
 هنر درمانی ازجمله شاخه هایی است که در 
سال  های اخیر توجه هنرمندان در رشته های 
مختلف هنری در ایران به آن جلب شده است. 
چون  مختلفی  مراکز  در  امروز  که  جایی  تا 
بیمارستان ها ، آسایشگاه های روانی و بهزیستی 
با توجه به این مهم، کالس های مختلف درمانی 
ازجمله تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی 
در حال برگزاری است و جشنواره های مختلفی 
نیز در این سال ها با عناوین چون؛ جشنواره 
تئاتر معلولین، جشنواره موسیقی معلولین و غیره 
برگزارشده است. در این مطلب سعی شده تا 
به تأثیر روانی هنر درمانی بیشتر پرداخت شود. 
و  برمی دارید  را  مداد  که  زمانی  آیا می دانید 
یک گل می کشید این کار باعث از بین بردن 
افسردگی و ترس می شود و حتی  استرس، 
می تواند به کاهش درد و سایر عوامل فیزیکی 

در شما کمک کند.
فعالیت های   »Art therapy« درمانی  هنر 
هنری ساده است که به ابراز احساسات در 

افراد کمک می کند.
در این هنر درمانی، احساسات، افکار و هر 
آنچه از طریق کلمات قابل بیان نیست از طریق 
نقاشی، مجسمه یا کالژ بیان می شود. از طریق 
کار با مواد هنر، افراد مهارت های جدید کسب 
می کنند و ایده های خود را از طریق رسانه های 
تصویری توسعه می دهند اکثر افراد از این طریق 

احساس رضایت می کنند.
در سراسر ایاالت متحده، هنر درمانی با ارائه 
فعالیت های خالق به بیماران مبتالبه سرطان و 
خانواده های آنان به کاهش استرس، اضطراب و 
کاهش درد و تهوع در سرطان کمک می کند.
هنر درمانی به طور طبیعی در بدن باعث کاهش 
فشارخون و حتی انتشار مواد شیمیایی در مغز 
می شود که در بهبود بیماری افسردگی مؤثر 
است. درمانگران هنر، متخصصان مراقبت های 
بهداشتی هستند که به طور خاص برای کار 
ازجمله کسانی  بیمار،  انواع جمعیت های  با 
دارند،  سروکار  پزشکی  بیماری های  با  که 
با  از طریق هنر و  آموزش دیده است. آن ها 
استفاده از انواع هنر مانند مواد نقاشی، رنگ، 
رسانه های کوالژ-مخلوط و خشت برای گلدان 

به بیان احساسات می پردازند و کمک به رفع 
نگرانی و درگیری های روزمره افراد از طریق 
هنر درمانی می کنند.  در بیمارستان، درمانگران 
هنر با بیماران مبتالبه سرطان از همه سنین 
کار می کنند. همچنین به خانواده های مبتالبه 
سرطان با ارائه فعالیت های هنری کمک می کنند. 
اگر شما دسترسی به یک برنامه درمانی هنری 
ندارید، در زیر برخی فعالیت های هنری ساده 
و  خانه  در  می توانید  که هرکسی  ارائه شده، 
کتاب  و  »قلم  دهد:  انجام  بیمارستان  در  یا 
کوچک )چند ورق کاغذ( بخرید و با کشیدن 
مجموعه ای از نقاشی ها احساس خود را بیان 
کنید، سعی کنید از رنگ و شکل و خطوط 
امروزتان  بتوانید احساسات  تا  استفاده کنید 
در  که  مورد شکلی  در  کنید، هرگز  بیان  را 
آخر ایجاد می شود نگران نباشید چراکه در 
آخر هیچ نمره ایی به شما نخواهند داد. فقط 
از این کار لذت ببرید و سعی کنید در طول 

این فعالیت خالق باشید.
اگر با نقاشی کشیدن به آرامش نمی رسید مجله، 
عکس و کارت پستال و عکس هایی که به شما 

تسکین می دهند را جمع آوری کنید.  با استفاده 
از قیچی عکس های موردعالقه خود را بریده و 
با چسب کوالژ آن ها را در یک ورق بزرگ از 
کاغذ یا مقوا بچسبانید اتاق بیمارستان یا خانه 
آن ها را ببینید و از آن ها لذت ببرید. هنگامی که 
شما نمی دانم چگونه به توصیف عالئم و یا 
احساسات خود بپردازید یا نمی دانید چگونه با 
دکتر خود صحبت کنید سعی کنید احساسات 

خود را در کتاب مصورتان منتقل کنید.
اگر شما یک دوست سرطانی دارید یا عضوی 
 »Art Rx Box« از خانواده اتان سرطان دارد

را به آن ها معرفی کنید.
فروشگاه عرضه وسایل هنری و فروشگاه های 
کتاب بروید؛ کتاب کوچک، مداد رنگی و آبرنگ 
داخل  را  آن ها  و  بخرید  و چسب  قیچی  و 
جعبه های رنگارنگ و یا سبد خرید نگه دارید.

بسیاری از بیمارستان ها بخش هایی برای هنر 
درمانی دارند چک کنید که آیا بیمارستانی که 
در آن بستری هستید شامل این بخش است؟

برای کسب اطالعات بیشتر در مراکز درمانی 
است و ارائه این خدمات، با نوع انجمن حرفه ای 

هنر درمانی یا انجمن سرطان در کشور خود 
تماس بگیرید.

همان طور که بسیاری از هنرمندان به ما نشان 
داده اند، خالقیت به عنوان یک کاتالیزور برای 
احساسات منفی در خدمت ما هستند. بسیاری از 
افراد شفا از طریق بیان هنری را تجربه کرده اند 
. درگذشته، نیروهای آمریکایی  این موضوع 

را در پرتره های خود نوشته اند.
کیسی شانون هنرمندی که دچار سکته مغزی 
شد و با استفاده از قدرت هنر به سالمتی روحی 
و روانی دست یافت. همچنین هانری ماتیس با 
استفاده از قدرت هنر توانست زندگی دوم را 

بعد از تشخیص سرطان آغاز کند.
در سال 2015 منهتن هنر بین المللی، نمایشگاهی 
را تحت عنوان  »قدرت شفا از طریق هنر« برپا 
کرد موضوع کلی این نمایشگاه بر این موضوع 
بود که چگونه هنر می تواند افراد را از غم و 

افسردگی و اضطراب نجات دهد.

آزاده اسدی
 Art&Artists:منبع
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 ادامه از صفحه 12
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به رئیسی نیز اظهار کرد: آقای رئیسی شما 
راجع به من هر چه می خواهید بگویید. هر تهمتی که می خواهید بزنید. آزاد هستید. شما قاضی 
هستید و دستتان باز است. شما دادستان روحانیت هم هستید و می توانید همه علما را دستگیر 
کنید ، بپرسید که علما از شما چه کشیده اند. اما من از شما خواهش می کنم امام رضا)ع( را برای 
مردم بگذارید و امام رضا)ع( را حزبی و جناحی نکنید. روحانی ادامه داد: امام رضا )ع(افتخار 
همه ما شیعیان و مردم است. اگر نبات و پارچه سبز می خواهید به روستاها بفرستید بگذارید 
و آن را بعد از انتخابات انجام دهید. االن جلویش را بگیرید. اینهایی که از نهادهای امنیتی 
هستند و با اتوبوس از شهرها برایت جمعیت می آورند از آنان بپرس که پولش را از کجا 
می آورند. از پول بیت المال این کار را انجام می دهند. تو که قاضی هستی چرا با آنها برخورد 
نمی کنی؟ وی در ادامه خطاب به مردم اظهار کرد: مردم ما با هم چهار سال پیش یک عهد 
بستیم و براساس آن جلو رفتیم. ما 10 برابر تحریم ها ایستادگی کردیم و آن را شکستیم. ما هر 
بهانه ای که می توانست برای ما جنگ درست کند یعنی همان پی ام دی که آن را از بین بردیم. 
من به مردم اعالم می کنم که آمادگی دارم در چهار سال بعد غیر از تحریم های هسته ای که 

در این چهار سال برداشتم بقیه تحریم های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم و عزت 
ایران را و منفعت ایران را به ملت ایران بازگردانم. 

رئیسی هم در جمع بندی صحبت های خود اظهار کرد: در ارتباط با منابع آنچه که مردم 
وعده کرده اند باید بگویم که برای همه وعده ها منابع،  بررسی و کارشناسی شده است. وی 
با تاکید بر لزوم مبارزه با فرارهای مالیاتی گفت: باید قطعا با فرارهای مالیاتی به طور قاطع 
برخورد شود نه اینکه فقط مالیات کاسبان خوش حساب اخذ شود. باید جلوی قاچاق 
کاالی افراد رفیق و دوست و آشنای برخی از دولتمردان گرفته شود. همچنین باید از دست 
اندازی افراد خاص به منابع بانکی جلوگیری شود. وی خاطر نشان کرد: اگر جلوی هزینه 
های اضافی و روحیه اشرافی گری گرفته شود حتما می توان برای دهک های پایین وضعیت 
های متفاوتی ایجاد کرد. رئیسی با بیان اینکه رسیدگی به دهک های پایین اقدامی دور انتظار 
نیست و دولت فعلی نیز در حال انجام بخشی از این کار است، خطاب به روحانی خاطر نشان 
کرد: آقای روحانی شما من را می شناسید. من چون روحیه حقوقی و قضائی دارم سخنی 
همینطوری بر زبانم جاری نمی شود که بگویم؛ آقای معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل 
کشور در دفتر شما آمدند و  با جنابعالی صحبت کردند؛ با اینکه آنها مدارک و اسناد را به شما 

نشان دادند و گفتند که نزدیکترین افراد شما دچار یکسری مشکل میلیونی هستند اگر من 
جای شما بودم مساعدت می کردم و می گفتم براساس قانون برخورد شود. این که نباید االن 
انجام شود یا بعدا باید انجام شود یا در مسائل تشکیک کنید با روحیه فردی که رئیس دولت 
است سازگاری ندارد. وی گفت: من این صحبت ها را با استناد به صحبت های آقایانی که 
در دفتر شما انجام داده اند مطرح می کنم. وی با بیان اینکه آمبودزمان آسیایی برای نخستین 
بار در زمان دولت اصالحات در قوه قضائیه با حضور 40 کشور جهان تشکیل شد و موسس 
آن من و پاکستانی ها بودیم خطاب به روحانی، خاطر نشان کرد: به جز برجام که شما آقایان 
از آن بیشتر اطالع دارید من کمتر از شماها ارتباطات خارجی و اعتبار جایگاه اداری نداشته 
ام . رئیسی همچنین با بیان اینکه چرا می خواهید تحقیر کنید ادامه داد: این روحیه اخالقی 
نیست چرا که به جز موضوعی که جنابعالی در آن ورود داشتند در سیاست خارجی حتما 
اطالعات من کمتر از جنابعالی و آقای جهانگیری نیست. رئیسی گفت: : هر دولتی موظف 
به تامین تضمین این آزادی ها برای همه است. آقای روحانی مگر جنابعالی زبان را برای 
کردها آزاد کردید؟؛ خدا آزاد کرد. قانونی اساسی اجازه داد که کردها و سایر اقوام از لباس 

رسمی خود استفاده کنند.

با موضوع زندگی یک پژوهشگر داروساز
مجموعه »در جستجوی آرامش« به نیمه رسید

مهر: تاکنون حدود 55 درصد از مجموعه »در جستجوی آرامش« ضبط و تولیدشده 
و قرار است این هفته چند بازیگر جدید به سریال اضافه شوند. تصویربرداری 
مجموعه »در جستجوی آرامش« محصول شبکه پنج سیما به کارگردانی سعید 
سلطانی این روزها در خیابان پامنار انجام می شود. داریوش فرهنگ و فرشید 
زارعی فر این روزها در لوکیشنی که شرکت گیتا نام دارد جلوی دوربین هستند و 
ضبط سریال تا آخر هفته در همین لوکیشن انجام می شود. داستان این مجموعه در 
ارتباط با شرکت پسر مهدی هاشمی و اتفاقات و رخدادهای موجود در آن است. 
مهدی هاشمی در این مجموعه در نقش یکی از دانشمندان و پژوهشگران حوزه 
داروسازی در ایران مشغول بازی است.  »در جستجوی آرامش« لوکیشن های 
متعددی دارد که 160 مکان برای آن برشمرده شده است. هم اکنون بهزاد عبدی 
ساخت موسیقی این سریال و سودابه سعیدنیا تدوین هم زمان کار را بر عهده 
دارد. در این سریال که به تهیه کنندگی علی آشتیانی پور بازیگرانی چون مهدی 

هاشمی، داریوش فرهنگ، پژمان بازغی و غیره بازی می کنند.

جسد پیکاسو اثر هنری شد 
رویترز: یک هنرمند اسپانیایی تندیسی از جسد پابلو پیکاسو را در اندازه ای واقعی و شکل و 
شمایلی طبیعی ساخت. این تندیس را یوجینو مرینو هنرمند اسپانیایی از سیلیکون، رزین و 
فایبرگالس و با مو و لباس های طبیعی ساخته است. جسد پیکاسو با همان لباس کش باف معروفش 
با راه راه سفید و آبی درحالی که چشمانش بسته است، روی یک پایه سنگی قرار داده شده است.  
 »Alliance Francaise« این تندیس از پابلو پیکاسو در اتاقی کوچک در موسسه فرهنگی
در شهر ماالگای اسپانیا، زادگاه پیکاسو به نمایش گذاشته شده و درواقع، نقطه پایانی یک تور 
برای مرور زندگی این هنرمند سرشناس است. گرچه ساخت این تندیس اقدامی برای جذب 
گردشگر به نظر می رسد، اما برگزارکنندگان این نمایشگاه مدعی اند، این اقدام انتقادی بر استفاده ی 
شهر ماالگا از »پابلو پیکاسو« برای اهداف تجاری است. گروهی از هنرمندان که این نمایشگاه 
را برپا کرده اند، اعالم کردند که این پروژه در انتقاد به رشد بی رویه گردشگری در شهر ماالگا 
اجراشده که در آن، گردشگری بر نیازهای ساکنان اصلی اولویت دارد و واقعیت، جای خود 
را به محیط های ساخته شده برای گردشگران داده است. در این تور، بازدیدکنندگان از کلیسایی 
که پیکاسو در آن غسل تعمید داده شده، مدرسه دوران تحصیل او، میدان گاوبازی و درنهایت، 
تندیس او دیدن می کنند. پابلو پیکاسو که او را به عنوان بنیان گذار سبک کوبیسم می شناسند، 
باگذشت بیش از 40 سال از مرگش هنوز از محبوب ترین و تأثیرگذارترین هنرمندان جهان 

است. او نقاش، طراح صحنه، 
سرامیک کار  و  پیکرتراش 
برترین  از  یکی  و  اسپانیایی 
هنرمندان  تأثیرگذارترین  و 
دلیل  به  که  بود  بیستم  قرن 
نوآوری،  جست وجوگری، 
پرکاری و اثرگذاری بر هنرمندان 
معاصران، او را مهم ترین هنرمند 

قرن نیز می دانند. 

قابجعبه جادو

فعالیت هنری خالق به کمک بیماری سرطانی می آید  نمايشگاه
  نقاشی های 

جراحی رباتیک
 دنیا 

نقاشی های  از  مجموعه ای  سپید: 
پروفسور هرمز مِه منش در گالری ایوان 
به نمایش درمی آید. گالری ایوان در 
جدیدترین نمایشگاه خود میزبان آثار 
نقاشی یکی از مشهورترین جراحان 
قلب جهان است.  این نمایشگاه که 
»سایه خاموشی« نام دارد روز جمعه 
22 اردیبهشت ماه با نمایش بیش از 20 
تابلوی نقاشی که با تکنیک اکریلیک 
افتتاح  خلق شده اند  مواد  ترکیب  و 
 شد.  تابلوهای این نمایشگاه را بهنام 
کامرانی از میان آثار پرتعداد پرفسور 
هرمز مه منش انتخاب کرده است. هرمز 
مه منش نقاش خودآموخته ای است که 
در کنار فعالیت علمی سنگین خود 
به نقاشی می پردازد تا احساسات و 
کند.  بیان  را  ناگفته خود  حرف های 
برای مه منش نقاشی شکلی از فعالیت 
هستی شناسانه است و به همین علت 
آثار او سرشار از خاطرات، پرسش ها، 
دل مشغولی ها و خواب هایش هستند. 
پروفسور هرمز مه منش، سال 1336 در 
تهران متولد شد و پس از گذراندن سال 
اول دبیرستان به آلمان رفت. او موفق 
به کسب دکترای روان شناسی و سپس 
پزشکی با رتبه اول شد و پس ازآن دوره 
تخصصی جراحی قلب و عروق را در 
آلمان و سپس آمریکا گذراند.  مه منش 
عالوه بر اینکه چندین سال معاونت 
کل دپارتمان جراحی قلب و عروق 
دانشگاه مونیخ را بر عهده داشت، جوائز 
و افتخارات متعددی مانند جایزه بنیاد 
دانشجوی  به عنوان  ابرت  فریدریش 
استثنایی، جایزه ماکس پالنک برای 
دکترای استثنایی، جایزه ایالت فالز برای 
تحقیقات استثنایی، جایزه دانشگاه فنی 
مونیخ برای اختراعات در جراحی قلب 
و... را دریافت کرده است. هرمز مه منش 
به عنوان پیشگام جراحی رباتیک در دنیا 
شناخته می شود و سال 2000  اولین 
با سیستم  میترال  عمل کامل دریچه 
رباتیک را انجام داد. مه منش پس از 
39 سال اقامت و فعالیت علمی در 
خارج از کشور، به ایران بازگشت تا 
اندوخته های علمی خود را به جوانان 

ایرانی منتقل کند.
همانند  ایوان  گالری  است  گفتنی 
نمایشگاه های گذشته، درصد متعلق 
به خود از محل فروش این آثار را به یکی 
از خیریه های معتبر اهدا خواهد کرد.
 22 خاموشی«  »سایه  نمایشگاه   
 1396 خردادماه   5 تا  اردیبهشت ماه 
در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان 
لسانی،  کوچه  جبهه،  خیابان  مهدیه، 
بن بست حمید، شماره 1 برقرار است 
و عالقه مندان می توانند هرروز به جز 
شنبه ها از ساعت 16 تا 20 از این آثار 

دیدن کنند.

خبر

هشتمين سمپوزيوم مجسمه سازي تهران، با حضور هنرمندان بين المللي و إيراني اين 
روزها در برج ميالد در حال برگزاري است.هنرمندان براي جلوگيري از ورود ذرات 

سنگ به چشم و دستگاه تنفسي، از ماسك و عينك هاي مخصوص، استفاده مي كنند. 

 مهر

كافه هاي سيار، در خيابان سي تير، همانند خيابان هاي اروپايي در حال 
سرويس دهي به گردشگران و شهروندان تهران هستند.               

 هنر انالين
  

در جشنواره  برق نورد  شيرين  كارگردانی  به  زندگی«  »شاعران  مستند  فيلم 
موضوع با  جشنواره  می رود.اين  پرده  روی  سئول  سبز  فيلم   بين المللی 

 محيط زيست در تهران برگزار مي شود. 
               ايرنا
  
  

مراسم اكران خصوصی فيلم مستند »زندگی و ديگر هيچ« پرتره ای از 
زندگی هنرمند پيشکسوت داريوش اسدزاده ۲۵ ارديبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰ 
در ايوان شمس باحضور عوامل و بازيگران برگزار مي شود، اين پيشکسوت 

اين روزها به علت بيماري در منزل مشغول به استراحت است.               
 شبکه خبري فرهنگ و هنر

  

 

همکاران شما در روزنامه سپید و موسسه 
فرهنگی ابن سینای بزرگ فقدان آن عزیز 

ازدست رفته را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت می گویند و از درگاه خداوند برایتان 

شکیبایی مسئلت دارند.

 سرکار خانم خاطره کبیری


