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فرهنگ و هنــر- اطیبابی که در 
۱۴۰۱ بیش از همیشــه باز نام او بر سر 
زبان ها افتاده است او که حال پرفروش 
ترین فیلم سینمایی ایران در ژانر کمدی 
را در رزومــه خــود دارد حال با یک 
سریال دیگر آن هم با ژانر کمدی وارد 
شبکه نمایش خانگی شده است. او که 
به تازگی جدیدترین فیلم پرفروشش 
یعنی دینامت را روانه شــبکه نمایش 
خانگی کرده همزمان با این کار اولین 
قســمت از سریال خود یعنی جادوگر 

را هم منتشر نمود.
مســعود اطیابی بالفاصله پس از 
اتمام اکران فیلم سینمایی دینامت که با 
فروش خود توانست بازهم رکورد ها 
را در فروش جا به جا کند فیلم انفرادی 
با بازی رضا عطاران و احمدمهران فر 
و…روانه سینمای های سراسر کشور 
کرده است البته میشود این را تشخیص 
داد کــه بازیگــر ثابت ایــن روزهای 
مسعود اطیابی کسی نیست جز احمد 
مهران فر کســی که در سریال جادوگر 
هم حضــور دارد در فیلم انفرادی که 
هم اکنون در حال اکران می باشــد هم 
حضور دارد و در دینامت هم نقش یک 

طلبه جوان اما عاشق را ایفا می کرد.
البتــه فیلم های مســعود اطیابی 
همیشــه حواشی خاص خود را داشته 
اند درســت که فیلم های او توانســته 
در فروش همشــه جــز برترین های 
سینما باشد اما در جلب نظر مخاطب 

آنقدرها هم موفق نبوده چرا که با توجه 
به نظرات تماشــاگران اکثرا به خاطر 
ســتارگانی که در فیلم هــای اطیابی 
حضور دارند مورد شــوق بیشتری به 

فیلم های او نشان می دهد.
اطیابی کــه فارغ التحصیل دوره 
مدیریــت تولید از موسســه آموزش 
عالی ســوره است از اواخر دهه ۱۳۶۰ 
در سینما حضور دارد. اطیابی که ابتدا 
به عنوان تهیه کننده در ســینما فعالیت 
می کرد حاال بــه عنوان یک کارگردان 
پول ساز شــناخته می شود. اما مسیری 
کــه اطیابی را به یکی از کارگردان های 
موفق ایــن روزهای ســینمای ایران 
تبدیل کرده به نســبت طوالنی به نظر 

می رسد.
او کارگردانــی را با فیلم مصائب 
دوشــیزه آغاز کرد؛ فیلمی که به اعتقاد 
بســیاری نخســتین فرصــت جدی 
بهنوش طباطبایی برای مطرح شدن در 
ســینما بود. اما اطیابی با فیلم خروس 
جنگی ]که در ســال ۱۳۸۶ اکران شد[ 
ثابت کــرد که می تواند در ژانر کمدی 
موفق باشد. با این حال او در سال های 
پس از موفقیت فیلم خروس جنگی به 
سراغ تولید عناوین درام رفت. اطیابی 
در سال ۱۳۹۱ با فیلم برج آرام یک بار 
دیگر تالش کــرد تا توانایی هایش در 

ژانر کمدی را به نمایش بگذارد.
نتیجــه تالش هــای اطیابی در 
نهایت با فیلم تگزاس به نتیجه رسید. 

ایــن فیلم به یکــی از پرفروش ترین 
فیلم های تاریخ ســینمای ایران تبدیل 
شــد و اطیابی و همکارانــش را قانع 
کرد تا روی پروژه های مشــابه با فیلم 
تگزاس سرمایه گذاری کنند. یک سال 
پس از موفقیت فیلم تگزاس، دنباله این 
فیلم یعنی فیلم تگزاس ۲ در فروردین 
۱۳۹۸ اکران شد. این فیلم هم به شدت 
مورد توجه قرار گرفت و بیشــتر از ۲۵ 

میلیارد تومان در گیشه فروخت.
موفقیت فرانچایز تگزاس باعث 
شــد تا مســعود اطیابی با یک فیلم به 
شــدت متفاوت به ســینما بازگردد.

همانطور که اشــاره شد فیلم دینامیت 
بــه عنوان یک کمدی ساختارشــکن 
متفاوت کــه از هنرنمایــی متفاوت 
بازیگران توانمند سینمای ایران یاری 
می گرفت، موفق شد به پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینمای ایران تبدیل شود. 
این فیلم که پس از سه سال توقیف در 
نهایت در نخســتین روزهای تابستان 
ســال ۱۴۰۰ روی پرده هــای نقره ای 
رفت بــا فروش ۵۸ میلیــارد تومانی 
به بزرگترین دســتاورد ســینمایی و 

اقتصادی اطیابی تبدیل شد.
اطیابی کــه این روزهــا با فیلم 
انفــرادی بر گیشــه ســینمای ایران 
حکومت می کند حاال با یک ســریال 
متفاوت هم به شــبکه نمایش خانگی 
آمده است. سریال جادوگر که پخش 
آن از مدتی پیش از ســرویس استریم 

نماوا آغاز شده اگرچه نخستین تجربه 
اطیابی در شبکه نمایش خانگی لقب 
می گیرد اما در نهایت ســومین تجربه 
او در جهــان سریال ســازی اســت. 
بسیاری از مخاطبان فیلم های اطیابی با 
تصور اینکه سریال جادوگر می تواند 
یــادآور فیلم های جذاب او باشــد به 

تماشــای این سریال نشســته اند اما 
گویا جدیدترین ســریال نماوا حتی 
سطحی ترین انتظارات را هم برآورده 

نمی کند.
خالصه داستان  و بازیگران:

 قــدرت و جهانگیــر جاعالن 

معــروف کــه تحت تعقیــب پلیس 
میباشــند با لباس و چهره مبدل قصد 
دارند از کشور بگریزند اما درمیان راه 

دچار ماجراهایی میشوند که …
در ســریال جادوگر بازیگرانی 
همچــون احمد مهرانفر، ســیدجواد 
رضویان، مریم مومن، نادر سلیمانی، 

رضا ناجی، نسیم ادبی، فقیهه سلطانی، 
متین ســتوده، احمد ایراندوســت، 
گیتی قاسمی، پونه عاشورپور، شهین 
تســلیمی، صحرا اســدالهی، عرفان 
ابراهیمی، میثاق جمشــیدی، شهرزاد 
کمال زاده، سمیه مهری، جواد پوالدی، 

سحر سلیمانی به ایفای نقش پرداخته 
انــد از نکات قابل توجه اینکه اطیبای 
ســعی در اســتفاده از بازیگران طنز 
قدیمی را داشــته و کمتر از بازیگران 
جدید در این ســریال اســتفاده کرده 
اســت. در ادامه نقدهایــی که به این 

سریال وارد می شود را می خوانید:

فاقد ساختار
سریال جادوگر یک کمدی فاقد 
ساختار است که اساسا فلسفه بصری 
مشــخصی ندارد. به عبارت دیگر، هر 
کدام از اپیزودهای این سریال ساختار 
منحصــر به فــرد خــود را دارند و به 

همین دلیل اساسا به نظر نمی رسد که 
قسمت های ســریال جادوگر در کنار 
یکدیگر باعث شکل گیری یک سریال 
شده باشند. چه بســا اگر بازیگران و 
شخصیت های ســریال جدید نماوا 
در هر اپیزود ســریال جادوگر یکسان 
نبودند، تماشاگر اساسا نمی توانست 
تشخیص دهد که این قسمت ها متعلق 

به یک سریال واحد است.
از ســوی دیگــر، ســریال 
جادوگر اساسا مشخص نمی کند 
کــه به دنبال چه می گردد. بنابراین 
مخاطب هم همراه با این بی هدفی 
این ســریال اطیابی به شــدت گیج 
می شــود. ســریال جادوگــر مانند 
بســیاری از ســاخته های کمدی 
سینما و تلویزیون سینمای ایران 
در سال های اخیر بیشتر شبیه به 
مجموعه متصلی از ویدیوهای 
خنده دار اســت که در بهترین 
حالت برای انتشار در اینستاگرام 
مناسب به نظر می رسند. شاید به 
همین دلیل باشد که سریال مسعود 
اطیابی تــا این حد گیج کننده و فاقد 

ساختار به چشم می آید.
عدم ارائه یک ســاختار منسجم 
برای ســریال جادوگر کار را به جایی 
می رساند که بیننده تیزبین این سریال 
تصور می کند کــه این احتمال وجود 
دارد که اساســا فیلم نامه ای برای این 
سریال نوشته نشده باشد و همه آن چه 
ضبط شــده به شکل فی البداهه مطرح 
شده باشد؛ ادعایی که با توجه به کیفیت 
نازل فیلم نامه ســریال جادوگر اساسا 

غیرمنطقی به نظر نمی رسد. 
داستان کلیشه ای

ســریال جادوگر اساســا هیچ 
دســتاوردی برای ارائه ندارد و طبیعتا 
در چنین شــرایطی کامــال منطقی به 
نظر می رســد که فیلم نامــه آن هم از 
یک داســتان کلیشــه ای یاری بگیرد. 

داســتان سریال جادوگر از جایی آغاز 
می شود که قدرت ]با هنرنمایی احمد 
مهران فــر[ و جهانگیر ]با نقش آفرینی 
جــواد رضویان[ به عنوان دو جاعل و 
خالفکار در نهایــت می پذیرند که به 
دلیل جرم هایی که مرتکب شــده اند، 
دیگر نمی توانند در ایران زندگی کنند. 
اما در حالی کــه آن ها آماده مهاجرت 
و فرار ابدی از ایران هســتند، متوجه 
می شــوند که هنوز هــم می توانند در 

ایران یک کار بی دردسر داشته باشند.
قــدرت و جهانگیــر تصمیــم 
می گیرنــد تــا وارد دنیــای رمالی، 
جادوگری و فال گرفتن شوند. بنابراین 
بــا جدیت وارد عمل می شــوند تا با 
کالهبــرداری از افرادی که خرافاتی و 
نادان هســتند، ثروت خوبی به جیب 

بزنند. 
داستان سریال جادوگر همین قدر 
ســطحی، قابل پیش بینی، کلیشه ای و 
فاقد اهمیت اســت. اگرچه در چنین 
شــرایطی بیننده ریزبین انتظار خاصی 
هم از ســریال مسعود اطیابی نخواهد 
داشــت اما ســریال هم نمی تواند از 
پس انتظارات مخاطب بربیاید. جنس 
شــوخی ها و کمدی این ســریال در 
بهتریــن حالت متعلق به دهه ۱۳۹۰ به 

نظر می رسد.
به عبارت دیگر، فیلم نامه سریال 
جادوگر و شــوخی های آن اساســا 
قدیمی و ازمدافتاده هســتند. بنابراین 
تماشاگر اساســا از تماشای آن حس 
خوبــی دریافت نمی کند و خودش را 
در حال تماشای عنوانی خسته کننده و 

تکراری پیدا می کند.
 ســریال جادوگر حتی با وجود 
یاری گرفتن از بازیگران شناخته شده ای 
چون جواد رضویان و احمد مهران فر 
در نهایت یک عنوان به شــدت فاقد 
خالقیت اســت که اساسا هیچ ایده ای 

برای خنداندن مخاطب ندارد. 

همه چیز درباره 
سریال کمدی جادوگر

سریال جادوگر محصول سال ۱۴۰۰ کشور ایران به کارگردانی مسعود اطیابی که این روزها 
پا به شبکه نمایش خانگی گذاشته است . 

فرهنگ و هنــر-۲ فیلم جدید 
سینماها، گیشــه های متفاوتی را در 
افتتاحیــه تجربه کردنــد تا رقمی در 
حدود ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 
به چرخه صنعتی سینما تزریق شود. 

دوزیســت همان گونه که انتظار 
می رفت، با اســتقبال چشم گیری در 
گیشــه مواجه شد و در ۳ روز نخست 
نمایش خود، به فروش ۱ میلیارد و ۷۵۰ 
میلیون تومانی دست یافت.این گیشه 
در شرایطی محقق شده که یکی از این 
۳ روز، شنبه بوده که خلوت ترین روز 

سینمایی کشــور است. بازیگران این 
فیلم به همراه دیگر عوامل، به پردیس 
سینمایی آزادی رفتند و توانستند طی 
چند سانس، با مخاطبان این فیلم دیدار 

کنند. 
عمده فروش دوزیست در روز 
نخســت نیز در این پردیس سینمایی 
رقم خورد. در دوزیست، جواد عزتی، 
هادی حجازی فر، پژمان جمشیدی، 
ستاره پســیانی، مانی حقیقی و سعید 
پورصمیمی به ایفای نقش پرداخته اند.
در خالصه داستان این فیلم آمده: 

در جنوب شــهر، پسری به نام عطا با 
پــدرش زندگی می کنــد و دو تن از 
دوســتان خود را نیز به خانه راه داده 
است اما کلفتی که برای همسایه شان 
کار می کند، دلبســتگی خاصی به این 
پســر دارد ولی عطــا از این موضوع 

چیزی نمی داند. 
این کلفت، دختری را به خانه عطا 
می آورد و ادعا می کند که دخترخاله اش 
اســت و از عطا می خواهد برای چند 
روزی، مخفیانه او را در منزل خود نگه 
دارد. عطــا این موضوع را می پذیرد و 

ماجراها، بــا ورود این دختر به خانه 
شــروع می شــود. کمدی کوزوو نیز 
طــی ۳ روز نخســت نمایش خود، 
۱۷۵ میلیون تومان فروخت تا با همین 
میزان فــروش، از برخی فیلم های در 

حال اکران، جلوتر باشد. 
کوروش  هاشــمی طبا،  میثــم 
تهامی، فرهاد آییش، روشنک گرامی، 
حمیــد ابراهیمــی، هومن شــاهی، 
ســیاوش چراغی پور، مریم سعادت، 
بهــرام ابراهیمی، بیوک میرزایی، امید 
روحانی و بهاره کیان افشار با حضور 

گوهر خیراندیــش و بهناز جعفری، 
بازیگران این فیلم هستند. در خالصه 
داستان این فیلم آمده است: معدنچیا 
میگــن: هرچی بیشــتر دنبال الماس 
بگردی، کمتر پیداش می کنی. به عقیده 
اونا، الماسه که آدمشو پیدا می کنه. اونه 
که تصمیم می گیره دست کی بیوفته و 

رو انگشت کی بشینه . . .
روند اســتقبال از این ۲ فیلم به 
دلیل بیشتر شــدن سالن های نمایش 
ایــن دو اثر طی هفته اخیر، با رشــد 

همراه خواهد بود.

فرهنــگ و هنر- آزاده صمدی 
جزو بازیگرانی اســت که در تئاتر، 
سینما و تلویزیون حضوری پررنگ 
دارد. او بــا تاکید بر نقش مهم تئاتر، 
ســینما و موسیقی در فرهنگ سازی، 
می گویــد که تئاتر و ســینما، پارک 
نیست که فقط جنبه سرگرمی داشته 
باشد و با تعطیلی اش، فقط تفریحات 

مردم محدود شده باشد.
او همچنیــن می گویــد کــه 
برخــالف تصور بســیاری از مردم، 
بازیگران با مشکالت فراوانی دست 
و پنجه نــرم می کنند و زندگی هایی 
رویایــی ندارند اما بازیگری مانند او 
ترجیح می دهد به جای ُغر زدن، کار 
 کنــد چون ُغــر زدن، کاری از پیش 

نمی برد.
صمدی ایــن روزها با بازی در 
نمایــش »آلنده نازنین« به کارگردانی 
محمــد برهمنی در تاالر چهارســو 
مجموعــه تئاتر شــهر روی صحنه 
اســت.او همزمان با بــازی در این 
نمایش از جایگاه مهم تئاتر در زندگی 
حرفه ای اش و از وضعیت این هنر در 
شرایطی که کرونا تاحدودی فروکش 

کرده، سخن می گوید. 
کارنامــه هنری صمدی نشــان 
می دهــد کــه تئاتر همیشــه برایش 
اهمیــت دارد. او می گوید دوری از 
صحنه، دلتنگــش می کند و به همین 
دلیل ســعی می کند میــان کارهایش 

فاصله زیادی نیفتد.
او کــه تجربــه همــکاری با 
کارگردانــان مختلفی را دارد، درباره 
اولین همکاری خود با محمد برهمنی 
در نمایــش »آلنــده نازنین« توضیح 
می دهد: »اصوال دلــم می خواهد در 
فضای تئاتر حضور داشــته باشــم و 
دوست ندارم زمان طوالنی از صحنه 

دور بمانم. 
کار کــردن بــا کســانی کــه 
کارهایشــان را دیده ام و آثارشان را 
دوست داشته ام، برایم جذاب است. 
کارهای قبلی آقای برهمنی را دوست 

داشتم و نمایشنامه »آلنده نازنین« هم 
به نظرم جذاب آمد و پیشــنهاد بازی 

در این نمایش را پذیرفتم.«
حاشــیه هایی  دربــاره  او 
ماننــد هزینه هــای بــاالی تولید یا 
سختگیری های زیاد در پذیرش آثار 
کــه گاه کار را بــرای هنرمندان تئاتر 
دشــوار می کند و سبب می شود آنان 
برغم اشــتیاقی که بــرای حضور در 
تئاتر دارند، چندان لذتی از آن نبرند، 
می گویــد: کار کردن در هر مدیومی 

سخت است. 
مــا داریــم ســخت زندگی ، 
سخت هم کار می کنیم. البته در تئاتر 
سخت تر است چون زحمتی که برای 
آن کشــیده می شود، از نظر اقتصادی 
هــم آورده چندانی نــدارد و همین، 
از نظر معیشــتی و روانی، مســاله را 

سخت تر می کند.«
دشــواری های  از  صمــدی 
حرفه هــای هنــری می گوید و ادامه 
می دهد: خیلی زندگی های آســانی 
نداریم. برخالف آنچه خیلی از مردم 
می اندیشــند که بازیگران در رفاه و 
آرامش زندگی می کنند، واقعا چنین 
نیســت و با مســائل زیادی دست و 

پنجه نرم می کنیم. 
در نتیجه ســختی، جزو الینفک 
زندگی ما شده و شــاید پوست مان 
کلفت تر شده باشــد. چون چاره ای 
هم نداریم. غر زدن که کاری از پیش 
نمی برد. باید خود را با این شــرایط 

وفق بدهیم. «
او در پاســخ به این ســخن که 
گویــا اهل غر زدن نیســت، توضیح 
می دهــد: »اگر غر زدن مشــکلی را 
حل  کند، خیلی هم دوســت دارم از 
صبح تا شب بنشینم و غر بزنم و هیچ 
کاری هم نکنم. ولی مگر چیزی حل 
می شــود؟! بنابراین غر زدن، راه حل 

نیست.«
صمدی دربــاره جذابیت های 
بازی در نمایشــی کــه درباره یک 
گروه تئاتری اســت، می گوید: اینکه 

در ایــن نمایش دربــاره مقوله تولید 
تئاتر صحبت می کنیم، جذابیت خود 
را دارد. چون یک اشراف و آگاهی به 
آن داریم که شــاید عموم تماشاگران 
از آن آگاه نباشــند. بنابرایــن چنین 
نمایش هایی هم برای مخاطب و هم 
برای امثال من که ســاخت و تولید و 
اجرا، بخش مهمی از زندگی و رومزه 

ماست، می تواند جالب باشد.
ایــن بازیگر در پاســخ به این 
پرسش که شاید با دیدن این نمایش، 
بخشــی از تصورات نادرســتی که 
مخاطبان از زندگی هنرمندان دارند، 
برطــرف شــود و آنــان در جریان 
سختی ها و بی رحمی های کار هنری 
قرار بگیرند، می گوید: »هر کســی از 

ظن خود شد یار ما. 
شاید فضای پشت صحنه تئاتر 
یا ســینما برای مخاطب جذاب باشد 
ولی مهم این اســت که هر کســی از 
زاویه دید خود به ماجرا نگاه می کند. 
صرفا نمی توانم بگویم این کار 
را پذیرفتم چون دربــاره یک گروه 
نمایشــی بــود. هرچنــد اینها جزو 
جذابیت های کار هســت ولی اینکه 
مخاطب چه چیزی را بخواهد ببیند، 

به انتخاب خودش برمی گردد.«
او کــه با تعطیلــی فعالیت های 
فرهنگی در بخشی از دوران کرونا و 
در شرایطی که دیگر فعالیت ها جریان 
داشــت، مخالف بوده اســت، ادامه 
می دهد: االن کرونا را به آن شدت قبل 

نداریم. مــردم زندگی عادی خود را 
از سر گرفته اند و فرهنگ هم بخشی 
از این زندگی است. وقتی می توانیم 
تجمعات دیگری داشــته باشیم، چرا 
اول از همه زورمان به بخش فرهنگی 
می رسد. وقتی زندگی جریان عادی 
خود را دارد، چــرا اول از همه تئاتر 
و ســینما و کنسرت های موسیقی را 
تعطیل کنیم؟ به هر حال این بیماری 
هســت و باید مراقبت بیشتری کرد. 
زمانی تئاتر و کنسرت و سینما تعطیل 
باید می شــد که جامعــه در قرنطینه 

بود.«
صمــدی خاطرنشــان می کند: 
»هــر اتفاقی که در جامعه ما می افتد، 
اولیــن جایی که تحت فشــار قرار 
می گیرد، مقوله فرهنگ اســت که از 
بقیه بخش ها آســیب پذیرتر است و 
ظاهرا کمتر به آن عالقه دارند. مساله 
این است که به بخش فرهنگ سازی 
اهمیتی داده نمی شود و تئاتر و سینما 
و موسیقی را سرگرمی می پندارند و 
تصور می کنند مــردم نیاز زیادی به 

سرگرمی ندارند. 
بنابراین اولین چیزی که تعطیل 
می کنیم، سرگرمی هاست در حالیکه 
تئاتر و ســینما، پارک ارم نیســت که 
فقط جنبه تفریحی داشــته باشد  که 
به عنــوان یک ســرگرمی تعطیلش 
کننــد بلکه اینهــا مدیوم هایی برای 
فرهنگ ســازی هستند که سرگرمی، 

فقط بخشی از آن است.«

تئاتر و سینما که پارک نیست!

تزریق دومیلیاردی به گیشه با افتتاحیه دو فیلم جدید

آزاده صمدی:
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