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“راس الحسین” به تماشاخانه مهر رسید
عصرآزادی / س�رویس 
“راس  نمای�ش  فرهنگی: 
الحس�ین در تماش�اخانه 

مهر اجرا می شود.
علیرض��ا   - عص��رآزادی 
آیین  ب��ا  همزمان  نیاک��ان؛ 
عظیم  حادث��ه  بزرگداش��ت 
وگرامیداش��ت ای��ن واقع��ه 
نمای��ش “راس الحسین” به 
نویسندگ��ی زینب عبدالرضا 
و کارگردانی مهتاب عسگری 
و ب��ه هم��ت واالی مرتضی 
رحیم��ی واال به عنوان تهیه 
کنن��ده و ب��ا ت��اش هیئت 

ریحانه های بهشتی آماده شده است.
این نمای��ش که از تاری��خ ۲۳مراد م��اه ۱۴۰۱تا ۲۸مرداد در ح��وزه تهران 
تماشاخان��ه مهر ب��رای عموم مردم اج��را خواهد شد، ب��ه کارگردانی مهتاب 

عسگری به روی صحنه می رود.
 مهت��اب عسگری برای تولید این اثر عنوان ک��رد: حال که تهاجم فرهنگی 
روز ب��ه روز ابع��اد تازه تری پیدا می کند و دشمن هر روز با اس��تفاده از انواع 
دستاوردهای نوین مانند ماهواره، اینترنت، مجات مبتذل، رمان های منحرف 
کننده، شبکه های اجتماع��ی و ... ایمان جوانان و نوجوانان را که از مهمترین 
س��رمایه های جامعه اس��امی ما هستند، مورد هدف قرار داده اس��ت، بر آن 
شدیم که در راس��تا و ب��ا عنایت به توصیه های مق��ام معظم رهبری خطاب 
ب��ه جوانان و نوجوانان در بیانی��ه گام دوم انقاب مبنی برلزوم برجسته کردن 
ارزش ه��ای معنوی از قبیل: اخاص، ایثار، گذشت، شجاعت و دیگر خلقّیات 
نیکو س��ومین سوگواره سراسری »هیئت ریحانه های بهشتی« را در دهه دوم 

محرم برگزار کنیم .
عسگ��ری عنوان کرد: اجرای این برنامه ب��ا دختران دهه ۸۰ و ۹۰ میباشد، 
ک��ه شما را به س��ال ۶۱ هجری قم��ری میبرند و از روز عاش��ورا تا اربعین با 
کاروان اس��را همراه میش��وید . بازیگران این نمایش عبارتن��د از: طاها یحیی 
شاهد،مه��دی  رجبی،الن��از  نیاکان،حمی��د  س��یبی،علیرضا  آبادی،وحی��د 
اسکندری،هستی س��اریخانی،حسنا کش��انی،فاطمه زهرا رحیمی واال،فاطمه 
جایی فر،زهرا جایی فر،فاطمه کیان ارثی،زهرا سادات دهقانی،فاطمه سادات 
دهقانی،هلی��ا صداقت،فاطم��ه صداقت،فاطمه صفایی،حسن��ا عبدس،ریحانه 
زه��را یزدان��ی منش،ثن��ا احتش��ام،لیا مل��ک نیا،مطه��ره مظلومین،س��ارا 
س��لیمانی،ایلیا  حسی��ن  مجیدی،محم��د  مجیدی،س��یما  مجیدی،س��حر 
هاشمی،فاطمه کاردانپور،زهرا جهانبین،ریحانه آراس��ته؛فاطمه کاردانپور،ایلیا 
هاشمی،موناس��االریان،فاطمه عس��ل عبداللهی،ریحانه رحیم��ی واال،محسن 

کریمیان و ...نقش افرینی می کنند.
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همش��هری کی��ن، منش��ی همه ک��اره او، هم��ه مردان 
رئیس جمهور، اخبار تلویزیون، نفوذی، زودیاک، اسپات الیت، 
شب گ��رد و پست، تنها گوش��ه ای از تاش هالیوود برای به 
تصویر کش��یدن زندگی خبرنگ��اران و ماموریت های خطیر 
آنها است. حال آن که در سینمای ما نیز تاش هایی در این 

زمینه به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرنگار س��ینمایی ایرنا، در س��ینمای ایران، 
محدود تاش هایی صورت گرفته اس��ت ت��ا گوشه هایی از 
زندگی خبرنگاران به تصویر کش��یده شود. تاش هایی که 
عمده آنها، به ظاهر کاری فعاالن این صنف پرداخته و هنوز 
هیچ فیلمی نتوانسته به شکلی دقیق، وارد حرفه خبرنگاری 
ش��ده و یک تصویرنگ��اری دقیق و موشکافان��ه از آنها ارائه 

دهد.
به همی��ن دلیل، تمامی آثاری که با محوریت خبرنگاران 
س��اخته شده اند، در یک روایت گ��ری کلی، آن مفهوم کلی 
ک��ه از ژورنالیسم در فه��م عموم وج��ود دارد را به تصویر 
کشیده اند و هنوز فش��ردگی و جزءنگری  خاصی از زندگی 
روزنامه نگ��اران و محیط کار آنان به دنیای س��ینما راه پیدا 
نکرده اس��ت. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به ۷ فیلمی 
ک��ه به شکل ویژه تری، خبرنگاران و حیطه کاری آنان را به 

عنوان محور، وارد جریان داستانی خود کرده اند.
سرب

یک��ی از نخستی��ن تاش ه��ای س��ینمای ای��ران برای 
تصویرگ��ری حرف��ه ای زندگی یک خبرنگار، در س��ال ۶۷ 
و ب��ا فیلمی از مسعود کیمیایی رقم خ��ورد. مرحوم هادی 

اسامی، در این فیلم، یکی از بهترین بازی های کارنامه خود 
را ارائه می دهد و تصویر خبرنگاری را به ثبت می رساند که 

برای برماشدن حقیقت، جان خود را فدا می کند.
پارتی

سامان مقدم در آخرین سال دهه ۷۰، در پارتی، داستان 
روزنامه نگاری را به تصویر می کشد که بابت انتشار مطلبی، 
به زندان می افتد و دوس��تان او در تکاپو برای آزاد کردنش، 
دست به اقدامات زیادی می زنند. فیلم البته به دلیل برخی 
ارجاعات سیاسی، دشواری های بسیاری را در مسیر تولید و 

نمایش، متحمل می شود.
یک سطر واقعیت

فیلم علی وزیری در سال ۹۰، روایت دیگر و به روزتری از 
زندگی خبرنگاران را به ثبت می رس��اند. یک سطر واقعیت، 
داس��تان زوجی مطبوعاتی است که در س��ودای مهاجرت 
به س��ر می برن��د. فیلم، به ن��وع جذب خبرنگاران توس��ط 
رسانه های معاند خارجی می پردازد. فیلمی که عاوه بر این 
ماجرا، به موضوعاتی چون بحران انتش��ار و فروش نشریات 
نیز پرداخته و توانسته به زعم خود، تصویرگری جدیدی از 

دنیای روزنامه نگاری در ایران داشته باشد.
نارنجی پوش

ساخته داریوش مهرجویی، داستان یک عکاس مطبوعاتی 
با بازی حامد بهداد است که در زندگی شخصی خود، دچار 
یک مش��کل می شود و از برهه ای تاش می کند تا با تغییر 
س��بک زندگی خود، شغل دیگ��ری را امتحان کند. شغلی 
که توس��ط همکاری مطبوعاتی او ب��ا بازی طناز طباطبایی 
رس��انه ای ش��ده و جری��ان عجیب��ی را در جامع��ه به راه 

می اندازد.
امکان مینا

فیلم امنیتی کمال تبریزی، داس��تان ی��ک زوج جوان را 
به تصویر می کش��د که هر دوی آنه��ا در حوزه خبر شاغل 
هستند اما مرد با بازی میاد کیمرام، خبرنگار روزنامه است 
و همسر او، مینا ساداتی، اخباری را برای سازمان مجاهدین 
خل��ق می برد. اخباری که عمده آنه��ا برگرفته از یافته های 

همسر خبرنگارش است.

چند فیلم با محوریت خبرنگاران ساخته شده است؟
»بیگانگی« عنوان بیس�ت و هش�تمین نمایشگاه 
انفرادی مجسمه قدرت اهلل عاقلی است که در جهان 
امروز ه�ر یک از آدم ها به نوعی ت�اش می کنند از 
هوی�ت  خود فاصل�ه بگیرند و به نوع�ی دچار نوعی 

استحاله و بیگانگی از خود می شوند.
به گ��زارش خبرنگار هنرهای تجسم��ی ایرنا، قدرت اهلل 
عاقل��ی درباره نمایش��گاه انفرادی خود با عن��وان بیگانگی 
گف��ت: بیگانگ��ی بیست و هش��تمین نمایش��گاه مجسمه 
انفرادی من اس��ت و در این نمایش��گاه مجموعه ای از ۱۵ 
مجسمه برنزی را که در س��ه سال اخیر خلق کرده ام را به 

نمایش می گذارم.
او درباره چرایی انتخاب عنوان بیگانگی برای این مجموعه 
خاطر نش��ان کرد: من سال هاس��ت که تمرکزم را بر روی 
مفه��وم گذاشته ام و خود را هنرمندی مفهوم گرا می دانم 
و هم��واره از جهان پیرامونم ای��ده خلق آثارم را می گیرم. 
در جه��ان امروز هر یک از آدم ها به نوعی تاش می کنند 
از خ��ود و هویت شان فاصله بگیرند و به نوعی دچار نوعی 
اس��تحاله و بیگانگی از خود هستند و من در این مجموعه 
ت��اش کرده ام به نوعی این بیگانگی را دس��ت مایه خلق 

آثارم قرار دهم.
عاقل��ی ادامه داد: مجسمه های ای��ن مجموعه برآمده از 
ساختار کاسیک مجسمه سازی هستند و هر یک نیم تنه 
انسان هستند که بر روی این فیگورها جزییاتی اضافه شده 
اند.هر یک از مجسمه های این مجموعه که در ابعاد ۹۰ در 

۵۰ در ۳۰ خلق شده اند، سه تا پنج نسخه دارند. 
عاقلی در بخشی از استیمنت این نمایشگاه نوشته است: 
»عص��ر حاضر عصر س��نت های فردیس��ت. در این دوران 
هنرمند درک و باورهای شخصی خود را از جهان پیرامون 
بیان می کند. به نظر می رس��د که در حال حاضر جنبش 
های عمده از بین رفته اند و ما در عین بیگانگی در ارتباط 
با یکدیگر با هجوم درون مایه ها و روندهای شخصی مواجه 

هستیم.
دیگر هیچ فلسفه زیباشناس��ی خاصی حکم فرما نیست. 
گوی��ی مدرنیسم پایان یافت��ه و جریان پست مدرن با نگاه 

انتق��ادی اش ب��ه مدرنیزم، بنا بر گفت��ه منتقدان هنرهای 
تجسم��ی؛ دیگر از مد افت��اده باشد. دلمش��غولی هنرمند 
معاص��ر، در جستج��وی برقراری ارتباط ب��ا گروهی عظیم 
اس��ت. در پی ای��ن مسیر شیوه ه��ای فردی آنه��ا گاه به 
یکدیگ��ر نزدی��ک و گاهی از هم فاصله م��ی گیرد. در این 
میان برقراری ارتباط بین س��بک ه��ای تاریخی با مفاهیم 
ن��و و خاقانه، گرایش هایی را بوجود آورده که گامی نو در 
بیان س��نت، روایت و خاقیت محسوب می شود هر چند 
عناصر اخیر نسبت به گذشته به شکلی کاما متفاوت بکار 
گرفته شده اند. وقتی همه عناصر با یکدیگر جمع می شوند 
به تناس��باتی دست می یابند که قدرت دارد تا روح بیننده 

را با هیجانات مختلف تحریک کند.
 گاهی هنرمند معاصر در قالب منحصر بفردی به زیبایی 
کاس��یک اهمی��ت داده و آن را به مثابه ی��ک  ایدئولوژی 
در آث��ارش مورد اس��تفاده ق��رار می دهد. گوی��ی به یک 
قلم��رو جاودانی به موازات زندگی ای��ن جهانی باور دارد و 
با فراخواندن آرامش باستان، بیگانگی ناهنجار مدرنیسم را 

به چالش می طلبد.
قدرت اهلل عاقلی متولد ۱۳۴۷ جلفا اس��ت، دیپلم نقاشی 
از هنرستان تجسمی پسران است. او موسس و دبیر سایت 
جامع تخصصی و پژوهش��ی ایران مجسمه است. او تاکنون 
در بی��ش از ۲۲۰ نمایش��گاه گروهی آث��ارش را در ایران، 
هلند، فرانسه، مراکش،انگیلس،ایتالیا، قطر،اتریش و آمریکا 
به نمایش گذاشته است. آثار او به بینال های متعددی راه 

پیدا کرده است.

مجسمه هایی از استحاله و بیگانگی آدم ها

کارگ�ردان جوانی که در اختتامیه جش�نواره 
تئاتر فجر تندیس جشنواره را گرفت، می گوید 
در آن لحظه، بیش از آنکه خوش�حال شود، غم 
در دلش نشسته است. شاید او حدس می زد که 
اجرای نمایشش سرنوشت عجیبی پیدا می کند.
مجتبی رستمی فر، کارگردان جوانی است اهل اهواز 
که سال هاس��ت در شهر خودش با هزار و یک مشکل 

کار تئاتر می کند.
او س��ال گذشته در چهلمین جشنواره تئاتر فجر با 
نمایش »مرثیه ای بر مرگ ژولیوس سزار و چند مرغ 
از س��یمرغ« حضور داشت. این نمایش در تاالر اصلی 
مجموعه تئاتر شهر با استقبال تماشاگران جشنواره رو 
ب��ه رو شد. بنابراین عجیب نبود که با گرفتن چندین 
جایزه، به عنوان اثر برگزیده چهلمین جشنواره تئاتر 

فجر معرفی شود.
رستمی فر در اختتامیه جشنواره گفت بیش از آنکه 
از گرفتن جایزه خوشحال باشد، دوست دارد نمایشش 

را در تهران روی صحنه بیاورد.
او ب��ه مرز تحقق ای��ن آرزو هم رس��ید اما ناگهان 
ورق برگش��ت و ح��اال این گروه ج��وان اندر خم یک 

کوچه اند.
داستان از این قرار است که چندی پیش اعام شد 
اجرای نمایش »پروین« به کارگردانی حسین کیانی 
به دلیل ابتای تع��دادی از اعضای گروه به کرونا، در 
ت��االر اصلی مجموعه تئاتر شهر متوقف شده اس��ت. 
همان زمان خبر رس��ید قرار است نمایش »مرثیه ای 
بر مرگ ...« در این تاالر روی صحنه برود اما به فاصله 
چن��د روز بعد، اعام شد که این تاالر میزبان نمایش 
»شکوفه ه��ای گیاس« کار س��ید محم��د مساوات 

خواهد شد.
رستمی فر اما در آن مقطع ترجیح داد درباره چند و 
چون منتفی شدن اجرای نمایشش صحبتی نکند. او 
فقط در تماس های غیررسمی عنوان کرد که از خیر 

اجرا در تئاتر شهر گذشته است.
اما سید محمد جواد طاهری، رییس مجموعه تئاتر 
شهر روز س��ه شنبه یازدهم مرداد ماه عنوان کرد که 

شخصا مش��تاق و پیگیر اجرای نمایش »مرثیه ای...« 
بوده اس��ت ولی آنچه مانع اج��رای این نمایش شد، 
شورای نظارت و ارزشیابی اس��ت که مجوز اجرای آن 

را صادر نکرده است.
بعد از این سخنان، رستمی فر بهتر دید سکوت خود 
را بکش��ند و گله های خود را بابت این وضعیت اعام 
کن��د. او در گفتگویی مبسوط با ایسن��ا اتفاقی را که 
برای نمایشش رخ داده، ناشی از تبعیض و بداخاقی 
می دان��د و تاکید می کند که نمایش او به عنوان یک 
ک��ار برگزیده حق داشته در س��الن دولتی تئاتر روی 

صحنه برود.
ای��ن کارگردان که سال هاس��ت در اهواز مش��غول 
فعالیت اس��ت، در آغاز س��خنان خود از سختی هایی 
می گوید ک��ه گروه های نمایش��ی در دیگ��ر شهرها 

متحمل می شوند.
او ابراز تاسف می کند: گروه من سال هاست باکمترین 
امکانات و بیشترین مشکات کار می کنیم. صفر تا صد 
هزینه های کار را خودم��ان تامین می کنیم چون در 
اس��تان ها کمتر کسی برای سرمایه گذاری برای تئاتر 

پا پیش می گذارد.
او که می گوید سال گذشته ششمین تندیس خود 
را در جش��نواره تئاتر فجر دریافت کرده اس��ت، ادامه 
می ده��د: با وجود دریافت این تندیس، غم بزرگی در 
جانم نش��ست.این تندیس ها و جش��نواره ها فراموش 
می شوند و این بزرگ ترین آس��یب ب��رای گروه هایی 
مانند گروه ماس��ت که سال ها زیر پونز بوده ایم. تئاتر 

اس��تان ها در جش��نواره ها خاصه شده و این بسیار 
غم انگیز است. در استان ها اتفاقی نمی افتد مگر اینکه 

به تهران مهاجرت کنیم.
کسانی که در اختتامیه جشنوراه تئاتر فجر حضور 
داشتند، سخنان رستمی فر را بعد از دریافت تندیس 

بهترین کارگردانی به یاد دارند.
او در این مراس��م گفت آرزویش این اس��ت که در 
ته��ران اج��را داشته باش��د و جای��زه آنقدرها برایش 

خوشحال کننده نیست.
این کارگردان حاال با یادآوری آن مراسم و سخنانی 
ک��ه در آن داشت، اضافه می کند: در آن مراس��م هم 
گفتم به تئاتر اس��تان ها نگاه کنید. حق ماست که در 
سالن های دولتی اجرا داشته باشیم. در آن برنامه، آقای 
نظری، مدیر کل هنرهای نمایشی هم حضور داشتند.

رستمی فر با اشاره به گفته مدیران هنری مبنی بر 
اجرای عمومی آثار برگزیده جش��نواره تئاتر فجر در 
مجموعه تئاتر شهر ی��ادآوری می کند: نمایش ما ۳۰ 
بازیگر دارد و حدود ۱۵ تن هم عوامل پش��ت صحنه 
آن هستن��د. بنابراین فقط در تاالر اصلی، امکان اجرا 
داشتی��م. در این بین آقای نظ��ری، هم بسیار پیگیر 
اجرای ما بودند ولی آقای گله دارزاده، مدیر پیش��ین 
تئاتر شهر اعام کرد که جدول این مجموعه تا پایان 
سال ۱۴۰۱ پر است اما می توانیم در اردیبهشت سال 
۱۴۰۲ نوب��ت اجرا بگیریم که البت��ه چندان برایمان 
دلچسب نبود و دوس��ت نداشتیم از شور و شوق کار 
فاصله بگیریم. با این حال به برنامه تئاتر شهر احترام 
گذاشتی��م. این کارگردان که چن��دی پیش نمایش 
»تاکسیدرمی« را در تاالر مولوی و سالن شهرزاد روی 
صحنه برده است، می افزاید: اواخر خرداد که مشغول 
اج��رای آن نمایش بودم از ط��رف تئاتر شهر تماس 
گرفتند و گفتند می توانید نمایش »مرثیه ای بر ...« را 
روی صحنه ببرید. آقای طاهری، مدیر جدید مجموعه 
تئاتر شهر از این اجرا بسیار اس��تقبال و در گفتگویی 
که همراه با آقای خلیلیان، تهیه کننده نمایش با ایشان 
داشتی��م، اعام کردند از اول تا پایان مرداد می توانیم 

اجرا داشته باشیم. 

کارگردان جایزه بگیری که ناکام ماند

بازیگر فیلم »رستاخیز«، گفت: برخورد سلیقه ای 
با ساخت آثار تاریخی - مذهبی باعث شده تا کمتر 

شاهد تولیداتی این چنینی باشیم.
آرش آصفی که در فیلم رس��تاخیز نق��ش بُکیر بن حّر 
را ایفا می کند، در گفت وگو با خبرنگار س��ینمایی ایرنا با 
اشاره به شرایط سخت ساخت پروژه های تاریخی-مذهبی 
ب��رای عوام��ل بازیگران، اظهار داش��ت: حساس��یت های 
بی مورد باید از پیش پای تولید آثار مذهبی برداشته شود 
تا شاهد ساخت آثار فاخر بسیار زیادی که مورد استقبال 

جامعه و عالقمندان هم قرار می گیرد، باشیم.
وی اف��زود: با توج��ه به تحقیقاتی ک��ه از قبل راجع به 
این پروژه ها می ش��ود، بررسی هایی که صورت می گیرد و 
مهمتر از این ها، توسط کارگردان های بنامی که آثار قابل 
توجه بسیاری از آنها را تاکنون دیده ایم که همگی در این 
نظام رش��د و کار کرده ان��د و تولیدات هم منافاتی با اصل 
داستان ندارد، س��خت گیری های و برخوردهای سلیقه ای 

آسیب می زند.
این بازیگر سینما که از سال ۷۶ فعالیت خود در عرصه 
بازیگ��ری را در س��ریال ایس��تگاه ب��ه کارگردانی مرحوم 
منوچهر عس��گری نس��ب آغ��از کرده گفت: این س��خت 
گیری ه��ا در خص��وص پروژه های تاریخ��ی و مذهبی در 
حالی اس��ت که قانونی هم در این باره تصویب نش��ده که 
بخواهند بر مبنای آن جلوی پخش چنین کارهایی گرفته 
و یا ممیزی هایی بر آنها اعمال ش��ود. بلکه صرفا س��لیقه 
اشخاص اس��ت که در این ارتباط تاثیرگذار بوده و همین 
برخوردها مانع از ورود کارگردان ها برای س��اخت چنین 

آثاری می شود.
آصفی با اش��اره به ۱۰ سال پشت در اکران ماندن فیلم 
رس��تاخیز، درباره انتخابش برای بازی در این فیلم گفت: 
بعد از بازی در فیلم مواجهه کار سعید ابراهیمی فر که در 
س��ال ۸۳ توقف شد )این فیلم پس از ۱۴ سال توقیف در 
س��ال ۹۶ اکران ش��د( در کالس های بازیگری امین تارخ 

ش��رکت کردم که به دنبال بازی در چند فیلم کوتاه و تله 
تصمیم گرفتم که بازی کردن را کنار بگذارم و اتفاق هایی 

رخ می داد که دیگر نخواستم بازیگری را ادامه دهم.
وی ادامه داد: در کالس های مدیتیش��ن در تهران ثبت 
نام و برای حض��ور در این کالس ها مدتی به هند رفتم و 
همواره از اعماق ذهنم این فکر را داش��تم که در یک کار 
تاریخی و یا مذهبی به هر ش��کلی که باش��د ایفای نقش 
کنم. در آن موقع حت��ی برای بازی در دوران زندگی کار 
بهرام عظیم پور هم دعوت شدم اما به دلیل این که قصد 

رفتن به هند را داشتم سر این کار نرفتم.
آصفی افزود: از آنجایی که پیش��تر ب��ا مرحوم منوچهر 

عس��گری نسب در سریال ایستگاه کار کرده بودم در کنار 
دیگ��ر کاندیداها برای نقش پس��ر حر، م��ن هم از طرف 
کارگردان رس��تاخیز به این پروژه دعوت که پس از توقف 
کار به دنبال اتفاق های س��ال ۸۸ و از سرگیری مجدد آن 
در نهایت برای بازی در این فیلم انتخاب شدم. از آنجایی 
هم که در این س��ال ها به نقش هم نزدیک تر ش��ده بودم 
و از بچگی نیز هنر اس��ب دوانی و سوارکاری می کردم به 

بازی در این پروژه مشغول شدم.
بازیگر س��ریال تلویزیونی مدینه درب��اره تاثیرات ایفای 
نقش پسر حر در رستاخیز، گفت: در هر جایی که ظلمی 
بر ش��خصی و یا مردمی سیطره پیدا می کند و آن هم در 

ای��ن فیلم که درباره ظلم وارده بر امام حس��ین و یارانش 
ب��ود، ایفای نقش در چنین ش��رایطی من را منقلب کرد. 
رخداد چنین شرایطی در هر دوره ای که باشد آزاردهنده 

است و انسان را منقلب می کند.
آصف��ی خاطرنش��ان کرد: همچن��ان تمایل ب��ه ایفای 
نق��ش در پروژه های تاریخ��ی را دارم اما بدون ممیزی ها 
و س��دهایی که پیش روی آنها گذاشته می شود. او این را 
هم یادآوری می کند که مواجهه، منافاتی با اصل داستان 
نداشت ولی با توقیف مواجه شد و همچنان دلیل این که 

چرا توقیف شد روشن نیست.
وی الزمه تولیدات بیش��تر در حوزه تاریخی مذهبی را 
روشنفکری و آگاهی متولیان امر از چنین آثاری و داشتن 
درک درس��ت از آنه��ا عنوان کرد و گف��ت: دلیل این که 
تولیدات تاریخی و مذهبی کم ش��ده »مته به خش��خاش 
گذاش��تن« هاس��ت و کارگردان ها واهمه دارند که برای 
س��اخت این آثار پا پیش بگذارند چرا که به مشکل برمی 

خورند.
بازیگر سریال تلویزیونی سرجوخه تصریح کرد: شرایطی 
که برای آثار تاریخی مذهبی در کش��ور اعمال می ش��ود 
و س��خت گیری هایی که صورت می گیرد در حالی اس��ت 
که در کش��ورهای همسایه و عربی از جمله قطر راحت تر 
س��اخته می ش��ود اما در کش��ور کارهای تاریخی زیر تیغ 
ممیزی ه��ا می رود و برخوردها س��لیقه ای اس��ت و دلیل 

مشخصی از حیث ممیزی ها وجود ندارد.
وی گفت: کارگردان های ایرانی دنبال تحریف داس��تان 
و ای��ن که بخواهند چیزی را با س��اخت این پروژه ها زیر 

سوال ببرند نیستند.
آصفی با طرح این که دلیل این سخت گیری ها چیست؟ 
گفت: کس��ی نذر کرده تا اث��ری را با رعایت تمام اصول و 
قواعد حاکم بس��ازد. فیلمس��از خوبی هم است. چرا نباید 
شرایط برای کار مهیا نباشد؟ چنین مسائلی باعث دلسرد 

شدن کارگردان ها و بازیگران می شود.

برخورد سلیقه ای باعث کم شدن تولید آثار مذهبی شده است
بازیگر رستاخیز: 
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