
»جدایی« یا »جدایی نادر از ســیمین« اثری 
اســت که به درســتی، غایت تمهیدات روایی 
اصغرفرهادی را، ورای آنچه در تمامی آثارش دائم 
گوشزد می کرد به طور منقطع- اما منسجم- و به 
صورت کامال ناخوداگاه به مخاطب ابالغ می دارد. 
این تمهیدات به قــدری در الیه های درونی اثر 

رخنه کرده که جشنواره اسکار به فیلم فرهادی 
تقدیم کرد و توانست کارکرد این تمهیدات را در 
سینمای بین المللی و صدالبته سینمای داخلی 

نیز موثرتر و بزرگتر کند. 
     نباید از این غافل شد که تا قبل از اهدای اسکار 
بهترین فیلم خارجی زبان به فیلم »جدایی نادر از 

اصغر فرهادی 
توانست به تکاملی 
در سینمای خویش 
برسد که مانند آثاری 
نظیر »راشومون« 
از استاد »آکیرا 
کوروساوا« که خود 
در مصاحبه ای 
تاثیر روایت های 
دوپاره فیلمش را از 
شاهکار کوروساوا 
می دانست؛ برای 
خود امضایی 
تکنیکال بسازد

سیمین«، کسی سینمای فرهادی را به صورت 
جهانی درست نمی شناخت و گمان ها می رفت 
که او هم فیلمسازی از دنیای بدنه جهان تصنعی 
داستان هایش است که تنها می خواهد فیلم بسازد 
و اظهار فضل هایی تک بعدی و شعاری داشته باشد 
تا به واسطه زیرمتنی اجتماعی؛ سیاه نمایی های 
مخصوص خود را اذعان دارد. درحالی که چنین 
نشد و خیل عظیمی از هنرمندانی که در فضای 
تاثیر و بازنمایی آثار دیگــران بودند، با توجه به 
بنیان های تکنیکال و چند پیرنگِی ماحصل از 
بوطیقای فرامتِن فیلمنامه های فرهادی؛گویی 
با دریچه ای تازه روبه رو شدند؛ دریچه ای که دیگر 
نشانه ای از سینمای لمپنیسِم روایِی معمول دهه 
هشتاد در آن یافت نمی شد و به مثابه آگاهی و 
احاطه بر جهان جامعه شناسانۀ پایه آثار فرهادی، 
انگاره هایی نئورئالیستی از گسســت و انهدام 
اصناف و خانواده های گوناگون را با درهم تنیدگی 
شرایطشــان ملموس و ابژکتیو بازتاب می داد؛ 
آنچنان که سویه هایی آمیخته با زیست کاراکترها 
نقطه مرکزِی مشــکالت اصلی اثــر، همگام با 
ارزش هایی نظیر خانواده؛ انسان را محصور جهانی 

مدرن و آپارتمان نشین تلقی می کرد.
باید گفت در دهه هشتاد سرنوشت اکثر فیلم هایی 
که با تمی ضعیف؛ سخیف و سفیهانه مدام فروش 
می کرد وجامۀ کمدِی مثال  فاخر به خود می گرفت 
در حال صعود بود، چنانچه به ســبک کمدِی 
موقعیت های مضحک، لودگی را فراهم می آورد 
تا اینکه ریتم سینمای ایران با اسکاری که اصغر 
فرهادی بــرای ایران آورد تغییر کــرده و دچار 
منحنی شد و با تغییر نسل ها و موج نویی که در 
سینما لرزه بر اندام ژانر کمدِی مثال اسکروبال و 

جایگاه ویژه

   در 10 سالگی »جدایی نادر از سیمین«؛ فیلمی 
که هنوز آبروی سینمای ایران است

رد پایـی تاثیـرگذار  
فـراتر از جـدایی 
»نادر« از »سیمین«

آریا باقــری:  اگر به دفتر تاریخ سینمای ایران نگاهی تحلیلی بیندازیم، همه چیز 
درست بعد از دریافت اسکار »جدایی نادر از سیمین« شروع شد، با آن ساختار روایی 
و عظمت مینی مالیستِی مبتنی بر خرده پیرنگ هایی پاره پاره که در راستای داستانی 
مستتر در شخصیت های مثبت و منفی اش تعلیق ایجاد می کرد. اصغر فرهادی توانست به تکاملی 
در سینمای خویش برسد که مانند آثاری نظیر »راشومون« از استاد »آکیرا کوروساوا« که خود در 
مصاحبه ای تاثیر روایت های دوپاره فیلمش را از شاهکار کوروساوا می دانست؛ برای خود امضایی 

تکنیکال بسازد که بیانگر شناخت جامعه سنتِی بومی و مدرن جهان دراماتیک اوست.


