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گروه فرهنــگ و هنر- مرضیه 
محبوب، طراح و سازندۀ عروسک های 
مجموعه »کاله قرمزی« چندین ســال 
پیش گفته بــود، »کاله قرمــزی« در 
ســال ۱۳۶۰ از دِل یک مورچه درآمد 
و »پســرخاله« از یک »پینه  دوز«؛ آن ها 
آمدند که مهمان یک برنامه باشند، اما 
آن قدر شخصیت های شــان خوب و 
جذاب از آب درآمد که ماندگار شدند.
حمیــد جبلی هم کــه یکی از 
اعضــای آن گــروه بود، بــرای این 
عروسک ها صدایی ساخت. او بعدها 
با ظاهــری جدید در برنامۀ »صندوق 
پســت« یا »جغجغه و فرفره« که اوایل 
دهــۀ ۱۳۷۰ پخــش می شــد و ایرج 
طهماســب اجــرای آن را بــر عهده 
داشــت، ظاهر شــد. موضوع اصلی 
»صندوق پســت« خواندِن نامه های 

ارسالی بچه ها برای این برنامه بود.
کاله قرمزی، آکتوِر سینما

رفته رفتــه  »کاله قرمــزی« 
ســری میاِن ســرها درآورد و پس از 
محبوبیت در تلویزیون، در ســه فیلم 
ســینمایی بازی کرد؛ »کاله قرمزی و 
پســرخاله« )۱۳۷۳(، »کاله قرمزی و 
ســروناز« )۱۳۸۱( و »کاله قرمزی و 
بّچه ننــه« )۱۳۹۱(. در تمام این آثار، 
محورِ اصلــی »کاله قرمزی« بود و 
عروسک های دیگری نیز در کنار 
او حضور داشتند؛ »پسرخاله« این 

همپای همیشــگی، در تمام فیلم ها 

پابه پای او درخشید.
بازگشت به تلویزیون

»کاله قرمــزی« در ســال ۱۳۸۵ 
در یــک مجموعه چهار قســمتی به 
نام »کاله قرمزی در فرنگ« به شــبکۀ 
نمایش خانگی راه پیدا کرد تا اینکه از 
سال ۱۳۸۸ با همراهی چند عروسک 
دیگر مانند »پسرعّمه زا«، »گیگیلی« و ... 
در قالب ُجنگ نوروزی دوباره پایش به 
تلویزیون باز شد. برنامه های نوروزی 
کاله قرمــزی از ســال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ 

ادامه داشت و هر سال شخصیت های 
عروســکی جدیدی به این مجموعه 
اضافه می شــدند؛ »جیگــر«، »ببعی«، 
»دیبی«، »فامیل دور«، »بّچۀ فامیل دور«، 
»دختر همســاده«، »آقای همســاده«، 
»گابی«، »عزیزم ببخشــید«، »گدا« 
و... هرکــدام به نحوی پای 

ثابت این مجموعه شدند.
شــروع فصــِل انــزوا و 

بازنشستگِی »آقای قرمزکاله«
علی رغم این  که »کاله قرمزی« با 
اســتقبال و بازخوردهای قابل قبولی 
از ســوی مــردم مواجه بــود، اما در 
آخر، رویای شــیریِن عروســک های 

دوست داشــتنِی این مجموعه، به دلیل 
اختالفات ســاالنه میان سازندگان اثر 
و مدیران صداوســیما به پایان رسید و 
باعث بــه تعویق افتادن زمان پخش و 
در نهایت به قطع پخِش »کاله قرمزی« 
منجــر شــد. زمزمه های قطــع این 
همکاری در ســال های ۱۳۹۵ )در پی 

فوت دنیا فنی زاده، عروســک  گردان 
کاله قرمزی(، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به گوش 
می رسید؛ کما این که با وجود ساخت 
و تولید این ســه فصــل از مجموعه، 
صداوسیما حاضر به پخش آن ها نشد.

صداوســیما مالک مادی و 
معنوی »کاله قرمــزی« و دیگر 

عروسک هاست
در سال های غیبت عروسک های 
مجموعه »کاله قرمزی«، بســیاری از 
مخاطبان و دوســتداران آن در فضای 
مجــازی بــا طــرح مســئله از ایرج 
طهماســب و حمید جبلی خواستار 
تولیــد و پخش قســمت های تازه ای 
از این مجموعه خارج از صداوســیما 
شــدند اما چنین چیزی قانوناً ممکن 
نیســت و گردانندگان نیز صراحتاً این 
مســئله را اعالم کردند؛ چراکه »حق 
انتشــار یا کپی رایــت« این مجموعه 
متعّلق به ســازمان صداوسیماست و 
ســازندگان آن نمی توانســتند بعد از 
کوچ از صداوســیما، عروســک ها را 
خارج کنند. از آن جایی که صداوسیما 
برنامه ای برای تولید اپیزودهای جدید 
با این عروســک ها نــدارد و از طرفی 
دیگر خالقاِن ایــن مفاهیم، تمایلی به 
همکاری با صداوسیما نشان نداده اند، 
عروســک ها به امید روزی که دستی 
روی ســر و گوش شــان کشیده شود 
و آن هــا را به حرکــت وادارد، در انبار 

صداوسیما مدفون شده اند.

در آتــِش میــان مالــک و 
ســازنده، دود به چشم مخاطب 

رفت!
ایــن اولین بــار نیســت که یک 
مجموعه  تلویزیونی به چنین سرنوشتی 
دچار می شــود؛ پیش تــر و بعدتر نیز 
چنین اتفاقاتی برای برنامه های دیگر، 
خصوصاً کاراکترهای عروسکی مانند 

»جناب خان« افتاده بود. 
چنانچه هر بار بــا توقف برنامه 
»خندوانه« عروســک جناب خان نیز 
از آنتن محو شــد و حــاال که رییس 
صداوســیما تاکید کرده که فعال قصد 
ســاخت مجدد این برنامه را ندارند، 
سرنوشــت »جناب خان« هم در هاله 
ای از ابهــام قرار دارد؛ حتی در مقطعی 
در زمــان برگــزاری مســابقات جام 
جهانی این گمانه مطرح شد که جناب 
خان با ویژه برنامه ای برای جام جهانی 
به آنتن برمی گــردد که این اتفاق هم 
عملی نشــد. و این درحالی  است که 
یکی از بزرگ ترین و همیشــگی ترین 
پرســش های مخاطبان در مواجهه با 
چنین مشــکالتی این اســت که چرا 
دود آتِش اختالف سلیقه و مشکالت 
ســازندگان و رســانۀ پخش کننده، به 

چشم مخاطب می رود؟!
تلویزیــون باید کارت های 

شانسش را رو کند
شــاید در حــال حاضــر کــه 
صداوســیما با مشکل جذب مخاطب 

دست وپنجه نرم می کند، بتواند با بیرون 
کشیدِن نوستالژی های قدیمی، مجدداً 
جذب مخاطب کنــد؛ هرچند الزمۀ 
اجرایی کــردن صحیــح آن، »تعامل 
دوباره با ســازندگان« است و البته به 
روز کردن تولیدات با خواســته های 
مخاطــب امروز. چراکــه در غیر این 
صورت، همانند آنچه در ادامه ساخت 
سریال هایی مانند »داستان یک شهر« 
و »روزگار جوانــی« در همین اواخر 
شــاهد بودیم نه تنها بــرگ جدیدی 
برای صداوسیما رو نمی شود که طعم 
شیرین فصل های گذشته این مجموعه 

ها نیز از یادها خواهد رفت.
ضمن اینکه در راستای اختالف 
نظرهای صداوســیما با فعاالن شبکۀ 
نمایش خانگی کــه این روزها بخش 
عمده ای از بدنه سینمای ایران را شامل 
می شــوند، به نظر می رسد، بهبود این 
روابط هم حاال ســخت تر از گذشته 
شــده باشد. اما در شرایطی که در حال 
حاضر صداوســیما با آن مواجه است، 
حداقل باید تــالش کند تا جایگزین 
هــای جدیدی را برای رفته ها معرفی 
کنــد و تحقق این مهــم بیش از همه 
نیازمند همراهی با نیروهای حرفه ای 
و خالق اســت که باید دید آیا در این 
سالها صداوسیما توانسته چنین افرادی 
را پرورش دهد یا باید ســال ها منتظر 
بود تا شــاید مجموعه ای با موفقیت 

»کاله قرمزی« تکرار شود.

جای خالِی عروسک محبوب تلویزیون؛

»کاله قرمزی« از دل یک مورچه 
درآمد و ناگهان غیب شد!

اگر در ایران زندگی کرده و کودکی  و جوانی را همین جا گذرانده باشید، بدون شک با »کاله قرمزی« چند سالی را
 زندگی کرده اید یا دست کم در بخشی از خاطراتتان یادش می کنید؛ پسرکی دل وزبان یکی، با پیژامۀ سبز و پیراهن راه راه 
آبی که یکریز روده درازی می کرد و اگر قلبش از جنس اسفنج نبود، احتماالً امروز مرد بزرگی شده بود و خودش فرزندی 

 داشت. اما حاال مدتی  است که این »همدم و همکار مجری«، بین مناسبات آدم بزرگ ها گم شده؛ خاطراتش کم وبیش 
در حافظه ها پرسه می زند اما جسمش میان تیر و تخته های آرشیِو انباری صداوسیما، بی صدا می پوسد، غافل از این که 

»عروسک ها« هرگز بازنشسته نمی شوند.

 اولین تصویر آزاده صمدی در
 »روایت ناتمام سیما«

 درنشست خبری سریال مطرح شد؛

گروه فرهنگ و هنر- اولین تصویر از فیلم سینمایی »روایت ناتمام سیما« 
به کارگردانی علیرضا صمدی در آســتانه چهل و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر منتشر شد. »روایت ناتمام سیما« به نویسندگی و کارگردانی علیرضا 
صمدی و تهیه کنندگی مجید رضاباال، از تازه ترین محصوالت بنیاد سینمایی 
فارابی با انتشــار اولین تصویر آزاده صمدی راهی چهل و یکمین جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر می شود. »روایت ناتمام سیما« سومین اثر سینمایی علیرضا 
صمدی پس از »بی نامی« و »صحنه زنی« محســوب می شــود که در خالصه 
داســتان آن آمده است: »قرار نیســت بخاطر بی آبرویی گذشته تو ما بی آبرو 

بشیم...«
حامــد کمیلی، غزل شــاکری، 
مهران احمــدی، مســعود کرامتی، 
مریم سعادت، دانیال نوروش، محمد 
حیدری، مهســا باوفا دیگر بازیگران 
اصلی این فیلم ســینمایی 

هستند.

در ســال های غیبــت عروســک های مجموعه »کاله قرمــزی«، بســیاری از مخاطبان و 
دوســتداران آن در فضــای مجــازی با طرح مســئله از ایرج طهماســب و حمید جبلی 
خواســتار تولید و پخش قســمت های تازه ای از این مجموعه خارج از صداوسیما شدند 
اما چنین چیزی قانوناً ممکن نیست و گردانندگان نیز صراحتاً این مسئله را اعالم کردند؛ 
چراکــه »حق انتشــار یا کپی رایت« این مجموعه متعّلق به ســازمان صداوسیماســت 
و ســازندگان آن نمی توانســتند بعد از کوچ از صداوسیما، عروســک ها را خارج کنند.
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گروه فرهنگ و هنر-نشســت 
خبــری با حضور برخــی از عوامل و 
بازیگــران در محــل فیلمبرداری این 

سریال برگزار شد.
ســریال »چشم بندی« این روزها 
در نیاوران در حال تصویربرداری است 
و همزمان از شــبکه ســه سیما پخش 
می شــود، نشســت خبری با حضور 
برخــی از عوامل و بازیگران در محل 
فیلمبرداری این سریال برگزار شد.در 
این نشســت سلیم ثنایی )تهیه کننده(، 
شــاهد احمدلو )کارگردان(، شهرام 
قائدی و شــقایق فتاحی از بازیگران 

سریال حضور داشتند.
شــاهد احمدلو دربــاره روند 
ساخت »چشم بندی« گفت: در تولید 
و ساخت یک سریال یا هر اثر نمایشی 
دیگر، در مرحله اول برای کارگردان، 
متن، فیلمنامه و ســاختار داســتانی 
مهم تریــن عامل و معیــار همکاری 

اســت. در گام دوم نیــز این مســئله 
اهمیــت دارد که تهیه کننده کیســت، 
تولید برای کجاست و مجموعه با چه 
هدف و دیدگاهی قرار اســت ساخته 
شود. همچنین در گام های بعدی نقاط 
اشــتراک بین تهیه کننده، کارگردان و 

گروه بازیگران، اهمیت پیدا می کند.
وی ادامه داد: در چنین شــرایطی 
که از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
مشکالت زیادی وجود دارد و روحیه 
مردم خوب نیست، ما با توجه به اینکه 
نقاط اشتراکی زیادی داشتیم، تصمیم 
گرفتیم ساخت این سریال را آغاز کنیم. 
یکی از معیارهای مان برای رسیدن به 
مجموعه نمایشی مطلوب نیز انتخاب 
بازیگرانی بــا طیــف رنگین کمانِی 
وسیعی از پیشکســوتان و چهره های 
جدیــد و با پیش تولید خوب و تعامل 

مدیران شبکه سه بود.
احمدلو درباره وضعیت کمدی 

در تلویزیون اضافه کرد: کار با استقبال 
مواجه شــده است و ما سعی کرده ایم 
ســالیق گوناگون مخاطبان را در نظر 
بگیریم،همچنیــن ما ایــن مجموعه 
را بــرای مخاطبــی ســاخته ایم که تا 
مدت ها چشــم انتظار تماشای چنین 
 مجموعۀ نمایشــی بوده تا با آن ارتباط 

برقرار کند.
در ادامه شهرام قائدی بازیگر این 
سریال، درباره غیبت چندین ساله اش 
تمایــل  کمــدی،  ســریال های  در 
طوالنی مدت اش به ایفای کاراکتر های 
منفــی در ســریال های درام و علت 
انتخــاب این کمدی برای بازی گفت: 
امسال، دو اتفاق در زندگی شخصی و 
کاری ام رخ داد که به من سیلی زد. یکی 
از نتایج آن همین سریال »چشم بندی« 
بود که بعد از پنج سال تالش من برای 
فاصله گرفتن از کمدی صورت گرفت.

قائدی در پاســخ به این سؤال که 

چطور شــد بعد از اتفاق تلخ از دست 
دادن مادر و برادرتان، کمدی کار کنید، 
افزود: خیلی برایم عجیب است که در 
ایــن مدت کوتاه که مادر و برادرم را از 
دســت داده ام، چطور توانستم در یک 
سریال کمدی با سکانس های سخت 
کمدِی موقعیت، بازی کنم. من مردم ام؛ 
همه ما مردم ایم. من به دنبال این هستم 

یــک نفر با مِن مــردم صحبت کند و 
توضیحی درباره این شرایط بدهد. از 
طرفی، هر کس باید هر کاری از دستش 
برمی آید برای مردم و حال شــان انجام 

دهد.
سلیم ثنایی و پاسخ به یک سؤال 
که آیا »چشــم بندی« ادامه دار خواهد 
بود یا خیر، توضیح داد: »چشم بندی« 

با اقبال مواجه شــده و مدیران نیز این 
ســریال را دوست داشته اند. ما درباره 
ادامه دادِن آن مقدماتی را شــکل داده و 
امید داریم که بتوانیم آن را ادامه دهیم.

شقایق فتاحی که پس از »نون خ« 
دومیــن تجربــه ســریال تلویزیونی 
و کمــدی خــود را با چشــم بندی 
می گذراند، به این نکته اشــاره کرد که 
در »چشــم بندی« من نقش یک منشی 
خنگ را داشــتم و ســعی می کردم که 
به کاراکتر خانم شــیرزاد شبیه نشوم. 
سوای کمدی، شــخصاً دوست دارم 
نقش منفــی را در کار های درام تجربه 

کنم.
گفتنی است سریال »چشم بندی« 
هر شــب ساعت ۲۰ از شبکه سه سیما 
با بازی حمید لوالیی، مرجانه گلچین، 
شــهرام قائدی، نعیمه نظام دوســت، 
ســیاوش مفیدی، سروش جمشیدی، 

امید روحانی و ... پخش می شود.

گروه فرهنگ و هنر- فیلم سینمایی 
»انارهــای نارس« ســاخته مجیدرضا 
مصطفوی عرضه اینترنتی شــد. فیلم 
ســینمایی »انارهای نارس« نخستین 
فیلم در کارنامه ســینمایی مجیدرضا 
مصطفوی اســت که در ســال ۱۳۹۲ 
ساخته شده و به تازگی عرضه اینترنتی 
شده اســت. مصطفوی در سال ۱۳۹۷ 
فیلم سینمایی »آستیگمات« را ساخت. 
آنا نعمتی، پژمان بازغی، مهران رجبی، 
قطب الدین صادقی از جمله بازیگران 
فیلم هســتند. »انارهای نارس« در سی 
و دومین دوره جشــنواره فیلم فجر به 
نمایــش در آمد و در دو بخش بهترین 
چهره پردازی و بهترین طراحی صحنه 
و لباس نامزد دریافت ســیمرغ بلورین 

شــد. این فیلم در جشــنواره های بین 
المللی فیلم مسکو و سائوپائولو حضور 
داشته است. فیلم »انارهای نارس« رتبه 
چهــارم را در جــدول ارزش گذاری 
منتقدان جشنواره بین المللی مسکو به 

خود اختصاص داد و توسط فدراسیون 
جهانی منتقدین و رســانه بین المللی 
هالیوود ریپورتر مورد تحســین قرار 
گرفت.  مجیدرضا مصطفوی، کارگردان 
فیلم زمان اکــران فیلمش درباره آن در 

یادداشتی نوشت: »انارهای نارس راوی 
قصه پر غصه آدمای این سرزمین است، 
انسان هایی که به خاطر سوء مدیریت و 
تصمیمات اشتباه در هیاهوی شعارهای 
رنگ آمیزی شده پوشالی سقوط کردند 
و صدای خرد شدن استخوان هایشان در 
کوچه پس کوچه های شهرمان پیچیده 
شده است اما در پاییز، باز جوانه ای سبز 
می زند و قد می کشد و چشم می دوزد 
به روزنه امید که شاید برای همگان این 
آخرین فرصت باشد« در خالصه داستان 
آمده است: »انسی و ذبیح در حاشیه شهر 
و در خانه ای اجاره ای زندگی می کنند. 
انسی از زنی سالخورده پرستاری می کند 
و ذبیح در شمال شهر کارگر ساختمانی 

است. آن ها آرزو دارند بچه دار شوند«

گروه فرهنــگ و هنر- »مارتین 
اسکورسیزی« و »استیون اسپیلبرگ« در 
مقطعی دو فیلمنامه درخشــان را با هم 
تاخــت زدند کــه از قضا هر دو فیلم از 
مهم ترین آثار این کارگردانان سرشناس 

از کار در آمدند.
»استیون اســپیلبرگ« و »مارتین 
اسکورسیزی« از معتبرترین فیلمسازانی 
سینما هســتند که به خاطر سبک های 
روایی و بصری متمایز خود شــناخته 
می شوند و در مقطعی از زندگی حرفه ای 
خود به معامله فیلمنامه هایی با یکدیگر 
پرداختند که در نهایت به ساخت برترین 
آثارشــان انجامید. فعالیــت حرفه ای 
»استیون اسپیلبرگ« به عنوان فیلمساز 
در سال ۱۹۶۴ با فیلم علمی تخیلی »نور 
آتش« آغاز شــد و از آن به بعد، او بیشتر 
در ژانرهای علمی تخیلی، اکشن و درام، 
کارگردانی فیلم های کالســیک چون 
»آرواره ها«، »برخــورد نزدیک از نوع 
سوم«، »ای تی« و »پارک ژوراسیک« را 

برعهده داشته است.
»مارتین اسکورسیزی« نیز فعالیت 
حرفه ای خود را در ســال ۱۹۶۷ با فیلم 
درام »چه کسی در اتاقم را می زند« آغاز 
کرد و در نهایت با فیلم های گانگستری 
»رفقــای خــوب« و »گذشــتگان« به 
شهرت رســید، اگرچه او فیلم هایی از 

ژانرهای دیگر مانند درام ورزشی »گاو 
خشمگین«، کمدی سیاه »پس از ساعات 
اداری« و درام ماجراجویی »هوگو« را نیز 

در کارنامه دارد.
در یــک مقطع در دهــه ۱۹۸۰ و 
اوایل دهــه ۱۹۹۰، »اسکورســیزی« 
و »اســپیلبرگ« روی دو پــروژه کامال 
متفــاوت کار می کردند کــه به دالیل 
مختلف ایــن فیلمنامه ها را با یکدیگر 
عوض کردنــد و در پایان، این فیلم ها 
به برخــی از تحسین شــده ترین آثار 
آنها تبدیل شــدند: »تنگه وحشت« و 
»فهرست شیندلر« فیلمی درباره اسکار 
شــیندلر و اقدامــات او در طول جنگ 
جهانــی دوم از ســال ۱۹۶۳ در حال 
ســاخت بود، اما تا سال ۱۹۸۲ که رمان 
تاریخی »کشتی شــیندلر« منتشر شد، 

جدی تر مورد توجه قرار گرفت. 
برای »اســپیلبرگ« نقدی درباره 
این کتاب فرســتاده شد و او از داستان 
شــگفت زده شــد و به اندازه ای به آن 
عالقه مند شــد که یونیورسال پیکچرز 
حقوق رمــان را خرید. بــا این حال، 
»اســپیلبرگ« مطمئن نبــود که برای 
ســاختن فیلمی درباره هولوکاست به 
پختگی کامل رســیده یا خیر، و سعی 
کرد این پروژه را به »رومن پوالنسکی« 
واگذار کند، اما کارگردان لهستانی آن را 

رد کرد و بعداً آن را به »ســیدنی پوالک« 
و »اسکورسیزی« پیشنهاد کرد. درنهایت 
اسکورســیزی در ســال ۱۹۹۸ برای 
کارگردانی »فهرست شیندلر« انتخاب 
شــد اما »اســپیلبرگ« درباره تصمیم 
خود دوباره فکر کرد. »اســپیلبرگ« در 
حال توســعه پروژه ســینمایی »تنگه 
وحشــت« بود، اما به این نتیجه رسید 
کــه این فیلم برای او خیلی خشــونت 
آمیز است و برای بازگرداندن »فهرست 
شیندلر«، آن را با »اسکورسیزی« مبادله 
کرد. »اسکورســیزی« با ساخت »تنگه 
وحشــت« موافقت کرد و »اسپیلبرگ« 
بــه عنوان تهیه کننده در این پروژه باقی 
ماند )اگرچه ترجیح داد در نسخه نهایی 
نامش به عنوان تهیه کننده آورده نشود(. 
تنها جزئیات فاش شده در مورد دیدگاه 
اسپیلبرگ برای فیلم »تنگه وحشت« این 
بود که او می خواســت »بیل موری« را 
برای ایفای  نقش »مکس کدی« انتخاب 
کند، نقشی که در نهایت »رابرت دنیرو« 
اســتادانه آن را بازی کرد و این معامله 

موفقیت آمیز بود.
»فهرست شیندلر« در سال ۱۹۹۳ 
اکران شــد و یک موفقیــت تجاری و 
هنری کســب کرد و اغلــب به عنوان 
یکی از بهترین فیلم های ســاخته شده 
تا به امروز شــناخته می شود. »فهرست 

شیندلر« نامزدهای زیادی برای جوایز 
مختلف دریافت کــرد و برنده جوایز 
اسکاری از جمله بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانی و بهترین فیلمنامه اقتباسی 
شد. »اسپیلبرگ« از درصد سود خود از 
فیلم »فهرست شیندلر« برای راه اندازی 
بنیاد شــوآ اســتفاده کرد، یک سازمان 
غیرانتفاعی که شهادت های بازماندگان 
هولوکاســت را بایگانی می کند و شهر 
کراکــوف در ســال ۲۰۰۷ کارخانــه 
مینای اســکار شیندلر را خریداری کرد 
تا نمایشــگاهی دائمی درباره اشــغال 
آلمانی ها بین سالهای ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵ در 

این کشور ایجاد کند. 
فیلم »تنگه وحشــت« ســاخته 
»مارتین اسکورســیزی« نیز عالوه بر 
موفقیت تجاری، مورد تحسین منتقدان 
نیز قرار گرفت و نامزد جوایز مختلف 
شــد. میراث فیلم »دره وحشت« بیشتر 
فرهنگی است تا تاریخی، زیرا چندین 
بــار در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی 
دیگر به آن ارجاع داده شــده است.اگر 
اسپیلبرگ »دره وحشت« را می ساخت 
و مارتین اسکورســیزی »فهرســت 
شیندلر« را، میراث به جامانده از هر فیلم 
بســیار متفاوت بود اما دیدن هر کدام با 
سبک و دید کارگردان دیگر می توانست 

جالب باشد.

ساخت سریال »چشم بندی« برای سالیق گوناگون مخاطبان

»انارهای نارس« عرضه اینترنتی شد

چرا اسکورسیزی »فهرست شیندلر« را نساخت؟


