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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
  منوچھر دوستی: نگارش 
  جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١ مارچ ٠۴

 
 نقِد فلم جدائی نادر از سيمين

 
نقد فلم ھای اصغر فرھادی طالئی اسکار وۀ مجسم  

 

 
 

اصغر فرھادی در ھر حال کارگردانی نيست که به مسائل سطحی بپردازد، و يا نگاھش غير انسانی و غير اجتماعی 

  جامعه تعلق داردھا و طبقات دراما آنچه مھم است، اين است، که بدانيم اين نگاه به کدام يک از بخش. باشد

را بر اساسی کامال “  نادر از سيمينئیجدا”لم کارگردان، فمن بر اين نظرم که اصغر فرھادی به عنوان يک 

 تاريخی ميان ايران  ميان مدرنيته با سنت، دوم تقابل اجتماعیاول تقابل . سه نوع تقابل ساخته استۀسمبليک و بر پاي

 .شود تی که ھمجوار با تقابل اول به پيش برده می طبقا تقابلتباری و فرھنگ عربی و سوم

 

لمی نيست، که اصغر فرھادی تھيه و کارگردانی کرده، ، ھم اولين و ھم تنھا ف“از سيمين نادر ئیجدا”از آنجا که 

 .ثری باشدؤفلم کمک متواند، برای بررسی خود اين  ديگر از او احتماال میفلمگذر کوتاھی به حداقل دو 

 قابل تذکری نيز ۀنکت. اندبررسی انتخاب شدهھای پيشبه عنوان نمونه“ سرگذشت الی”و “ شھر زيبا”از اين ميان 

پردازد، و بررسی کار  میفلم اين بررسی به مضمون و موضوع ۀکه مجموع شود، و آن اين در اينجا يادآوری می

اينجا وارد چنين چيزی که ناتوان در آن  مربوط است، و من در فلم ئین سينمااست که به منتقد اتکنيکی آن، موردی

 .ھم ھستم، نمی شوم
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 ،شويم ای بسيار حاد و اجتماعی روبرو میلهأ با مسءما با ورود به زندان کودکان و نوجوانان، ابتدا“ شھر زيبا”در 

نام ه ب طرح فالکتی فلم کلی ۀدغدغ.  سريع به عنوان بخشی از جامعه امروز ايران است ھمين تصويره،که به عالو

 عاطفی و فالکت حفظ ظاھری يک رابطه ۀدر عين حال نمايشی از يک رابط. اعدام کودکان در جامعه است

ای، شوند، و ھمچنين فقر مالی خانواده  منفصل شده، که تنھا جھت يک حفاظ اجتماعی است، نمايش داده میئیزناشو

 ديگر دختر ۀمين ھزينه معالجأکه ناتوان از تکند، در حالی که پدر قصد قصاص خون دخترش را در آن دنبال می

 حکم قصاص نوجوانی در آن نشان داده می شود، ۀلأ ھستند، که مسفلممعلول خود است، ھمه و ھمه فرعياتی در اين 

دھد، که نوجوان قاتلی که دختری را کشته،   نشان میفلم. دھد سالگی نشان می١٨، ورود او را به سن فلمکه آغاز 

 ء اسالمی قصاص در موردش قابل اجرا- گھداشته شده است، تا با رسيدنش به اين سن، حکم شرعیدر زندان ن

، حق دخالت در ) ايران شناخته شده استۀمثل بسياری موارد ديگر که در جامع( پدر دختر مقتول فلمدر اين . گردد

 امکانات فردی و اجتماعی سود  از تمامیفلم.  اسالمی تحت عنوان قصاص را پيدا کرده است-  مذھبی-قتل قانونی

او . تا ھمينجا نويسنده و کارگردان حرف خود را به بيننده گفته است. برد، تا اين حکم غير انسانی پس گرفته شودمی

شود، اين است، که او اساسا خود اين قانون  اجتماعی و انسانی دارد، اما آنچه فرھادی به آن نزديک نمیۀدغدغ

کند، از رھگذر پاسخ آخوند مسجد محل، ای به آن میدھد، و آنجا ھم که اشارهی قرار نمیبدوی را مورد پرسش جد

تواند  اينکه کارگردان نمی.نمايدست، آن را واکاوی می ا فکری و اجتماعیخود بخشی از چنين سيستم و ساختارکه 

ی در ھر حال بر آن وارد است، و ای باشد، اما نقد چنين موضوعدر ايران به چنين موضوعی بپردازد، شايد نکته

ای بيانگر جايگاه بخش معينی در جامعه است، که ھرگز خواستی فرا قانونی را اتفاقا اين نگاه محدود و غير ريشه

دنبال بخشش ه  خود اين فرھنگ صرفا بۀکارگردان در اينجا کامال در حيط. کندھم در شرايط حاضر دنبال نمی

 را فلمھمچنان انسانی   محدود وۀيا چيزی در اين حدود، اگرچه باز ھم اين وجود دغدغاست، و نه لغو اين قانون و 

کشاند، تا نگران موقعيت نوجوان محکوم و دنبال میه  با چنين نگاھی تا به انتھا ما را بفلمسرانجام . کندمنتفی نمی

زودی قربانی ه ده، خود نيز بخواھان نجات او شويم، که در صورت عدم بخشش پدر دختری که او به قتلش رسان

- ھا و امکاناتی را که میکارگردان راه. ھمين قانون غير انسانی قصاص در دين اسالم توسط سيستم حاکم خواھد شد

 تاريخی و مربوط به - ل بردن قانون اجتماعیؤا فردی است و نه به زير س- اخالقی چشمداشتۀجويد، ھمه در حيط

فردی در بين  - صادر شده است و به ھمين خاطر از طريق روابط اخالقیشريعتی که اين حکم بر مبنای آن

آورد، و  جا میه ولين زندان گرفته، تا دوست ھمبند، و آخوند مسجد محلی که پدر مقتول در آنجا نمازش را بؤمس

نھايتا بيننده . اش را در اين محدوده دنبال کند از او حرف شنوی ھم دارد، راھی را در می نوردد، تا خواستهاً ضمن

 خود اين ۀگيرد، اما ھرگز با پرسشی درباردر موقعيتی که صرفا از رھگذر روندی عاطفی ايجاد شده، قرار می

 بيشتر فلمبه ھمين دليل زبان و رفتار . شودرو و درگير نمیه و حاکم بر جامعه روب) اسالمی(قانون جنايت مذھبی

 فلمای که دال بر افشای چنين قانون پيشا تاريخی در سراسر نهعاطفی است، اما زبان پرسشگر و عميق و يا صح

 وپردازد،  به موضوعی عميقا اجتماعی و تاريخی میفلمدر واقع . باشد و به آن پرداخته شده باشد، کامال غايب است

، و تا به آخر شودشود و به ھمين دليل محافظه کارانه با آن روبرو میھای آن نزديک نمیاما ھرگز به داليل و ريشه

  .رساندنيز آن را اينگونه به پايان می

نيز جھت “ الی”روند، و   جوان به قصد پيک نيک به شمال میۀ، چنين است، که چند خانواد“درباره الی ”فلمو در 

لی نيز گويد، که ا به ما میفلم. کندگردد، آنان را ھمراھی میدنبال رابطه میه  با احمد که از خارج آمده، و بئیآشنا

 از فلم. باشد از او میئی ديگری به عنوان نامزد دارد، که اما قصدش جداۀدنبال رابطه است، و او البته که رابطه ب
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گويد، اين حق اوست، که به قصد افتد، می اتفاق میفلمزبان سپيده که الی را دعوت کرده، در پی حوادثی که بعدا در 

دليل بی اطالعی عموم از وضعيت الی و نامزد اوست ه  آن بۀ و جاذبفلمگره . ت با احمد با آنان ھمراه شده اسئیآشنا

 گم ۀلأست، که مس ا و زمانیفلمھای  اينھا در کنار بی اطالعی از نام و نشان درست تر و کامل الی در نيمهۀو ھم

که تا پيش از آن کسی از شدنش و سپس اينکه آيا الی در دريا غرق شده، يا نه و متعاقبا با آمدن ھمان نامزد او 

سازند، تا آن را  را برای بيننده فراھم میفلمھای  اينھا مجموعا جذابيتۀشوند، که ھم میآشکاروجودش خبر نداشت، 

که آيا او واقعا غرق شده، و يا بی آنکه به آنان گفته   الی اساسا کيست و ديگر اين،دنبال کند و ببيند، که سرانجام

 که ميان سپيده و نامزد الی ئیگو و  در جريان گفتفلمدر نھايت و در نزديک به پايان . شته استباشد، به تھران برگ

خواھد بداند، که آيا الی وقتی که تصميم  داده، می از الی نمیئیگيرد، نامزد الی که گويا قبال تن به جدا صورت می

ميان آورده ه گونه حرفی از رابطه با او ھم ب ھيچ) تا طبيعتا با کس ديگری آشنا شود(به ھمراھی با آنان گرفته، 

 ھنگامی که جمع دور ھم نشسته و فلمشود، که در قسمت ديگری از   گرھی دنبال میۀ در اينجا يک نکت؟است يا نه

.  حقوق و رعايت حق فرد استألۀاين اشاره ھمان مس. شود ای به آن میشود، اشاره پيشنھاد بازی پانتوميم داده می

-دم بچه”: کند، که وقتی توضيح داده می شود، معنايش چنين بوده میءھا در نوبت خودش چيزی را اجرايکی از آن

 است و سپيده فلم خود در عين حال حرف اصلی ئیکه اين نکته با تمامی کوتاھی و گذرا! “ھای دانشکده حقوق گرم

چيزی که قبال (ئیطه با او نزده است، و جداالی حرفی از راب! گويد، نهنيز آگاھانه در پاسخ نامزد سمج الی ھم می

 باز ھم به ما فلمدر اينجا . کندو حق آمدن الی را با خودشان برای آن نامزد سمج روشن می) الی خواھان آن بوده

در . آيد  و انتخاب مجدد به بيان در میئیاش چيست، زيرا که در رعايت اين حق جداگويد که دغدغۀ اجتماعیمی

 مرگی بود، که سپيده آن را برای نامزد فلمتوان به اين نکته شايد راه برد، که پس مرگ الی در پايان یاينجاست که م

 که اين نامزد يا رابطۀ ناخواسته، حتا پس از اين ھم ئی قطعی آنھا را قطعيت بخشيد، اما جدائیالی رقم زد، و جدا

 ۀبا چنين اتفاقی مسلما ما با ھمان نکت. اش نيستدهديگر حتا حاضر به اعالم خبر مرگ سابقا نامزد خود به خانوا

 روبرو ھستيم، اما در ھمان حال اين واقعيت با مرگ الی موضوعيت يافته و نه در زنده فلمانسانی و اجتماعی در 

آورد، و دفاع از حتا ھمين حق نيز در   سر از يک نقص و کارکرد نا تمام در میفلمماندن او و در ھمينجاست که 

خورد، و نه با زنده ماندنش و دفاع از آن که اين خود حکايت بيان محافظه ه و در عين حال با مرگ الی رقم میلفاف

 تازه فلمدر غير اين صورت . شود مدعی حقوق به پيش برده میفلمنيز از سوی “ حق”ای است، که در حق کارانه

  .انجاميد می-مقاومت دفاع و-  و نگاه ديگری- انتخاب و حق آن-بايستی به آغاز ديگر

وليت ؤ چيزی و ناتوانی در ادای کامل مسدفاع از حق، حتا در دنيای حقوقی با راه بردن به مرگ، يعنی صرفا طرح

اين ناتمامی خصلت نمای نگاه کارگردان و محافظه کاری در طرح “ سرگذشت الی ”فلمو در . در قبال آن

  .ز آن نشده استموضوعی است، که حتا خودش قادر به دفاع درستی ا

 اين متن باشد، تا بداند که اصغر فرھادی در ھر حال ۀ برای خوانندئیتواند، اندکی آشنااين مقدمات اکنون می

اما آنچه مھم است، . کارگردانی نيست که به مسائل سطحی بپردازد، و يا نگاھش غير انسانی و غير اجتماعی باشد

  .ھا و طبقات در جامعه تعلق دارداز بخشاين است، که بدانيم اين نگاه به کدام يک 

را بر اساسی کامال “  نادر از سيمينئیجدا ”فلممن بر اين نظرم که اصغر فرھادی به عنوان يک کارگردان، 

  تاريخی ميان ايران ميان مدرنيته با سنت، دوم تقابل اجتماعیاول تقابل.ه نوع تقابل ساخته استسمبليک و بر پايه س

  .شود  طبقاتی که ھمجوار با تقابل اول به پيش برده میربی و سوم تقابلتباری و فرھنگ ع
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من در اعالم نظری فيسبوکی . عکسه انتخاب شده و نه ب“  نادر از سيمينئیجدا ”فلمکه چرا عنوان   اين اولۀنکت

ط با کليت موضوع که نقشی درارتبا توانست باشد، بی آن فکر کرده بودم، که ھر دو حالت میفلم بعد از ديدن ءابتدا

  .اما چگونه. ل بردؤازير سه اما اندکی گذشت زمان و باز انديشی، اين نظر را برای خود من ب.  بازی کندفلم

دليل ه  موقعيت نادر و سيمين که زندگی مشترکشان بءابتدا. طور موازی روبرو ھستيمه  ما با چند مورد بفلمدر 

مورد مھم ديگر و مشترک زندگی، يعنی . چار اختالل شده استتصميم سيمين برای رفتن به خارج از ايران د

باشد، پدر پير و دچار فراموشی  نيز بر آن استوار میفلم ۀو مورد مھم و اساسی ديگر که بنياد و نکت. دخترشان است

  .شده است

  . به ھمين چند نکته بپردازيم، تا سپس به سراغ بقيه موارد برويمءابتدا

 گسست عاطفی ميان اين دو ۀ، جنبئیروشنی و از زبان سيمين و نادر می شنويم، که اين جداه  بفلمدر ھمان ابتدای 

کند، که  آنجا بروز میئیدليل اين جدا. پس نادر و سيمين در اينجا دليلی ھم برای چنين تصميمی ندارند. را ندارد

. ادر حاضر به ھمراھی با او نيستتابد، ولی نسيمين به عنوان يک زن موقعيت دشوار اجتماعی را ديگر بر نمی

کند، که پدرش دچار و در اين مورد سيمين به نادر گوشزد می. است“ پدر”زيرا پايبند . خواھد که چنين کندنادر نمی

دھد، که ما را به سمت درک يک نگاه و زبان شناسد، و نادر پاسخی میفراموشی شده، و ديگر حتا او را نمی

  .شناسمشناسد، اما من که ھنوز او را میگويد او مرا نمیادر مین. کندسمبليک ھدايت می

است، که دچار حادثه شده، و ) فلموطن (دانيد، اين پدر پير و دچار فراموشی شده، ھمان سرزمين با اين پاسخ آيا می

کيد بر نادر و أدر اينجا در چنين نقش سمبليکی توسط کارگردان به بيننده معرفی شده است؟ اين است که در اينجا ت

 يعنی نادر، بر مرزی اجتماعی ئی سوی اين جداه ھمين اساس با انتخاب آگاھانهابد، و کارگردان بيی ماندن او معنا م

خاطر آن حاضر به تن دادن به اين گسست و گذشت عاطفی از سيمين ه کند، که او حتا بکيد میأو حتا سياسی را ت

 ھمين اساس اگر موضوع را اندکی وسيعتر در نظر بگيريم، متوجه هب.  خصوصی خود ھم شده استۀيعنی رابط

 نادر در اينجا با نه تنھا سيمين، بل با ھر آن کسی است، که نخواھد رسم حفاظت و ماندن ئیخواھيم شد، که مرز جدا

ندن را در خواھد، برجستگی ماکارگردان با اين سمبل و با اين بيان می. جا آورده در کنار اين پدر سمبليک را ب

 أله نيز و در مقابله با خود سيمين به اين مسفلمو در جای جای ديگر . نمايش بگذارده سرزمين پدری برای بيننده ب

کند، که او ھميشه ضعف گيرد، نادر به او يادآوری می که ميان آنھا در میئیھامثال در جريان جدل. کنداشاراتی می

قابل توجه است، . کندنشان داده، و فرار کرده، و حاال ھم با در پيش گرفتن راه خارج ادامه ھمان روند را دنبال می

-  نام سيمين، باز ھم بهکه از ھمين رھگذر پدر پير و فرتوتی که حتا پسر خود را ھم فراموش کرده، اما با تکرار

خواھد بيان کند، که پدر يا سرزمين پير و کھن سال سھمی برای او يعنی برای زن در خاطره ای سمبليک میگونه

  .قائل است) يا در وطن(خود

کند و با تمام ضعفش ھا حتا پدر دست سيمين را گرفته و رھا نمیمدعای اين استدالل آنجاست، که در يکی از صحنه

  . بپرھيزدئیکند، تا او از اين جدایتالش م

 نيز در ئیھا مشکالت اجتماعی را نه انکار کرده، و نه از کنار آنھا گذشته است، و حتا با نمايش تکهفلمتا ھمينجا  

دھد، که زن در موقعيتی است، که قاضی دادگاه اسالمی  پيگيری طالق، به بيننده سند میألۀدادگاه خانواده و مس

، در قبال چنين فلم ألۀتا اينجا مس. گيرد، و کاری به حرف و مشکل زن ھم نداردجای زن تصميم میه خودش راسا ب

 فرزند مشترک را ألۀاما اکنون بی آنکه مس. ی و با اين نمايش سمبليک، ماندن و تن به گريز ندادن استبی حقوقي

-رو ه  فقير روبۀنوع درگيری ديگر در يک خانوادگيريم، که دوباره ما را با دو  را اينگونه پی میفلمفراموش کنيم، 
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رو ه  در جريان يافتن يک جايگزين جھت پرستاری از پدر، بيننده را با موقعيت اجتماعی ديگری روبفلم. سازدمی

 و) راضيه( ما را با زنی فلم ،در اينجا.  نمايدءخواھد، چيز جديد ديگری را به او القاکند، و با نشان دادن آنھا میمی

ھای اجتماعی گیشدت درگير نان شب و سمبل مطلق وامانده کند، که ھر دو بروبرو می) حجت(بعدتر با شوھر او

کنيم، زيرا راضيه شديدا پايبند مذھب، و پيرو با ورود اين دو ما با گفتمان کامال جديد ديگری برخورد می. ھستند

 فلمدر اينجا . نمايد که چندان به ھنجار نمیئیھانظريات شرعی است، و شوھرش کارگری است اخراجی با ويژگی

دست ھمين طرز نگاه و رفتار، که اتفاقا ھنوز از مرز خرافه ھم پا را ه اش باين پدر سمبليک را جھت نگھداری

دست بد کسی افتاده، ه بدين ترتيب پدر پير و فرتوت ب. سپاردفراتر نگذاشته، و دنيای امروز را ھم درک نکرده، می

 ۀبا به زير افتادن و دچار مشکل تنفسی شدن، دچار ضرب) پدر و يا وطن(ه ھمين دليل ھم او را به تخت بسته و و ب

نادر . راند، ديگر به سکوت کامل بدل می شودای را ھم که بر زبان میشود، تا آنجا که حتا چند کلمهھولناکی می

  .“من دلم به ھمين چند کلمه خوش بود”گويد که می

 سمبليک نقش پدر ۀ متوجه جنبءر که اشاره شد، درک اين نکات تنھا در صورتی ميسر است، که ما ابتداھمانطو

شويم، تا سپس سر از سمبل بعدی يعنی راضيه و به عبارتی نمايندۀ پيرو خرافه و سنت به عنوان پرستار سرزمين 

  .در آوريم

. شود ندی به راستی و صداقت معرفی میيي پاۀنمايند در عين حال و به سھم خود فلمعالوه بر اين راضيه در اين  

-  از سوی نادر که او را برای حفظ و نگھداری پدر استخدام کرده، متھم به دزدی میء اشتباءاگرچه در ھمان ابتدا

 ئیھادست آدمه که مملکت ب تواند نصيب بيننده شود، جز آنو از چنين مجموعۀ سمبليکی چه برداشتی می. شود

- گويد که می البته خودش به ما میفلم. توانند آن را جمع و جور کنندھای نامناسبی ھستند، که نمیه انسانافتاده، ک

 زندگی خود و درک دنيای مدرن ھم بر ۀ که از عھدئیآخر اينھا. ھای بدی ھم نيستندو آدم. توانندخواھند، اما نمی

خواھند کنند، چگونه میط با جواز شرعی حل و فصل میآيند، و کارھای خود را ھم در دنيای امروز در ارتبانمی

اين بی ارتباطی . پرستار اين پدر دچار فراموشی و يا به عبارتی دچار گسست از خويشتن خويش شده، شوند

زيرا سميه دستگاه اکسيژنی را . شود میءتيمارداری حتا از مجرای بازيگوشی سميه دختر راضيه ھم به بيننده القا

  .کندگيرد و شير آن را مدام باز و بسته و کم و زياد میجھت تنظيم تنفس او وصل شده، به بازی میکه به پدر 

ماند، تا سرانجام راھی برای اين  است، می- مدرن- سمبليک بخش ديگر جامعهۀبه اين ترتيب نادر که خود نمايند

  .درگير آن شده است، بيابد) وطن(مشکل يا تناقضی که پدر

مداری و حقوق کنيم، که سمبل نمايندگی قانون موقعيت فرزند مشترک آن دو برگرديم، مالحظه میاکنون اگر به

دھد و او را در در نھايت به دخترش نيز حق انتخاب رفتن يا ماندن نزد پدر يا مادر را می) يعنی خود نادر(اجتماعی

 نويد آن را به بيننده خود می فلمست، که ایدهدر اينجا مدرنيسم و رعايت حقوق، آين. گذارداش آزاد میتصميم گيری

  .دھد

 ما را با موقعيت و نوعی داوری ميان حاکميت فلمتوان چنين برداشت نمود، که کارگردان در اين اين است که می

  .کند و تالش برای دست يافتن به دنيای مدرن از سوی ديگر روبرو میئی سنت از سوۀخرابکاران

توان محصول شرايط  کامال سمبليک است، و اين کارکرد را تا حدی میفلمه بيان ھنری نگاه و طبعا زبان و ب

اجتماعی و سياسی دانست و به بيان سياسی، زبان آن بخش از جامعه است، که اگر قانون و حقوق در مورد آن 

 ئیھان و اشارتبندی سمبليکش به وطي با طرح پافلماين . ش رعايت شده استست، که منافعی“ملت”رعايت شود، 
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ای بسامان به معنای حقوقی و  از فالکت، آرزومند جامعهئیھابه بی قانونی و بی حقوقی و ھمچنين نمايش گوشه

  . استفلممدرن امروز است، تالشی که حرف اصلی 

و ، )وطن(آغازد میئی در ھمان دادگاه طالق با طرح مشکل پدر دچار فراموشی شده، به عنوان دليل اصلی جدافلم

و با دادن امکان انتخاب )  نماينده و سمبل وطن مدرن آينده-نادر(اھل و خواھان مراعات حقوق اجتماعی) نادر(با پدر

 با نمايش حضور زن در دادگاه مرجع بی حقوقی را برای فلم. رسدبه دخترش و يا زن آينده در دادگاه به سرانجام می

  .کند مستند میفلمبيننده 

ری بر سر پرستاری نادرست از پدر، با پرت کردن راضيه نيز به بيرون از خانه، حاکميتی را نادر در جريان درگي

  .نبرد فرا می خواندکه ھنوز با واقعيت دنيای امروز سازگار نشده، البته ھمچنان به صورتی سمبليک به 

  .گيردھای زير مورد مالحظه بيشتر قرار میھا نمونهبرای توضيح بيشتر اين سمبل

شنويم که روز پيش از پرت شدن به بيرون از اش، می نادر با راضيه و خانوادهۀريان درگيری ميان خانواددر ج

توجه . به قصد آوردن پدر به خيابان رفته، و در آنجا دچار تصادف با ماشين شده است) راضيه(خانه توسط نادر، او

مل نادر و بيرون کردن راضيه از خانه و معاف کردن داشته باشيم، که ما در اينجا با دو مورد روبرو ھستيم، يکی ع

است، که به او ) وطن(اش در حفظ و نگھداری از چيزیاو از پرستاری پدر، که دور کردن سمبليک سنت و ناتوانی

 تصادف با ماشين جنين خود را از ۀکند، که در نتيجکه وقتی ھم که راضيه بعدتر بيان می سپرده شده، و دوم اين

در جامعه با ماشين يعنی آپارات فعال جامعه مدرن به مشکل ) سنت(کند، که او، به بيننده تفھيم میدست داده

اش  شده است، و در نتيجه در بطن اين سنت، کودکش ھم به عنوان سمبل آيندهئیبرخورده است، و دچار سقط و نازا

آينده داشته باشد، و ضمنا با ھمان قسم و آيه و تواند، برای مرده است، و بنابراين چنين چيزی اساسا چشم اندازی نمی

کند، که او يعنی نادر يا ھای فکری خودش او يا به عبارتی خود سنت را وادار به اعتراف میآيه کاری، يعنی اھرم

 ۀ مدرنيسم و آينده در اينباره ھيچگونه تقصيری ندارد، و اين ناتوانی در خود سنت و در برخوردش با جامعۀنمايند

  باز ھم در حالیفلمدر اينجا . آورد، نھفته استھای فعال و نوين آن که او سر از درکشان در نمیوز و واقعيتامر

ای را با که ترمه توسط نادر به جمع و به عنوان شاھد و شنونده حقيقت فراخوانده شده است، مدرنيسم پاک و پالوده

  . معرفی می نمايدای به او يعنی به سمبل نمايندگی آيندهچنين اثباتيه

رغم مشکل فراموشی، اما  کنيم، که پدر علی نادر مالحظه میۀو اما باز ھم با نگاھی به نقش پدر و کال به خانواد

 اتفاقات پيرامون خود که در ھمان ۀھنوز از طريق روزنامه، يعنی يکی از امکانات ارتباطی جھان مدرن با مجموع

گويد، که او  به ما میفلمگيرد، قطع ارتباط نکرده است، و سترس قرار میروزنامه ھم به عنوان يک مجموعه در د

گذری ھم ) بگو تاج ايرانی(ای از تاج اصفھانیکند، و ضمنا در قسمتی نيز با پخش شدن تکهروز میه دائما خود را ب

و اين پدر . کندنمايندگی میای از مدرنيسم را ھم او با کراوات که نشانه زند، و ديگر آنبه خاطره و تاريخ پيشين می

اش  مدرنيسمی که سرچشمهۀخودی خود به گذشته ای است بپير و فرتوت با يدک کشيدن سمبلی از مدرنيسم اشاره

ئيد سمبل پدر به عنوان ھمان وطن و يا سرزمين مورد نظر أ و اينھا نکاتی در جھت ت .ی گرددبه دوران پھلوی باز م

 را فراموش کرده باشد، که اينھا تنھا عالئم و آثاری اندک و نمادين از ئیز يا چيزھاپدری که چه چي. کارگردان است

ياد بياوريم که آنچه را پدر فراموش کرده، نادر در ھنگام تمرين با ترمه ه بد نيست ضمنن در اين مورد ب. آن ھستند

ل چگونگی ؤارگ تحت عنوان سکند، و يا در جای ديگری توسط مادر بزگيری میھای فارسی کلمات پیبا معادل

آری در قبال فراموشی پدر، اما به ترمه به . شودتقسيم بندی اجتماعی در دوران ساسانيان به ترمه آموزش داده می

 آگاھانه فلمھای ضمنا از آنجا که اسامی شخصيت. شودعنوان سمبل آينده چنين رھنمودی ھم از ايران تباری داده می
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نمايند، پس انتخاب نام نادر تلنگر به خاطره اتحاد و  معينی را با خود حمل میئیک بار معناشوند، و ھر يانتخاب می

  .قدرت در دورانی است که کوه نور يکی از ره آوردھای آن بوده است

سمبل (در کنار اينھا که گفته شد، به عالوه بايستی به کلکسيون نام ھای دو خانواده يعنی سيمين، ترمه و نادر

در اينجا و حتا تحت اين عنوان . ، و کلکسيون نامه ھای عربی يعنی راضيه، سميه و حجت نيز توجه کرد)١ايرانيت

  .ای سمبليک در مقابل ھم قرار داده استھم کارگردان اين دو را به گونه

 و سمبل بسيار حساس ديگری، که ھرگز با آرايش. که آرايش چھرۀ نادر و ريش اوست و نکتۀ قابل توجه ديگر اين

ياد بياوريم که پدر ه ب. اين آرايش، آرايش چھرۀ سرباز ساسانی است. ريش سنت حاکم و معلوم روز سنخيتی ندارد

 اساسا ربطی به آئين و رفتار حاکم و فلم ريش ندارد و ضمنا روحيه و رفتار نادر ھم در تمامی طول فلمدر اين 

کند، تنھا با او به ادر از راضيه درخواست سوگند به قرآن می نيز، آنجا که نفلم ماقبل پايان ۀدر صحن. مذھبی ندارد

 ۀو خود را با ظرافت از چنين داير“ شما آدم معتقدی ھستيد: گويدشود و دقيقا به او میسبک خودش وارد عمل می

  .ام آنھاست حامل پيفلم است که نادر در تمامی ئیاين نکته در کنار کليه گفتارھا و رفتارھا. گذاردعقيدتی بيرون می

  . پايانی اين بررسی تقابل طبقاتی آن استۀو نکت

. کند، که اخراجی استبا ورود حجت به صحنه به عنوان شوھر راضيه، کارگردان ما را با کارگری روبرو می

ھايشان برگشت خورده مکرر ھای بسيار و توسط طلبکارانی که چکشويم که او به علت بدھیسپس متوجه می

 ما باز ھم بيشتر با شخصيت تماما ناھنجار، عصبی و موھن، تھديد کننده و فلم ۀدر ادام. به کرده استزندان را تجر

پول ”خواھد  رفتارش و آن ھم در قبال ھمسری که نمیۀشخصيتی که آخرين چشم. شويمخودزن حجت آشنا می

و درست در ھمين . بی و تقلب است کاملی از فرصت طلۀگردد، نمون“ گناھکار”وارد خانه اش شود، تا مبادا “ حرام

: گويدخواھد، تا بر روی قرآن بزند و به او میدست آورد، از راضيه میه را ب“ حرام”صحنه برای آنکه پول 

  .“اونش با من”

ای از ھمان گفتار و اين گونه.  درگيری با نادر در دادگاه گفته بود، من چيزی ندارم که از دست بدھمۀحجت در صحن

در اينجا کارگردان با يک تير . می باشد“ رگران چيزی ندارند تا از دست بدھند، مگر زنجيرھايشان راکا”معروف 

مند به مسائل طبقاتی ھستند، ظاھرا و بنا به قولی عاميانه حال ه  به کسانی که عالقئیاز سو. دو نشان را زده است

 تالش نمود، تا پدر فلم نموده، که در سراسر نشان سنتیکه از سوی ديگر او را ھمذات و ھم در حالی. داده است

  .را از شر او خالص کند) وطنش(

-  حجت کارگر و عقب ماندگی سنت را يادآوری میئی مدرن خود به بيننده، ھمتاۀبا اين حساب کارگردان در پروژ

د دروازه کسانی  بخش متوسط جامعه و خواھان مدرنيسم، گل آخر را ھم وارۀکند، و به اين ترتيب به عنوان نمايند

  ؟!…کند، که نه خانه دارند و نه پول و نه پدر دارند و نه می

نام نادر اگرچه از زبان عربی است، اما، با توجه به خاطره ای که در تاريخ ايران از مجرای قدرت و  : ١توضيح 

  .نقش نادرشاه بر جا گذاشته، بيشتر ايرانی شده است

 


