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 فیلم »شادروان« 
با رویکرد کنونی 
نمی تواند به الیه های 
عمیقی راه پیدا کند 
و فقط می تواند با 
اضافه کردن این 
خرده پیرنگ ها و 
شخصیت های فرعی 
ریتم کمدیش را 
حفظ کند و البته 
منصفانه باید گفت با 
توجه به کیفیت کار 
بازیگرانش تا انتها 
در این امر موفق و 
سرپا می ماند

 منفی: فیلمنامه چند پاره
عالوه بر نکات مثبتی که درباره »شادروان« 
اشــاره کردیم، این فیلم چند ایراد اساسی نیز 
دارد که از تبدیل شــدن آن به یک اثر برجسته 
در ســینمای ایران جلوگیری می کند. شــاید 
تجربه کم فیلمساز در پرداخت سینمایی تمام 
و کمال قصه اش، با استفاده از ابزار تصویر و نور و 
رنگ، و مهم تر از همه فیلمنامه ای که با وسواس 
و جزئیات کافی به نــگارش در نیامده، از دالیل 

اصلی این کمبودها باشد.
بســیاری از منتقدین پــس از دیدن فیلم 
»شادروان« در چهلمین جشــنواره فیلم فجر 
به ضعف فیلمنامــه و نــگاه اجتماعی الصاقی 
به آن اشاره داشــتند. نقدهایی که شاید گاهی 
ســخت گیرانه به نظر می رســید ولی با توجه 
به نگــرش کلی اثر قابل توجیه هســتند. یکی 
از مشکالت اساسی ســینمای ایران در بخش 
فیلمنامه نویسی عدم تمرکز واحد روی قصه و 
اضافه کردن بی مورد شاخ وبرگ های داستانی 
یا به اصطالح خرده پیرنگ هــای بی ربط، برای 
حفظ ریتم یا جذابیت و کشش داستانی است. 
متأسفانه فیلمنامه »شــادروان« نیز از اواسط 
داســتان دچار این چندپارگی شده که انگار از 
نبود یک نخ اتصال مستحکم و پیوسته رنج می 
برد. از جایی به بعد شخصیت ها در ظاهر با هم 
در یک روایت واحد حضور دارند ولی انگار مکمل 
یکدیگر نیستند و هر کدام در مسیر جداگانه گام 
برمی دارند. هرچند ایــن روایت های مجزا، هر 
کدام به تنهایی اجرایی درخور توجه و پرکشش 
دارند ولی در یک قصه واحد ســر و شکل قوام  
یافته ای نمی یابند. پس در حالی که با یک فیلم 
و یک روایت خطی طرف هستیم ولی انگار شاهد 
یک قصه اپیزودیک هستیم و با ماجرای مجزای 
هر کدام از افراد خانواده طرف می شــویم. این 
نکته احتمااًل مهم ترین مشکل فیلم »شادروان« 
است که اگر مخاطب کم حوصله ای به تماشایش 
بنشــیند، احتمااًل با گم کردن نخ اصلی روایت 
دچار سردرگمی شــده و از ادامه ماجرا دلزده 
خواهد شد. داستان فیلم »شــادروان« بعد از 
روایت اصلی که به مرگ پــدر خانواده و میراث 
او بــرای تهیه پول و تحویل جنــازه و دفن این 
پدر می پردازد، ناگهان از ماجرای اصلی فاصله 
می گیرد و در پرده دوم و ســوم فیلمنامه این 
موضوع به مســئله فرعی تبدیــل می گردد. از 
طرفی در حالی که پایه قصه دارای تلخی بوده 
و گزندگی کافی برای اشــاره های اجتماعی و 
نقد فرهنگی و اقتصــادی را مهیا می کند ولی 
فیلمنامه به سراغ خرده پیرنگ های بی ارتباط به 
موضوع می رود تا کمبودهای گاهًا کمدی و احیانًا 
تأثیرات فرامتنی اجتماعی اثر را افزایش دهد. در 
حالی که در روایت چنین قصه ای از خانواده آشنا 
با فرهنگ ســنتی ایرانیزه، تکیه بر یک روایت 
خطی و تعریف داستانی کامل احتمااًل موفقیت 
بیشتری کسب می کرد. فیلم »شــادروان« با 
رویکرد کنونی نمی تواند بــه الیه های عمیقی 
راه پیدا کند و فقط می تواند با اضافه کردن این 
خرده پیرنگ ها و شــخصیت های فرعی ریتم 

کمدیش را حفظ کند و البته منصفانه باید گفت 
با توجه به کیفیت کار بازیگرانش تا انتها در این 

امر موفق و سرپا می ماند.

 مثبت: بازی بازیگران
»شــادروان« بیــش از هر چیــز محفل 
هنرنمایی بازیگرانش است. سینا مهراد و بهرنگ 
علوی شاید بهترین نقش آفرینی کارنامه خود را 
اجرا می کنند و از سوی دیگر سه بازیگر زن این 
فیلم یعنی نازنین بیاتی، گالره عباســی و رویا 
تیموریان همگی نمونه ای از بهترین بازی های 
کارنامه خود را ارائه داده اند. به جرأت می توان 
گفت کیفیت بازی ها از خود فیلم جلوتر است 
و بار اصلــی جذابیت اثر را به دوش می کشــد. 
اجرای سینا مهراد در »شــادروان« مخصوصًا 
پس از دو سریال پر مخاطب »پدر« و »آقازاده« 
که می توانســت او را در نقش جوانی مذهبی و 
درستکار دچار تکرار کند، برایش نجات بخش 
بوده و توانسته ابعاد متفاوتی از توانایی های این 
بازیگر را به نمایش بگــذارد. نازنین بیاتی هم 
ریزه کاری ها و جزئیاتــی در نقش آفرینی خود 
در »شادروان« ارائه داده که در هیچ یک از آثار 
قبلیش سراغ نداشتیم. حفظ موقعیت کاراکتر 
در مرز درام و کمدی و بازی کنترل شده نازنین 
بیاتی در اکثر ســکانس هایی کــه حضور دارد 
حکایت از بلوغ و پختگی یک بازیگر جوان دارد 
که تحسین برانگیز است. بهرنگ علوی نیز شاید 
برای اولین بار در نقشی که چندین سال از سن 
واقعی خودش بزرگ تــر بوده در نقش یک مرد 
مسن با ویژگی های ظاهری خاص توانسته با یک 
اجرای تیپیکال و بامزه بار اصلی کمدی اثر را به 
دوش بکشد. همچنین شاهد دو اجرای سطح 
باال از گالره عباسی و رویا تیموریان هستیم که 
در ادامه نقش آفرینی های موفقشان توانسته اند 
اجرای قابل توجهی در فیلم »شــادروان« ارائه 
دهند. گالره عباســی پیش از این توانایی خود 
را در اجرای نقش های ســخت بــا گویش ها و 
گریم های ســنگین به اثبات رسانده بود و حاال 

در فیلم »شادروان« ریســک ایفای نقش یک 
دختر افغان را پذیرفته و مخصوصًا با اجرایش در 
پایان بندی فیلم که تا حد زیادی نیز به کیفیت 
بازی او وابسته است، توانسته بازی قابل قبولی را 
ارائه دهد. در نهایت باید از حضور رویا تیموریان 
بگوییم. از آن نمونه بازیگــران همه فن حریف 
ســینمای ایران که مخصوصًا در بیســت سال 
گذشته نقش انواع زنان و مادران تیپیکال ایرانی 
را بر پرده سینماها آورده است. از زن سنتی فیلم 
»سنتوری« تا مادر تندخو »خانه دختر« گرفته 
تا مدیر سیستماتیک »زندان زنان« و زن مدرن 
»کافه ستاره« همگی بخشی از حافظه تاریخی 
مخاطبان ســینما از این بازیگر توانا است. حاال 
در فیلم »شادروان« با کیفیت تازه ای از توانایی 
اجرای تیپیکال بازی او آشنا می شویم که در عین 
نزدیکی به همان مادر ســنتی ایرانی، جزئیات 
کمیک دقیق و درخشانی را به کارش افزوده که 
نقش او را به یکی از جذاب ترین کاراکترهای فیلم 

»شادروان« تبدیل کرده است.
در پایان باید گفت فیلم »شادروان« صاحب 
ویژگی های یک اثر پر مخاطب بود. راســتش را 
بخواهید گمان ما بر این بود که »شادروان« با یک 
کمپین تبلیغاتی مناسب احتمااًل از میلیاردرهای 
گیشه در سال جاری محسوب خواهد شد. فیلمی 
که رابطه مســتقیم با جامعه دارد، از بازیگران 
محبوبی ســود می برد و قطعــًا انتظار می رفت 
توســط مخاطب انبوهی پذیرفته شود... به هر 
حال با این که این فیلم زمان اکران مناسب نوروز 
را به دست آورد و فروش حدود ده میلیاردی را 
کســب کرد، ولی توقع ما و احتمااًل صاحبان اثر 
نیز موفقیت و اقبال بیشتر در گیشه بوده است. 
شاید در این میان باید تأثیرات قهر کلی مخاطب 
با سینماها، تاثیرات پسا کرونایی، افزایش قیمت 
بلیت سینماها و چند عامل دیگر را برای فروش 
پایین تر از حد انتظار اکثر فیلم های نوروز 1401 
مورد توجه و تحلیل قرار داد که این امر قطعًا به 
مطلبی مجزا و تحلیل هایی مفصل و کارشناسانه 

نیازمند است.


