
بهنام بهزادي بعد از دوري 4ساله پس از فیلم »وارونگي« به 
سینما و جشنواره فجر بازگشته است. فیلم »من میترسم« 
چهارمین ساخته اوست که مشــابه قبلي ها در این فیلم 
هم همزمان هم تهیه کننده است و هم سرمایه گذار و هم 
نویسنده و هم کارگردان! بهزادي حاضر به گفت وگو قبل از 
جشنواره نشد، اما اگر بخواهیم درباره این فیلم بنویسیم، 
نکته اي که درباره گروه بازیگران »من میترســم« وجود 
دارد، ترکیب متفاوت بازیگران است؛ از حضور بازیگر چهره 

و تجاري تر یعني الناز شاکردوســت که حاال براي حضور 
در سینماي جدي مصمم تر است تا امیر جعفري و بازیگر 
خوش آتیه و خوبي مثل پوریا رحیمي سام که این روزها 
در سریال »کرگدن« مي درخشــد. این ترکیب، ترکیب 
قابل تامل و خاصي است که ما را به تماشاي این فیلم مشتاق 
مي کند. در خالصه داستان، »من مي ترسم« آمده است: 
»بدیش اینه من وسط کلي شک هستم که مي خوام برم 
یا نه... ولي بدترش اینه که صدبرابرش مطمئنم نمي تونم 

بمونم«؛ از آن یک خطي هایي که شــکل خالصه داستان 
ندارد و صرفا مي تواند یک خط از فیلمنامه باشد! 

اما پرواضح اســت که فیلم دربــاره ترس هــاي یکي از 
کاراکترهاســت و همانطور که رحیمي سام درباره اولین 
همکاري خود با بهزادي نوشــته اســت: »ترس هاي ما از 
بین نمي روند، تنها از شکلي به شــکل دیگر درمي آیند؛ 
فیلمنامه  بي نظیر »من مي ترســم« این جمله را برایم به 

یادگار گذاشته است. «
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این اثر اولین فیلم بلند ســینمایي یکي از جوانان بســیار مستعد 
سینماي ایران است که فیلم هاي کوتاه و مستندهاي زیادي ساخته 
که مورد توجه فستیوال هاي مختلف جهاني واقع شده است. فیلم 
کوتاه آخر او با نام »بچه خور«، فیلمي ملتهب و خوش ســاخت با 
بازي هاي بسیار خوب بود که توانست نگاه منتقدان داخلي و خارجي 
را به خود جلب کند. جوایز دریافتي این جوان ۳۰ســاله، قریب به 
25جایزه ملي اســت، پس پیشــاپیش مي توانیم انتظار یک فیلم 
جذاب و قابل توجه را در جشنواره با »شناي پروانه« از او داشته باشیم. 
»شناي پروانه« فیلمنامه اي اجتماعي و خاص و داستاني برخاسته 
از قشر پایین جامعه دارد. این فیلم درباره گنده التي است که با یک 
اتفاق غیراخالقي درباره خانواده اش روبه رو مي شود و خشم و عقوبتي 
که در انتظار اوست، داستان پرفرازونشیبي را در محله هاي پایین 
شهر براي بیننده روایت مي کند. شکل فیلمبرداري، تدوین و مهم تر 
از هرچیز کارگرداني محمد کارت که سابقه چند سال کارکردن کنار 
عبدالرضا کاهاني را هم در کارنامه دارد، ظهور یک سعید روستایي 
جدید و با شمایلي متفاوت تر را در ســینماي ایران نوید مي دهد. 
امیرآقایي که با تصویر و گریمي شبیه به وحید مرادي )شرور کشته 
شده مشهور( در این فیلم بازي مي کند، به نسبت جواد عزتي نقشي 
کمرنگ تر اما بسیار موثر دارد. همچنین نقش علي شادمان و طناز 
طباطبایي نیز مي تواند با توجه به گره هایي که حضورشان در قصه 
باز مي کند، انتظار کاندیدا شدن در بخش بازیگري گروه بازیگران 
این فیلم را پیــش از نمایش، در مخاطب باال ببــرد. فیلمنامه این 
فیلم توسط حسین دوماري و پدرام پورامیري که پیش از این فیلم 
»جاندار« را ساخته بودند، به همراه محمد کارت نگاشته شده است 
و با توجه به ساخته قبلي دوماري و پورامیري، انتظار یک فیلم تلخ، 

پرالتهاب و با ریتم باال انتظار بي ربطي نیست. 
نکته مهم درباره حضور محمدصادق رنجکشان، به عنوان سرمایه گذار 
در این فیلم است که در هرفیلمي حاضر باشد، آن فیلم هم از جهت 
رسانه و هم از جهت داوري در جشنواره با سروصداي زیادي همراه 
مي شود. حال باید دید براي »شنای پروانه« هم همین اتفاق مي افتد 
یا خیر؟ !  محمد کارت در گفت و گو با ماهنامه »صبا« درباره داستان 

این فیلم گفت: »نمی خواهم درباره خالصه داســتان فیلم بیشتر 
بگویم چون به نظرم همان یک خط گویاســت: »در جنوب شهر، 
شنای پروانه توفان به پا می کند.« کوتاه بودن این خالصه داستان، 
به معنای این نیســت که ما به رســم رایج قرار است اطالعاتی در 
اختیار رسانه ها قرار ندهیم، یا یک جمله یا یک بیت شعر به جایش 
بگوییم. فیلم را خواهید دید و متوجه می شوید خالصه داستان فیلم 
همین است.« وی ادامه داد: »تالش برای روایت، شخصیت پردازی 
و فضاســازی وقتی نتیجه می دهد که ســاختار فیلم بر بستر یک 
فیلمنامه  فکر شده و پیش برنده بنا شده باشد. در »شنای پروانه« 
آنچه از جامعه تصویر می شود، ملموس است و این صرفا ربطی به یک 
نگاه مستندمحور ندارد، بلکه این درام فیلم است که بر پایه بخشی از 
جامعه پیش  می رود که پیش تر اینگونه به آن پرداخته نشده است. 

این فیلم، قطعا یک فیلم تاریخی یا پرتره یا بیوگرافی نیست.«
این فیلمساز جوان اضافه کرد: »فیلمسازی که سختی می کشد تا 
برشی باورپذیر از جامعه را به تصویر بکشد و سینمایی کند و روی 
پرده بفرستد، قطعا دل نگران مخاطبش است. همچنان که پیش 
از این چنین بوده اســت. دغدغه اجتماعی داشــتن بدون این که 
میل به برقراری ارتباط با مخاطب داشــته باشیم، از اساس آدرس 
غلط دادن اســت.« کارت مخاطب هدف خود را از قبل شناسایی 
کرده و در این باره توضیــح داد: در این فیلم همه عوامل و بازیگران 
تمام تالششان را کرده اند که  در بهترین حالت خودشان باشند. از 
بازیگران سرشناس تا بازیگران تازه و جوان فیلم  که طراوت و حضور 
موثرشان برای سینما جذاب است. به گمان من، همه عوامل فیلم 
برای خلق »شنای پروانه« و پذیرفته شدن آن در دو بخش رقابتی 
جشنواره زحمت کشیدند.« او در پایان گفت: »درباره چیزی که از 
فیلم پخش شد هم باید بگویم که این مدلی از تبلیغات است که در 
دنیا حرف اول را می زند، اما در ایران توان یا ذوق اجرای آن نیست. 
تبلیغات یک فیلم، صرفا نباید با هدف فریب مخاطب صورت بگیرد. 
تبلیغات می تواند آغاز »ارتباط اثر با مخاطب« پیش از دیده شدن 
فیلم باشد و اولین قراردادهایی که فیلمساز با تماشاگرش می گذارد 

را کدوار ارائه دهد.«
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