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نگاهیبهکتاب»ننگسالی«
بهقلمفائزهدرهگزنی

 روزگاری که حجاب 
و روضه جرم بود

حجاببهعنوانیکیازنمادهایجامعهاســامی
هموارهمطرحبودهوهستودراینمیان،دربرخی
ازدورههایتاریخیفــرازوفرودهاییراهمتجربه
کردهاست؛ازجملهدرتیرماه1314کهواقعهمسجد
گوهرشاداتفاقافتادومردمعماباماجرایکشف
حجابتوسطرضاخانمخالفتکردندوبسیاریاز
افرادیکهدرمسجدگوهرشادتحصنکردهبودند،
جانخودراازدســتدادند.بعدازآنواقعه،پیامد
ایناتفاقدرشــهرهاوروســتاهایمختلفکشور
خودرانشاندادومأمورانحکومتعمًابهکشف
حجاببانوانمســلمانایرانیپرداختندومتعاقب
آن،برخیآیینهایمذهبــیازجملهروضهخوانی
همبــامحدودیتهاییمواجهشــد.درزمینهاین
موضوعتاریخیتحقیقاتوپژوهشهایمتعددی
انجامشــدهکهیکیازآنها،ازسویجبههفرهنگی
انقاباســامیصورتگرفتهوطیآن،خاطرات
مردممحلهعلیقلیآقایاصفهانازدورانکشــف
حجاب،ممنوعیتروضهوقحطیجمعآوریودر
قالبکتاب»ننگســالی«بهقلمفائزهدرهگزنیاز
سویانتشاراتراهیارچاپومنتشرشدهاست.برای
تهیهمطالباینکتابکهبیشتردرقالبمصاحبهبا
افرادیاستکهخاطراتیازآندوراندارندوبرخی
همخاطراتیازمادربــزرگودیگربزرگانخانواده
دارند،افرادیبهعنوانمصاحبهگردرمراحلتحقیق
وتنظیمکتــابباپروژهحاضرهمــکاریکردهاند؛
ازجمله،هاجــرصفائیه،نرگسلقمانیان،رســول

احمدی،فائزهدرهگزنیومهدیتاجیانی.
درپیشــگفتارکتابننگســالیآمدهاســت:در
ســالهایآغازینقرنچهاردهمکهمصادفبودبا
رویکارآمدنرضاماکسیم،ایراندرمسیرجدیدی
قرارگرفت.اینمســیررامنورالفکــریغربزدهبا
طراحیانگلیسواتکابهمسلسلپهلوی،پیشروی
ملتایرانگذاشتکهقراربودادامهراهکشورهای
اروپاییوتمدنغرببرایایرانمترقیونوینباشد
وبرایرســیدنبهمقصودازمتحدالشــکلکردن
لباسها،ممنوعیتروضه،کشــفحجابزنانو...
گذرمیکرد.جامعهدینیوســنتیایرانطبیعتابا
اینجریانضددینیومنحطمقابلهکرد.طلیعهاین
مقابلهفرهنگیدرتیر1314درمســجدگوهرشاد
رقمخوردوبیــشازصدهانفــرازمتحصنیندر
مسجدگوهرشــادبهشهادترســیدندومخفیانه
درگورهایدســتهجمعیدفنشدند.اینتازهآغاز
ماجرابود.مقابلــهومقاومتفرهنگیمردمدربرابر
قانونممنوعیتروضهواتحادالبسهوکشفحجاب
رضاخانیازسال1314تاسقوطحکومترضاخان
درشهریور7،13۲0سالطولکشید.دراینسالها
بســیاریاززنانعفیفازترسقانونمترقیکشف
حجابازخانهبیروننیامدند،ازتحصیلبازماندند،
بیمارشدندوبسیاریبابیماریدرخانهشانازدنیا
رفتند.هزارانزنایرانیزیرچکمهقزاقهامجروح
وحتیشهیدشــدندوهزاراننفرازمردمایراناز

برگزاریمجالسروضهمحاکمهومنعشدند.
فصلاولکتاب»ننگسالی«باعنوان»پردهنشین«به
ناگفتههاییازروزهایکشفحجاباختصاصیافته
ودرآنیادآوریمیشــودکهنخستینزمزمههای
تغییرلباسدرســال1306آغازشــد.۲9اسفند
1306خانــوادهرضاشــاهبرایحضوردرمراســم
تحویلسال،بدونحجابکاملبهزیارتحضرت
معصومه)س(رفتند.خبراینجسارتبهگوشمردم
وشیخمحمدتقیبافقیرســیدکهازروحانیانقم
بود.ابتدابهخانوادهشاهپیامدادکهاگرمسلمانید،
نبایدبااینوضعحضوریابید،اماوقتیدیدپیاممؤثر
نبود،شخصابهحرمرفتوبهخانوادهشاهاخطارداد.
رضاشاهباشنیدناینخبر،بهقمرفت.باچکمهوارد
حرممطهرشــدوبافقیرابهفحشوکتکگرفت.
بافقیدســتگیروازقمتبعیدشــد.ایننخستین
مخالفتآشکاررضاشاهباروحانیانبود.گامبعدی،
رســمیکردنتغییرلباس،یعنیتبدیلاینطرح
بهقانونبودکهدردســتورکارقرارگرفتوالیحه
آنتقدیممجلسشد.باتصویبشدنطرح،طبق
نظامنامهلباسمتحدالشــکل،لباسرسمیمردان
شد؛کاهپهلوی،لباسکوتاهاعمازنیمتنهیقهعربی
بایقهبرگردان،پیراهنوشلوار.روحانیانهمازاین
قاعدهمســتثنانبودند.مگرچندطبقهخاصمثل
مراجعتقلید،مجتهدان،طابمشغولبهتحصیل
فقهوچندگروهدیگر،بقیهروحانیاننیزبایدبادادن
آزمونوتصدیقوزارتمعارف،برایپوشیدنلباس
جوازدریافتمیکردند.اثرگذاریروحانیتبرمردم
برکسیپوشیدهنبودواینقانونمیتوانستازقدرت
آنانبکاهد.مردمکهعزممأمــورانپهلویرابرای
اجرایاینقانونجدیدیدنــد،ابتداتاشکردند
راههاییبهجزتمردازقانونرادنبالکنند؛راههایی
مثلگرفتنمجوزوقرارگرفتنذیلاستثناها.باسفر
رضاشاهبهترکیهومشاهدهوضعیتآنکشور،روند
کشفحجابشتاببیشتریگرفت؛طوریکهدر
تیر1313،طبقدســتوریبهوزیرفرهنگوقت،
علیاصغرحکمت،خواستاراقداماتیدرزمینهرفع
پوششزنانشد.بهاینمنظور،کانوننسوان)زنان(
باحضورزنانیازطبقهمرفهجامعهتشکیلشدودر

مدحبیحجابیکوشید.
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 مردی که 
خبر شهادت می داد

»غامحسنحدادزادگان«دردهه60مسئولیت
رساندنخبرشهادتبهخانوادههاراداشت

»وکالت حکیم« 
يا»والیت فقیه« ؟! 

مروریبرگفتارهایسیدمحمدمهدیمیرباقری
درنقدتئوریوکالتحکیم

 خواندن 
با چشمان بسته
آیاعرضهکتابهایصوتی

بازارتازهایبرایمطالعهدرایرانخواهدبود

 سلمان
در مجلس  

نمایشــگاهی از ادوات و 
لباس های ساخته شده برای 
سریال »سلمان فارسی« 
در محل دائمی نمایشگاه 
خانه ملت، واقع در راهروی 
صحن علنی مجلس شورای 

اسالمی برپا شده است.
به گــزارش همشــهری، 
نمایشگاه سریال در حال 
ساخت »سلمان فارسی« 
به مدت یک هفته به همت 
اداره کل امــور مجلــس 
صداوسیما در مجلس برپا 

شده است.
آشنایی با تجهیزات، وسایل 
تهیه شــده  لباس های  و 
برای این ســریال، بخشی 
از نمایشــگاه را تشکیل 
امکان  می دهد. همچنین 
تماشای بخش هایی از پشت 
صحنه سریال به نویسندگی 
و کارگردانی داوود میرباقری 

فراهم است.
در این نمایشــگاه با نصب 
۱۰ مانکــن و نمایش لباس 
شخصیت های مختلف این 
سریال- از فرماندهان سپاه 
روم تا جادوگــران قبایل 
بدوی- جزئیاتی از طراحی 
لباس و تجهیزات به نمایش 

درآمده است.
پاپوش های دوران ساسانی 
و بیزانسی، ابزارآالت قرن 
ششم میالدی، تجهیزات 
جنگــی قبایــل لخمی و 
غسانی، ظروف شیشه ای، 
فلزی و سفالی عصر ساسانی 
و بیزانســی و ده ها وسیله 
ساخته شده در 24 کارگاه 
تولید تجهیزات ســریال 
سلمان فارسی در شهرک 
ســینمایی ایران )غزالی( 
ازجمله وســایل نمایش 
داده شده در این نمایشگاه 
اســت. همچنین بیش از 
4۰ تابلو عکس بر دیوارهای 

نمایشگاه نصب شده است.

 سهیل اسعد 
 دبیر عمار 

 ســهیل اســعد، دبیــر 
جشنواره  ســیزدهمین 

مردمی فیلم عمار شد.
همشــهری،  گزارش  به 
شورای سیاســتگذاری 
جشــنواره مردمی فیلم 
عمار، در بیانیه ای از انتخاب 
سهیل اسعد به عنوان دبیر 
این  دوره  ســیزدهمین 

جشنواره خبر داده است.
تبلیغ آکادمیک اسالمی و 
سخنرانی در دانشگاه ها، 
حضــور در شــبکه های 
تلویزیونــی و رادیویی، 
شرکت فعال در برنامه های 
گفت وگوی ادیان و تقریب 
مذاهب اسالمی، برقراری 
ارتباطــات دیپلماتیک و 
همچنین انجام مناظرات 
علمی از فعالیت های سهیل 
اسعد در این سال ها بوده 
است. ســهیل اسعد با نام 
اصلی »ادگاردو روبین« که 
سابقه داوری بخش مستند 
ادوار گذشــته جشنواره 
عمــار را نیــز در کارنامه 
فارغ التحصیــل  دارد، 
دکتــری رشــته تمدن 
اسالمی از دانشگاه بیروت، 
دانش آموخته فلســفه و 
عرفان اسالمی از دانشگاه 
 ) ص ( لمصطفــی معه ا جا
است و تاکنون در بیش از 
3۰ کشــور جهان ازجمله 
آرژانتین، برزیل، کلمبیا، 
اکوادور، ونزوئال، شیلی، پرو، 
بولیوی، کاستاریکا، اسپانیا، 
انگلیس و اســکاتلند به 
تبلیغ اسالم پرداخته است. 
مرحوم نادر طالب زاده، دبیر 
ادوار پیشین این جشنواره، 
اردیبهشت ماه سال جاری، 
بر اثر بیماری درگذشــت. 
سیزدهمین دوره جشنواره 
مردمی فیلم عمار، 
همچون سال های 
گذشــته در ایام 
بزرگداشت حماسه 
مردمــی »9دی« 

برگزار می شود.

ساختارشکنی در میدان 
حسنبزرا،کارگرداننمایشمیدانی»جهانبانو«ازدومینتجربهاشمیگوید

نمایش میدانی »جهــان بانو« به تهیه کنندگی علی 
اســماعیلی و کارگردانی حســن بزرا درباره زنان 
اثرگذار اســت که از ابتدای خلقت تا زمان حال را 

دربرمی گیرد. 
روایت این نمایش از خلقت حضرت حوا آغاز شده 
و تا زمان حضرت معصومــه)س(و همچنین زنان 
نقش آفرین تاریخ معاصر ادامه پیدا می کند. »جهان 
بانو« تازه ترین نمایش میدانی اوج  اســت که بعد از 
3نمایش میدانی دیگر که در این ماه ها اجرا شده بود 
در بوستان والیت روی صحنه می رود. بزرا پیش از 
این »تنهاتر از مسیح« را هم اجرا کرده بود.اجرای 

این نمایش تا 25آبان ماه ادامه دارد.

این نمایش دومین کار شماست که در بوستان 
والیت اجرا کردید. ایده نمایش »جهان بانو« از کجا شکل 

گرفت؟
طرحابتدایــینمایش»جهانبانو«ازســال97آغازشــد.بعد
ازآنشــروعبهطراحیونوشــتنکردیمامامابینکاربهدلیل
حساسیتهاییکهوجودداشــتوقفههاییمیافتادوکارهای
دیگریرابرایاجرادرنظرمیگرفتیم.درواقعمتنیکپروســه
3،۲سالهراطیکردتاآمادهشد.ازاردیبهشتامسالماکارپیش

تولیدراآغازکردیمواینشبهااجرامیشود.
 باتوجه به اینکه داســتان بــه موضوع زنان 
می پردازد با چه نگاهی ســراغ این ایــده رفتید و زنان 

روایتگر داستان شما شدند؟
کلیتمحتواینمایشدربارهموضوعتأثیــرزناندرطولتاریخ

است.داستانازحضرتحواشروعمیشــودوهرکدامازبانوان
تاریخسازرابهصورتگزیدهوبخشهاییکهفکرکردیمقابلبیان
وقابلتصویراست،نشاندادیم.کلیتاتفاقایناستکهمندر
خودنمایشهمبهعنواننویسندهچیزیکهمطرحکردماززبان
شــخصیتاصلیبودوگفتمکهمابنانداریمحرفیراالقاکنیم

بلکهراهراازبیراههنشاندادیموبقیهدریافتهابافطرت
مخاطباست.دراصلراهنوررابیانکردیم،چون

باالخرهدرهرکدامازاینشخصیتهایکاتفاق
ویژهالهیوجوددارد.گذشتوفداکاریساره
رامیبینیم،درآسیهحامیبودنوشجاعت
رامیبینیمودرهاجرازخودگذشتگیرا،تا
میآییمومیرسیمبهاتفاقروزوبهمبحث

کروناکهبهپرستارانشریفپرداختیم.
 چرا در بخشی که سراغ تاریخ 

معاصر رفتید برخالف سایر دوره ها مشخصا 
شخصیت شناخته شده ای را نمی بینیم؟

تعمدخاصینبودهولیواقعیتایناستکهنمیشوداینکاررا
کرد.آنقدرزنانموفقوزناندرجهیکبودندکهنمیشدبهشکل
گزینشیعملکنیموامکاناینکهازشخصیتخاصینامببریم
نبود؛هرشخصیرامیگفتیماینبحثپیشمیآمدکهچراسراغ

دیگرینرفتیم.

پس به خاطر دوری از حواشی این کار را کردید.
بله؛ممکنبودهربرداشــتوصحبتیبشود.نکتهدیگراینکهما
درهمینفاصلهبیانمیکنیمکهاالنهمزنانموفقوبینظیری
هســتند،اماالزامایکزنموفقیکبانویآســمانینیســتتا
بااوقیاسکنیمولــیمیتواندبهیکجهانبانوتبدیلشــود،
نمونهاشهمپرستاراندورانکرونابودندکهباشهادتشان

جهانبانوشدند.
 باتوجه به حضور شخصیت های 
مطرح در داســتان که زندگی هرکدام 
قابلیت داستانی مجزا دارد، برای رسیدن 
به این روایت با این سیر زمانی طوالنی  از 
چه منابعی اســتفاده کردید و خط سیر 

داستان برچه اساسی شکل گرفت؟
اگربخواهــممنابعرانامببــرمخیلیزمانگیر
خواهدبوداماکارهاییکهتهیهمیشودآثاریاست
کهمتنتابهمرحلهاجرابرسدمرتبتوسطکارشناسانمختلف
خواندهوازنظرمحتوادربخشهایمختلفرصدوتأییدمیشود
تابهاجرابرسد.دراینکارهمهمیناســت؛چندکارشناسدر
حوزههایمختلفنقدوتوصیههاییداشتندوچونسوژهموضوع
حساسیداشتطیاین3،۲ســالآنقدرپرورشپیداکردوورز

دادهشدتایکمحتوایدرستبرایاجراتهیهشود.

 نمایش »جهان بانو« به شکل میدانی کار شده و 
کار میدانی سختی های خودش را دارد، کارگردانی این اثر 

چطور شکل گرفت و به این ساختار رسیدید؟
ایننمایشواقعاکارسختیبود.ابعادوسیعوآیتمهایبسیارزیادو
دکورهایسختداشت.نمایش»جهانبانو«بهدلیلطراحیبسیار
ویژهوخاصیکهدارد،کاررابسیارسختمیکند.ازطرفیکارکردن
درمحورزنانسختاستومابرایاجراییکنمایشمیدانیکاررا
خیلیگستردهپیشبردیم.بهنظرمچنیناتفاقیدرنوعخودشنه
درایرانوآسیاکهحتیدرجهانبینظیراستومننمونهاشرادر
جهانندیدهامکهچنیناتفاقیبیفتد.خیلیدرکشورهایمختلف
رصدکردمامااینفرمنمایشمیدانیکهاالنکارمیکنیمواقعاهیچ
کجاوجودندارد.چوناینفرمیکفرمبسیارایرانیومعادلفکراست.
 مدتی اســت در حوزه آثار نمایشی تولیدات 
میدانی تازه ای به اجرا درآمده، شــما هــم در این حوزه 
فعالیت کردید، بازخورد مخاطب را در مواجهه با این نوع 
از نمایش ها چطور می بینیــد؟ باتوجه به اینکه متفاوت از 
قالب های دیگر نمایش اســت که معموال دیدیم مخاطب 

توانسته با این فضای تازه ارتباط برقرارکند؟
چندسالیاســتتولیدواجراینمایشمیدانیآغازشده،زمانی
نمایش»شــبآفتابی«آقایبهزادپوربودکهبعدهاتبدیلشدبه
»ستارهصبح«.درگذشــتهیکنمایشتعریفونوشتهمیشدو
درطولسالمرتبهمانراتکرارمیکردند.امابههمتمؤسسه
ققنوسوسازماناوجاالنپروژههایمختلفیداریممانند»روشنای
شبتار«کهبهتازگیاجراشدواالنهم»جهانبانو«.مادرایننوع
نمایشبهیکساختارشکنیدستزدیموکارهایمتنوعبامحتوا
وفرممتفاوتاجرامیکنیم.ایناتفاقجدیدیاستکهتماشاچی
آنرامیپسنددونیازداردایناتفاقبیفتد.خداراشکرکهدراین
حوزهجاافتادهایموکارهایمتفاوتیازماومؤسسهدیدهوشناخته

شدضمناینکهبااستقبالفوقالعادهایمواجه
شدهاست.

سازماناوجبامستند»برزخیها«بهشانزدهمیندوره

جشنوارهسینماحقیقتمیآید.مستندبرزخیهابهمستند
کارگردانیوتهیهکنندگیعارفافشارآخرینمراحل
فنیاشراطیمیکند.اینمستندکهبهموضوعتاریخسینمایبعداز
انقابوماجراینخستینفیلمتوقیفیسینمایایرانمیپردازد،آماده

حضوردرشانزدهمینجشنوارهبینالمللیسینماحقیقتشد.
مستند»برزخیها«درباشگاهرویادتولیدشدهومحصولسازمانهنری
رسانهایاوجاست.برزخیهاساختهشدهدرسال13۵۸واکرانشدهدر
سال1361یکیازجنجالیترینفیلمهایســینمایایراندردههاول
انقاباست؛فیلمیبهکارگردانیایرجقادریکهآخرینقابمشترک
تعدادیازستارگانســینمایقبلازانقابنیزهســت.فردین،ناصر
ملکمطیعی،سعیدرادوایرجقادریدرفیلمیکهقراربودنقطهاتصال
گروهیازفعاالنسینمایفارسیبافضایانقابیآنسالهاباشد،عما
ضدخودعملکردند.فیلمتوقیفشــدوبعدهاتعــدادیازبازیگرانش
ممنوعالکارشدند.برزخیهایکسالقبلازشروعجنگتحمیلیساخته
شــد،ولیصحنههایجنگیفیلمکهمحصولتخیلفیلمنامهنویسو
برداشتشازفیلم»دوازدهمردخبیث«بودوقتیپساز3سالتوقیفروی
پردهآمد،رنگیازواقعیتبهخودگرفتهبود.فیلمدرسال1361وبااصرار
مهدیکلهر،معاونسینماییوقت،اکرانعمومیشدکهاقبالگسترده

سینماروهارادرپیداشت.مردمامکانتماشایفردیندرشمایلمردی
انقابیراازدستندادند؛چنانکهحضورتوامانناصرملکمطیعی،ایرج
قادریوسعیدراددرکنارفردینتجربهایمنحصربهفردبودکهبعداز

آنهمدیگرتکرارنشد.
روزنامههایسیاسیدرسال1361نوشــتههایتندوتیزیعلیهفیلم
منتشــرکردندوهنرمندانجوانانقابیایکهدرحوزههنرواندیشه
اســامیحضورداشتندبهرهبریمحســنمخملباف،علممخالفتبا
برزخیهارابرافراشتند.باملتهبشــدنفضا،نهتنهابرزخیهاتوقیف
شدکهعبدالمجیدمعادیخواههمازوزارتارشادکناررفت.عبدالمجید
معادیخواه،وزیرفرهنگوارشاداســامیوقتنیزدرگفتوگوییکه
باخبرآناینداشتهاســت،روایتجالبیازایناتفاقاتدارد:»آنزمان
یکدعوایمفصلیبهوجــودآمدکهازآقایمخملبافدرآنشــرکت
داشتندوعلیهمنموضعمیگرفتندتاآقایمســیحمهاجری.دعوابر
سراکرانفیلم»برزخیها«بود.اینمسئلهخودشیکپروندهاستکه
جنجالزیادیدرستکردوبههمهجاازجملهمجلسهمکشیدهشد.
بسیجیهمعلیهبندهراهافتادکهبخشــیازآندرمطبوعاتآندوران
هست؛هممطبوعاتیکهآقایخاتمیادارهمیکردند،مثلکیهانبهما
میتاختندوهمامثالآقایمخملباففریاد»وااســاما«سرمیدادند.
درآنهیاهوهیچکسنیامدببیندکهاصًاداســتانفیلم»برزخیها«

چیست.«معادیخواهدرآنزمانبه۲دلیلازاکرانفیلمحمایتمیکند؛
نخســتبهدلیلمحتوایفیلمکهاعامهمکاریبازیگرانسرشــناس
سینمایپیشازانقاببامردموانقاباســامیبودودلیلدومهم

حفظحرمتامضایوزیریبودکهبهتهیهکنندهمجوزساختاین
فیلمرادادهبودوتهیهکنندهبهاعتبارایــنامضا10میلیونتومان
ســرمایهگذاریکردهبود.معادیخواهروایتیهمازجلســهایکهبا

آیتاهللخامنهایکهآنزمانرئیسجمهوربودند،داشــتهاست،ارائه
میدهد.

اومیگوید:»کهایشانرادرجریانمسئلهقراردادموفشارهاراهم
توضیحدادم.نظرایشاناینبودکهبهصرفحضوریکبازیگردر
فیلمنبایدجلویاکرانآنگرفتهشودواگرفیلماشکالیازنظر

محتواییندارد،میتوانداکرانداشتهباشد.«
مهدیکلهردرگفتوگوییباســینمارسانهگفتهاست:
»روزیکهماجلویفیلمبرزخیهاراگرفتیم،وزیروقت
کهآقایمعادیخواهبود،رفتپیشحضرتآقاکهآن
زمانرئیسجمهوربودند.بامنتماسگرفتوگفت:
آقایخامنهایمیگویندبهدلیلبازیکردنفردین
نبایدجلویفیلمگرفتهشود.اگرفیلماشکالیدارد،
اشکالشرابرطرفکنیدوفیلمرانشانبدهید.بازی
کردنفردیناشکالیندارد!«حاالوپساز4دههاز

جنجالهایبرزخیهاماجرایتوقیفاینفیلم
دستمایهمستندیشدهکهسازماناوجآنرا

تهیهکردهاست.

مستند»برزخیها«بهشانزدهمیندورهجشنوارهسینماحقیقتمیآید

روایت اوج از آخرین فیلم فردین

از همه اقشار، مخاطب داریم
 از آنجا که هنر بازتاب اتفاقاتی است که در جامعه رخ می دهد همزمانی اجرای آن با اتفاقات امروز جامعه که به نوعی 

زنان در آن پررنگ هستند، ارتباطی دارد؟ این نزدیکی تأثیری روی نمایش گذاشته است؟
نه به آن شکل. جالب است ما از همه قشری تماشاگر داریم و مخاطب ما صرفا قشر مذهبی و چادری جامعه نیست؛ 
مخاطبان زیادی هستند که وقتی به تماشای نمایش می آیند ظاهر متفاوتی دارند. باتوجه به سابقه مؤسسه سیمای 
ققنوس وقتی این مؤسسه کار جدیدی معرفی می کند مخاطب می گوید حتما کار جذابی خواهد بود و برای تماشا 
می آید. همزمانی اجرای این نمایش با جریانات امروز کشور هم کامال اتفاقی است. دغدغه این کار از سال 9۷ شکل 
گرفت و وقتی ما پیش تولید کار را شروع کردیم اتفاقات این روزها درجریان نبود. حتی یک پروسه 4 ماهه برای 

ساخت دکور داشتیم.  

مکث


