فرد، تنها درجا زدن اس��ت؛ با 
این تفاوت که درجا زدن هر آدمی روی تردمیل 
موجب س��المتی است و حرکت آدم هایی با نوع 
نگرش فیلم مذکور، موجب بیشتر شدن بیماری 

ذهنی فرد می شود. 
آدم هایی که در گذش��ته خود غرق شده و در 
آن بی خود و بی جهت دس��ت و پ��ا می زنند. آنها 
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زندگ��ی را مجموع��ه ای از اتفاق��ات می دانند مثلًا 
ناگهان و کاملًا اتفاقی کسی را می بینند؛ اتفاقی عاشق 
می شوند؛ کاملًا اتفاقی همه چیز را از دست می دهند؛ 
اتف��اق، محور و اس��اس زندگی از دید آنهاس��ت. 

انسجامی هم میان این اتفاقات وجود ندارد. 
زن��ی به ن��ام روی��ا در گذش��ته با م��ردی به 
ن��ام امید دوس��ت بوده ول��ی امید بیم��ار و رفته 
رفت��ه حالش بدت��ر می ش��ود. در یک��ی از روز ها 
درحالیکه رویا و امید در مس��یر لواس��ان با ماشین 
 حرک��ت می کردن��د ناگه��ان حال امید بد ش��ده
 و نی��از ب��ه آب پی��دا می کن��د. روی��ا ماش��ین را 

کن��ار ج��اده نگه داش��ته و پ��س از پیاده ش��دن، 
 از ماش��ین های دیگ��ر تقاض��ای کم��ک می کند.
 ول��ی ناگهان ماش��ین حرکت کرده و ب��ه ته دره 
می رود و امی��د می میرد)ظاهرًا امید خود موجب 
سقوط ماشین به دره می شود(. همین مساله است 
که س��الها ذهن رویا را درگیر می کند؛ حتی بعد از 

ازداوج با حامد...
فیلمس��از س��عی دارد فیلمی در قالب سینمای 
هنری بسازد؛ فواصل دائمی و نهفته همراه با پراگنده 
گوی��ی و فاصله گذاری بین روابط عّلی مرس��وم و 
اس��تفاده از تصادف. که روی عنصر تصادف تاکید 

شده است.  زیر نور کم یک درام روانشناختی است 
که به جای خالصه داس��تان رس��می، متنی به قلم 
سازنده فیلم منتشر شده که مرور آن می تواند فضا 

و اتمسفر فیلم را توصیف کند. 
بر همین اس��اس باید گفت که احتمالًا با درامی 
س��روکار داریم که از محدودی��ت زمانی و مکانی 

زیادی دارد به طوری که در بخش��ی از فیلم در 
لحظاتی که حامد در حال رانندگی است، ماشینی 
از کنار او رد ش��ده و تصادفًا آینه ماش��ین حامد 

صدمه می بیند. 
 اما فیلمس��از مهمترین عنصر این سینما که 
همان روانشناسی شخصیت ها و پرداخت درست 
آنها است را فراموش کرده و به همین دلیل است 

که عملًا با فیلمی بی سر و ته روبرو هستیم. 
هارمونی در فیلم هایی که متکی بر روانشناسی 
شخصیت هس��تند نقشی بی نهایت مهم بر عهده 
دارد. چیزی که در فیلم ׳׳زیر نور کم׳׳ به چش��م 

نمی خورد. 
رویا خود را در م��رگ امید مقصر می داند و 
در گذش��ته و خاطراتی که با او داشته غرق شده 
اس��ت. اما عذاب وجدان رویا، ارتباطش با زمان 
حال و خاطره بازی های رویا چیزی به شخصیت 

او اضافه نمی کند. 
نکته بس��یار مهمی که هیچگاه در فیلم به آن 
اش��اره نمی ش��ود زمان و عمق رابطه امید و رویا 
اس��ت. بیننده باید بداند روی��ا چه اندازه و تا چه 
حد و چگونه انقدر دلباخته امید ش��ده اس��ت که 
حتی بعد ازدواج و در ش��رف بچه دار شدن هنوز 
غرق خاطرات امید است. مساله ای که هرگز به 

آن اشاره نمی شود. 
در سکانس های انتهای فیلم بخشی از گذشته 
فریبا و امید مشخص می شود که مسیر تفکر رویا 
را نس��بت به امید عوض می کند. از این مس��ائل 
حامد نیز خبر داش��ته؛ حال اینکه چرا مدتها این 
مسائل را از او پنهان کرده بود؟ اساسًا توضیحی 

در این باره داده نمی شود. 
׳׳زی��ر نور ک��م׳׳ فیلمی ب��ا پرداخت ضعیف 
اش��خاص، بازی و ارتباطات فی مابین آنهاست 

که فیلم را اساسًا گنگ نامفهوم کرده است.  

برای کنار هم گذاش��تن ش��خصیت ها و بیرون 
کشیدن ترس ها و اختالفاتی در میان آنها استفاده 
می کند که ریشه دارد در گذشته و راز های افشا 
نشده. الگویی که طی سالهای اخیر به شکل های 
متفاوت��ی در جری��ان غالب س��ینمای اجتماعی 
ایران به کار گرفت��ه و در تجربیات مختلف گاه 
به قرارداد های ژانری هم نزدیک ش��ده اس��ت.  
حال باید دید با توجه به اینکه چند سال از زمان 
س��اخت زیر نور کم گذشته، آیا همچنان ایده و 
فضای فیلم تروتازگی خودش را حفظ کرده و از 
س��وی دیگر در جلب توجه مخاطب توان مقابله 
با آثار مشابهی را دارد که بعد از خودش ساخته 
شده؟ واکنش تماشاگران و منتقدان این موضوع 

را روشن خواهد کرد. 

کیوان حسینیان 
یکی از نکات عجیب درباره س��ینمای ایران، 
گم و فراموش شدن فیلم ها در طول زمان است. 
در ح��ال حاضر صد ها فیلم داریم که طی بازه ای 
نزدیک به یک دهه پشت سد اکران باقی مانده 
و فرصت��ی ب��رای نمایش پی��دا نکرده اند. برای 
مثال، محمد پرویزی فیلمس��ازی اس��ت که دو 
فیلم س��مفونی تولد و البی را ساخته و هیچکدام 
از آنه��ا هنوز رن��گ پرده را ندیده ان��د. اما حاال 
فیلم سمفونی تولد، که سال ۹۴ ساخته شده بود، 
با عنوان جدید زیر ن��ور کم روانه اکران آنالین 


