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حوزهها را تخصصی کردیم و یکســـری
بخشهـــا از جمله نشـــریات و فضای
مجازی را از این جشـــنواره جدا کردیم
و فقـــط  5حوزه فیلم و تئاتر و هنرهای
تجســـمی و ادبیـــات و موســـیقی باقی
ماند اما جشـــنواره امســـال رکـــورد زد.
در قســـمت عکـــس  18هـــزار عکـــس
رکـــورد غیرقابل پیشبینی بـــود .البته
ما دنبال رشـــد کمی نیســـتیم و بیشتر
رشـــد کیفـــی آثـــار و اینکـــه اعضـــای
هیأت علمی و دانشـــجویان بیشـــتری
در حـــوزه فرهنـــگ کار کننـــد بـــرای ما
نوید بخش است.
ایـــن حجـــم عالقهمنـــدی مثبـــت
ارزیابی میشـــود و برایمان خوشـــایند
اســـت .بخصـــوص در حـــوزه فرهنگ
سالمت که دو ســـال است به جشنواره
اضافـــه شـــده اســـت و امســـال رشـــد
انفجاری داشـــت و به ایـــن حوزه توجه
بیشـــتری شـــد که ماحصل آن به طور
قطـــع تأثیر در رشـــد ارتقای ســـامت
مردم خواهد بود.

فرهنگ و هنر
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اجرای استانداردهای حرفهای در جشنواره فرهنگی

یادداشت
در این ســـالها بهعنوان داور در
جشـــنوارههای متعددی حضور
داشـــتهام ،در کنار فعالیتهای
حرفهای و مرتبط بـــا بازیگری و
کارگردانی ،تدریس کردهام و در
ارتباط بـــا جوانان و عالقهمندان
سیما تیرانداز
بـــه هنـــر تئاتر بـــودهام .کشـــف
اســـتعداد و هموار کردن مســـیر
دبیر بخش تئاتر
بـــرای آنهایـــی کـــه در آغـــاز راه
هســـتند ،برایم دغدغه بوده و ســـعی کردهام این کار را در
جشـــنواره های فرهنگی هـــم پیگیری کنم .جشـــنوارهها،
فرصت خوبی برای عرض اندام چهرههای تازه هســـتند،
در جشـــنواره فرهنگـــی وزارت بهداشـــت کـــه متعلـــق به
دانشـــجویان پزشکی اســـت ،این فرصت برایم پیش آمد
با هنرجویانی آشـــنا شـــوم که رشته اصلیشـــان از تئاتر و
سینما فاصله دارد ،پزشـــکی یکی از حرفههای حیاتی در
جامعه ماســـت ،هنرجویان و فعاالن در این رشته هوش
باال و دانشـــی ویژه دارند و ارتباط این قشـــر با هنر جذاب و

مهم اســـت .برای همراهی با تیم برگزارکننده این رویداد
فرهنگـــی و علمی به ایـــن نکته توجه کـــردم که حضورم
بتوانـــد معیارهـــا و قواعد حرفـــهای را در ایـــن آثار تقویت
و حاکـــم کند .از طریق انتخـــاب آثار حرفهای و شایســـته،
کیفیت آثار در دورههای بعدی جشنواره به سمت جدیتر
شـــدن پیش میرود و از فضای آماتوری فاصله میگیرد.
وزارت بهداشـــت بهعنوان متولی ارتقای فرهنگ سالمت
از طریق این جشنواره ،هم به دنبال ایجاد فضایی علمی،
شاد و پرنشاط برای خیل عظیمی از جوانان ایرانی است،
هـــم میکوشـــد از طریـــق هنر پلی مســـتحکم میـــان این
دانشجویان ایجاد کند .برای به ثمر رسیدن این نیت خیر،
همه آنهایی که هنر را رســـانهای مؤثـــر برای اصالح باورها
و عادات نادرســـت فردی و اجتماعی میدانند ،میتوانند
گامی بردارند .بودن در کنار این طرح و تالش برای نهادینه
کردن فرهنگ سالمت با ابزار هنری ،مسیر این جشنواره را
برای تبدیل شدن به رویدادی ملی تسهیل میکند .اتفاقی
که هر سال عالوه بر دانشجویان و دانش آموختگان علوم
پزشکی ،تمام ایران منتظر برگزاری آن باشند.

گفتوگو با محمدرضا فراهانی دبیر هشــتمین دوره جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت:

تعامل جامعه پزشکی و هنرمندان در یک جشنواره

فعالیتهای فرهنگی و هنری در تلطیف روحیه پزشــکی و ارائه خدمات بهتر درمانی مؤثر است
نرگس عاشوری

ترویج فرهنگ سالمت با بهرهمندی از ابزار هنر و تقویت فضای پرنشاط
وانگیزه فرهنگی و هنری در دانشجویان و جامعه پزشکی از جمله اهداف
جشـــنوارهای است که هشتمین دوره آن قرار است از  25فروردین تا اول
اردیبهشت ماه  96در پردیس تئاتر تهران برگزار شود .جشنواره فرهنگی
وزارت بهداشت هر ســـاله در همین ایام برگزار میشـــود و دانشجویان،
کارکنان و استادان دانشگاههای علوم پزشکی در رشتههای مختلف هنری
با هم رقابت میکنند .از جمله تغییرات مهم و منحصر به فرد جشنواره
هشـــتم ،امکان شرکت دانشـــجویان دانشـــگاههای زیر مجموعه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشـــگاه آزاد اسالمی در جشنواره فرهنگی
وزارت بهداشـــت است .همچنین با محدود شـــدن و البته تخصصیتر
شدن حوزهها ،این دوره از جشـــنواره بر پنج بخش فیلم ،تئاتر ،هنرهای
تجســـمی ،ادبی و موسیقی متمرکز شده اســـت .یکی دیگر از ویژگیهای
این دوره از جشنواره تعامل خوب هنرمندان و حضور چهرههای شناخته
شده در بخش سیاستگذاری و اجرایی است .هر رشته یک دبیر تخصصی
دارد و ســـیما تیرانداز ،فرهاد قائمیان ،مرتضی گودرزی دیباج ،افشـــین
یداللهی و بابک زرین به ترتیـــب دبیری بخشهای تئاتر ،فیلم ،هنرهای
تجســـمی ،ادبی و موســـیقی را عهدهدار هســـتند .همچنیـــن چهرههای
شـــناخته شده هر عرصه در شـــورای تخصصی مربوطه در انتخاب هیأت
داوران ،برای افزایش کیفیت اجرایی جشـــنواره و تعیین شـــاخصهای
داوری به برگزارکنندگان جشـــنواره ارائه راهکار میدهند که از میان آنها
میتوان به هوشنگ مرادی کرمانی و ابوالفضل زرویی نصرآباد در شورای
تخصصی ادبی و همچنین فریدون شهبازیان و مجید انتظامی در شورای
تخصصی موسیقی اشاره کرد .محمدرضا فراهانی معاون دانشجویی و
فرهنگی وزارت بهداشت و دبیر هشتمین دوره این جشنواره در گفتوگو
با «ایران» درباره چگونگی شـــکل گرفتن تعامل هنرمندان با جشنواره
و ضرورت برگزاری چنین جشـــنوارهای صحبت کرده است که در ادامه
میخوانید:
 ëëدر حالـــی که کثـــرت جشـــنوارههای
مختلف فرهنگی و هنری ،لزوم برگزاری
هر کدام از آنها را با ســـؤال مواجه کرده
است شاید نخســـتین برخورد هر کس
بـــا خبـــر برگـــزاری جشـــنواره فرهنگی
وزارت بهداشـــت همین چرایی باشد.
اینکـــه برگـــزاری ایـــن جشـــنواره چـــه
دســـتاوردی دارد و اصوالً ورود پزشکان
و دانشـــجویان رشـــتههای مختلـــف
بهداشـــتی و پزشـــکی به مقوله هنر چه
اهمیتی دارد؟
در دورههـــای مختلـــف ،حوزههای
متفاوت مبنای توسعه و پیشرفت یک
جامعه عنوان شده اند .گاهی سیاست
و گاه اقتصـــاد و ...زیربنـــای تعالی یک
جامعه عنوان میشـــود .اعتقاد ما این
اســـت که فرهنگ زیربنای توســـعه در
هر حوزهای است و همه فعالیتهای
ما متأثـــر از حـــوزه فرهنگ اســـت .به
همیـــن جهـــت پرداختن بـــه فرهنگ
امری ضروری و حتمی اســـت .از سوی
دیگر فرهنگ غالب بـــر جامعه الزاماً
فرهنگ متعالی نیســـت و قله مدنظر
ما در حـــوزه فرهنگ فراتر از آن چیزی
اســـت کـــه در جامعـــه میشناســـیم.
بنابراین همیشه باید از نقطه فرهنگ
موجود بـــه ســـمت فرهنـــگ متعالی
که همـــان ایدهآلهای هویـــت ملی و
مذهبی ماست حرکت کنیم.
این حرکت موجـــب پویایی و زنده
مانـــدن هر جامعه میشـــود و در هیچ
دورهای از ایـــن واقعیت نمیتوان فرار
کرد .هنـــر جـــزو مؤلفههـــای فرهنگی
محســـوب میشـــود و زبـــان هنـــر در
ارتقای فرهنگی میتواند بسیار کارآمد
باشـــد .وجه تأثیرگذار زبان هنر اسباب
توجه بـــه این بخـــش در هـــر حوزهای
اســـت .افـــرادی که روحشـــان بـــا هنر
درآمیخته اســـت قطعاً کیفیت زندگی
بهتـــری خواهنـــد داشـــت و جامعـــه
مترقیتـــری خواهنـــد ســـاخت .از این

جهت در ســـالهای اخیـــر بخصوص
در دولـــت یازدهـــم تالشهـــای ما در
بخش فرهنـــگ و هنر مضاعف شـــده
و ســـعیمان بـــر ایـــن بـــوده اســـت که
کارآمدی بیشتری داشته باشیم.
ëëمحتوای آثار مرتبـــط با حیطه درمان
و اطالعات پزشکی در تخصص جامعه
پزشـــکی اســـت و فرم و بیـــان هنری در
تخصـــص هنرمنـــدان .بهتـــر نیســـت
فضای تعامل بین ایـــن دو طیف ایجاد
شود و این اطالعات از طریق هنرمندان
با زبانـــی گویاتـــر به مخاطـــب منتقل
شود؟
جشـــنواره از دو بخش تشکیل شده
اســـت .بخش آزاد که زیربنای فکری و
نظری آن مسائلی اســـت که در پاسخ
به ســـؤال اول درباره آن توضیح دادم.
یک بخش دیگر که در جشنواره امسال
بسیار هم پررنگ به آن توجه کردهایم
فرهنـــگ ســـامت اســـت .دلیـــل آن
هم این اســـت که بایدهـــا و نبایدهای
پزشـــکی که الزم است به مردم منتقل
و در فرهنگشـــان متجلی شـــود ،زمانی
میتواند ضریب نفوذ بیشـــتری داشته
باشـــد که با هنر آمیخته شود و از زبان
هنر اســـتفاده کنیم .ما در این جشنواره
تمام دانشجویان این حوزه را مخاطب
خود قرار دادهایم و از آنها درخواســـت
کردیم تـــا در قالبهای مختلف هنری
اطالعات پزشکی را به مخاطب منتقل
کنند.
این اعتقـــاد شـــما کـــه بخواهیم از
هنرمنـــدان اســـتفاده کنیم و به شـــکل
حرفـــهای بـــه ایـــن مباحـــث بپردازیم
در جشـــنواره فیلـــم ســـامت تجلـــی
پیـــدا کرده اســـت و آثـــار فیلمســـازان
حرفهای در این بخش دیده میشـــود.
دانشـــجویان و اســـتادان و کارکنـــان
دانشـــگاه علوم پزشـــکی خودشان در
حـــوزه پزشـــکی کار کردهانـــد و درک
عمیقـــی از حـــوزه خودشـــان دارند اما

ممکن اســـت قابلیت انتقـــال آن را به
دیگران نداشـــته باشـــند؛ با وجود این
اگـــر به آنهـــا فرصت بدهیم تـــا به این
حـــوزه ورود کننـــد و بتواننـــد در طـــول
زمان حرفهای عمل کنند ممکن است
آثاری تولید کنند که در شرایط معمول
هنرمندی نتواند آن را خلق کند .گاهی
اوقات ما با این کارها یک ایده ،نظریه
و گزارهای را مطرح میکنیم که بعدتر
حرفهایهای این حـــوزه میتوانند آن
ایدهها و گزارهها را پختهتر کنند و نمود
کاملتـــری از آن را در تولیدات حرفهای
هم ببینیم.
االن در دنیـــای مـــدرن هـــم ایـــن
رویکـــرد وجـــود دارد که بواســـطه یک
فراخوان ایده و داستان مصور دریافت
میشود و این مواد اولیه پخته میشود
و توســـط آدمهای حرفهای به صورت
حرفهایتـــر در قالـــب یـــک محصول
فرهنگی بروز و ظهـــور پیدا میکند .در
ادامه پاســـخ به سؤال اول شما شاید با
مثالی گویاتر باشـــد .ســـال گذشته یک
خانـــم دانشـــجوی پزشـــکی بهعنـــوان
بازیگر برتر جشنواره انتخاب شد.
ایشـــان اعـــام کـــرد کـــه در زمـــان
انتخاب رشـــته بین بازیگری و پزشکی
تردید داشـــته و بشـــدت عالقهمند به
حـــوزه هنر بـــوده اســـت اما بـــه خاطر
عالقهمنـــدی خانـــواده ،پزشـــکی را
انتخـــاب کـــرده اســـت .او کـــه از ایـــن
انتخـــاب خرســـند بـــود خـــود در آیین
اختتامیـــه جشـــنواره اعـــام کـــرد کـــه
آن زمـــان فکـــر میکرد که بایـــد هنر را
فراموش کند اما این جشنواره فرصتی
برای پاســـخگویی به بخـــش دیگری از
عالقهمنـــدیاش را فراهـــم و در حوزه
تئاتر تندیس جشنواره را دریافت کرد.
او بعـــد از دریافت جایزه اعالم کرد که
خوشـــحالیاش در این لحظه بیشتر از
زمانی اســـت که از قبولیاش در رشته
پزشکی خبردار شده است.
ایـــن اتفـــاق نشـــان میدهـــد کـــه
جشـــنواره در ایجـــاد نشـــاط بیـــن
دانشـــجویان موفـــق عمـــل کـــرده
و اطمینـــان داشـــته باشـــید بـــا ایـــن
خوشـــحالی و نشـــاط بـــه طـــور حتـــم
کیفیـــت زندگیشـــان ارتقـــا مییابد و
به تبـــع آن به ســـامت جامعه کمک
میکند؛ یعنی عالوه بر اینکه دانشـــجو
کیفیت زندگی بهتـــری پیدا میکند در
ارائه خدمات پزشـــکی و بهداشـــتی به
مردم هم مؤثر خواهد بود.
مســـلماً اخالق بهتر و احساســـات
لطیفتـــر و درک بهتـــر از جامعـــه به
کیفیـــت ارائـــه خدمـــات هـــم کمـــک
میکنـــد .در جمعبنـــدی نهایـــی باید
بگویم که با برگزاری شایسته جشنواره
هـــم اعتـــای فرهنگی و هنـــری داریم
و هـــم کیفیت زندگی دانشـــجوها ارتقا
پیدا میکند و باعث میشـــود خدمت
بهتری به مردم ارائه بدهند.
ëëدر شرایطی که در بخشهای مختلف
هنری حتـــی هنرمندان هـــم در انتقال
پیام بـــه مخاطب ضعفهایـــی دارند،
ارزیابی شـــما از آثار شرکتکنندگان در
این جشنواره چیســـت و این تولیدات
چقـــدر در انتقـــال مفاهیـــم ســـامت
عملکرد موفقی دارند؟
یکی از منتخبان جشـــنواره دو سال
قبـــل را در حـــوزه فیلمهـــای مســـتند

حمایت مالی کردیـــم و فیلمی درباره
فرآیند آموزش دانشـــجویان پزشـــکی
تهیـــه شـــد .از لحظـــه ورود آنهـــا بـــه
دانشـــگاه ،ایدهآلها و آرمانهای آنها
تـــا مراحل باالتـــر و دریافت تخصص،
این فیلم آنقـــدر گویـــا و تأثیرگذار بود
که هم از سوی صدا وسیما درخواست
پخش داشـــت و هم جایزه جشـــنواره
عمـــار را دریافت کـــرد و هم در بخش
دانشـــجویی جشـــنواره فیلم ســـامت
برگزیده شد.
اطمینـــان دارم اگـــر یک فیلمســـاز
برجســـته میآوردیـــم و احساســـات
دانشـــجویان را بـــرای او تعریـــف
میکردیـــم و میگفتیـــم کـــه چـــه
میخواهیـــم شـــاید حاصـــل کار بـــه
تأثیرگـــذاری ایـــن فیلم نبـــود .چرا که
فیلمســـاز این اثـــر ،تمام ایـــن روند را
تجربـــه کرده بـــود .این فیلـــم حتی در
دانشـــگاهها هم اکران شد .اما ما برای
اینکه آثار در جشـــنواره هم دیده شـــود
آثار منتخب به صورت حضوری دیده
و داوری میشود.
امسال برای نخستین بار در پردیس
تئاتر تهران که تمام سالنهایش بسیار
حرفهای ســـاخته شده اســـت پذیرای
حدود  1500دانشـــجو از سراســـر کشور
هســـتیم .امســـال ســـال اولی است که
جشـــنواره را این گونه برگـــزار میکنیم
و در واقـــع آزمـــون و خطاســـت و باید
محک بزنیم که به لحـــاظ فیزیکی آیا
ظرفیت آن را داریم که ســـالهای بعد
بتوانیـــم جشـــنواره را عمومـــی کنیم و
همه مردم این آثار را ببینند.
ëëدلیـــل انتخـــاب پردیس تئاتـــر تهران
بهعنـــوان کاخ جشـــنواره چیســـت چرا
مرکزی را که امکان دسترسی راحتتری
برای عالقـــه مندان داشـــته باشـــد برای
برگزاری جشنواره لحاظ نکردید؟
جشنواره بخشهای مختلفی دارد
و بخشـــی از آثار قرار است اجرای زنده
داشته باشـــند و حتی آثار شرکتکننده
در حـــوزه هنرهـــای تجســـمی راســـتی
آزمایـــی میشـــوند و نمونـــهای از کار
مقابل داورهـــا اجرا خواهد شـــد .باید
مکانـــی را انتخـــاب میکردیم که همه
این امکانات را داشته باشد.
باعـــث تأســـف اســـت کـــه در مرکز
تهران مجموعهای با این مشـــخصات
وجود ندارد .ســـال گذشته حوزه هنری
مرکز برگزاری جشـــنواره بـــود اما آنجا
هـــم فضـــای فیزیکـــی محـــدود بـــود.
پردیـــس تئاتر تهـــران گزینه مناســـبی
اســـت و امکانات بســـیاری دارد ضمن
اینکـــه همجـــواری بـــا فرهنگســـرای
خـــاوران یـــک امتیـــاز دیگـــری بـــرای
ایـــن مجموعـــه اســـت و کالسهـــای
آموزشـــی جشـــنواره در آنجـــا دایـــر
خواهد بود.
اتفاقاً بر خالف تصور عمومی مبنی
بر طوالنی بودن مسیر و قابل دسترس
نبودن مرکز  ،در فاصله زمانی کوتاهی
از نقاط مختلف شـــهر میتوان به این
مکان آمـــد .خیابانها و فضای اطراف
هـــم بـــاز اســـت و اطمینـــان دارم این
مکان در آینده بخوبی جا خواهد افتاد.
ëëگســـتردگی طیف مخاطبـــان در این
دوره ،البد بر حجم آثار ارائه شـــده هم
بیتأثیر نبوده است.
بلـــه .در ایـــن دوره بـــا وجـــود اینکه

ëëحضـــور چهرههای شـــناخته شـــده
هنری در شوراهای تخصصی جشنواره
از مجید انتظامی و فریدون شـــهبازیان
در عرصه موســـیقی تا هوشنگ مرادی
کرمانی در شواری تخصصی ادبی نشان
میدهد که این دوره از جشنواره فضای
جدیتری دارد.
به چند دلیل تـــاش کردیم در حد
توان از بـــزرگان این عرصـــه دعوت به
همـــکاری داشـــته باشـــیم .اول اینکـــه
داوریها اســـتحکام داشـــته باشد و در
این زمینـــه حـــرف و حدیثی نداشـــته
باشـــیم .با توجه بـــه فضایـــی که بعد
از جشـــنواره فیلـــم فجـــر ایجـــاد شـــد
تالش کردیـــم داوری حرفهای باشـــد
اگـــر چه رقابـــت در این جشـــنواره بین
چهرههـــای حرفـــهای نیســـت و همـــه
آماتور هســـتند اما به هر حال قضاوت
عادالنه برای تمام کسانی که مشغول
رقابـــت هســـتند دلگرمکننده اســـت.
خوشـــحالم کـــه چهرههای شـــاخص
هنـــری با وجود مشـــغلهها بـــا روی باز
و گشـــاده از پیشـــنهاد و درخواســـت ما
حمایـــت کردنـــد .فعالیتهایـــی کـــه
وزارت بهداشـــت و درمـــان طی ســـه و
سال نیم گذشته داشته مزید بر اعتماد
هنرمندان و قبول این درخواست شد.
خوشـــبختانه نگاه معتمدانه اهالی
فرهنـــگ به آقای هاشـــمی بـــه ما هم
کمک کـــرد .این ترکیب و هیأت داوری
به اتقان جشـــنواره کمـــک میکند .در
هشـــتمین دوره ایـــن جشـــنواره بـــرای
نخســـتین بار اســـتادان ،دانشـــجویان،
کارکنـــان و جامعه پزشـــکی مخاطبان
جشـــنواره هســـتند و جغرافیـــای
مخاطبان از  200هزار نفر به  6میلیون
نفـــر افزایش پیدا کـــرده اســـت با این
حجم جشـــنواره اعتبار و اتقان بیشـــتر
داوری را میخواهـــد .ضمن اینکه این
ترکیب به دانشجویان ما امید میدهد
و انگیزه و نشـــاط ایجاد میکند تا کار را
جدیتر ببینند.
استقبال از حضور داریوش ارجمند
در جشـــنواره سال گذشته ما را مصمم
کـــرد کـــه این تعامـــل بیـــن هنرمندان
ایجاد شـــود .عـــاوه بر این طی ســـال
گذشـــته رضـــا کیانیـــان دعـــوت مـــا را
قبول کردند و با حضـــور در کانونهای
حرفـــهای ما در جاهـــای مختلف برای
گروههای تئاتر کالس گذاشتند .فضای
خوبـــی ایجاد شـــده اســـت و تعامل با
هنرمندها به توســـعه اهدافی که ما در
جشنواره داریم کمک میکند.
ëëایـــن رویداد فرهنگی و تعامل شـــکل
گرفته بیـــن هنرمندان تا چـــه میزان در
ترمیم شکاف ایجاد شـــده بین جامعه
هنری و جامعه پزشکی مؤثر خواهد بود
بخصوص بعد از حواشـــی ایجاد شده
پس از درگذشـــت عباس کیارستمی و
موضعگیری هنرمندان نســـبت به این
اتفاقات.
مـــا در ابتـــدای ایـــن دولـــت اعالم
کردیم که  20درصـــد مؤلفههای مؤثر
بـــر حـــوزه ســـامت در اختیـــار وزارت
بهداشـــت و درمـــان اســـت و خیلی از
مسائل به فرهنگ جامعه باز میگردد
یعنی اگر فرهنگ ســـامت در جامعه
نهادینـــه شـــود خیلـــی از مشـــکالت
حـــل خواهد شـــد .بزرگتریـــن چالش
حوزه ســـامت در دهه اخیـــر و آینده

تلطیف فضاهای بهداشت ودرمان به کمک هنر

یادداشت
روزی کـــه آقای امین اشـــرفی از
بنده قـــول همکاری گرفتند ،فکر
نمیکردم تا امروز این همکاری
ادامـــه پیـــدا کنـــد؛ امـــروز کـــه با
جشـــنوارهای روبهرو هســـتیم با
چنین گســـتردگی و مختصاتی.
فرهاد قائمیان
ابتدا صحبـــت از انگیزه دادن به
دانشـــجویان علوم پزشـــکی بود
دبیر بخش سینما
و بنده با کمـــال میل پذیرفتم تا
شـــاید بتوانیم بستری فراهم کنیم دانشجویان به هنر روی
آورند بلکـــه روحیه آنها را در مواجهه با ســـردی اتمســـفر
بیمارستان و محیطهای پزشکی تلطیف کند.
امیدوارم امروز در نقطهای که ایســـتادهایم و افق روشـــنی
پیـــش رو داریـــم ،در راســـتای انگیـــزه اولیه قدم برداشـــته
باشیم و حضور مؤثری داشته باشیم .اهمیت برگزاری این
جشنواره و ضرورت ورود پزشکان و دانشجویان رشتههای
مختلف بهداشـــتی و پزشـــکی به مقوله هنر نیاز به باریک
اندیشـــی دارد .شاید اگر بســـترهای فرهنگی کشور درست
طراحـــی و اجرا شـــده بودنـــد ،لزوم چنین جشـــنوارههایی
هیچگاه حس نمیشد و موازی کاری یا غیرضروری به نظر
میآمد ،اما فعالً به هر دلیلی ،این بستر وجود ندارد و فارغ
از دانشـــجویان علوم پزشکی ،دیگر دانشجویان و اقشار نیز
براحتی و سیســـتماتیک در بســـتری هنری و فرهنگی قرار
نمیگیرنـــد ،طبیعتـــاً دســـتاندر کاران معاونت فرهنگی

وزارت بهداشت و شخص دکتر فراهانی این مسؤلیت را بر
دوش خود احســـاس کردهاند تا جدیتر و تخصصیتر در
این صحنه ایفای نقش کنند -که به اعتقاد من برداشـــت
بسیار درست و مناسبی است -.و همچنین محمدحسین
پورفاضلی مسئول جوان و پرانگیزه دبیرخانه جشنواره که
با تالش و احســـاس مسئولیت در کنار جشنواره فرهنگی و
جوانان اســـت .قطعاً برای دانشـــجویان پزشکی و پزشکان
کـــه در فضای ســـرد و بیروح بیمارســـتانی یا دانشـــگاهی
سخت و پرفشـــار تنفس میکند هنر گرانمایهترین دارویی
اســـت کـــه میتوانـــد بـــه ایـــن روح در معـــرض پژمـــردن
تزریق شود.
بر این اســـاس موفقیـــت در انتقال پیام کـــه یکی از اصول
بدیهـــی آثـــار هنری اســـت در تولیـــدات این جشـــنواره در
اولویـــت بعـــدی قرار میگیرد ،بـــا وجود ایـــن در میان آثار
میتـــوان کارهایی را یافت که بتوانند به نحوه احســـن پیام
خـــود را منتقل کنند و با قـــرار گرفتن در فضای جشـــنواره
قطعاً این مهم بهتر به دست میآید.
جشـــنواره فرهنگی وزارت بهداشـــت مختصات خاصی
دارد و برگزارکننـــدگان آن حداقل در این یکســـال تالش
کردهانـــد بـــا توجـــه بـــه ویژگیهـــای جشـــنواره آن را به
ســـمتی هدایـــت کننـــد کـــه انگیزانندهتر و مؤثرتـــر واقع
شـــود .فرمولهای مختلفی در این مسیر پیش رو داریم
کـــه آنهـــا را آزموده و به پیـــش میبریم به ایـــن امید که
جشنوارهای مؤثرتر داشته باشیم.

پناهگاهی برای رهایی از تنشهای فکری و روحی

یادداشت
ورود مجموعـــهای ماننـــد
وزارت بهداشـــت بـــه مقولـــه
هنر برای بنده بســـیار جاذب و
خوشـــحالکننده اســـت .بویژه
اینکـــه حکایت از هوشـــمندی
و باریـــک بینـــی مســـئوالن و
مرتضی گودرزی دیباج برگزارکننـــدگان این جشـــنواره
دارد .هنر عالوه بر دهها ویژگی
دبیر بخش هنرهای
تجسمی
و امتیازاتـــی کـــه دارد گریـــزگاه
مناســـب و پنجرهای اســـت به
ســـوی آنچه زندگی را آرامش و حیات را زیبایی و بودن
انســـان را هویت میبخشـــد .مضاف بر اینکه هنر اگر در
مسیر تعالی قرار گیرد همواره پناهگاه بسیار شایستهای
برای رهایی از تنشهای فکری و روحی و عصبی اســـت
و دوســـت جداییناپذیـــر و همیشـــگی انســـان در همه
سنین و دوران زندگی است .عالوه بر مواردی که در باب
اهمیت این جشـــنواره گفته شد آشنایی جامعه پزشکی
کشور با فضای هنری ضمن اینکه مستقیماً بر باال رفتن
بهرهوری این عزیزان در محیط کاری و تخصصیشـــان

من فکر نمیکنم
در هیچ دورانی
بعد از انقالب
اینقدر تعامالت دو
سویه میان جامعه
پزشکی و هنرمندان
ایجاد شده باشد و
این اعالم نیاز به
هنرمندان برای
تأمین سالمت مردم
در هیچ دورهای
اینقدر به صراحت
اعالم شده باشد

تأثیر مثبت دارد باعث ارتباط عمیقتر و بیشـــتر آنها با
فرهنگ و هنـــر و بویژه آنچه مربوط به کشـــور عزیزمان
است میشود .همچنین بسیاری از مؤلفههای رفتاری-
هنری در عالم هنر ،در فضای پزشـــکی نیز اعم از صبر،
خالقیـــت و نـــوآوری ،زیبایی شناســـی و حواشـــی و ابزار
آن مانند تعادل و تناســـب و هارمونی و...قابل تعمیم
اســـت .حتی معتقدم که ســـازمانهای دیگر الزم است
در ایـــن رابطه از وزارت بهداشـــت الگـــو بگیرند .بعد از
برگزاری هـــر دوره جشـــنواره ،تعـــدادی از عزیزان اهل
هنر در جامعه محترم پزشـــکی شناســـایی و عمالً وارد
خانـــواده هنری این مجموعه میشـــوند .ایـــن خانواده
هنـــری را باید در هر دوره گســـترده کنیـــم و پیوند میان
اعضـــای آن را باید بیشـــتر و عمیقتر کنیـــم .در نهایت
پیشنهاد من به عزیزان برگزارکننده این است که تمامی
شـــرکتکنندگان در هـــردورهای و دورههـــای قبل تحت
پوشـــش مجموعـــهای از فعالیتهـــای هنری مســـتمر
مانند تکمیـــل دورههای آموزشـــی پیشـــرفته ،برگزاری
محافـــل هنـــری ،برگزاری نشســـتها و نمایشـــگاههای
هنری و ...قرار بگیرند.

بیماریهای غیرواگیـــر مثل دیابت و
فشـــار خون و ...اســـت .از علل اصلی
تمام این مشـــکالت تغذیه نادرست
و عـــدم تحـــرک اســـت و ایـــن یعنی
بخشـــی از ســـبک زندگـــی مـــردم ما
غلط اســـت و اصالح آن بـــا پیامهای
مســـتقیم امکانپذیـــر نیســـت .بـــرای
اینکه یک پیام بهداشـــتی تأثیر روانی
روی جامعـــه بگذارد و بـــر باور مردم
بنشـــیند و در رفتارشـــان متجلی شود
حتمـــاً حوزه هنر باید به کمک وزارت
بهداشت و درمان بیاید.
از همین رو از ابتدای دولت یازدهم
وزارت بهداشـــت و درمان دست یاری
به ســـوی هنرمندان دراز کرد و جامعه
هنری بخوبی به این درخواست پاسخ
مثبـــت داد .االن مـــا در وزارتخانـــه،

شـــورای فرهنـــگ ســـامت داریـــم که
برخـــی از دوســـتان هنرمنـــد حضـــور
فعاالنه دارند و ارتباطات بسیار خوبی
هـــم با آقای هاشـــمی وزیر بهداشـــت
دارنـــد .بزرگانـــی از حـــوزه هنر ســـفیر
سالمت هستند و به ما کمک میکنند.
مـــن فکر نمیکنم در هیچ دورانی
بعـــد از انقـــاب اینقـــدر تعامـــات
دو ســـویه بـــا هنرمندان ایجاد شـــده
باشـــد و این اعالم نیاز بـــه هنرمندان
برای تأمین ســـامت مـــردم در هیچ
دورهای اینقـــدر بـــه صراحـــت اعالم
شده باشد .در خصوص مرگ عباس
کیارســـتمی هـــم کمیتـــه مـــورد نظر
نظراتشـــان را مطرح کرد .بـــه اعتقاد
من اتفاقات مورد اشـــاره شما موجی
بود که از آن گذشتیم.

