
يادداشت مهمان

خواب، شفابخش و آرامبخش جسم و جان است. تحقیقات علمی نیز ثابت کرده اند 
این پدیده در حفظ سالمت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم 

عضالنی-اسکلتی تمام موجودات زنده نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین واضح است 
هرگونه اختالل در آن می تواند زندگی در حالت بیداری را با مشکالت جدی مواجه 

کند. رویا دیدن از دیگر پدیده هایی است که هنوز ... )صفحه10(

فیزیولوژی خواب و رویا در گفت وگو با دکتر علیرضا یاراحمدی متخصص مغز و اعصاب

ناگفته های خواب ديدن

جشنواره و جريان سازی

برگزاری جشنواره فیلم فجر و تماشای فیلم های 
ساخته شده های طی یک یا چند سال کاری، بستری 
مناسب است تا عالوه بر رقم خوردن مناسب 
یک  به عنوان  کشور  سینمای  راهبرد  و  جریان 
جریان فرهنگی، توجه مخاطبان کثیری، به خصوص 
جوانان، به آن جلب شود. این جریان در رسانه ها 
و فضای مجازی نیز به صورت گسترده جاری 
است و همین کافی است تا با تسری این جریان 
فرهنگی توسط متولیان امر و گروه های مردم نهاد، 
بتوان جریان موثر و مثبت فرهنگی را رقم زد که 
در برابر تندبادهای فرهنگی و ضدفرهنگی، کشور 
و اقشار مختلف مردم را بیمه کند. در روزگاری 
که چند سریال بی مایه کشور همسایه از طریق 
یک شبکه ماهواره ای، حریم های خصوصی و 
خانوادگی را به چالش کشیده، تماشا و اثرگذاری 
فیلم های کم نظیر فیلمسازانمان می تواند بر جریان ها 
و شریان های اصلی و فرعی فرهنگی کشور اثرگذار 
باشد، به شرط اینکه همه  ما قدر این فرصت را 
بدانیم و سیمرغ های سعادت فرهنگی را برای 
ارتقای سطح سالمت فرهنگی و هنری در جامعه 
پرتالطم و پرتنش کنونی خود به سادگی  وادار به 
پرواز و فرار نکنیم. باوجود تمام فرازونشیب ها و 
حرف وحدیث های سینمایی، هنوز هم این رویکرد 
هنری و فرهنگی مخاطبان خاص و علم خود را 
دارد و جایگاه ویژه  ای در پیش زمینه  فکری و ذهنی 
شهروندان ایرانی داشته و دارد. می توانیم به سادگی 
و بدون صرف هزینه ای، جشنواره فیلم فجر را در 
خدمت سالمت و تندرستی جامعه و بهداشت روانی 
و فرهنگی آن قرار دهیم و از این فضا، ابزار، بستر یا هر 
تعریف و عنوان دیگری که بر آن می توان گذاشت، 
به نفع جامعه ایرانی بهره برداری کنیم. این  نه تنها 
یک حق مسلم، بلکه لیاقتی است که طی دهه های 
گذشته و پیش روی انقالب این مردم فرهیخته، به 
شایستگی به دست آمده و سرمایه ای فرهنگی است 
که می تواند به ارتقای نرخ و شاخص های امید 
به زندگی – که این روزها به شدت، به آنها نیاز 
داریم- کمک های شایانی کند. جشن و جشنواره 

فیلم فجر، فرخنده باد.
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