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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

  
  اختر قاسمی

  ٢٠١٤ فبروری ١١
 

»عصبانی نيستم« فلمنگاھی به   

 
 اختر قاسمی

 

برلين« ۀجشنوار مين۶۴ سينمای ايران در ۀتنھا نمايند» عصبانی نيستم «فلم

چند روز در  ست که من در اينئی ھافلم يکی از بھترين فلماين .  است»لها

نظر ھستم که جشنواره ديدم و من ھم با برخی ھمکاران روزنامه نگار ھماين 

می گرفت واره برليناله قرار به حق می بايست در بخش رقابتی جشنفلماين 

جشنواره به نامۀ  افتتاحيفلم رقابتی که تا به حال ديديم حتی فلمچرا که از چند 

  .بسيار قوی تر بود» ھتل بزرگ بوداپست«

 ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن٢١دوشنبه ، 

   

 يکی از بھترينمفلاين .  است»اله برلين«مين جشنواره ۶۴تنھا نماينده سينمای ايران در » عصبانی نيستم «فلم 

جشنواره ديدم و من ھم با برخی ھمکاران روزنامه نگار ھم نظراين  ست که من در اين چند روز در ئی ھافلم

 رقابتیفلم به حق می بايست در بخش رقابتی جشنواره برليناله قرار می گرفت چرا که از چند فلمھستم که اين 

عصبانی« فلم . بسيار قوی تر بود» ھتل بزرگ بوداپست« به نام  جشنوارهۀ افتتاحيفلمکه تا به حال ديديم حتی

 درد امروز،دور از ھر گونه شعاره ب  ھای اجتماعی ست که فلماز عصبانی ترين   خالف نامش يکی »نيستم

.می کند و به ھمين دليل ھم بيننده از اين ھمه بی عدالتی و درد عصبانی می شود   جامعه و جوانان ايران را بيان

 اعتراضی درئی دو ساعته توانست بيشتر از صدھا تظاھرات و راھپيمافلمرضا درميشيان، کارگردان، در اين

دزدی و  ايران را با واقعيات موجود آن از اخراج و بيکاری و ۀامروز جامع خارج از کشور تصوير دردناک

   .بيان کند تا اعدام و دار زدن  فريب 
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با بازی درخشانی نويد محمد زاده  است که » نويد« جوان دانشجوی کردی به نام داستان   عصبانی نيستم فلم 

 از دانشگاه اخراج و دانشجوی٨٨ است که در جريان انتخابات سال ئینويد دانشجو.  می کندءاين نقش را ايفا

»ستاره دار«نويد به دليل  . می شود ) باران کوثری(» ستاره« او در دانشگاه عاشق . می شود» ستاره دار«

جايگاھی برای خود بيابد و می کند تا در جامعه  بودن از اغلب امکانات اجتماعی کاری محروم است اما تالش 

او ستاره دار است و سوء.  درھا به روی بسته استۀتا بتواند با ستاره ازدواج کند، ولی ھم کاری دست و پا کند 

  .پيشينه دارد

   .کند و او را وادار به کارھای خالف می کندکارفرما از او سوء استفاده می

او را عصبانی می کند ديگر  انسان ھا با يک نويد نمی خواھد عصبانی باشد اما شرايط جامعه و روابط ناسالم  

تمام مدت برای پيشگيری از عصبانيت خود سعی می کند حرف روانکاو خود را مدام تکرار کند و به خود و

   !عصبانی نيستم: بگويد

 دخترش است به نويد می گويد که چون او نه کار دارد و نه خانه و نه آينده ای، اگرۀپدر ستاره که نگران آيند

نويد با التماس از. ستاره را دوست دارد اجازه دھد که او با فرد ديگری خوشبخت شود و از ستاره دست بردارد

برای کار و کمک مرا جعه ل و دوستان می شناسد که در فامي پدر ستاره تقاضای مھلت می کند و به ھر کسی

  .به فکر برداشتن کاله ديگری است و به او کمکی نمی کند به فکر خود ھستند و ھر کسی  می کند اما ھمه 

 خود که نمايشگاه بزرگ اتوموبيل دارد می رود اما اوۀسراغ دوست دوران مدرس زند، به  نويد به ھر دری می

نويد عاشق ستاره و! لوازم ماشين کند دزدی   به دليل تحريم ھا و نبود لوازم يدکی برای او از نويد می خواھد که

 طوالنی باۀباالخره بعد از مقابل. عاشق زندگيست اما ھيچ راھی برای رسيدن به ستاره در مقابلش نيست

مانع رسيدن او به ستاره است نمی تواند خود را می رسد که در مقابل پدر ستاره که ئیعصبانيت خود به جا

. نويد را می بينيم که زنجيری به دو پايش به سمت دار برده می شودفلمدر پايان ! را می کشد ل کند و او وکنتر

نويد از خود می پرسد چرا من اينجا ھستم؟ چرا؟ چه کار کردم؟ مگر من چه می خواستم؟ صحنه ای بسيار

نه ما نويدی را به پای دار می بينيم که سراسر عشق به زندگی و به مردم است اما جامعهدر اين صح! دردناک

به پای دار شرايطی که شايد اغلب مجرمين محکوم به قتل که در جمھوری اسالمی . او را به نيستی می کشاند

اشای به دار آويختنکه به تم ست   قضاوت مردمی فلميکی از بھترين قسمت ھای . برده می شوند، دارا باشند

   . نشان ميدھدئینويد آمدند که اين خود قضاوت سطحی جامعه را در برابر چنين ناھنجاری ھا

  

د در جامعه ايست که فشار اقتصادی و سياسی بازتاب عصبانيت جوانی از شرايط خودقيقاً   عصبانی نيستم فلم

دوستی ھا،. اخالقيات را در جامعه از بين برده، ارزش ھا بی ارزش شدند و بی ارزشی به ارزش تبديل شدند

 و دزدیئینيرنگ و دو رو ھمه جای خود را به فريبکاری،  راستی و درستی، انسانيت و کمک و ھمياری
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   .عوض کرده ست

 شاھد ھستيم،فلمدر ابتدای  » ستاره«ت فرياد جوانان امروز ايران را که با فرياد شوک آميز توانس درميشيان 

  .را به گوش جھان برساند زوال جامعه و به دار آويختن انسانيت در جامعه

ل میوخصوص زمانی که نويد عصبانی می شد و خود را کنتره  بفلمدر طی  حرکت سريع و تکراری دوربين

به ھمين دليل چنين انتخابی کرد تا بتواند يننده را عصبانی می کرد، اما شايد کارگردان ھم کرد، گاھی ب

  .عصبانيت نويد را از شرايط جامعه به بيننده منتقل کند

  :فلم ۀ ماھنامۀ جشنوارۀدر ويژه نام» عصبانی نيستم«يادداشتی از رضا درميشيان کارگردان

   نويد؛ ھمان ستاره

از» !عصبانی نيستم «ۀنويد قص. است» ستاره«که ھمان » نويد«شما را می برم به دنيای » !عصبانی نيستم«در

ترجيح» رفتن«را به » ساختن«و دوباره » ماندن«ای که » ستاره«. »ستاره « زندگی چيزی نمی خواھد جز 

  !بانی نيستمعص! عصبانی نيستم! عصبانی نيستم: دئي بنشينيد و آرام زير لب بگوفلمبه تماشای . می دھد

ۀبه مسائل روز جامع  رضا درميشيان است که نشان از شناخت عميق کارگردان طوالنی فلم دومين فلماين  

 ھایفلم ء نيستم جز»عصبانی« فلم.  و تھيه کننده کار کرده استفلمبه عنوان منتقد   درميشيان قبالً . دارد ايران 

که بر اساس به طوری ار مورد استقبال مردم قرار گرفت  فجر امسال است که تا کنون بسيۀانتخابی جشنوار

گرچه رسانه ھای اصول گرا با حمله به کارگردان و.  آن شدۀگزارش رسانه ھا، جشنواره ناچار به نمايش ويژ

ۀولين جشنوارؤرخی نمايندگان اصول گرای مجلس مسی حامی فتنه ياد کردند و حتی بفلماز آن به عنوان   فلم

 در»عصبانی نيستم« فلم . د به برخورد ھای تند در آينده کردند و از وزير فرھنگ توضيح خواستندفجر را تھدي

شود يک مرتبه آرای  اول برگزيده از طرف مردم بوده که گفته میفلم سه ء فجر در چند روز اول جزۀجشنوار

و  در برخی سينماھا ھست »ستمعصبانی ني« فلمشايعاتی مبنی بر جمع کردن صندوق آرای  . ن آورده شدئي پافلم

  .در اين باره فقط گفت خبر ندارم و سکوت کرد مدير جشنواره در پاسخ خبرنگار کافه سينما

منتشر شده ابراھيم داروغه زاده مدير کاخ سی و دومين» عصبانی نيستم «فلمطبق خبری که در فيسبوک رسمی

 باز نشر کرده که اين»عصبانی نيستم« فلم را عليه  فجر در فيسبوک خود نقدی از يک روانشناسفلم ۀجشنوار

  .ولين جشنواره ھاستؤطرفی مسخالف اصول بی 
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