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جشــنواره فرهنگــی در کنــار همــه نقــاط قوتــی کــه داشــت
نــکات مغفــول مانــده زیــادی را نیــز بــه شــرکت کننــدگان
نشــان داد  .نقــاط ضعفــی کــه اگــر چــه شــاید در برگــزاری
یــا عــدم برگــزاری جشــنواره تاثیــری نگذارنــد امــا مطمئنــا
در بهتــر شــدن رویــه آن اثــر گــذار خواهنــد بــود  .از بیــن
ایــن ضعــف هــا مــی شــود بــه نحــوه گزینــش نــا درســت
ســفیران در دانشــگاه هــا و روشــن نبــودن وظایــف و
نحــوه گزینــش آن هــا اشــاره کــرد  ،بــه عقیــده نگارنــده
بهتــر اســت در ایــن آینــده انتخــاب ســفیران از بیــن
دبیــران و اعضــای کانــون هــای تخصصــی در دانشــگاه
هــا صــورت پذیــرد تــا هــم جنبــه تخصصــی کار حفــظ
شــود و هــم مشــروعیت دبیــران زیــر ســوال نباشــد  ،از
طرفــی دبیــران بــه معنــای واقعــی ســفیر جشــنواره در
دانشــگاه و ســفیر دانشــگاه در جشــنواره باشــند و از
ابتــدای کار تــا حتــی حضــور در جشــنواره فعالیــت کننــد .

محمــد نقــی بیرانونــد دانشــجوی دندانپزشــکی دانشــگاه اســت  ،جوانــی کــه
شــعر و غــزل هــای دیگــری دارد و بــار هــا در شــب شــعر هــای دانشــجویی بــا
غــزل هایــش بــا دانشــجویان ارتبــاط برقــرار کــرده  ،امــا امســال در بخــش طنــز
خــوش در خشــید و تنهــا نماینــده دانشــگاه بــود کــه موفــق بــه کســب مقــام
ســوم در بخــش شــعر طنــز دانشــجویی شــد  .شــعر زیــر  ،شــعر طنــز وی در
جشــنواره نهــم اســت .

موجود چاقی را تصور کن که پرمو بود
از عقل سهمش یک عدد دندان کرمو بود

از روی اجرام دهانش خوب فهمیدم
شامش فسنجان و ناهارش دوغ و کوکو بود
در حین حفاری به ناگه از ته حلقش
در رفت خفاشی؛خودش گفتا((پرستو بود))
زخمی به پیکر داشت دندانش؛خودش
میگفت

شناسنامه :

باور نمیکردم ولی دیدم که در حلقش
روییده بذر میوه ای گویا که آلو بود
لیوان آبی با غذا او گر نمینوشید
وضع دهانش بدتر از تنبان راسو بود!
دیدم گذشته کارش از مسواک و ن ْخ دندان
با حال او جوهر نمک در حکم دارو بود
مسواک را هر روز از یادت نبر جانا
بپا نگردد حالتت حالی که با او بود

از دیگــر نقــاط ضعــف جشــنواره نهــم بــی نظمــی
هــای حیــن برگــزاری جشــنواره بــود  ،بــه عنــوان مثــال
نحــوه توزیــع بیلــط هــای تئاتــر هــا و تاخیــر در حضــور
داوران  ،از جملــه ایــن ضعــف هــا بودکــه مــی شــد
بــا صــرف هزینــه بیشــتر و هماهنگــی جهــت صــدور
کارت هــای هوشــمند بــرای هــر شــرکت کننــده ایــن
بــی نظمــی هــا را تــا حــدی کاهــش داد و در مســیر
برگــزاری بــا ثبــات جشــنواره گام موثــری برداشــت .

_ kimiya.nader

پروازبا سیمرغ

بــه نظــر مــی رســد مــا حصــل جشــنواره را مــی شــود
بــا افزایــش تبــادالت فرهنگــی اســتانی از طریــق
ســفیران و شــرکت کننــدگان از طریــق معرفــی نمــاد
هــای فرهنگــی اســتان هــا افزایــش داد و از ایــن
فرصــت بــرای رونــق فرهنــگ ســامت بهــره بــرد .
از دیگــر ســو بایــد نــگاه دبیــران مجامــع تخصصــی از روز
شــروع تــا پایــان مد نظر مســئولین برگــزاری باشــد و از نظر
آن هــا بــرای چگونگــی برگــزاری بهتــر جشــنواره اســتفاده
کــرد  ،فرامــوش نکنیــم کانــون هــای فرهنگــی و مجامــع
تخصصــی عصــاره کار فرهنگــی در دانشــگاه هــا هســتند
و رونــق آن هاســت کــه جشــنواره را رونــق مــی بخشــد .
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پل ارتباطی با ما

فاس با زبان گنجشک ها سخن می گوید

مسیر سیمرغ در لرستان
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سیمرغ ها به چه کسانی رسید ؟

عکس دستان  ،اثر محسن نظری در جشنواره بین المللی سیمرغ

درباره ی هرچیز منشوری سخن میگفت
او را دهانی باز و بی افسار و بدبو بود

((دکتر دلیلش خوردن بادام و گردو بود))

جنبــه رقابتــی جشــنواره اگــر چــه در بخــش دانشــجویی
بــی نظیــر بــود امــا مــی شــد بــا اجــازه حضــور
و فعالیــت همزمــان کارمنــدان و دانشــجویان ایــن
رقابــت را رونــق بیشــتری بخشــید و شــاهد کار هــای
مشــترک بیــن دانشــجویان و پرســنل درمانــی نیــز بــود .
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سر سخن

کیمیا نادری

گــر در ســرت هــوای وصــال اســت حافظــا
بایــد کــه خــاک درگــه اهــل هنــر شــوی
هنــر از دیــر بــاز بــه عنــوان ابــزار نشــان دادن زیبایــی
در نــزد انســان و هنرمنــدان مــورد توجــه بــوده اســت
 ،ایــن هنــر کــه روز بــه روز در حــال تعالــی اســت و
پســرفتی نمیتــوان بــرای آن متصــور شــد از چنــگال
محــدود هنــر بــرای هنــر رهایــی یافتــه امــروز بــه جایــی
رســیده کــه مــی تــوان معتــرف شــد کــه "عیــب مــی
جملــه بگفتــی هنــرش نیــز بگــو " نمــود عینــی یافتــه و
هــر کار بــی عیــب را شــامل مــی شــود و بــه ابــزاری
بــرای نشــان دادن تعالــی هــر چیــزی بــدل شــده اســت
و از هنــر ســخن گفتــن تــا هنــر خــوب گــوش دادن
همــه و همــه را در خدمــت خــود گرفتــه اســت.
هنــر امــروز میتوانــد و بایــد روح انســان را تعالــی
بخشــد  ،آن را ســامان دهــد و در خدمــت
دور کــردن تشــویش درونــی تشــویقش کنــد.
امــا هنــر در جایــی بــه خدمــت فرهنــگ در
مــی آیــد  ،هــر جــا قــرار اســت فرهنــگ
ســازی شــود بایــد هنــر را بــه خدمــت گرفــت
تــا زیبایــی هنــر فرهنــگ را تســری بخشــد.
وزارت بهداشــت بــه خوبــی ایــن اهمیــت را درک
کــرده و بــا همــت معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی
ایــن وزارت خانــه درصــدد اســت بــا برگــزاری
جشــنواره هــای فرهنگــی  ،هنــر را بــرای نــرم تــر
کــردن زمختــی علــم پزشــکی و فرهنــگ ســازی
حــوزه ســامت بــه کار گیــرد تــا ســالم زیســتن بــه
عنــوان یــک هنــر ترویــج دهــد و فرهنــگ ســامت
را بــه عنــوان یــک الــزام در جامعــه ارتقــا دهــد.
جشــنواره ای کــه تقریبــا چندیــن ســال اســت بــه
صــورت مســتمر در حــال برگــزاری اســت و امســال
نهمیــن دوره خــود را بــا عنــوان ســیمرغ پشــت ســر
گذاشــت  .ســیمرغی کــه پــرواز امســالش پــر از قــوت
و ضعــف بــود  ،از افزایــش تعــداد آثــار ارســالی از
سراســر کشــور و افــزوده شــدن بخــش بیــن الملــل
بــه ایــن جشــنواره تــا برخــورد گزینشــی مدعویــن و
انتقادتــی کــه بــه داوری برخــی بخــش هــا وارد اســت .
بــدون شــک جشــنواره فرهنگــی هرچــه بــود و
هســت همانطــور کــه هنــر ســالم زیســتن را ترویــج
مــی دهــد و در جهــت فرهنــگ ســازی گام بــر
مــی دارد اتفــاق مبارکــی اســت امــا بایــد بــا بــه کار
گیــری آزادی بیشــتر در آثــار و بــا ســاختار منظــم
تــر در دانشــگاه پیــش رود تــا موثــر تــر واقــع شــود .
امیــد اســت دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان همــگام
بــا سراســر کشــور و روی ریــل و در چارچــوب برنامــه
مشــخص شــده وزارت بهداشــت در جهــت حضــور
موثــر تــر در جشــنواره هــای فرهنگــی وارد شــود و
کاســتی هــا را جبــران کــرده تــا فرهنــگ ســامت
عجیــن شــده بــا فرهنــگ غنــی قــوم لــر الگــوی
جدیــدی از ســالم زیســتن را بــه کشــور صــادر کنــد.
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نگین ساجدی مهر

نهميــن جشــنواره فرهنگــي وزارت بهداشــت و
درمــان در حالــي  19اردي بهشــت مــاه ســال
جــاري بــه کار خــود پايــان داد کــه دانشــگاه
علــوم پزشــکي لرســتان بــا پنــج اثــر برگزيــده
از بيــن  15اثــر راه يافتــه بــه فينــال عملکــرد
خوبــی نســبت بــه جمعیــت دانشــگاهی خــود
داشــت  .امــا ايــن دانشــگاه در حالــي از  5اثــر
برتــر ســهم بــرد کــه فقــط يک اثــر دانشــجويي
موفــق شــد در بيــن آثــار برتــر قــرار بگيــرد و
 4اثــر دیگــر همگــي ســهم کارکنــان بودنــد .از
طرفــی از  15اثــر راه یافتــه بــه مرحلــه پایانــی
 12اثــر مربــوط بــه دانشــجویان بــود  .در ایــن
بیــن ســهم دانشــکده پیــرا پزشــکی از  12اثــر
بیشــتر بــود و هفــت اثــر از ســه دانشــجو بــه
نــام هــای  ،حجــت حیــدری دانشــجوی تــرم
دوم رشــته بیهوشــی بــا پنــج اثــر در بخــش
هــای مختلــف خطاطــی  ،ســید احســان
نــور بخــش دانشــجوی تــرم هشــتم رشــته
فنــاوری اطالعــات ســامت بــا یــک اثــر بــه
نــام معصومانــه در بخــش هنــر هــای تجســمی
و طراحــی  ،محســن نظــری دانشــجویی تــرم
هشــتم رشــته رادیولــوژی بــا عکســی بــه نــام
دســتان در بخــش عکاســی در ایــن لیســت
حضــور داشــتند .
امــا رشــته پزشــکی نیــز ســهم قابــل توجــه ای
از شــرکت کننــده را بــه خــود اختصاصــی داد و
 4دانشــجو بــه نــام هــای  ،مهــدی بختیــاری در
اســتند آپ کمــدی بخــش فرهنــگ ســامت
 ،مهســا صالحــی زاده بــا اثــر دختــر روســتا
در بخــش طراحــی  ،صــادق قمــری و محمــد
ســبزیان مالیــی در اســتند آپ کمــدی بخــش
آزاد حضــور داشــت .ســهم دیگــر بــه دانشــکده

دنــدان پزشــکی رســید و فقــط محمــد نقــی
بیرانونــد بــا شــعری طنــز بــه نــام دندانپزشــکی
در بخــش فرهنــگ ســامت موفــق شــد در
فینــال حضــور داشــته باشــد و ســایر دانشــکده
هــا ســهمی از برگزیــدگان نداشــتند .
ایــن در حالــی بــود کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
لرســتان در جشــنواره بــا ثبــت  315اثــر بنــا بــه
اعــام دبیــر خانــه دائــم جشــنواره رتبــه  31ام
را در بیــن  67دانشــگاه علــوم پزشــکی شــرکت
کننــده در جشــنواره داشــت .
بــا ایــن حــال امــا در مســیر ســیمرغ لرســتان
اتفاقاتــی نیــز رخ داد  .اتفاقاتــی چــون آن کــه
بــه یــک بــاره در بحبوحــه جشــنواره دبیــر
اجرایــی جشــنواره در دانشــگاه از ســمت خــود
بــدون هیــچ دلیل مشــخصی اســتعفا کــرد و تیم
ســفیران و دســت انــدر کاران جشــنواره  ،دچــار
بــی نظمــی شــد که تــا حــدودی کار ها توســط
مســئول دبیــر خانــه اداره شــد و لرســتان بــا این
اتفــاق راهــی نهمیــن دوره جشــنواره شــود .
از اتفاقــات دیگــر کــه جشــنواره امســال در
علــوم پزشــکی لرســتان رخ داد بــر گــزاری
کالس هایــی تخصصــی بــود کــه آن هــم بــی
نظمــی هایــی خــود را در برگــزاری داشــت در
ایــن بیــن آن هــا نیــز تــا پایــان بــه خوبــی بــه
کار خــود ادامــه نــداد و نیمــه کاره رهــا شــد .
آن شــد کــه امــروز لرســتان فقــط یک دانشــجو
را در بیــن برگزیــدگان جشــنواره داشــت آن
هــم محمــد نقــی بیرانونــد دانشــجویی رشــته
دنــدان پزشــکی بــود کــه بــا شــعر طنــز خــود
موفــق بــه کســب عنــوان ســوم بخــش شــعر
طنــز دانشــجویی بخــش فرهنــگ ســامت
شــد .

پرواز با سیمرغ

زهرا امید علی

جشــنواره هــا و فســتیوال هــا مــکان هــای خوبــی
بــرای دیــده شــدن انــد  ،آثــار از بهتریــن هــا آنجــا
گــرد هــم مــی آینــد و رقابــت مــی کننــد و دیــده
مــی شــوند  .جشــنواره هــای هنــری و فرهنگــی
ســنبل اصلــی رقابــت ســالم یــک فســتیوال هســتند .
اگــر اینگونــه بــه جشــنواره نظــر کنیــم آن مــی شــود
کــه بایــد خوشــحال از حضــور در آن باشــیم تمــام تــوان
و نیــروی همــه ی فعالیــن فرهنگــی دانشــگاه را بــه کار
گیریــم تــا بــا حداکثــر قــوا در جشــنواره حضــور یابیــم و
محصول را حتی اگر شــده دو ســال بعد برداشــت کنیم .
بایــد بــه عبــرت باخــت هــا بــرای پــرواز پــس از فــارغ
التحصیلــی نظــر کنیــم .
ایــن روز هــا افــراد تــک بعــدی صدمــه پذیــر ترنــد ،
چــون فقــط یــک مســیر بــرای رســیدن بــه هــدف  ،یک
ســاح بــرای مبــارزه دارنــد و یک ماشــین بــرای حرکت
دارنــد  ،اگــر آن ســاح ،آن ماشــین و آن مسیرشــان را
مســدود کننــد دیگــر از حرکــت بــرای رســیدن بــه
هــدف بــاز مــی ماننــد امــا افــراد چنــد بعــدی راه هــای
مختلفــی بــرای رســیدن بــه اهدافشــان پیــش رو دارنــد .
بایــد بپذیریــم  ،هنرمنــدان بــا توســل بــه هنرشــان
مــی تواننــد در حرفــه خــود موفــق تــر باشــند
چــون هنــر آن هــا ســاح ان هــا و ماشــین
حرکتشــان اســت  .آن هــا یــک زبــان مشــترک
بــرای رســاندن تخصصشــان بــه دیگــران دارنــد .
در ایــن میــان امــا نقــش دانشــگاه در رونــق ایــن
هنــر بیشــتر اســت  ،دانشــگاه مــی توانــد مســیر
پــرواز را در جشــنواره هــا بــرای هنرمنــدان آشــکار تــر
کنــد  ،آن هــا را در مســیر قــرار دهــد و بــه ســوی
درســت هدایتشــان کنــد  .از ایــن رو انتظــار مــی
رود بــه جشــنواره بــه عنــوان یــک ســکوی پرتــاب
و ســاختن دانشــجویان چنــد بعــدی نظــر کــرد .
امــا دانشــجویان نیــز بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده
کننــد ،داوران رقابــت هــای جشــنواره از بهتریــن هــای
حرفــه هــای هنــری هســتند  ،دانشــجویان مــی تواننــد
از توانایــی خــود در پیــش چشــمان آن هــا اســتفاده
کننــد و خــودی نشــان دهنــد و مســیر زندگیشــان را
تغییــر دهنــد .
بــه عــاوه بایــد پذیرفــت اســتعداد هــای کشــف نشــده
از همیــن مســیر مــی تواننــد خــود را اعتــا بخشــند و
در خدمــت کار هــا در آینــد .
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تصویری از تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نگین ساجدی مهر

هنرمندان را بشناسید

امســال لرســتان ســه دانشــجو بــه نــام هــای  ،صــادق
قمــری  ،محمــد ســبزیان و مهــدی بختیــاری در بخــش
اســتند آپ کمــدی جشــواره نهــم حضــور داشــتند  .از بیــن
ایــن ســه نفــر صــادق قمــری و ســبزیان از اعضــای کانــون
تئاتــر دانشــگاه نیــز هســتند و ســابقه خوبــی در ایــن زمینــه
دارنــد و اگــر بهــای بیشــتری بــه آن هــا داده شــود مطمئنــا
نتایــج بهتــری خواهنــد گرفــت  ،امــا مهــدی بختیــاری نیــز
از مجریــان توانمنــد دانشــگاه اســت کــه بــار هــا بــرای
لرســتان بــه روی صحنــه رفتــه ودر بخــش فــن بیــان و
گویندگــی نیــز ســابقه درخشــانی دارد.

حجــت حیــدری دانشــجوی ســال اول رشــته
بــی هوشــی  ،حیــدری امســال بــا  5اثــر در
بخــش هــای مختلــف خطاطــی توانســت راهــی
جشــنواره شــود و بــه نوعــی پدیــده جشــنواره
نهــم در لرســتان باشــد هرچنــد هیــچ کــدام
از آثــار او موفــق بــه کســب عنوانــی نشــدند .
حیــدری در گفــت و گویــی کــه بــا خبــر نــگار
نشــریه فــاس داشــت عــدم آگاهــی خــود از
ســاز و کار جشــنواره را یکــی از عوامــل عــدم
موفقیتــش عنــوان مــی کــرد  ،امــا امیــدوار
بــود ســال بعــد بــا برنامــه ریــزی و تجربــه
ای کــه بــه دســت آورده عملکــردی بهتــری
در جشــنواره هــای بعــدی داشــته باشــد  .بــدون
شــک دانشــگاه بایــد ایــن هنرمنــد را کــه
توانایــی خــود را بــه اثبــات رســانده در رســیدن
بــه ایــن هــدف یــاری کنــد .

ســید احســان نــور بخــش  ،دانشــجوی ســال
آخــر رشــته فن آوری اطالعات ســامت اســت
 ،ســید احســان طراحــی را از ســال هــا پیــش
آغــاز کــرده امــا امســال بــا اثــر معصومانــه
موفــق شــد در جشــنواره حضــور یابــد .
شــاید اگــر نوربخــش  ،از ســه ســال پیــش
کــه وارد دانشــگاه شــد اســتعدادش بــه طــور
جــدی تــری مدیریــت مــی شــد  ،امســال بــه
جــای حضــور در جمــع ده نفــر برتــر  ،بیــن
ســه نفــر برتــر بــود و کلکســیون افتخاراتــش
بــرای دانشــگاه تکمیــل مــی شــد .
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