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داستان

از علیرضا و بهروز افخمی تا کارگردان
«ستایش» در ماراتن ماه رمضان

در بهــاری دلکش،
آقــای اوجــی بــا
شا ســیبلند ش ،
پیــچ و خمهــای
را
عیسی بزرگزاده زاگــرس
نویسنده
یکییکــی پشــت
ســر میگذاشــت.
معلــوم نبــود از
کجــا میآیــد و بــه کجا مــیرود ولــی هــر آن به
زردکوه نزدیکتر میشــد .در یک دوراهی ،کنار
جــادهایســتاد .در آیینه ،نگاهی به دختر و پســر
خردســالش کــه روی صندلی عقــب در خواب
و بیــداری بودنــد ،انداخــت و چون شــاعری در
ژرفای آن همه ســادگی گم شد .سپس نگاهش
را به جلو ،ســوی همســرشچرخانــد .کتابی در
دســتش بود ولی نمیخواندش؛ به دوردســت
مینگریست و در امتداد بینهایت ،لحظهها را
بایگانی میکرد - .میگویی برویم؟ همســرش
پاسخ داد« :فرار چاره کار نیست ».اوجی موافق
عزیز من ،همیشه فرار از مشکل ،اولین
نبود «نه ِ
راهــکار اســت - ».ایــن حــرف هــا از رام کننــده
بــزرگ طبیعــت بعید اســت .با لبخنــد گفت و
بیدرنــگ ادامه داد« :باید این تابو را بشــکنی».
اوجــی گفت« :همــه چیز را گفتــه بــودم؛ ُرک و
پوســت کنده .هرکاری الزم بود انجام شد .فقط
زور کســی به آنها نرسید - ».گذشت زمان هیچ
ِ
چیــزی را حل نمیکند - .مطمئنم میتوانی با
آن روبهرو شوی .این بار من و بچهها هم کنارت
هســتیم .لبخندزنان به اوجی دلگرمیمیداد.
راهی دره «بازفت» شدند .در مسیر ،یکی دو جا
ِ
برای تماشــای اللههای واژگون ایستادند .کمی
حوالی «چمن گلی» بســاط عروســی
پیشتــرِ ،

برپــا بــود .از ســیاه چادری بــزرگ که بــه آن گل
منگلیهــای رنگی آویختــه بودند ،صدای ســاز
و ُد ُهــل و پایکوبــی میآمــد و بیــرون از آن چند
بختیاری میانسال ،چوقا و َدبیت به تن ،ایستاده
ِ
بودند.
 آخ جــون! عروســی! دختــر با فریــاد از پدرمیخواســت نگــه دارد تــا عروســی را ببیننــد.
اوجی حرفی نداشــت ولی میدانســت که مادر
ســاز مخالــف میزنــد .نرمنرمــک بــه «جــاده
پــروژه» رســیدند .اوجی رو به همســرش گفت:
«خودش اســت .همان جــادهای که ســاختیم؛
برای آن پروژه!» همسرش سری جنباند ،جوری
که یعنــی خبــر دارد .لَختی بعد بــه پروانهزاری
رســیدند .دشــتی فراخ ،پیش رویشــان پدیدار
شــد کــه پنــداری جــاده بــه دو نیمــش میکرد.
ناگهان پروانهای به شیش ه جلوی ماشین خورد؛
در دم لِــه شــد و بقایــای اندامش روی شیشــه و
دقیقاً پیش چشــم راننده پخش شــد .اوجی به
سرعت شیشهشــور ماشــین را به کار انداخت و
کلیــد برفپاککن را زد ،اما شیشــه تمیز نشــد.
پروانههای دیگر ،دســته دسته ،از پی هم آمدند
و یکییکی در شیشــه شکســتند .دست و پایش
را گم کردَ .
نفســش بند آمد - .اینجا نباید جاده
ً
دائمی ســاخته میشــد .اصال این منطقه برای
اینجــور کارهــا مناســب نیســت .همســرش بــا
لبخنــدی کم رنــگ پاســخ داد« :ســخت نگیر؛
اتفاق در جاده عادی اســت؛ از پنچری و خرابی
تــا تصــادف - ».بابــا تند نــرو ،پروانهها آســیب
میبیننــد؛ آن هــم نــه یکــی دو تا؛ یــک عالمه!
اوجــی پرســید« :چیــزی گفتــی عزیــزم؟» چند
کیلومتــر بعــد از تالقــی دشــت و کوهســتان،
عالئم هشــداردهند ه پلیس از خطر ریزش کوه

نرســید ».و بعد از کمی مکث ادامــه داد« :اولین
راهکار مهندســی ،فرار از مشــکل است .نباید بی
دلیل در برابر طبیعت گردنکشــی کــرد ».اوجی
بیســت دقیقهای در ســکوت رانندگی کــرد تا آن
که یکباره در شــانه راه ترمز زد .حین پیاده شدن،
نگاهش را نصفهنیمه به صندلی عقب چرخاند
َ
خطرناکند؛
ن جا بمانید .ماشینها
و گفت« :همی 
تو جاده نیایید».
لحظاتی در ســکوت گذشــت - .همه چیز در
یک آن اتفاق افتاد؛ در یک عروسی در سیاهچادر،
رنگــی زیبا.
بیــرون روســتا ،بــا همــان آویزههــای ِ
خــودش چــه زیبــا تصویرش میکــرد! «آمــد؛ با
نانی داغ در دســتش که به رهگذران کنار چشمه
تعارف میکرد .با خندهای که بر قرص صورتش
خــط میانداخــت؛ خطــی که تــا ابدیــت امتداد
داشــت و آنســویش ناپیدا بــود .زن بــا لبخندی
کمرمق گفت« :چشــمچران! ...مشــخص است
کــه خیلی به همکارت نزدیک بودی .شــاعر هم
شدی ».مرد طعم طعنه را حس کرد .بویژه آنکه
زن نیز شــاعرانه ادامه داد« :پس از سالها ،هنوز
زخمش بر جان تو تازه اســت ».به آرامی دستان
زن را گرفــت .و همــه چیز را به ســکوت و جادوی
نگاه ســپرد .لختی گذشت - .بهار بود .آن شب تا
صبح ،ســنگین باران بارید .برفهــا هم در حال
آب شــدن بودنــد .کــوه و دامنه خیس شــده بود.
گرم
خاک هم که سست بود .ما در «جاد ه پروژه» ِ
کار بودیم که با بی ســیم خبر دادنــد .خودمان را
اینجا رســاندیم .دیدیم به جای چشمه ،دریاچه
درست شده است .زن غریبانه به چهر ه مرد نگاه
میکــرد .به پهنای صــورت خیس بــود .چقدر از
اشک؟ چقدر از باران؟ نمیشد فهمید .لبهای
زن بــر صورتش رقصیــد «غصه نخور .مطمئنم

آنهــا فرصتــی بــرای عاشــقی خواهند داشــت».
مــرد چند قدمــی پیــش رفت و بــه کــوه و دامنه
پردرختش اشــاره کرد« :کــوه را ببین که چقدر پر
از خشــم اســت .مانند جوجهتیغی ورم کــرده...
لعنتی انــگار ،بطنش تکان میخورد .میخواهد
ببلعد .اینبار نه»...
 عزیزم ،داری هذیان میگویی .توهم داری. ایــن منحنیها مثل یک تابلوی نقاشــی ،آدمرا ســحر میکند .مرد دلش میخواست تا سر بر
شــان ه زن بگذارد - .همه چیــز را گفته بودم؛ ُرک
و پوســت کنده .دیگران هم گفته بودند .هرکاری
هــم الزم بود انجام شــد .چند کیلومتــر آن َورتر
زور کســی بــه آنها
شــهرک ســاخته بودنــد .ولی ِ
نرسید.جابهجانشدند...بایدبابرنوبهسراغشان
میرفتم؛مثلخودشان.خسارتشکمتربود.زن
گفت« :نمیشود هر کســی که به حرفش گوش
ندهند برنو دست بگیرد ،میشود؟» مرد مکثی
کرد و گفت« :خب ،چیزهایی میدانســتم؛ ولی
ایمان نداشتم ».کمی بعد به ماشین بازگشتند.
این بار اوجی جای همسر نشست .همسر آهسته
میرانــد .دختــر منگ و مضطرب میخواســت
از آنچه میگذشــت ســر دربیاورد .تابلویی رنگ
و رو پریــده در آن گوشــه دیــد .نیمهبلنــد خواند
«روستای مدفون پروانه زار؛ محل زنده به خاک
شــدن  ۵۲نفــر!» در بهاری دلکــش ،آقای اوجی
چ و خمهــای زاگــرس را
بــا شاســیبلندش ،پیــ 
یکییکی پشــت سرگذاشــته بود .معلوم نبود از
کجــا آمده و به کجا مــیرود ولی اکنون کنار تابلو
اســت .جــرأت ندارد بــه آن نــگاه کنــد .میداند
دره خطرناک اســت و زرد کوه در کمین؛ گرگ و
میش غروب اســت و دید کم؛ باید حواســش به
جاده باشد.
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سریال تازه او برمیآید این سریال هم فضایی مأورایی دارد و طبق اطالعات منتشر شده
بــه نقد عرفانهای کاذب میپــردازد« .دودکش  »2برزو نیکنژاد و «زیر خاکی  »2جلیل
ســامان دیگر گزینههای شــبکه یک برای پخــش در ایام ماه رمضــان بودند که به پخش
نرسیدند .در این سریال با عنوان اولیه «دعوت نحس» آرش مجیدی ،رضا توکلی ،نسرین
نکیسا ،مرتضی کاظمی ،افسانه چهرهآزاد ،علی دهکردی ،خیام وقار کاشانی و ...حضور
دارنــد .در خالصه داســتان «احضار» به تهیهکنندگی محمودرضا تخشــید آمده اســت:
مائده و زهره دختر عمه و دختر دایی یکدیگر هستند .آنها همراه با دو نفر از دوستان خود،
سوسن و شکیبا ،برای یک سفر تفریحی عازم شمال شدهاند .گرچه هر چهار نفر ظاهراًاز
دوستان صمیمی یکدیگر هستند اما یکی از آنها نسبت به مائده حسادت میورزد و دل
خوشی از او ندارد .این سفر بهانهای میشود تا کینهورزیهای او برمال شود.
بچهمهندس-۴شبکهدوسیماهمچونرمضانسال 97و 99سریال«بچهمهندس»
راآمادهپخشکردهاست.فصلچهارماینسریالدوغایببزرگدارد.اولیعلیغفاری
کارگردانسهفصلاولاستکهبهدلیلساختفیلمسینماییگروهتولیداینسریالرادر
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فراموشی

تلــخ

اگر شــما هم فکر میکنید فیلمها دیگر آنچنان درخشــان نیستند و
شــما را ســر ذوق نمیآورند و با دیدنشــان حیرت نمیکنید ،فیلم
«پــدر» میتوانــد نگاهتان را عوض کند .یکی از نامزدان اســکار که با
ستایش بیشتر منتقدان ســینمایی جهان مواجه شده است« .پدر»
قصه تلخی دارد؛ مواجهه با آلزایمر و زوال عقل .فیلمی که میتواند
بــا بــه تصویر کشــیدن لحظات خاصــی از این مواجهــه نفستان را
حبس کند .داســتان درباره پیرمردی است که به آلزایمر دچار شده
و حــاال خودش و دخترش باید با آن زندگی کنند .این مواجهه را در
کشــمکشهای درونی ذهن پیرمرد میبینیــد و نگرانیهای دختر.
آلزایمــر ،زندگــی فرد بیمار و اطرافیانش را کامــاً دگرگون میکند و
«پدر» این دگرگونی را بخوبی به تصویر کشــیده اســت .فلوریان زلر
در اولین تجربهاش در ســینما این فیلم را براســاس نمایشــنامهای

ëëپدر
ëëکارگردان :فلوریان زلر
ëëبازیگران :آنتونی هاپکینز،
اولیویا کولمن ،مارک
گیتیس ،اولیویا ویلیامز
ëëسال ساخت2020 :
از خــودش بههمیــن نام کارگردانــی کرده و یک اقتباس ســینمایی
است که موفق هم شده است .یک نسخه سینمایی از کاری تئاتری
کــه بــا بازیهای درخشــان و صحنه آرایــی و دیالوگهــای خوب نه
تنها خســته کننده نیســت که جذاب هم از آب درآمده اســت .یکی
از مهمتریــن نقــاط قــوت «پدر» بــازی عالی آنتونی هاپکینز اســت
کــه نشــان میدهــد در  82ســالگی هنــوز یکــی از بهتریــن بازیگران
ســینمای جهان اســت .او بخوبی توانســته درگیریهــای ذهنی فرد
مبتــا بــه آلزایمــر را به تصویر بکشــد و بــازی بینقصــش لحظات
عاطفــی خاص ایــن بیماری را بخوبی خلق کرده اســت .البته بازی
خــوب اولیویــا کولمن هم بــه تکمیل این تصویر بســیار کمک کرده
است .همه اینها باعث شده «پدر» از آن فیلمهایی باشد که بعد از
دیدنش نفس راحتی میکشید و ذوق میکنید.

رمانی پر کشش و سراسر آشوب
کتابستان

تازهترین اثرهوشنگ ابتهاج همزمان با سالروزتولدش اسفند سال گذشته منتشرشد ،آلبومی
با عنوان «تا صبح شب یلدا» با شعرخوانی این شاعربزرگ وآثارآهنگسازان برگزیده موسیقی
کالسیکدنیا؛درمیانشاعراننامدارایران،نامامیرهوشنگابتهاجوغزلهایاوارتباطدلنشینی
با موسیقی ایرانی دارد؛ «سایه» سایه سارزیبای شعر و موسیقی دهه پنجاه و حتی سالهای بعد
آنبودوآشناییدلنزدیکباصدایمردم،واینصدایعاشقانهواجتماعیدراغلبشعرهای
اوبهوضوحشنیدهمیشودمانندآنچهدر«ایرانایسرایامید»...باصدایمحمدرضاشجریان
میســراید یــا درآنجا که ارغــوان را فرامی خواند و می گوید«:ارغوان شــاخه همخون جدا مانده
من آســمان تو چه رنگ اســت امروز؟ آفتابی ست هوا؟ یا که گرفته اســت هنوز؟»...یا آن زمان
که بهدنبال معشــوق خود میگــردد و می گوید« :تو ای پری کجایی؟ کــه رخ نمینمایی  /ازآن
بهشــت پنهان ،دری نمیگشــایی »...و این نجوای عاشقانه با نوای ســازهمایون خرم و صدای
حسینقوامیدرتاریخموسیقیماندگارشد،یادرحماسهایدیگر«ایعاشقان»رامیسراید«:ای
عاشقان،ای عاشقان پیمانهها پر خون کنید وز خون دل ،چون اللهها رخسارهها گلگون کنید»...
شعری که مورد توجه آهنگسازان بزرگ ایران همچون محمدرضا شجریان ،حسین علیزاده و
کیهان کلهرقرارگرفت و آثارزیبایی خلق کرد و دیگراشعاراوکه همچنان طراوت موسیقی ایران
استوجانمایهآهنگسازانوخوانندگاندیروزوامروزوحتی
موسیقیکالسیکغربی.
هوشنگ ابتهاج پا درنود و چهارمین بهارزندگی اش
گذاشته ،اما همچنان کالمش بر موسیقی جاری است.
امــا آنچه دراین آلبوم پیــش روی مخاطبان قرار گرفته
قطعاتی همچون «کاروان» با موسیقی «سمفونی شماره
 ،۲موومــان اول» اثــر آرام خاچاطوریــان« ،بــرای روزنبرگ
ها» بــا موســیقی «اورتوراگمنــت» اثربتهــوون« ،زمین» با
موسیقی «سمفونی شماره  ،۳۹موومان اول»اثر موتزارت،
«بازگشــت» روی موسیقی «سرناد  ،۸.opموومان ســوم» اثربتهوون« ،شبگیر» روی موسیقی
«تریپل کنســرتو ،موومــان اول» اثر بتهوون« ،ای فردا» روی ســمفونی شــماره  ،۸موومان اول
اثر بتهوون« ،برســواد ســنگفرش راه» روی سمفونی شــماره  ،۵موومان اول اثرماهلر« ،مرگ
دیگر»روی ســمفونی شــماره  ،۴موومان اول اثر بتهوون« ،شــاد باش» روی موســیقی «رقص
گل»اثرچایکوفســکی اســت که بخشــی ازمجموعه «تا صبح شــب یلدا» را تشکیل میدهند.
بخش دیگراین آلبوم قطعات «بوسه» روی آداژیو «کول نیدری» اثرماکس بروخ« ،تشویش»
رویکنسرتوویولن،مووماندوماثربتهوون«،مرثیهجنگل»باموسیقیسمفونی«فانتاستیک-
موومان اول» اثربرلیوز« ،پردگی»با موســیقی سمفونی فانتاستیک ،موومان سوم» اثر برلیوز،
«پرندهمیداند»باکنسرتوویولن،مووماندوماثرچایکوفسکی«،آزادی»رویسمفونیشماره
 ،۹موومان اول اثربتهوون و «کیوان ســتاره بود» روی ســونات شــماره  ۵برای ویولن و کالوسن،
مووماناولاثرباخاستکهموردتوجهعالقهمندانموسیقیکالسیکخواهدبود.
ëëتاصبحشبیلدا
ëëهوشنگابتهاج
ëëناشر:کانونفرهنگیهنرینیداوود
ëëسال:اسفند99

پارتیتور

نداسیجانی

میگفــت .اوجی باز ســرعت کم کــرد .راهداری
موقتاً جاده را بســته بود تا ماشینها را به طرف
فرعی کوتاهی هدایــت کند -بفرما! نگفتم این
ِ
منطقه برای اینجور کارها مناسب نیست!
چیزی نگذشــت که اوجی پــس از پیچی 90
درجــه ،یکبــاره ردیفــی از ماشــینها را در چنــد
قدمــی خود دید« .یواشتر عزیزم! مگر خودت
نمیگویی جاده خطرناک است؟» اوجی از یک
راهدار پرســید« :چه اتفاقی افتاده؟» « -دیشب
باران سنگینی باریده .کوه و دامنه خیس است،
خاک هم سست .خطر ریزش کوه وجود دارد».
همســرش گفت« :بپرس کجا؟»  -سه کیلومتر
جلوتر کوه ریخته اســت؛ راه رودخانه را بســته و
دریاچــهای کوچک پشــتش درســت کــرده .آب
جــاده را بنــد آورده اســت .حدود یــک کیلومتر
جلوتر بایــد از «جاد ه پروژه» خــارج و وارد جاده
قدیم شــوید .اگر با احتیاط برانیــد ،راه امنتری
است .اوجی زیر لب گفت« :بله ،امنتر!» دختر
متعجبپرسید« :پدر ،این همان جادهای است
که شما درست کردید؟»
 دخترم ،ما این جاده را فقط برای دسترسیبه پروژه و حمل تجهیزات و ماشین آالت سنگین
درســت کردیــم .قــرار نبــود جــاد ه اصلی شــود.
اســمش رویــش اســت «جــاد ه پــروژه - ».یعنی
ممکــن اســت ما تــو ایــن جــاده بمیریــم؟ مادر
مهربانانه و با لبخند پاسخ داد« :نه دخترم ،قرار
نیست کسی بمیرد ».اوجی زیر لب چیزی گفت.
نامفهوم بود .همسرش به او نگاهی انداخت ولی
چیزی نگفت .باالخره وارد جاده قدیم شــدند- .
خب ،خیالم راحت شــد! اوجی با آرامش گفت:
«این منطقه برای اینجور کارها مناســب نیست.
قبــاً هم گفتم .دیگران هم گفتند .کســی زورش

کافه نما

«سایه» و نویدی از«تا صبح شب یلدا»
خبرنگار

سریال

راز  پروانهزار

فرهنگــی /با گذر از ایام نوروز و فروکش کردن بحثها درباره ســریالهای ویژه عید ،حاال
آرام آرام بــا نزدیــک شــدن به ماه مبارک رمضــان ،تدارک تلویزیون برای این مناســبت
مورد توجه قرار گرفته اســت .ماه رمضان دومین ماراتن تلویزیون در سریالســازی است
و ساعات فراغت پس از افطار جزو ساعتهای طالیی پخش تلویزیون است .بخصوص
در دو ســال اخیر که بحران کرونا ،رســالت تلویزیون را سنگینتر کرده و توقع این است که
بیش از گذشته برای پاگیر کردن مخاطب جلوی قاب تلویزیون تالش شود .از چهارشنبه
 25فروردین ،ماه رمضان آغاز میشــود و برخی شــبکهها از جمله شــبکه یک ،دو و ســه
سیما تیزر سریالهایشان را روانه آنتن کردهاند اما هنوز بهصورت رسمی گزارش کاملی از
کم و کیف سریالهای ماه رمضان از سوی صداوسیما منتشر نشده است .آنچه میخوانید
اخباری اســت بــر اســاس گمانهزنیهای رســانهای یا اطالعاتــی که ازبرخی شــبکههای
تلویزیونیاعالمشدهاست.
احضار -علیرضا افخمی کارگردانی است که نامش به سریالهای مأورایی گره خورده
استاز«اویکفرشتهبود»و«پنجمینخورشید»تا«پنجکیلومترتابهشت».آنچهازتیزر

مریمشهبازی
خبرنگار

اگــر عالقهمند هســتید در کنــار ترجمههای محمود حســینی زاد از
ادبیات آلمانی به ســراغ آثار تألیفیاش هم بروید این رمان را هم
فراموش نکنید؛ بویژه صفحه آخرش را حتماً بخوانید تا مصداقی
از گفتهاش را در آن بیابید .آنجا که گفته «بیست زخم کاری» را طی
سالهای  84تا  94نوشته و بارها بازنویسی اش کرده! بیست زخم
کاری تقریباً یک دهه در انتظار کسب مجوز بوده و حسینیزاد طی
آن ســالها چندین مرتبه آن را خوانده و بخشهایی را از نو نوشته
اســت .بخشــی از تغییرات نشــأت گرفته از حساسیتهایی هستند
کــه از او در ترجمههایش هم ســراغ داریم و
البتــه بخــش مهمتری هم متناســب با
شــرایط روز جامعه اعمال شدهاند .از
نــگاه و عقیــده حســینی زاد در بحث
تألیــف و حتــی ترجمــه کــه بگذریم
«بیســت زخــم کاری» را منتقــدان
از خواندنیتریــن آثــار
فارســی
داســتانی
اخیــر
دهههــای
میداننــد؛ داســتانی
پــر کشــش دربــاره
مفاســد اقتصادی
کــه برخــی آن

را در زمــره معــدود رمانهــای گانگســتری ایرانی قــرار میدهند و
عــدهای دیگر هم معتقدند که میتــوان آن را در جایگاه تریلرهای
فارســی بررســی کــرد .پیــش از آنکه ســراغ
ایــن رمان بروید خوب اســت کــه بدانید با
ماجرایــی برآمده از زمانــه خودمان طرف
هســتید؛ رمانی پر تعلیق و سراســر آشــوب
کــه تا مدتها بعــد از اتمام هــم بهراحتی
دســت ازسرتان برنمیدارد .ماجرای رمان
حســینی زاد در ایــن کتــاب درباره فســادی
اســت کــه چنــد ســرمایهگذار بــزرگ آن را
رقمزدهانــد« ،بیســت زخــم کاری» درباره
مردی اســت که راه ســلطه گری را درپیش
گرفتــه ،البتــه ایــن رمــان تنهــا داســتان او
نیســت ،شــخصیتهای دیگری هم در آن
حضور پررنگ دارند که آنها هم به شــکلی ëëبیست زخم کاری
تدریجــی گرفتار فســاد میشــوند؛ حرصëë ،نویسنده:محمود
حسینیزاد
کشــتن و قدرتطلبــی از ویژگیهایــی
ëëناشر:چشمه
هســتند که در جایجای رمــان خودنمایی
میکنند .محمود حســینی زاد در «بیســت
زخم کاری» داســتانی خواندنی را در بســتر یک رئالیسم پرشتاب و
خواندنی پیش روی خوانندگان گذاشته است.

فصل چهار همراهی نکرده و احمد کاوری کارگردان «وارش» و «شرم» جایگزین او شده
است .غایب دوم روزبه حصاری است که با ایفای نقش جواد جوادی به محبوبیت رسید و
آنطورکهسعیدسعدیتهیهکنندهاینمجموعهتلویزیونیگفتهبهدلیلدرخواستهای
نامتعارف و غیرحرفهای از گروه کنار گذاشته شده و محمدرضا رهبری جایگزین او شده
است .ثریا قاسمی ،فرهاد قائمیان ،مهشید جوادی ،سیما خضرآبادی ،سهند جاهدی،
کورشسلیمانی،عبدالرضااکبریو...دیگربازیگراناینسریالهستند.
یاور -گزینه پخش رمضانی شــبکه  3ســیما را تیم تولید «ســتایش» ســاختهاند .سعید
ســلطانی به همراه اصغر نعیمی کارگردانی و آرمان زرینکوب تهیهکنندگی را برعهده
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دارد .در کنــار داریــوش ارجمنــد که نقش اصلــی یعنی «یــاور» را برعهده دارد ،ارســان
قاســمی ،محمد حاتمــی ،زهرا ســعیدی ،شــبنم فرشــادجو ،امید علیمردانــی ،فقیهه
سلطانی ،مهوش افشارزاده ،اسماعیل محرابی از دیگر بازیگرانی هستند که در این سریال
حضور دارند .این ملودرام اجتماعی در  ۳۰قســمت در حال تولید اســت و آنطور که در
اخبار آمده قسمتهای معمایی و تِم جوانمردی دارد.
رعــدوبــرق -اوایــل ســال  98بود کــه بهروز افخمــی از قصد خود برای ســاخت ســریال
تلویزیونی درباره ســیلهای نوروزی آن ســال خبر داد .حاال با گذشت دو سال این سریال
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برای پخش از شــبکه تهران آماده شــده اســت .آنطور که پیش از این خود افخمی گفته
بود ســریال فضایی کمدی  -حادثهای دارد و در اســتانهای لرستان ،خوزستان ،گلستان
و تهران تصویربرداری شــده است .محمد فیلی ،مهران رجبی ،شهین تسلیمی ،مختار
سائقی،شهرامقائدی،مهدیزمینپرداز،مرتضیکاظمیو...ازجملهبازیگرانیهستند
که جلوی دوربین این سریال رفتهاند.

