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تالش فوالد مبارکه در مسیر خودکفایی 
توسعه زیرساخت های کشور

اصفهان – مرادیان: محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: امروز در شرایطی هستیم 
که دشــمن به دنبال تزریق ناامیدی در جامعه است و 
تالش می کند تا جوانان و آحاد مردم را از حل مشکالت 
مختلفی نظیر تأمین انرژی، آلودگی هوا، اشــتغال و... 
ناامید کند که در این زمینه تالش هایی هوشمندانه را در 
دستور کار قرار داده و تالش می کند این مشکالت را به 
صنعت نسبت داده و مردم را در برابر صنعت قرار دهد.

نکته قابل توجه این است که صنعت می تواند بسیاری از 
این مشکالت را حل کند. فوالد مبارکه به عنوان صنعتی 
پیشرو و مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر تالش 
می کند تا عالوه بر تولید فوالد و خودکفایی کشــور در 
این زمینه، برای توسعه زیرساخت های کشور و افزایش 
رفاه مردم تالش کند و در این مسیر گام های استواری 
برداشته است.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افزود: 
جامعه باید صنعــت را در کنار خود حس کند و فوالد 
مبارکه تالش می کند این اتفــاق را رقم بزند تا تالش 
دشــمن ناکام بماند. در سال های گذشته نیز قدم هایی 
نظیر جمع آوری پســاب شهرهای اطراف و بازچرخانی 
و تصفیه پساب انجام  شده که در نتیجه نسبت به یک 
دهه قبل، مصرف آب به نصف کاهش یافته است. این 
در حالی است که تولید نیز افزایش یافته و با این اقدام 
بهداشت رودخانه افزایش یافته است و تا سه سال آینده 
با پروژه های متعددی که تعریف شده برداشت آب خام 
به صفر می رســد.طیب نیا خاطرنشــان کرد: با اجرای 
طرح های فوالد مبارکه از سال گذشته، بیش از ۲۵۰۰ 
نفر مشغول به کار شــده اند و عالوه بر این با برگزاری 
آزمون استخدامی، فرایند استخدامبیش از ۱۱۰۰ نفر تا 
پایان امسال تکمیل می شود. همچنین بیش از ۲۰۰۰ 
شغل دانش بنیان با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی 

و دانشگاه ها ایجاد می شود.

خط شكنی فوالد مبارکه با دوبرابر کردن 
ظرفیت انرژی خورشیدی کشور

اصفهان – معصومه قاسمی: معاون رئیس جمهوری در 
آیین عملیات اجرایی احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق 
خورشــیدی در استان اصفهان اظهار کرد: فوالد مبارکه 
در راســتای عمل به مســئولیت اجتماعی خود، برای 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر پیش قدم شده و اقدامات 
ارزشــمندی انجام داده است که به همین خاطر از این 

شرکت برای برداشتن این گام بلند تقدیر می کنیم.
آییــن عملیات اجرایی احــداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه 
برق خورشــیدی در اســتان اصفهان با حضور معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور، استاندار اصفهان، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر)ساتبا(، مدیرعامل فوالد مبارکه و 
جمعی از مدیران و مسئوالن کشوری و استانی در سالن 

همایش های دانشگاه کوهپایه برگزار شد.
در مراسم کلنگ زنی این اَبَرپروژه که روز پنج شنبه ششم 
بهمن ماه سال ۱4۰۱ در منطقه کوهپایه اصفهان انجام 
شــد، میثم لطیفی، معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: 
فوالد مبارکه در راســتای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود، برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر پیش قدم شده 
و اقدامات ارزشمندی انجام داده است که به همین خاطر 
از این شرکت برای برداشتن این گام بلند تقدیر می کنیم.

ســیدرضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان، در این  آیین 
اظهار داشت: یکی از مشکالتی که در سال های گذشته 
گریبانگیر مردم استان بوده آلودگی هواست و استان را 
با تعطیلی های مکرر مواجه کرده اســت. هرچند یکی 
از راهکارها برای حفظ ســالمت مــردم محدودیت در 
تردد و آموزش اســت، ولی همه مأموریت های ما سلبی 
نیســت.مرتضوی افزود: آغاز عملیــات اجرایی احداث 
نیروگاه خورشــیدی نیز گواهی بر سخنان ماست. طی 
برنامه ریزی های انجام شده، در سال گذشته تفاهم نامه ای 
با ســازمان انرژی های تجدیدپذیر کشور برای ایجاد 4 
هزارمگاوات منعقد شــد که امروز شاهد اجرای عملیات 
اجرایی ۱۰۰۰ مگاوات از آن در اســتان اصفهان هستیم 
تا این استان گام بلندی برای تولید انرژی پاک در کشور 
بردارد.محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر )ساتبا( نیز اظهار کرد: فوالد مبارکه 
با خط شکنی در زمینه تولید انرژی های تجدیدپذیر، ۶۰۰ 
مگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی و ۲۰۰ مگاوات از 
طریق انرژی بادی تولید می کند.معاون وزیر نیرو افزود: 
نیروگاه های خورشیدی کوچک و متوسطی که در استان 
اصفهان در حال احداث هســتند تا دو ســال آینده به 

بهره برداری می رسند. 

خبر

همدلــی| فاطمه صفت زاده - هفت ســال 
گذشت! از گذشته تا اکنون، در همه ی آیین ها 
و سرزمین های مختلف، عدد هفت رمز بوده و 
است. هفت سالی بود که جشنواره ی مناطق 
در جشنواره های بین المللی تئاتر فجر برگزار 
نمی شد و جای خود را به راهکارهای دیگری 
ســپرده بود؛ راهکارهــا و فرآیندهایی که 
رضایت هنرمندان تئاتر را در پی نداشــت و 
این هنرمندان هنرهای نمایشــی مطالبه گر 
بودند.  برگزاری مجدد جشنواره های مناطق 
دکتر کاظم نظری به عنوان مدیر کل اداره ی 
کل هنرهای نمایشی به این مطالبه ی بر حق 
ویژه  نگاهی  نمایشــی  هنرهای  هنرمندان 
کرد و جشنواره های مناطق در چهار استان 
کرمانشاه، بوشــهر، مازندران و فارس و در 
پهلوانی«  برگزار شدند.»عرفان  دی ماه 1401 
بازیگر، مدرس دانشگاه و منتقد هنری در دو 
مازندران  و  کرمانشاه  منطقه ای  جشنواره ی 
به عنوان منتقد حضور داشــت. او هم چنین 
تنهــا فردی بود که در یکی از ســی وچهار 
جشنواره ی اســتانی امسال، در مقام منتقد 
فعال بود. با پهلوانی به گفت وگو نشستیم تا 
و داوری  ایشان،که سابقه ی پژوهش  نگاه  از 
دارند، برگزاری آن ســه جشنواره را بررسی 

بکنیم.

 آقــای پهلوانی، حال وهــوا و کارکرد دو 
مازندران  و  کرمانشاه  منطقه ای  جشنواره ی 
و جشنواره ی اســتانی قم را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در آغــاز یکایک چندصد هنرمند و دســت اندرکار 
هنری را که برای برگزاری جشنواره های منطقه ای، 
آن هــم پس از هفت ســال، کوشــش فراوانی را 
به انجام رســانیدند و چراغ آن را روشــن کردند، 
ســپاس ویژه می گویم. از یاد مبریم که ما به لحاظ 
اجتماعی و اقتصادی در شــرایط ویژه ای هستیم و 
برگزاری جشنواره ها با دشواری های فراوانی همراه 
اســت. من به عنــوان منتقد در دو جشــنواره ی 
منطقه ای کرمانشاه و ساری حضور داشتم و تالش 
هنرمندانه ی بیش از ســی گروه هنری را از بیش از 
پانزده استان زیبای ایران به تماشا نشستم. افزون بر 
آن باید به عرض و آگاهی خوانندگان این گفت وگو 
برسانم که امسال ســی وچهار جشنواره ی استانی 
تئاتر برگزار شــد و گویا من تنها فــردی بودم که 
به عنوان منتقد در یکی از این جشــنواره ها حضور 
یافتم و پیش تر دو نمایش برگزیده ی جشــنواره ی 
تئاتر استان قم را که در جشنواره ی منطقه ای شیراز 
هم اجرا داشتند به تماشا نشسته ام. برگزاری چنین 
جشــنواره هایی می توانند تاثیر فرهنگی بسزایی بر 
جامعه داشته باشند. از ژرفای دل و جان آرزو دارم 
روزبه روز بر تماشاگران آفریده های هنری ارائه شده 
در جشنواره ها افزوده بشود تا تاثیرگذاری فرهنگی 
آن ها از نگاه چگونگی و چندی گسترش و افزایش 
یابد. یادآور می شوم که از پانصد سال پیش از میالد 
مسیح )ع( تا کنون، از جشنواره های دیونیزوسی که 
به گفتاری خاستگاه هنر تئاتر بوده اند تا امروز، یکی 
از بارزترین و برجسته ترین کارویژه های جشنواره ها 
ارائه و عرضه ی دستاوردهای نو و تازه ی هنری بوده 

و است.
 به نظرتان ارائه ی این دســتاوردها در چه 

زمینه ای نمود بیش تری دارد؟
این مهــم را می شــود در دو زمینــه ی محتوا و 
ساختار مورد بررســی قرار داد. در زمینه ی محتوا 
می توان در ساحت اندیشه به سوژه هایی پرداخت 
که هنرمندان پیش تر بــه هر دلیلی نگاه و درنگ 
کم تری بر آن ها  داشته اند یا سوژه هایی که پیش تر 
به آن ها پرداخته شــده اســت، ولی می شــاید و 
می برازد که با رویکرد و نگاهی نو به آن ها بپردازیم. 
در زمینه ی ســاختار و زیبایی شناسی نیز باید به 
این نکته توجه داشته باشــیم که دانش، فناوری 
و پیشرفت های علمی می توانند یاری گر هنرمندان 
برای طــرح گفتمان هــای نو و تــازه ی هنری و 

خردگرایانه باشند.
 رســیدن به این دستاوردها چگونه ممکن 

است؟

می بایست هنرمندان پیوند و ارتباط ژرف تر، بهتر 
و بیش تری را با جامعه داشــته باشند و با نگاهی 
شــناخت گرایانه و آینده پژوهانه پیش بینی بکنند 
که در آینده ی نزدیک و حتی دور، چه ســوژه ها و 
گفتمانی، چه در ساحت اندیشه و محتوا و چه در 
ساحت فرم و ساختار مورد نیاز و ضرورت است تا 

دقیق تر و جزیی تر به آن ها پرداخته شود.
 در میان آثار جشــنواره چنین نگاهی را 

شاهد بودید؟
شــوربختانه در بیش تر نمایش های جشنواره های 
یادشده، این کمبود را احساس کردم و هنرمندان، 
چنان که شایسته و برازنده است، دستاوردهای نو 
و تازه ی هنری را چه در محتوا و چه در ســاختار 

ارائه نکردند.
 دلیل کم بودن یا نبودن آثاری با نگاه نو را 

چه می دانید؟
گمــان دارم کیفیت ارتبــاط هنرمندان با جامعه، 
مــردم و پیرامون خود مطلوب و کافی نیســت. از 
همین روی، نمی توانند محرک های الزم را دریافت 
کنند و پاســخ هنرمندانــه و نوآورانه ی خود را به 
آن محرک هــا ارائه بدهند. از یــاد مبریم که هنر 
ناب و راســتین، پیوند و ارتباط ژرف و ناگسستنی 
بــا خالقیت و نوآوری دارد و راه های کلیشــه ای و 

پوسیده، ما را به آبادی های تازه نخواهند رساند.
 به نظر شــما اهمیت و جایــگاه آموزش 
هنرمند در روند خلق اثر نوی  هنری چیست 

و کجاست؟
نباید بدیــن مهم که می فرماییــد، به عنوان یک 
گزاره ی کلی نگریست، بلکه می شاید که با یک نگاه 
آسیب شناســانه ی دقیق و جزیی، به این بپردازیم 
که هنرمندان جوان تر، در چه بخش هایی بیش تر 
نیازمند آمــوزش یا به مفهمومــی بهتر، پرورش 
هستند. برای نمونه با بررسی بیش تر نمایش های 
اجراشــده در دو جشنواره ی منطقه ای کرمانشاه و 
ساری و نیز جشنواره ی تئاتر استانی قم، با یادکرد 
این نکته که فرهنگ کشور ما بیش تر یک فرهنگ 
شــنیداری است و در زمینه ی شعر و موسیقی در 
جهان نامدارتر هســتیم،گمان می کنم اهمیت فن 
بیان برای بازیگران ما چند چندان اســت. شاید بر 
همین مایه است که در بسیاری از نمایش های ما 
پیوند واژگانی و ســخن، بارز و برجسته است و به 
دیگر گفتار دیالوگ محور هســتند اما شوربختانه 
بازیگران، به ویژه بازیگــران جوان تر، آن چنان که 
شایسته و بایسته است از فن بیان خوبی برخوردار 
نیســتند. نکته ی درخور درنگ و اندیشه ی دیگر، 
نمایشنامه نویســی  هنر  به  آسیب شناســانه  نگاه 
این روزهای ســرزمین ســپندمان است، بیش تر 
نمایش نامه های ارائه شده در جشنواره های یادشده 
کاســتی های جدی ســاختاری و تکنیکی دارند. 
بــرای نمونه بیش تــر این نمایش نامه هــا یا اصاًل 
داستان ندارند یا داستان دراماتیک آن ها دیر آغاز 
می شــوند. در بســیاری از آن ها تکلیف قهرمان و 
ضدقهرمان، درگیری الزم دراماتیک و مســاله ی 

اصلی نمایش نامه چندان روشن نیستند.
 در زمینه ی کارگردانی نمایش ها چه چالشی 

بیش تر توجه شما را جلب کرد؟

نکتــه ی درخور درنگ و اندیشــه ای که باید بدان 
بپردازم بحث میزانسن است؛ ایجاد جذابیت بصری 
و تنوع دیداری تنها کارکرد میزانسن نیست، افزون 
بر ایجاد گیرایی و دگرگونگی دیداری، میزانســن 
باید در راســتای انتقال معنا و عواطف صحنه هم 
عمل کند. چالش میان شــماری از دارندگان نگاه 
و اندیشــه بر ســر اصطالحی که می خواهم از آن 
یــاد کنم به جای خود امــا اصطالح رایجی وجود 
دارد کــه می گوید فالن نمایش، رادیویی اســت، 
یعنی می توان چشــم ها را بست، به گفت وگوهای 
نمایش گــوش کرد و نکته ی درخــوری را هم از 
دست نداد. این یعنی میزانسن های نمایش ارزش 
افزوده ای بر نمایشنامه و کارکرد دراماتیک الزم را 
ندارند. شــوربختانه در بسیاری از نمایش های سه 
جشنواره ی قم،کرمانشاه و مازندران، میزانسن فقط 
در راستای ایجاد تنوع بصری و بدون برخورداری از 
ارزشی افزوده بر کالم و واژگان نمایش نامه بودند. 
همچنین میزانســن های این نمایش ها در راستای 
انتقال معنا و عاطفه و ایجاد الیه های ژرف ساختی 
اجرا تاثیر الزم را نداشتند. پیشنهاد و خواهشم نگاه 
جدی تر به طراحی میزانسن برای نمایش ها است. 
از یاد مبریم که با یک نگاه آسیب شناسانه ی علمی 
و عمیق به نمایش های اجراشده در جشنواره های 
امسال و دسته بندی کاستی های موجود، می توان 
دوره های آموزشــی کارآمد، مورد نیاز و ضروری را 
طراحــی و برگزار کرد و از هــدر رفت بودجه های 
دولتــی که ســرمایه های ملی و بــه دیگر گفتار 

بیت المال هستند، جلوگیری کرد.
 چالش دیگر موجود در نمایش های ســه 
جشــنواره ی قم،کرمانشــاه و ساری را چه 

می دانید؟
پیشنهاد و خواهشم اینســت که بیش تر دوستان 
هنرمند در این گروه های نمایشی، نگاه دگرباره ای 
به بحث ریتم، تمپو و ســرعت اجرا داشته باشند. 
آن چنان که روشن است، ما امروز زندگی پرشتابی 
را تجربه می کنیــم، ارتباط های کوتــاه پیامکی، 
آمدوشــدهای مترویی، غذاهای فســت فودی و از 
این دست، مصداق هایی از زیست دچار شتابزدگی 
روزگار ما هستند. فارغ از آن که این شتابزدگی چه 
تاثیرهای مثبت و منفی ای در زیست و زندگی ما 
دارد و با یــادآوری این مهم که ریتم طبیعت ناب 
و بکر،کند و آرام اســت اما این شتابزدگی، پسند 
و ســلیقه ی مخاطبان مــا را به ســویی برده که 
می شــود گفت کم تر بردباری، شکیب و حوصله ی 

نمایشــی با ریتم و تمپوی آرام را دارند. خواهش 
من اینست که مگر در شــرایط خاص، ضروری و 
شاید اســتثنایی اثر، دوســتان هنرمند، به ریتم 
آفریده هــای هنری شــان بازنگری داشــته و آن 
را افزایــش بدهند. البته ایــن صرفاً به معنای تند 
دیالوگ گفتن نیست. شوربختانه شماری از دوستان 
با شتاب شگفت و عجیب وغریبی دیالوگ می گویند 
و اجازه نمی دهند بــار معنایی و عاطفی کالم در 
ذهن و دل و جان تماشــاگر جــای بگیرد و نفوذ 
بکند. به ویژه در لحظه های خاص که تماشاگر نیاز 
به درنگ و اندیشــه دارد، این یــارا و فرصت از او 
ســلب می شود. شایسته است چیستی و چگونگی 
ریتم و تمپو در هنرهای نمایشی را بازنگری بکنیم 
و شتاب زدگی در ادای دیالوگ را به مثابه ی ریتم و 
تمپوی مناسب برای اثر دراماتیک در نظر نگیریم.

 آیا طراحی نور نمایش های اجراشده در این 
جشــنواره ها، نور امیدی بر دل تماشاگران 

برای ارتباط بهتر با هنر تئاتر می تابانند؟
در بســیاری از نمایش های اجراشــده در این سه 
جشــنواره، با قطع و وصل شــدن های پرشمار نور 
روبه رو هســتیم که اغلب ضرورت و نیاز هنری و 
دراماتیکی برای ایــن تقطیع صحنه ها و نورها در 
جهان اثر موجود نیســت. بهتر است با تمهیداتی 
از ایجاد این ســکته ها و شکست ها در روند اجرای 
نمایش ها جلوگیری شود تا پیوند بهتر و ژرف تری 

میان تماشاگران و نمایش ها ریخت بیابد.
 به نظرتان هنرمندان این سه جشنواره چه 
اندازه در بهره گیری از سرمایه های فرهنگی 
عمل  موفق  خودمان  زیبایی شناســانه ی  و 

کرده اند؟
شــوربختانه جز چند مــورد کم شــمار، بیش تر 
ایــن  در  شــرکت کننده  گرامــی  هنرمنــدان 
جشنواره ها، به ســرمایه ها و داشته های فرهنگی 
و زیبایی شناســانه ی خودمــان یا توجــه الزم را 
نداشته اند یا اگر هم داشــته اند، این نگاه، موزه ای 
بوده. پرروشن است که ما سرمایه های فرهنگی و 
زیبایی شناسانه ی ارزشمندی داریم که هنرمندان 
می تواننــد با نــگاه روزآمد آن ها را به روزرســانی 
بکنند و در پاســخ به محرک های بیرونی، به یک 
ارائه ی هنری، این جایی و اکنونی برســند تا ما با 
یک نمایش ایرانی امروزی روبه رو بشویم. این مهم 
می تواند آثار ما را در پهنه ی این کره ی خاکی بهتر 
و بیش تر جلوه گر سازد و ارتباط میان آثار هنری با 

مخاطبان را گسترش و افزایش بدهد.

 پرداخت محتوایی نمایش ها به ارزش ها را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

گرچــه بیش تــر هنرمنــدان شــرکت کننده در 
جشنواره های یادشــده، متعهدانه تالش کرده اند 
به ســوژه های ارزشــمند و در پیوند با مناسبات 
ملی و آیینی بپردازند اما شــوربختانه در بسیاری 
از لحظه های نمایش های خود دچار شعارزدگی و 
از ظرافت هنری الزم دور شده اند. روشن است که 
به ویژه در جهان هنر و ویژه تر هنرهای نمایشــی 
هرچه از شعارزدگی فاصله بگیریم و به تاثیرگذاری 
ناخودآگاه بیش تر بپردازیم و بها بدهیم، اثرگذاری 
آفریده های هنری ماندگارتر و ژرف تر خواهند بود.

 جایگاه نقد را در پیشــرفت جشنواره های 
تئاتر چگونه ارزیابی می کنید؟

امیــدوارم شــناخت گرایانه تر و آینده پژوهانه تر از 
گذشته،گفتمان انتقادی در جشنواره های ما ساری 
و جاری بشــود. نقد و تحلیــل خردمندانه، چه به 
صورت حضوری و چه به ریختار نوشتار، چه در یک 
گفت وگوی رسمی و چه در یک گپ دوستانه، باید 
جدی در نگاه آورده بشــود؛ نباید یک بخش جنبی 
و تزیینی از جشــنواره باشد. بخش نقد جشنواره ها 
باید به عنوان یکی از رکن های اساســی و اصلی در 
برنامه ریزی جشــنواره ها مورد توجــه قرار بگیرد و 
می بایست که از یک نگاه صرفا تبلیغاتی به این بخش 
دوری گزید. ما پیشرفت های اندیشه ای، فرهنگی و 
هنری نخواهیم داشت مگر آن که جدی تر، با دوری 
از تعصب و توهم، با ســعه ی صدر، با نیک اندیشی 
و با فرهنگ ســازی موثر به نهادینه کردن گفتمان 
انتقادی بپردازیم؛ برگزاری نشست های نقد و بررسی 
و انتشار نوشته های تحلیلی و انتقادی را، تکرار از باب 
تاکید می کنم، به دور از نگاه ابزاری صرفاً تبلیغاتی 
به آن ها، جدی بگیریم. امیدوارم در برنامه ریزی ها، 
مدیران مســووالنه به بحث نقد نــگاه ویژه بکنند. 
اسکار یکی از معتبرترین جایزه های هنری در جهان 
به شمار می آید که در واقع جایزه ی منتقدان هنری 
و ســینمایی اســت. جا دارد و چه خوش است که 
در جشــنواره های تئاتری ما هــم جایزه ی ویژه ی 
منتقــدان طراحی و در نگاه آورده بشــود. فعالیت 
پیوســته و پویای منتقدان و ارتباط ژرف تر ایشان 
با هنرمندان، به ویژه هنرمندان هنرهای نمایشــی، 
یکی از نکته هایی اســت که باید در برنامه ریزی و 
برگزاری جشنواره های تئاتری ما مورد توجه باشد تا 

از دستاوردهای این مهم بهره مند بشویم.
 و کالم آخر؟

به عنوان ســخن پایانی یادآوری این نکته را در خور 
و شایســته می دانم که ما در سرزمینی به نام ایران 
زندگی می کنیم که به گفته ی زنده یاد »محمدعلی 
اینانلو« جهانی است در یک مرز. یکی از ویژگی های 
بارز و برجسته ی این سرزمین سپنتای هزاره ها، این 
سرزمین پاک و خوش انرژی، تنوع و گوناگونی پرشمار 
آیینی، زبانی، فرهنگی، نژادی و... است. هر بوم و بر از 
این سرای بزرگ و اهورایی، دارای چالش هایی است. 
پس چه خوش اســت اگر هنرمندان ما داستان ها و 
کاراکترهای قومی و نژادی خود را با نگاه ویژه ی همان 
بوم و بر پردازش بکنند. برای نمونه چرا باید نمایشی 
را از شهر خلخال تماشا لکنیم که رویدادگاه داستان 
در گیالن است و کاراکترهای آن با لهجه ی مشهدی 
حرف می زنند؟! روشن است که خود خلخال دارای 
ارزش های فرهنگی و چالش هایی است که به عنوان 
محرک برای آفریدن یک آفریده ی هنری نمایشــی 
کافی و وافی هســتند. نمی دانم چــرا هنرمندان ما 
گاهی سراغ روایت داستان های آدم هایی می روند که 

شناخت بسیار اندکی از آن ها دارند!

گفت وگو با »عرفان پهلوانی« درباره ی برگزاری بیست وهفتمین جشنواره ی مناطق تئاتر فجر 

دستاوردهای نو در جشنواره های منطقه ای تئاتر


