
  
  جدايي نادر از سيمين

  "عالم رمزواشارات"يا جدايي انسان ايراني از ساحت زبان و 

 طاهرة بارِئي 

جدايي انسان ايراني است از  زبان تكّلم و ساحت  جدايي نادر از سيمينفيلم        
اشاره  -نه خصوصيات پرسناژ اصلي فيلم -سيميننام  . رمزواشارات كه خاستگاه آنست

گون + سيم (  سيمينو  سيمگوندر فرهنگ فارسي . ايست به همين ساحت رمزواشارات
يعني آن محبوبِ شاعران و اديبان است كه همچون منشائي » ماه«يادآور ) ين+ و سيم 

گستردن هفت سين در . دوردست از روشنايي در فرهنگ و زبان فارسي ميدرخشد
كه به غلط  -و نشاندن هفت شي سيمگون و مهتابي) نوروز(داي مهمترين عيد ايراني ابت

را در گسترة هستي و » سيمين«درواقع اهميت و جايگاه - مبدل شده » س « به هفت 
و استفاده از سيب ) به معناي ماه(» سين«بجاي » س«گرفتن .  تفكر ايراني نشان ميدهد

تحالة غريبي است كه پرداختن بدان در حوصلة سرخ و سماق و سمنو در هفت سين اس
اما بهرحال سيمين در فرهنگ ايراني يك اسم مرجع محسوب شده . اين مقاله نيست



 

دربرگيرندة زنجيره اي از اشارات وعالئم است كه حتي انسان ايرانيِ امروز را به مبدأ 
ليغاتي به ياد تب نيتخالي از لطف نيست اگر خارج از هرگونه . فرهنگيش ارجاع ميدهد

همچنين . بيĤوريم كه سيمين نام يك آموزشگاه معتبر زبان و باسابقه در تهران است
بهمين قلم و درهمين سايت جلب ميكنم كه  آرزومندي فردوسينظرشما را به مقالة 

تعبيركرده آرزومندي فردوسي را درباب  "سيم رخ"درآن سيمرغ را بلحاظ آوائي آن به 
  .او بر بلنديهاي آن تأويل كرده ام زبان فارسي به درخششِ

چيزايي كه ميگين داليل كافي «. فيلم جدايي نادر از سيمين با كالم قاضي آغاز ميشود
براي اينكه ايشون «: سيمين. »اگه دليل ديگه اي دارين بفرمايين. براي طالق نيست خانم

ديگه . ميدم همين االن ايشون بگه مياد من همين االن رضايت. نميخواد با من بياد
دراين سكانس درميابيم كه  نادر مايل نيست پدرِ خود را كه . »دادخواستمو پس ميگيرم

. چه تو باشي چه غريبه باشه «منطق سيمين اينستكه . دچار بيماري آلزايمر است رهاكند
در همين چند دقيقه و . »من كه ميفهمم اون پدرمه«: نادر. »اون ميفهمه كه تو پسرشي؟. . 

پدري كه دچار فراموشي . المات ابتداي داستان دنياي نادر و سيمين ترسيم ميشودبا مك
است، پسري كه نميخواهد پدرش را رها كند و مسند قضاوت و قانوني كه براي جدايي 

زماني جدايي نادر و . نادر از سيمين به داليل ديگري جز آنچه بيان ميشود نياز دارد



ر ميشود كه نادر را مشغول رسيدگي به تكاليف سيمين از ساحت زبان تكّلم روشنت
حساسيت او براي يافتن واژه هايي معادل كلمات . مدرسة دخترش، ترمه، مييابيم
را براي  خوشابرا براي ماكت،  نمونَكاگر ميتواند . خارجي با خشونت توأم است

» شتوانهپ«اصرارميورزد كه . كمپوت قبول كند ولي ضمانت را براي گارانتي نميپذيرد
» پشتوانه«اهميت واژة . درست ترين معادل آنست حتي اگر معلم ترمه جز اين گفته باشد
براستي سخن از كدام . در اين پروسه و توالي صحنه ها و تصاوير فيلم سخت پرمعناست

پشتوانه است؟ كدام پشتوانه كه اگر به گارانتي يا ضمانت مبدل شود استرس و اضطراب 
چه چيز «زد؟ حال آيا اين پشتوانه همان پشتوانة زبان فارسي نيست؟ و خشم بر ميانگي

پرسش اصلي فيلم و سؤال غالب پرسناژها دغدغة اصلي » راست است و چه چيز دروغ
بايد گفت چه چيز همچنان به آن درياچة سيمين متصل است و . فيلم را تشكيل ميدهد

كارگردان فيلم، . ل سقوطچه چيز از آن جداشده و چون بادبادكي سردرگم و در حا
اصغر فرهادي، زمانه اي را بر پرده ميĤورد كه در آن انسانهايي بريده از پشتوانة فرهنگي 

» اصل و منشأ خود«و زبان بخود رها شده ميان اينهمه دروغ، ترجمه، نمونك و ماكت از 
د ترس و اين سرگرداني ميان واژه هايي كه ديگر به واقعيتي داللت ندارن. دور شده اند

وحشت از مرگ كه در فيلم . اضطرابِ حاكم بر فضايِ پرتنش فيلم را توجيه ميكند



 

بصورت ترس از مردن پدرِ نادر ظاهرميگردد حاصلي جز از اضطراب قومي نيست كه 
نام «ابتاليِ پدر به آلزايمر مظهري از فراموشي . از ريشه هاي وجودي خود گسسته است

قوم را با انفصال از عالم انساني، حد و مرز و ساخت و بوده هماهنگي كامل اين » پدر
در فضاي فيلم ! فراموشي و گسستن از آن همان و حس مرگ همان. قوانين آن ميرساند

وضعيت بحرانيِ خانوادة نادر، فاميل راضيه، پدر بيمار، . چيزي درحال فروريختن است
سخگويي به نيازهاي پدر عدم اعتماد ترمه به صداقت پدر خود، ناتواني نادر در پا

خويش و همچنين همسر، دختر و كارگر خانه خود همه و همه نشاني از يكچنين 
كه  -يكه خوردن نادر و سيمين از شكستگي شيشة جلوي ماشين . فروپاشيدگي است

حاكي از جدار شكسته اي است كه ديگر نميتواند حافظ و  -گويي مشتي بر آن فروآمده 
ن نامعلوم فيلم پايان نامعلوم زبان و فرهنگ ماست، پاياني كه پايا. حامي آنها باشد

آنرا رقم  -مظهر قانون و الزامات -تصميم ترمه، نماينده نسل جوان، و پذيرش قاضي 
  . خواهدزد

 


