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انجمن یاد کرد .مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاعمقدس
در ادامه به فعالیتهای تماشاخانه سرو اشاره و تأکید کرد« :ما
تماشاخانه سرو را به عنوان یک کمپانی در نظر گرفتهایم که
در زمینه تولید هم فعالیت کند .نگاه تماشاخانه در زمینه تولید
نگاه جدیدی شده است».

گزارش «وطن امروز» از فراز و نشیب فعالیتهای انجمن تئاتر انقالب و دفاعمقدس

از اقتباس تا استعدادیابی

■■استعدادیابی در حوزه تئاتر رادیویی

نیلی اما در بخش دوم صحبتهایش از این گفت که انجمن
تئاتر انق�لاب و دفاعمقدس قصد دارد تا همزمان با چهلمین
سالگرد حماسه دفاعمقدس چه کارهایی را انجام دهد .بنا بر آنچه
که او در جمع اهالی رسانه گفت ،این انجمن با هدف استعدادیابی
و تولید آثار رادیویی ،با رادیو نمایش تفاهمنامهای را منعقد کرده
است که آثاری در این حوزه تولید کند .همچنین تفاهمنامهای
میان این انجمن با سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران
امضا شده است که طی آن  ۴۰نمایش خیابانی مطرح کشور
در نقاط مختلف اجرا شود و همچنین با همکاری سازمان در
مهرماه از هنرمندان تئاتر دفاعمقدس قدردانی شود.
نیلی همچنین درباره برنامههایی که در حوزه آسیبشناسی
تئاتر انقالب و دفاعمقدس قرار اس��ت صورت بگیرد نیز اظهار
کرد :تئاتر دفاعمقدس فراز و فرودهایی داش��ته اس��ت و قصد
داریم نشست آسیبشناسی تئاتر دفاعمقدس در  ۴دهه گذشته
را در تئاتر ش��هر برگزار کنیم .وی رونمایی از  ۲نمایشنامه اثر
لیلی عاج و ش��هرام کرمی و همچنین رونمایی از کتاب نقد و
بررس��ی  ۴۰نمایشنامه نگارش شده با موضوع دفاعمقدس را
به عنوان دیگر برنامههای انجمن در چهلمین سالگرد حماسه
دفاعمقدس نام برد.

برگزاریدومینهمایشسردارآسمانیهمزمانباایامشهادتسپهبدسلیمانی

دبیرخانه سوگواره «سوگ در خانه» اعالم کرد با توجه
به استقبال زیاد و درخواستهای مکرر فیلمسازان مهلت
شرکت در این سوگواره تا اربعین حسینی تمدید شد .به
گزارش «وطن امروز» ،محمد رهبر ،دبیر س��وگواره سوگ
در خانه اعالم کرد :با توجه به استقبال بینظیر عالقهمندان
و درخواست مکرر دوستان فیلمساز مبنی بر تمدید مهلت
ارسال آثار و ایجاد فرصت برای استفاده از المانهای عزاداری
حسینی در ماه صفر با کسب تکلیف از آقای مجید مجیدی
مدیر س��وگواره ،مهلت ارس��ال آثار تا  17مهر مصادف با
اربعین حسینی تمدید شد .عالقهمندان همچنان فرصت
دارن��د فیلمهای کوتاه یک تا  3دقیقهای خود را که دارای
ایدههای نو و نگاهی خالق اس��ت با استفاده از المانهای
عزاداری حسینی در شرایط کرونا و با تعداد بازیگران محدود
به تعداد اعضای خانواده و لوکیشنهای محدود به محیطهای
خانگی و خصوصی از طریق پیامرسانها به دبیرخانه سوگواره
به ش��ماره  09109234234ارسال کنند 40 .اثر برگزیده
هیأت انتخاب 28 ،صفر مصادف با شهادت حضرت رسول
اکرم(ص) و امام حس��ن مجتبی(ع) در فضای مجازی به
اشتراک گذاشته خواهد شد و برنده فیلم منتخب مردمی
تا زمان اختتامیه با توجه به آرای مردمی مشخص میشود.
 12آبان مصادف با شب والدت حضرت پیامبر اکرم(ص) در
مراسمی که متعاقبا اعالم خواهد شد به 10اثر برگزیده هیأت
داوران و یک اثر منتخب مردمی هدایایی اهدا خواهد شد.

تلویزیون

فیلمبرداری «وانتافه» در پایان راه

فیلمبرداری فیلم تلویزیونی «وانتافه» به کارگردانی
محمدحس��ین امانی و تهیهکنندگی محمدجواد موحد
با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی به پایان رسید .به
گزارش «وطن امروز» ،این فیلم تلویزیونی که نخستین
تجربه کارگردانی فیلم بلند محمدحسین امانی است ،با
حضور مهران احمدی ،امیر کربالییزاده ،سامان غنائمی،
نفیسه روشن و افسانه چهرهآزاد در لوکیشنهایی در شهر
تهران و احمدآباد مستوفی جلوی دوربین رفت« .وانتافه»
یک طنز اجتماعی است که نگاهی به مشکالت اقتصادی
و گرانیهای اخیر دارد و قرار اس��ت بزودی از ش��بکه 3
سیما پخش شود.

فصل دوم «جالل» کلید خورد

س��اخت فص��ل دوم مجموعه تلویزیون��ی «جالل» به
کارگردانی «حس��ن نجفی» در آذربایجان ش��رقی کلید
خورد .به گزارش فارس ،س��ریال تلویزیونی «جالل» سال
گذشته در ایام دهه فجر از شبکه یک سیما پخش شد و
حاال تولید فصل دوم این مجموعه با حضور مدیران رسانه
ملی در آذربایجان شرقی کلید خورده است .در این فصل
که با همکاری مراکز آذربایجان شرقی و خوزستان ساخته
خواهد شد ،تهیهکنندگی سریال به علیرضا جاللی سپرده
شده است و بناست در  25قسمت  45دقیقهای روانه آنتن
شود .در فصل جدید عمار تفتی همچنان ایفاگر نقش جالل
خواهد بود و حمیرا ریاضی نیز دیگر بازیگری است که از فصل
گذشته سریال را همراهی خواهد کرد .همچنین در فصل
جدید همایون ارشادی به جمع بازیگران اضافه شده است.
قص ه سریال جالل در فصل دوم از قیام مردم تبریز تا پیروزی
انقالب اسالمی و آزادسازی سوسنگرد روایت میشود.

رادیو

رادیو اربعین شنبه افتتاح میشود

رادیو اربعین شنبه با حضور حمید شاهآبادی ،معاون
صدای رس��انه ملی افتتاح میش��ود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،رادیو اربعین شنبه  ۲۹شهریور با حضور
حمید شاهآبادی معاون صدا ،مسؤوالن ارشد ستاد اربعین
کش��ور ،اتحادیه رادیو -تلویزیونهای اسالمی و مدیران
شبکههای رادیویی افتتاح میشود .گفتنی است هر ساله
معاونت صدا همزمان با ماه محرم و اربعین حسینی رادیوی
ویژه این ایام را افتتاح میکند.

سینمای جهان

آنتونی هاپکینز با «پدر» وارد دور
جدید رقابت اسکار میشود

فیلم «پدر» با بازی آنتونی هاپکینز که وی را در آستانه
دریافت دومین جایزه اسکار خود قرار داده است ،در جشنواره
فیلم تورنتو به نمای��ش درمیآید .به گزارش مهر به نقل
از ورایت��ی ،بازیای که آنتونی هاپکینز در فیلم «پدر» به
کارگردانی فلورین زلر ارائه داده ،آنقدر درخشان است که
میتوان از همین حاال نامش را در فهرست کوتاه بازیگرانی
قرار داد که  ۲جایزه اسکار در کارنامه دارند .مارلون براندو،
گری کوپر ،تام هنکس ،داس��تین هافمن ،فردریک مارچ،
جک نیکلسون ،شان پن و اسپنسر تریسی تنها بازیگران
مردی هستند که  ۲اسکار بازیگری در کارنامه دارند و در
این میان دانیل دی لوئیس تنها بازیگری است که از آنها
با دریافت  3جایزه پیشی گرفته است .هاپکینز نخستین
اسکار خود را سال ۱۹۹۱با ایفای شخصیت هانیبال لکتر در
«سکوت برهها» کسب کرد .پس از نمایش «سکوت برهها»
هاپکینز  4بار دیگر نامزدی اسکار را به کارنامهاش اضافه
ک��رد که جدیدترین آن برای بازی در فیلم «دو پاپ» در
سال  ۲۰۱۹در نقش پاپ بندیکت است .در «پدر» هاپکینز
در نقش آنتونی ظاهر شده است؛ مردی که پیر شده و از
کمک دخترش امتناع میورزد و نسبت به ذهن و واقعیت
خود دچار تردید میشود .او با بازی در این نقش تقریبا همه
سکانسهای این فیلم  ۹۷دقیقهای را از آن خود کرده است.

■■توجه به «اقتباس» در نمایشنامهنویسی

گ�روه فرهن�گ و هن�ر :در روزهایی که کرون��ا اهالی تئاتر را
خانهنشین کرده اس��ت ،انجمن تئاتر انقالب و دفاعمقدس با
چند طرح مختلف پیگیر حفظ پویایی فضای تئاتر کشور بویژه
در حوزه تولید آثار مرتبط با حال و هوای دفاعمقدس و انقالب
اسالمی است؛ اتفاقی که در نهایت باعث شد روز گذشته ،حمید
نیلی ،مدیر عامل انجمن تئاتر انقالب و دفاعمقدس با حضور در
تماشاخانه سرو و در جمع اهالی رسانه هم از اقدامات صورت
گرفته در این حوزه بگوید و هم برنامههای این انجمن همزمان
با چهلمین سالگرد حماسه دفاعمقدس را تشریح کند.
■■دومین همایش سردار آسمانی برگزار میشود

حمید نیلی در ابتدای صحبتهایش با عرض ادب به ساحت
پیامبر اعظم(ص) و محکوم کردن اتفاق نامأنوس و موهن مجله
شارلی ابدو و گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاعمقدس ،عنوان
کرد :امیدوارم جامعه تئاتر کشور در چهلمین سالگرد بتواند دین
خود را به شهدای حماسه دفاعمقدس ادا کند.
او با ارائه گزارش کاری از فعالیتهای این مدت اخیر انجمن
تئاتر انقالب و دفاعمقدس گفت :انجمن در این چند سال سعی
ک��رده پویایی خود را حفظ کند ،ما هم به همان ش��یوه ادامه
راه دادی��م که البته همزمان با آغاز حضور ما در انجمن ،اتفاق

ناگواری در عرضه بینالمللی رخ داد که همان شهادت حاجقاسم
سلیمانی بود؛ اتفاقی که البته همه ما بعد از آن حضور باشکوه
مردم را در آیین تشییع پیکر ایشان دیدیم .هنرمندان هم به
نوعی باید نسبت به ایشان ادای دین میکردند؛ به همین خاطر
به س��رعت برای برگزاری همایش «سردار آسمانی» در جوار
مقبره ایشان برنامهریزی کردیم که مورد استقبال قرار گرفت
و همچنین محفل «نمایش خاطره» را با حضور یکی از یاران
نزدیک حاج قاسم سلیمانی برگزار کردیم و قرار شد چند اثر
در این باره تولید شود.
اما خبر ویژه نیلی در این نشس��ت را بای��د اعالم برگزاری
دومین دوره همایش «سردار آسمانی» دانست .او در این زمینه
اظهار کرد :با هماهنگی اداره کل ارشاد اسالمی استان کرمان و
انجمن قرار شد دومین همایش سردار را در زمان شهادت سردار
سلیمانی داشته باشیم که االن در حال گردآوری آثار هستیم و
اساس این کار هم خیابانی در خود کرمان خواهد بود.
■■ارسال  ۱۳۰۰اثر به دبیرخانه «تئاتر مقاومت»

نیلی در خالل صحبتهایش به مساله کرونا و پیامدهای شیوع
این ویروس منحوس در فعالیتهای جامعه تئاتر اشاره کرد و
گفت« :فضای تئاتر تازه از بهمنماه شکل میگیرد و مخاطب

به سمت سالنها میآید اما کرونا همان زمان غافلگیرمان کرد
و خمودگی به تئاتر آمد ،البته ما به پیشنهاد دوستان ،جشنواره
«تئاتر+خانه» را راه انداختیم تا فضای تئاتر سرد نشود».
او که دبیری هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت را هم برعهده
دارد ،در بخ��ش دیگری از س��خنان خود ب��ه تدوین فراخوان
جش��نواره هفدهم در اردیبهش��ت  ۹۹اش��اره کرد و گفت :از
 ۸۰۰گروه ثبت شده در سراسر کشور دعوت کردیم تا در این
جشنواره شرکت کنند و تاکنون یکهزار و  ۳۰۰اثر به دبیرخانه
جشنواره رسیده که غیر از آثار بخش نمایشنامهنویسی ،باقی
آثار ارزیابی شده است.
■■از انتشار مجدد «نقش صحنه» تا راهاندازی «سرو»

نیل��ی از انتش��ار ماهنامه «نقش صحنه» ب��ه عنوان دیگر
فعالیتهای انجمن تئاتر انقالب و دفاعمقدس نام برد و افزود:
«این ماهنامه که  10س��ال انتش��ارش متوقف ش��ده بود را با
رویکرد عمومی تئاتر و همچنین پرداختن به حوزه تخصصی
به صورت دیجیتال منتش��ر کردیم ۳ .ش��ماره ماهنامه آماده
ش��ده و چهارمین ش��ماره نیز ویژه چهلمین سالگرد حماسه
دفاعمقدس منتش��ر میشود» .وی س��پس از طراحی سایت
تخصص��ی تئاتر دفاعمقدس به عنوان یکی دیگر از برنامههای

مدیرعام��ل انجم��ن تئاتر انق�لاب و دفاعمق��دس درباره
برنامههای این انجمن در زمینه تولید نمایشنامه در طول سال
هم اظهار کرد :خوش��بختانه مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت،
نگاهی ویژه و حمایتی به تئاتر دارد .قصد داریم بحث اردوهای
نمایشنامهنویسان در نقاط کمتر دیده شده دوران دفاعمقدس
را از سر بگیریم که البته وضعیت شیوع ویروس کرونا این امر را
به تعویق انداخت .ما کتابهای خوبی از سرداران دفاعمقدس
داریم که باید بر اساس آنها نمایشنامه تولید شود .در جشنواره
مقاومت بحث اقتباس و اورجینال بودن نمایشنامهها را مطرح
کردیم و در بخش نمایشنامهنویسی جشنواره بیش از  ۲۰۰اثر
به دستمان رسیده است .قصد داریم برنامه «نمایش خاطره» را
ادامه دهیم تا بر اساس خاطراتی که در این برنامه بیان میشود،
نمایشنامه تولید شود.
■■شفافسازی درباره بودجه  ۲میلیاردی

نیلی در پای��ان درباره میزان بودج��ه انجمن تئاتر انقالب
و دفاعمق��دس و اینک��ه در زمینه هزینهکرد ای��ن بودجه آیا
شفافسازی صورت خواهد گرفت یا خیر ،تصریح کرد :کارهای
هر نهادی میتواند نحوه هزینهکرد بودجه را شفافسازی کند.
سعی کردیم از  ۲میلیارد بودجهای که انجمن در اختیار دارد،
استفاده بهینه کنیم و در پایان بیالن کاری خوبی را ارائه دهیم.

گزارش یک رسانه از بازسازی سکانس مربوط به حمله تروریستی سال  96تهران

دادستان طنز نیست

صحن��ه تیراندازی در بهارس��تان 3 ،س��ال پس از حمله
تروریس��تی به مجلس ،توسط مسعود دهنمکی برای سریال
«دادس��تان» بازسازی شد .جمعه  ۲۱ش��هریورماه ،عوامل
سریال دادستان با گذشت  3سال و  3ماه از حادثه تروریستی
حمله گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسالمی،
به بازسازی این صحن ه پرداختند .باشگاه خبرنگاران گزارشی
تازه از پش��ت صحنه سریال دادس��تان منتشر کرده است.
تصویربرداری س��ریال «دادستان» که از اول مرداد با رعایت
شیوهنامههای بهداشتی آغاز شد ،با ضبط سکانسهای جدید
در تهران ادامه دارد .فیلمنامه این سریال که فضایی پلیسی -
معمایی دارد ،بر اساس طرحی از مسعود دهنمکی به سرپرستی
او و تیم نویسندگان کریم خودسیانی و پدرام کریمی به نگارش
درآمده است .مسعود دهنمکی ،کارگردان سینما و تلویزیون که
مخاطبان او را با سهگانه اخراجیها میشناسند ،در جدیدترین
س��ریال خود سراغ سریال پلیسی و معمایی رفته است .این
کارگردان در سریال جدیدش بخشهایی از حمله داعش به
ساختمان مجلس شورای اسالمی را به تصویر میکشد .جمعه
 ۲۱شهریورماه نیز همانند خرداد  ۹۶خیابانهای منتهی به
مجلس ش��ورای اسالمی را بسته بودند تا بتوانند این حادثه

را با حضور یگانهای امنیتی ،ماشینهای پلیس و نیروهای
آتشنشان بازسازی کنند .جمعه برای اهالی بهارستان یادآور
صب��ح  ۱۷خرداد  ۹۶ب��ود که صدای تیران��دازی از میدان
بهارس��تان و س��اختمان مجلس شورای اس�لامی به گوش
رس��ید .با توجه به حضور خبرنگاران در آنجا ،اخباری مبنی
بر تیراندازی در ساختمان مجلس شورای اسالمی منتشر و
به مرور ابعاد این تیراندازی گس��ترده ش��د .در آن حادثه ،با
هوشیاری پاسداران حفاظت مجلس چند تروریست مسلح
که قصد ورود به س��اختمان اداری و صحن مجلس شورای
اس�لامی را داشتند ،از راهیابی به ساختمان اداری و صحن
باز ماندند و مجبور ش��دند در طبقات س��اختمان مراجعات
مردم��ی و دفاتر نمایندگان به درگیری با نیروهای حفاظت
مجلس ادامه دهند .در این حمله تروریستی  17نفر از مردم
به شهادت رسیدند .در این سریال پربازیگ ر هومن برقنورد،
بهنوش بختیاری ،علی سلیمانی ،سحر قریشی ،محمد کاسبی،
سیدجواد هاشمی ،رضا توکلی ،برزو ارجمند ،علیرضا استادی،
کاوه سماکباشی ،اصغر نقیزاده ،هلیا امامی ،محمود مقامی،
نگار فروزنده ،نیما شاهرخش��اهی و ...بازی میکنند .مسعود
دهنمکی در حاش��یه این سکانس درباره سریالش گفت :در

ادامه تولیدات عاشورایی حوزه هنری در قالب پویش «سوره اشک»

شنیدنی شدن «سرگذشت» حاجصادق آهنگران
تولید نماهنگ «سرگذشت» با نوای حاجصادق
آهنگران در آستانه هفته دفاعمقدس به پایان رسید .به
گزارش «وطن امروز» ،نماهنگ «سرگذشت» با صدای
حاجصادق آهنگران در قالب پویش س��وره اشک در
حوزه هنری آماده پخش شده است؛ این نماهنگ که
با صدای حاجصادق آهنگران و شعر میالد عرفانپور
ساخته شده ،تازهترین محصول حوزه هنری در پویش
«سوره اشک» است که مضمونی مرتبط با دفاعمقدس
و ایام عزاداری س��ید و ساالر شهیدان دارد و قرار است در هفته
دفاعمقدس منتشر شود« .سرگذشت» محصول مرکز موسیقی
حوزه هنری است و آهنگسازی آن بر عهده بهنام صبوحی بوده،

صداگذاری نماهنگ را نیز سامان براتی انجام داده
است .گفتنی اس��ت حوزه هنری در قالب پویش
«س��وره اشک» تولیدات مختلفی را در قالبهای
نماهنگ ،فیلم کوتاه ،تیزر فرهنگی ،س��رود و ...به
مناسبت ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان تولید
کرده و که انتشار این آثار تا اربعین حسینی ادامه
خواهد داش��ت .پیش از این نیز اعالم شده بود ۹
نماهنگ عاش��ورایی به مناس��بت ایام عزای سید
و س��االر شهیدان(ع) توسط مرکز موسیقی و معاونت سینمایی
حوزه هنری در دست تولید و انتشار قرار گرفته است که تا پایان
ماه صفر و در مقاطع مختلف منتشر میشود.

با اعالم مسؤولیت مؤسسه کتاب و ادبیات ایران

باالخره حکم برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب تهران صادر شد
معاون ام��ور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی با صدور حکمی ،موسسه کتاب و ادبیات
ایران را به عنوان مسؤول برگزاری نمایشگاه مجازی
کتاب تهران تعیین کرد .به گزارش «وطن امروز»،
محسن جوادی اواخر تیرماه  ،۱۳۹۹همزمان با اعالم
برنامههای جایگزین نمایشگاه کتاب تهران ،از احتمال
برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی خبر داد و
گفت« :امکان برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی فراگیر
در دست بررسی است و حداکثر تا یک ماه آینده جزئیات آن اعالم
خواهد شد» .هر چند که در همان زمان نیز اما و اگرهای مختلفی
درباره برگزاری مجازی این نمایشگاه که از آن به عنوان یکی از
بزرگترین رویدادهای فرهنگی کشور یاد میشود ،وجود داشت .با
این همه به نظر میرسید با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور
و شرایط ناشی از این اتفاق ،راهی جز برگزاری مجازی پیش روی

این نمایشگاه و برگزارکنندگان آن نباشد .حاال با
گذشت تقریبا  2ماه ،محسن جوادی در حکمی
از برگزاری مجازی نمایش��گاه کت��اب خبر داده
است .در متن این حکم آمده است« :مدیرعامل
موسسه کتاب و ادبیات ایران! در راستای تحقق
سیاس��تهای حمایتی معاونت امور فرهنگی از
جامعه نشر کش��ور ،بدین وسیله به جناب عالی
ماموریت داده میشود برنامهریزی و اقدامات الزم
را جهت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران توسط موسسه
خانه کتاب و ادبیات ایران به عمل آورید .بدیهی است در شرایط
موجود کش��ور ،به منظور جبران بخشی از خسارتها و ضرر و
زیان ناشی از عدم برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و
نیز با هدف تامین سبد فرهنگی خانوادههای ایرانی ،اندیشیدن
تمهیدات الزم برای فروش کتاب مورد انتظار است».

حال تصویربرداری س��ریال نمایشی «دادستان» به سفارش
مرکز سیمافیلم در  ۱۵قسمت هستیم .مضمون اصلی سریال
عدالتخواهی ،جنبش دانش��جویی و مناسبات سیاسی روز
اس��ت .دهنمکی عنوان کرد :یک بخش از س��ریال به حمله
داعش به مجلس ش��ورای اسالمی اختصاص دارد .امروز هم
بازسازی بخشهایی از این اتفاق را تصویربرداری کردیم که

یکی از داستانهای فرعی دادستان است .دهنمکی بیان کرد:
برخالف کارهای قبلی که مردم از من دیدند این سریال طنز
نیست .مردم توقع کار طنز نداشته باشند .دادستان یک سریال
اکشن پلیسی -معمایی و به نوعی اجتماعی -سیاسی است
که تالش میکنیم بتواند در هر قسمت جذابیتهایی برای
مخاطب داشته باشد.

رونمایی از یک مستند درباره خلبانها با حضور فرمانده نیروی هوایی

«نبردهای فانتوم» دیدنی شد

مس��تند س��ریالی «نبردهای فانتوم» به مناسبت
چهلمین س��الگرد دفاعمقدس رونمایی میش��ود .به
گزارش فارس ،مستند س��ریالی «نبردهای فانتوم»،
روای��ت خلبان��ان جنگندهه��ای فانتوم به مناس��بت
چهلمین سالگرد دفاعمقدس
در حوزه هنری رونمایی خواهد
شد .این رونمایی پنجشنبه ۲۷
شهریور با حضور امیر سرتیپ
خلبان عزیز نصیرزاده ،فرمانده
نیروی هوایی ارتش جمهوری
اس�لامی ای��ران و جمع��ی از
فرماندهان ارتش و سپاه برگزار
خواهد ش��د .نبردهای فانتوم
مستندی اس��ت در  ۳قسمت
 ۴۲دقیق��های ک��ه به ش��رح
ماموریته��ا و عملیاته��ای
خلبانان شکاری بمبافکن اف۴
(ملقب به فانتوم) در جنگ 8
س��اله میپ��ردازد« .نبردهای
فانتوم» ب��ه کارگردانی مهدی
جبینشناس و تهیهکنندگی
ساالر بیباک ،در خانه مستند انقالب اسالمی ساخته
شده و محصول سازمان هنری رسانهای اوج است.
در س��الهای پس از انقالب و دفاعمقدس اگرچه
آث��اری با محوری��ت خلبانان نیروی هوایی س��اخته
شده است اما به نظر میرسد جذابیتی که این حوزه
برای تولید مستند و آثار داستانی دارد بسیار بیش از
اینهاست .عقابها ،حمله به اچ ،3خلبان ،دایره سرخ،

پرواز خاموش ،س��یمرغ ،شوق پرواز و پرواز در ارتفاع
صفر ،تقریبا همه آثاری هستند که با محوریت خلبانها
تولید شده و به نمایش درآمدهاند .جالب آنکه بر اساس
آنچه رس��انهها در ارتباط با آثار پرمخاطب سینمای
پس از انقالب منتشر کردهاند،
فیل��م س��ینمایی «عقابها»
ب��ه کارگردان��ی س��اموئل
خاکچی��ان که در س��ال ۶۴
اک��ران ش��ده اس��ت ،پس از
گذشت سالها همچنان عنوان
پرمخاطبتری��ن فیلم تاریخ
س��ینمای ای��ران را به دوش
میکشد؛ فیلمی که خلبانان
در آن در محوری��ت ق��رار
دارند« .عقابها» نخس��تین
و جدیترین فیلم س��ینمایی
ایران در ح��وزه دفاعمقدس
اس��ت که طبق آمار منتش��ر
شده ،در زمان اکرانش نزدیک
به یکپنجم مردم کشور آن را
دیدهان��د! این فیلم که بر پایه
یک رویداد واقعی ساخته شده است ،روایتگر داستان
ی��ک خلبان هواپیمای ارتش ایران اس��ت که پس از
انج��ام مأموریتی در خاک عراق ،مورد حمله عراقیها
قرار میگیرد و در کردس��تان عراق س��قوط میکند.
خلبان با چتر نجات فرود میآید .گروهی از نظامیان
در پی دس��تگیری او هستند اما خلبان به کمک یک
تکاور ایرانی نجات مییابد.

