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فرهنگ و هنر- امــروزه فضای 
برخــی اتوبــوس و مینی بــوس ها و 
چینش داخل آنها طوری طراحی شده 
که اتوبوس را به کتابفروشــی کوچکی 
تبدیل کرده اســت؛ به طوری که افراد 
بتوانند به راحتی و در سریع ترین زمان 
ممکــن کتاب مورد نظــر خود را تهیه 
کنند. این اتوبوس و مینی بوس ها همان 
کتابفروشی های سیار هستند که به عنوان 
نماد ادبیات در سطح شهر به عنوان یک 
شغل تازه و فرهنگی در میان عموم مردم 
پذیرفته شده اند و محله به محله در تردد 
هســتند. افرادی که بــا کوله و یا چرخ 
دستی در اماکن عمومی چون اتوبوس 
و متــرو اقدام به فروش کتاب می کنند، 
نیز از دیگر نمونه های کتابفروشــی در 

قالب سیار هستند.
به محیط اطرافمان که نگاه کنیم، 
به خوبی دریافــت خواهیم کرد مردم 
این اتفــاق تازه فرهنگی را پذیرفته اند 
و خرید کاالی فرهنگی چون کتاب را 
محدود به خرید از کتابفروشــی های 
ثابت ماننــد مراکز خیابان انقالب نمی 
دانند. برای اهمیت بخشــی به فرهنگ 
کتــاب و کتابخوانی برنامــه ریزی و 
طــرح های زیادی انجام شــده که هر 
یک به نوع خود تاثیرگذار بوده اســت، 
اما برای اینکه بتوانیم در این خصوص 
با مخاطب ارتباط برقرار کرده و نیاز به 
کتاب خواندن را در او به وجود بیاوریم 
تــا برایش کتاب خوانــدن در اولویت 
قرار بگیــرد، نیاز به اجرای برنامه دقیق 
و مستمر از ســوی نهادهای فرهنگی 

خواهد بود.
ســاخت برنامه و سریال از دیگر 
بســترهای مناسب است که می توان به 
طور غیر مستقیم کتابخوانی را در وجود 

مخاطب نهادینه کرد؛ به همین سبب اگر 
سابقه پخش ســریال های تلویزیونی 
را جســت و جــو کنیم بــه مجموعه 
تلویزیونی می رسیم که کتاب و کتاب 

فروشی سیار موضوع اصلی آن است.
کتابخانه  تلویزیونــی  مجموعه 
هدهد محصول سال ۱۳۸۵ به کارگردانی 
مرضیه برومند و نویسندگی نغمه ثمینی 
که از شبکه  سوم سیما پخش شده است، 
داســتان کیوان کتابچی است که بعد از 
فوت پدر به دلیل نیــاز مالی خواهر و 
تقســیم ارثیه  پدری مغازه کتابفروشی 
را فروختــه، اما به دلیل عالقه به کتاب 
تصمیم به ادامه دادن شغل پدری دارد، 
آشنایی با یک راننده اتوبوس میان سال 
فکــر راه اندازی کتابخانه ســیار را به 
ذهنش می رساند و در نهایت با کمک و 
همراهی خانواده اش این ایده را عملی 
می کند. بعد از گذشت ۱۶ سال از پخش 
این ســریال، سیار بودن کتاب به عنوان 
خالقیت در بحث کتاب و کتابفروشی 
همچنان تازه و مطرح است و در سطح 
شهر مینی بوس و اتوبوس های رنگی را 
می بینیم که مسافرهایشان کتاب هستند 
و به دست مردم در نقاط مختلف شهر 
می رسند. این مسئله در تقویت فرهنگ 
کتابخوانی و دسترسی قشر ضعیف به 

کتاب بسیار موثر است.
راضیه تجار نویســنده در این باره 
می گوید: کتابفروشی های سیار به شکل 
موثری بر توزیع عادالنه کتاب می توانند 
تاثیرگذار باشــند؛ چرا که بســیاری از 
مناطق دور از دســترس وجود دارند و 
بعضاً شــهرهایی دارای کتاب فروشی 
های اندکی هستند. افراد از این قضیه به 
خوبی استقبال می کنند. جایی که عرضه 
هر محصولــی در کمترین حالت قرار 

بگیرد، استقبال از آن هم به همان نسبت 
کمتر خواهد بود.بــه گفته تجار تنوع 
کتاب و مخاطب شناســی از مهم ترین 
مسائلی است که باید به آن توجه جدی 
شود؛ به این شکل که مجموعه افرادی 
که این فعالیت  را گزینش می کنند و در 
این کاروان های ســیار به اقصی نقاط 
می روند مطمئنا می توانند مشتری های 
جالبی پیدا کنند و در فرهنگ کتابخوانی 

بسیار موثر هستند.
دبیر انجمن قلم ایران گفت: توزیع 
عادالنه کتاب مدینه فاضله ای است که 
هنوز به آن نرســیده ایم؛ به گونه ای که 
در سیستان و بلوچستان، شهر های غیر 
دسترس خراسان شمالی و شهر هایی که 
به نوعی فقــر فرهنگی در آن ها وجود 
دارد نســل های جدیــد، میانی و قدیم 

کتاب در دسترسشان نیست.

به گفته تجار راه اندازی و برپایی 
کتابفروشی های سیار در مناطق محروم 
و دارای فقــر فرهنگی به رفع این فقر و 
دسترســی افراد به کتاب، کمک کننده 
خواهد بود. در غیر این صورت ســبب 
می شود با نبود کتاب مردم آن را نبینند، 

نخرند و مطالعه ای صورت نگیرد.
به نظر می رســد بــا برنامه ریزی 
دقیق و فکر شده به واسطه  بخش دولتی 

یا خصوصی می تــوان به اقصی نقاط 
کشور کتاب هایی با محتوای مناسب و 

جذاب ارسال کرد.
تجار معتقد است، در چندین سال 
گذشته که مثل شرایط کنونی شبکه های 
مجازی در میان مردم گسترش پیدا نکرده 
بودند و روزنامه ها اقبال زیادی داشتند 
افــرادی که اهل خوانــش روزنامه ها 
بودند مطلع می شدند که اتوبوس های 
طراحی و نقاشــی شده حامل کتاب از 
طریق کانون پرورش فکری کودکانان 
و نوجوانان در یک ســری روستا های 
کشــور حاضر شدند و به توزیع کتاب 
پرداخته اند، اما متاسفانه این برنامه ریزی 
دقیق و مستدام نبود، برای اجرای چنین 
طرحی الزم است در درجه اول از رسانه  
ملــی و در درجه  دوم از فضای مجازی 

استفاده شود.
کتاب فروشی سیار به عنوان مقوله  
فرهنگی چند جانبه که از دل مردم برآمده 
و انتهایش باز به مردم می رسد، نیازمند 
آن است که از نگاه کتاب فروش هم به 
آن نگاه شود. گرانی کاغذ و گران شدن 
کتاب، سنگینی کتاب ها و فشار جسمانی 
که به سبب جا به جایی کتاب ها در طول 
ســال بر فرد وارد می شود، از مهمترین 
مشکالتی است که افراد با این شغل را 

با خود درگیر خواهد کرد.
یــک کتاب فــروش ســیار در 
خصوص معضالت شغلش می گوید: 
کتاب فروشی سیار به عنوان یک شغل 

فرهنگی، اما بدون بیمه به دلیل حجم زیاد 
کتاب و سنگینی آن ها باعث فرسودگی 
بدنی ما می شود. اگر قصد داشته باشیم به 
این شغل به عنوان شغل دائم نگاه کنیم، 
باید به گونه ای فعالیت کنیم تا آســیبی 
که به بدنمان وارد می شــود کنترل شده 
باشــد. به روز و آگاه بودن در هر شغلی 
الزمه  فعالیت در این زمینه است؛ کتاب 
فروشی هم از این قاعده مستثنی نیست 
و یک کتاب فروش چه دائم و چه سیار 
باید برای موفق بودن در شغل خود فرد 
کتابخوانی باشد و از کتاب های جدید با 
خبر باشــد. چرا که مردم آگاه و جویای 
کتاب های جدید هســتند؛ به گفته یک 
کتابفروش ســیار، برای پاسخگویی به 
سواالت افراد و فروش کتاب حتما باید 
مطالعه داشت؛ بازه  سنی مخاطبان کتاب 
از ۱۵ تا ۴۰ سال است که اکثرا خواهان 
کتاب های انگیزشــی و روانشناسی و 

رمان و تاریخی هستند.
برای شــروع و راه اندازی کتاب 
فروشــی سیار مبلغ کمی به میزان ۵۰۰ 
هزار تومان نیاز است، اما متاسفانه سود 
این کار کم است و هزینه های زندگی به 
قدری افزایش یافته که کتابفروش فقط 
می تواند بخش اندکــی از هزینه های 
زندگــی را تامیــن کنــد. با توســعه  
فضای مجازی، گســترش رسانه های 
الکترونیکی و نیز گران شدن کاغذ و به 
تبع آن افزایش قیمت کتاب میزان عالقه 
افراد به خواندن کتاب کاهش پیدا کرده و 

جامعه ای با سرانه مطالعه پایین را تشکیل 
خواهیم داد، به همین سبب نیاز به شکل 
گیری محیط جدید برای ارائه  بیشتر و 
مناســب کتاب به مخاطبان آن بیشتر از 
گذشــته دیده می شود که وجود چنین 
کتابفروشــی هایی )سیار( خأل موجود 
در ادبیــات و کتــاب را به حد مطلوبی 
برطرف می کند. درست مثل اتفاقی که 
در ســینما رخ داد؛ چند سالی است که 
سینمای سیار با هدف عدالت فرهنگی 
در شهرستان های فاقد سینما به وجود 
آمده است تا با فراهم شدن فناوری الزم 
و تجهیزات قابل حمل افراد در مناطق 
محروم کشــور بتوانند فیلم های اکران 
شده را تماشا کنند. جشنواره های مردمی 
همانند جشنواره عمار محیطی است که 
سینمای سیار بیشتر در آن فعالیت دارد؛ 
اما تاثیر وجود سینما و کتابفروشی سیار 
در کشور به دائمی بودن چنین طرحی 
است که رها کردن آن در نیمه  راه باعث 

نابودی عدالت فرهنگی خواهد شد.
به گفته مدیر طرح سینما سیار در 
کشور مدیریت و اجرای آن از فروردین 
سال ۱۳۹۷ توسط سازمان امور سینمایی 
و ســمعی و بصری به انجمن سینمای 
جوانان ایران سپرده و حدود ۴۰ دستگاه 
سینما سیار در سراسر کشور راه اندازی 

شده است.
حال باید دید کتابفروشــی سیار 
هم، مانند سینمای سیار پیشرفت و در 

سراسر شهرهای ما رشد می کند یا نه؟

راه اندازی کتابفروشی سیار عاملی 
برای ایجاد عدالت فرهنگی

ترویج مطالعه از ضرورت های جامعه است و برای گسترش عدالت فرهنگی در مناطق محروم کشور 
باید از روش های نوین بهره گرفت.

کتاب فروشی سیار به عنوان مقوله  فرهنگی چند جانبه که از دل مردم برآمده و انتهایش باز به 
مردم می رسد، نیازمند آن است که از نگاه کتاب فروش هم به آن نگاه شود. گرانی کاغذ و گران 
شدن کتاب، سنگینی کتاب ها و فشار جسمانی که به سبب جا به جایی کتاب ها در طول سال بر 
فرد وارد می شود، از مهمترین مشکالتی است که افراد با این شغل را با خود درگیر خواهد کرد.

مردم با موسیقی بی کالم آشتی کنند
فرهنگ و هنــر- نوازنده قطعه 
موسیقی بی کالم »گذشتم« هدفش را 
پیشرفت و اعتالی هنر قانون نوازی در 
ایــران عنوان کرد و گفت: مردم باید با 
موسیقی بی کالم آشتی کنند و با شنیدن 
این نوع موســیقی ، سواد موسیقیایی 

خود را افزایش دهند.
قطعه موســیقی بــی کالم با نام 
گذشــتم بــا نوازندگی امیرحســین 
مختاری، مــدرس و نوازنده قانون و 
علی امره نوازنده کالرینت و اهل کشور 
ترکیه طی یکی دو روز گذشته منتشر 
شد. این قطعه چندمین قطعه موسیقی 
امیرحســین مختاری و بازنوازی یک 
قطعه ترکی  اســت. مختــاری که در 
ســال ۱۳۹۹با آیتاچ دوغان اســطوره 
قانون نــوازی ترکیه، اثر مشــترکی را 
اجرا کرده اســت این بار نیز با یکی از 
هنرمندان اهل کشور ترکیه قطعه ای را 
تولید و منتشر کرده است. با وی درباره 
ویژگی های قطعه جدیدش گفت وگو 
کردیم. مختاری اظهار داشــت: قطعه 
وازگچیــم  به معنی »گذشــتم«،  یک 
اثر معروف و قدیمی از ســزن آکسو 
آهنگساز و خواننده شناخته شده اهل 
ترکیه است. این اثر هنری باکالم، اگرچه 
یک قطعه قدیمی است، اما مردم ترکیه 
همچنان به شنیدن آن عالقه مند هستند 
و در کنسرت ها و مراسم های مختلف 
در ترکیه توســط خوانندگان مختلف 
اجرا می شــود. زیبایی و جذابیت این 
قطعه موسیقی انگیزه ایی شد تا تصمیم 
به اجرای آن به صورت بی کالم بگیرم. 
نتیجه کار نیز تولید و تنظیم یک موزیک 
ویدئو به نام گذشتم شد. این موزیک 
ویدئو در کشــور ترکیه و با همکاری 
علــی اِمره مالچــوک نوازنده ســاز 
کالرینت اهل کشــور ترکیه و مسعود 
همایونــی نوازنده گیتار الکتریک و با 
تصویربرداری اسماعیل محمودآبادی 

تولید شد.
وی درباره این که قطعه »گذشتم« 
در قالــب ملودی هــای ایرانی تنظیم 
شــده، گفت: خیر؛ ایــن قطعه کامال 
ملودی ترکــی دارد. چرا که اصل این 
قطعه برخواسته از فرهنگ مردم ترکیه 

اســت و طبیعتا اگــر در قالب ملودی 
ترکی نواخته شود بسیار زیباتر است. 
واقعیت این است که موسیقی ایرانی،  
ترکی و عربی وجوه اشتراک زیادی با 
هم دارند و حتی این قابلیت وجود دارد 
که با یکدیگر تلفیق شده و اثر جدیدی 
خلق شــود؛ اما به طور کلی موسیقی 
کالســیک عموما تلفیق نمی شود در 
حالی که موسیقی های پاپ غالبا قابلیت 
تلفیق شدن با موسیقی سایر کشورها 
را دارنــد. نوازنده ســاز قانون افزود: 
یکی از مهم تریــن مراحل تولید یک 
قطعه موســیقی تنظیم آن است، بهنام 
شــهرکی که یکی از تنظیم کننده های 
باتجربه و باسواد کشور است من را در 
تنظیم این قطعه همراهی کرده است. 
حدود ۵ سال است که افتخار دوستی 
و همکاری با بهنام شهرکی را دارم و جا 
دارد همیــن جا  از همه زحماتی که در 
تنظیم، میکس و مستر این قطعه کشیده 

است تشکر کنم.
وی درباره مزیت موسیقی بدون 
کالم نسبت به موسیقی با کالم توضیح 
داد: موسیقی بی کالم در ایران جایگاه 
خاصی در میان مــردم ندارد. مردم ما 
با موســیقی های با کالم به دلیل اینکه 
ارتبــاط کالمی با خواننده ی اثر برقرار 
می کنند، بیشــتر خــو گرفته و عالقه 
بیشتری به شنیدن قطعات موسیقی با 
کالم دارند. این در حالی اســت که در 
بیشتر کشورهای دنیا مردم برای شنیدن 
موســیقی بی کالم حتــی هزینه های 
ســنگینی بــرای رفتن به کنســرت  
پرداخت می کنند. اما واقعیت این است 

کــه در ایران نوازنده بــدون خواننده 
جایگاهی ندارد و نهادینه شــدن نظام 
خواننده ساالری باعث شده تا مردم از 
شنیدن موسیقی های بی کالم که غالبا 
هم بسیار زیباتر و دلنشین تر از موسیقی 

باکالم است محروم بمانند.
»در واقــع می تــوان گفــت که 
به واســطه غالــب بــودن فرهنگ 
خواننده ســاالری، اکثر مردم موسیقی 
بی کالم و سازمحور را کمتر درک کرده 
و عالقه ای به شنیدن آن ندارند. طبیعتا 
با چنین تفکری، برگزاری کنسرت های 
موســیقی، بدون خواننده، طرفداری 
نخواهد داشت. همین امر باعث شده 
که نوازندگان هم جایگاه واقعی خود 
را به دســت نیاورند« مختاری اظهار 
داشــت: عموما ســهم نوازنده ها از 
کنسرت موسیقی یک خواننده ممکن 
است یک صدم دستمزد یک خواننده 
از برگزاری کنســرت باشد و این یک 
اجحــاف بزرگ در حــق نوازندگان 
اســت. در حالی که در سایر کشورها 
نیمی از درآمد یک خواننده از برگزاری 
یک کنسرت در میان نوازندگان تقسیم 
می شــود. معتقــدم که مــردم باید با 
موسیقی بی کالم آشــتی کنند. باید با 
شنیدن موســیقی های بی کالم سواد 
موســیقیایی خــود را افزایش دهند. 
امیــدوارم مــردم از نوازنده ها بیش از 
پیش حمایت کنند. حتی دنبال کردن 
آنها از طریق فضاهای مجازی به نوعی 

حمایت از نوازنده ها است.
وی درباره همکاری با نوازندگان 
ترک گفت: من از کودکی به موسیقی 

ترکی و آواهای این ســبک موسیقی 
عالقه فراوانی داشــتم. همین عالقه 
باعث شــد تا طی ســفرهای مکرر به 
ترکیه و آشــنایی با نوازندگان ســاز 
قانــون این کشــور، بــا تکنیک های 
نوازندگی آنها آشنا شوم. از سال ۱۳۸۹ 
هــم تعدادی از نوازندگان به ســمت 
همکاری با نوازنــدگان ترک رفتند و 
کارهایی نیز در این دوران ساخته شد.

ســازنده قطعه موسیقی بی کالم 
گذشــتم بیان کرد: در واقع من و چند 
نفــر از نوازنــدگان قانــون، همزمان 
مشغول ساخت قطعات ترکیبی بودیم. 
در آن زمان من هم جزو افرادی بودم که 
توانستم سبک نوازندگی ۱۰ انگشتی 
را با ســفرهای مکرر به ترکیه و ارتباط 
با نوازنــدگان تــرک وارد ایران کنم. 
خوشبختانه در ادامه راه نیز نوازندگان 
چیره دســت دیگری این راه را ادامه و 

کارهای خوبی ارائه داده اند.
مختــاری دربــاره مشــقات و 
سختی های ســاخت و تولید موزیک 
ویودئوهایی بــی کالم گفت: یکی از 
ســختی های که معمــوال پیش روی 
فعاالن حوزه هنر و به ویژه موســیقی 
قرار دارد، فعالیــت در فضای رقابتی 
اســت. به طور کلی فعالیت در حوزه 
موسیقی، نوازنده یا خواننده را وارد یک 
عرصه رقابتی می کند. رقابت در ذات 
خود بستری برای پیشرفت و نوآوری 
است، اما در این میان گاهی نیز رقابت از 
مسیر اصلی خود خارج شده و موجب 
می شود که در یک فضا، رقابت به شکل 
منفی و همراه با حاشــیه اتفاق بیفتد و 
عده ای با ایجاد حاشیه و سنگ اندازی 
یا تخریب رقبای خود تالش می کنند 

مانع پیشرفت دیگران شوند.
وی گفــت: طبیعتا من هم در این 
مسیر از چنین گزندهایی در امان نبوده ام 
و همواره با موانع و مشــکالت زیادی 
روبه رو شــده ام؛ از مخالفت گرفته تا 
تخریــب. اما با این حال در تمام طول 
فعالیت هنــری خود، تالش کرده ام از 
حاشیه ها دور بمانم و هدفم را پیشرفت 
و اعتالی هنر قانون نوازی در ایران قرار 

دهم.

آیا سینماها جان می گیرند؟  فرهنگ و هنر- سینمای ایران 
در ســومین بسته اکران خود در سال 
۱۴۰۱، از صبح چهارشــنبه گذشته، 
فیلــم »چند می گیری گریه کنی ۲« و 
از ابتدای هفته آینده فیلم »علفزار« را 

به روی پرده می فرستد.
ســینمای ایران پــس از اکران 
نوروز و اکــران عیدفطر، با نمایش 
فصــل دوم کمدی چنــد می گیری 
گریه کنی و از ابتــدای هفته آینده 
با علفزار، از ســومین بسته اکران 
خود طی دوماه ابتدایی امســال 

رونمایی می کند.
پــس از ناکامی هــای 
جــدی کــه در دو اکران 
ابتدایی امسال رقم خورد 
و ســبب شــد تا گیشه 

سینماها، انتظارات را برآورده نکند، 
حاال این دو فیلم جدید، امیدواری ها 
نســبت به افزایش میزان اســتقبال 

مخاطبان را بیشتر کرده است.
چند می گیری گریه کنی 2

فصل نخســت این کمدی در 
سال ۸۴ ساخته و در همان سال نیز فرم 
جشنواره را پر کرد. کمدی بی ادعایی 
که با انتخاب شــدن در بخش رقابتی 
توجهات  بیست وچهارم،  جشنواره 

بسیاری را به خود جلب کرد. 
فیلم در همان ســال بــا اقبال 
باالیی از جانب منتقدان مواجه شــد 
و توانست ســیمرغ نقش مکمل را 
برای حمید لوالیــی و دیپلم افتخار 

هیات داوران را برای شاهد احمدلو، 
کارگــردان فیلم به ارمغــان بیاورد. 
فصل دوم این کمدی، در ســال ۹۸ 
جلــوی دوربین رفت. در این فصل، 
علی توکل نیا کــه در فصل اول فیلم 
در مقام تهیه کننــده بود، کارگردانی 
را بــر عهده دارد. البتــه که فیلم دو 
بازیگر اصلــی خود یعنی ابوالفضل 
پورعــرب و حمید لوالیی را در این 
فصل حفظ کرده است. اشپیتیم آرفی، 
حامد آهنگی، محیا دهقانی و عباس 
جمشــیدی فر، دیگر بازیگران این 

فیلم هستند. 
داســتان این فیلم به پسر آقای 
شایســته مربوط است که پس از ۳۰ 

ســال دوری از وطن، در سودای به 
دســت آوردن ارثیه پدری، به ایران 
بازمی گردد غافــل از اینکه نمی داند 
برای تصاحب ارثیه، باید ۷ مراســم 
عزا برای ۷ خانواد بی بضاعت بگیرد 
به طــوری که خودش هــم در این ۷ 
مراســم، حضوری تاثیرگذار داشته 

باشد.
با توجه به استقبال خوبی که از 
فصل نخست این فیلم به عمل آمد و 
خاطره خوبی که مخاطبان از این فیلم 
دارند، احتمــال موفقیت فصل دوم 
فیلم هم بسیار باالست. پیش فروش 
بلیت های فیلم تا صبح امروز، به مرز 
۳۰ میلیون تومان رسید که این مبلغ، 

از فروش روزانه برخی فیلم هایی که 
اکنون در حال نمایش هستند، بیشتر 

است.
علفزار

نخستین ساخته سینمایی کاظم 
دانشی در حالی قرار است از ابتدای 
هفته آینده به روی پرده برود که قرار 
بود اکران رســمی فیلم از ۱۸ خرداد 
رقم بخورد اما بــه دلیل پائین بودن 
کف فروش فیلم ها، اکران این فیلم، 

به ابتدای هفته آینده تغییر کرد.
فیلمی که در جشــنواره ســال 
گذشته فجر حسابی درخشید و با ۱۳ 
نامزدی و دریافت ۴ سیمرغ، کارنامه 
درخشانی از خود به جای گذاشت. 
فیلم همچنین در نظرسنجی مردمی 
جشنواره نیز با اختالف بسیار اندکی، 

در رتبه ســوم جدول ایســتاد و در 
فروش جشــنواره نیز بسیار خوش 
درخشید. علفزار که پیش از این خود 
را برای اکران نوروزی آماده می کرد، 
۴ روز قبــل از اکــران عمومــی، از 
فهرست اکران بیرون آمد و با دریافت 
پروانه نمایــش جدید، خود را برای 
اکران عمومــی آماده می کند. فیلمی 
که با توجه به اســتقبال قابل توجهی 
که از آن در زمان جشــنواره به عمل 
آمد، یکی از امیدهای گیشــه در این 
روزهای نه چندان مطلوب سینماها 

به شمار می رود.
در تجربــه جدید تهیه کنندگی 
بهرام رادان، پژمان جمشــیدی، سارا 
بهرامی، ستاره پسیانی و ترالن پروانه 

به ایفای نقش پرداخته اند.
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