
گروه فرهنگ و هنر -  محمدمهدی 
اسماعیلی در نشست با اصحاب شعر و 
ادب با عنوان »خلوت انس« که در تاالر 
وحدت برگزار شد، با گرامیداشت روز 
شــعر و  ادب فارسی اظهار کرد: میراث 
بزرگ زبان فارســی با شعر حفظ شده 
است و شــاعران، حافظان فرهنگ ما 
بوده اند. پس از ورود اســام به برخی 
کشــورها بســیاری از مناطق اسامی 
که امروز به عربی ســخن می گویند در 
اصل به زبان های دیگر حرف می زدند، 
اما ایرانی ها با وجود عشــق به اسام و 
قــرآن، هویت خود را با زبان فارســی 

حفظ کردند.
او در ادامــه گفت: امروز وقتی از 
هویت ایرانی حرف می زنیم  اولین  مولفه 
آن همین زبان  فارسی است، قدرت زبان 
شعر و ادب که برای همه ما یک میراث 
فکــری و فرهنگی مشــترک به وجود 
آورده امروز دارای یک قلمرو وسیع با 

جغرافیای انسانی است که از افغانستان 
گرفته تا پاکســتان و تاجیکستان شاهد 

زبان و ادب فارسی هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
با اشــاره به سفر اخیر رئیس جمهور به 
تاجیکستان خاطرنشــان کرد: یکی از 
نقاط مشترک فرهنگی ما با تاجیکستان 
زبان فارســی است و پدر شعر فارسی، 
رودکی بزرگ که از دیگر اشــتراکات 
فرهنگی ماســت در این کشور مدفون 
اســت و امیدوارم در آینده محافل شعر 

و ادب با ادبای این کشور برگزار شود.
اســماعیلی بیان کرد: بنای دولت 
مردمی این است که در حوزه هنرهای 
اصیل ایرانی یک بازنگری داشته باشد. 
ما تاش می کنیــم نگاهی که هنر را به 
یک موضوع ویترینــی تقلیل می دهد 
بشکنیم، حوزه شعر حوزه ای است که 
احساس همزبانی و تعلق به آن داریم و 
در دولت یکی از رویکردهای ما تقویت 

انجمن های ادبی است. خیلی از عزیزان 
حاضر در این نشست، حاصل تشکل ها 
و انجمن های ادبی هستند، بنابراین باید 
ســاختار و بودجه مناسب را برای این 
 کار در نظر بگیریم.او با اشاره به قریحه 
شعری امام  راحل و مقام معظم رهبری 

افزود: انقاب اســامی به لوازم شعر 
پایبند بوده و هســت و این نشست را 
در اصل تجلیل دولت مردمی و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسامی از ادبا و شعرا 
می دانم. عضو شــورای عالی انقاب 
فرهنگی همچنین گفت: تاش خواهیم 

کرد به دور از نگاه ویتریتی و مناســبتی 
به عنوان بخش اصلی حوزه فرهنگ و 
هنر ایرانی اسامی به حوزه شعر و ادب 
توجه کنیم. این حوزه بزرگان بسیاری 
دارد و همه  سلیقه ها می توانند در شعر و 

ادب حس همزبانی داشته باشند.

گروه فرهنــگ و هنر -گالری 
ها و مــوزه ها همچنــان مکان هایی 
رسمی و پذیرفته تلقی می شوند برای 
برپایی نمایشگاه های هنری و البته به 
رسمیت شناختن یک اثر. هرچند هنر 
پست مدرن در این سال ها با زیر سوال 
بردن این رســمیت، با تاکید بر اینکه 
هنر دیگر به مکان های مألوف و سنتی 
نظیر نگارخانه هــا، گالری ها و موزه 
ها محدود نمی شــود، سعی در خارج 
کــردن هنر از نفوذ متولیان امور هنری 
داشته و در این مسیر موفقیت هایی هم 
در حــوزه هنر عمومی و خیابانی رقم 

خورده است.
با این همه حتــی هنرمندانی که 
در مســیر هنر خیابانی موفقیت های 
جهانی را به دست آورده اند و آثارشان 
با قیمت های گزاف خرید و فروش می 
شود،  همچنان خود را از تجربه شیرین 
برگزاری یک نمایشــگاه در گالری ها 

بی نیاز نمی بینند.
نمونه ای از این هنرمندان، بنکسی 
ـ گرافر معروف انگلیســیـ  است که 
در تمام این ســال ها تاش کرده است 
هویت خود را مخفی نگه دارد و بیشتر 
آثــارش را در خیابان هــا و در قالب 

نقاشی دیواری عرضه کند. 
تنها راه اثبــات هویت آثار گران 

قیمت بنکســی، صفحه شخصی اش 
در فضای مجازی است؛ بر این اساس 
وقتی اثری جدید با مختصات کارهای 
این گرافر بر دیوار یکی از شــهرهای 
انگلیس سر درمی آورد همگان منتظر 
مــی مانند تا این هنرمنــد با قرار دادن 
عکس نقاشی در حساب کاربری اش، 
مالکیــت آن را تاییــد کند. با این همه 

حتی چنین هنرمند سرکشی هم تجربه 
برپایی نمایشــگاهی از آثارش در یک 
گالری را از دست نداده است و در این 
سال ها نمایشگاه متعددی از گرافیتی 
هــا او در کشــورهایی چــون ایتالیا، 

آمریکا، امارات و ... برپا شده است.
با چنین نگاهی و با محوریت قرار 
دادن اصل ماندگاری نمایشــگاه های 

هنــری در هر عصــر و مکتب هنری، 
در خبرهایی جداگانه مروری خواهد 
داشت بر عجیب ترین نمایشگاه هایی 
که در ســال های اخیر در دنیا برپا شده 
اند. سلسله خبرهایی که نگاهی به یک 
نمایشــگاه هنری در زیر آب آغازگر 
آن اســت. در سال ۲۰۱۱ یک عکاس 
مشهور به نام آندریاس فرانک، تصمیم 

گرفت نمایشــگاه هنری اش را در زیر 
آب برگزار کند. این نمایشگاه با عنوان 
»دنیای غرق شده« در کشتی وندنبرگ 

در حوالی فلوریدا بر پا شد. 
فرانک گفته بود که این نقاشی ها 
در حقیقت عکس های دستکاری شده 
ای هستند که نحوه زندگی، فرهنگ و 
تاریخ زندگــی اروپایی را تداعی می 

کنــد. به این منظــور او مدل هایش را 
بــا لباس هایی از مــردم دهه ۴۰ و ۵۰ 
میادی به اســتودیو برد و تصاویری 
از آن دوره اروپا را بازســازی کرد.  در 
حقیقت او با این کار زندگی را به کشتی 
وندنبرگ که در سال ۲۰۰۹ غرق شده 
بود بازگرداند. از این نمایشگاه به عنوان 
یکی از منحصر به فردترین نمایشگاه 

های هنری ســال های گذشته یاد می 
شــود. بــا این همه عکــس هایی که 
آندریاس فرانک با پوششــی خاص از 
پاستیک و شیشه آماده کرده و با کمک 
غواص ها، آنهــا را با آهنربا به دیواره 
کشتی متصل کرده بود، بعد از چند ماه 
به دلیل نمک و جلبک کم رنگ شدند. 
هرچند او بعدها نمایشــگاه دومش را 
هم در همین کشتی غرق شده برپا کرد 
و این بار تابلوهایش را به وسیله شیشه 
های فلکسی پوشــاند و با استفاده از 
قاب های فوالد ضدزنگ و چســب 

سیلیکون عایق بندی کرد.
بازدیدکنندگان برای تماشای این 
عکس ها باید از لباس غواصی استفاده 
 Gen.( می کردند. کشــتی وندنبرگ
Hoyt S. Vandenburg( بــا طول 
۵۲۳ فوت دومین سازه بزرگ زیر دریا 
در دنیاست که در ۱۱ کیلومتری جنوب 

جزیره Key West قرار دارد.

گروه فرهنگ و هنر -کارشناسان 
موزه  »ونگوگ« در آمســتردام صحت 
انتســاب یک طرح اولیه به »ونســان 

ونگوگ« را تایید کردند.
یــک طراحی با مداد از پیرمردی 
که غمگین و خســته سرش را در میان 
دست هایش گرفته اســت، به عنوان 
یکــی از آثــار به جا مانده از ونســان 
ونگوگ هنرمند شناســایی شد. موزه 
ونگوگ در آمستردام صحت انتساب 
اثــر به این هنرمند پــرآوازه هلندی را 

تایید کرده است.
 Teio( میدنــدورپ  تیــو 
Meedendorp( از پژوهشــگران 

ارشــد موزه ونگوگ از کشف ارتباط 
این نقاشی به کارنامه ونگوگ به عنوان 
کشفی خارق العاده یاد می کند که درباره 
سال های اولیه حرفه هنری این نقاش 
برجسته روشنگری می کند، سالهایی که 
وی در الهه زندگی می کرد و نسبت به 
دورانی که در پاریس یا جنوب فرانسه 
بود ناشــناخته تر اســت.   کارشناسان 
تاریخ ترســیم این طــرح را در پایان 
نوامبر ســال ۱۸۸۲ تعیین کرده اند که 
آن را به بســیاری از نقاشی هایی که در 
آن دوران کشیده شدند، مرتبط می کند. 
بــه نقل از روزنامه هنر چاپ لندن این 
نقاشی، طرح اولیه اثری به نام از پا افتاده 

)Worn out( اســت که ونگوگ در 
اواخر ســال ۱۸۸۲ وقتی تنها ۲۹ سال 
داشــت و تازه دو ســال بود که حرفه 
هنری خود را آغاز کرده بود، کشــید. 
این طرح یکی از ســوژه های کلیدی 
حرفه ونگوگ اســت چــون وی در 
ســال ۱۸۹۰ آن را به یکی از قوی ترین 
نقاشی های خود یعنی پیرمرد غمگین 
)Sorrowing Old Man( تبدیل 
کرد. در این نقاشــی یک پیرمرد روی 
صندلی نشسته و حاال یا در اثر خستگی 
یا رنج ســرش را میان دستانش گرفته 

اســت. ونگوگ برای کشیدن طرحی 
که به تازگی به او منســوب شــده، از 
یک مــداد طراحی مدل نجاری و یک 
کاغذ آبرنگ ۴۸.۸ در ۳۰ سانتی متری 
استفاده کرده است.  وی در انتها روی 
بخش های روشن تر لباس سوژه تکه ها 
نان کشیده و نقاشی را به تثبیت کننده ای 
که از ترکیب شــیر و آب ســاخته بود 
آغشــته کرد که رد مــداد را تیره تر و 
مات تــر می کرد.این طــرح از حدود 
ســال ۱۹۱۰ جزئی از یک کلکسیون 
خصوصــی در هلند بوده اســت. این 

طرح پس از بیش از یک ســده از روز 
گذشته )جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰( تا 
۲ ژانویــه )۱۳ دی( در موزه ونگوگ 
در آمستردام به نمایش گذاشته شده و 
پس از این تاریــخ دوباره به مالک آن 
برگردانده خواهد شــد. موزه ونگوگ 
هر ساله نزدیک به ۳۰۰ نقاشی دریافت 
می کند با این ادعا که یکی از آثار از قلم 
افتاده ونگوگ هستند، اما تعداد کمی از 
این نقاشی ها به موزه راه پیدا می کنند و 
اصالت تعداد کمترشان تایید می شود.

ونســان ونگــوگ یــک نقاش 
پسادریافت گر هلندی در سده نوزدهم 
بود که از کودکی به نقاشی عاقه داشت 

ولی تــا اواخر دهــه دوم زندگی اش 
دســت به قلم نشــد. او بســیاری از 
کارهای شناخته شده اش را در دو سال 
آخــر عمرش تکمیل کــرد و در یک 
دهه بیش از دو هزار و ۱۰۰ کار هنری 
شامل ۸۶۰ نقاشی رنگ روغن و بیش 
از ۱٬۳۰۰ نقاشــی با آبرنگ، طراحی و 
چاپ تولید کرد. این هنرمند پرآوازه در 
اواخر عمر به شــدت از بیماری روانی 
اختال دوقطبی و فشــار روحی رنج 
می برد. افســردگی و مشکات روانی 
او روز به روز وخیم تر می شــد تا این 
که در نهایت در ۳۷ ســالگی به زندگی 

خود پایان داد.

گروه فرهنگ و هنــر - این اثر 
به شــما اموزش می دهد که چگونه با 
درســت انجام دادن چیزهای کوچک 

زندگی و دنیای خود را متحول کنید.
درباره کتاب :

این اثر نوشته ویلیام اچ. مک ریون 
افسر برجسته نیروی دریایی امریکاست 
که خدمــات برجســته ای در دوران 
خدمتش در ارتش داتشه است. او سی 
و هفت سال کار آموزش افسران جوان 
را به عهده داشــته و در تمامی سطوح 
فرماندهی کرده است. آخرین ماموریت 
مک ریــون که با درجه دریاســارالری 
انجام شــد فرماندهــی کل نیروهای 
عملیــات ویژه ایات متحــده بود. او 
اکنون رئیس دانشــگاه تگزاس سیستم 
اســت. کتاب تخت خوابت را مرتب 
کــن ده بخش دارد و هر بخش به یکی 
از اصول رفتــاری و تربیت یگان ویزه 
نیروی دریایــی آمریکا می پردازد. این 
ویژگی های رفتاری می توانند در زندگی 
روزمره شــما تاثیر بگذارند و زندگی 
شخصی و اجتماعی شما و اطرافیانتان 
را بهبود ببخشند و در نهایت شما را به 

فردی اثرگذار در جامعه تبدیل کنند.
 بخشی از کتاب :

اگر می خواهید دنیا را تغییر دهید، 
از سیرک نترسید؛

جزیــره کورنــادو موج هــای 
خروشانی داشــت. آن امواج در حین 
شنای پهلو برای بازگشت به ساحل، به 
صورت مان سیلی می زدند. طبق معمول 
من و هــم تیمی ام تــاش می کردیم 
خودمان را به بقیه اعضای کاس یگان 
ویژه برسانیم. مربی ها سوار قایق نجات 
ســرمان داد می زدند که سرعت مان را 
بیشتر کنیم، اما انگار هر چقدر تندتر شنا 
می کردیم، بیشتر از بقیه عقب می افتادیم.

آن روز، با ناوبان دوم مارک توماس 
هــم تیمی بودم. مــارک هم مثل من از 
طریق نیروهای آموزش افسران ذخیره 
اعــزام او از مؤسســه نظامی ویرجینیا 
فارغ التحصیل شده بود و یکی از بهترین 

دونده های دوی استقامت کاس بود.
در دوره آموزشی سیل، هم تیمی 
یعنی کســی که می توانستی به او تکیه 
کنی. زمــان غواصی، هر کســی را به 
هم تیمی اش می بســتند. تا در شناهای 
طوالنــی با او همکاری کنید. هم تیمی 
شــما در یادگیری کمک تان می کند، به 
شــما انگیزه می دهد و در کل تمرین به 
نزدیک ترین یارتان تبدیل می شود. اگر 
یکــی از هم تیمی ها به هر دلیلی موفق 
نمی شــد، هر دو نفر تنبیه می شــدند. 
مربی هــا از این روش بــرای باال بردن 

روحیه کار گروهی استفاده می کردند.
وقتی شنا تمام شــد و به ساحل 
رسیدیم، یکی از مربی ها منتظر ما بود. 

فریاد زد: »بخوابین!«
ایــن فرمــان به معنای دســتور 
قرارگیری در موقعیت شــنا بود: پشت 

صاف، دست ها کامًا باز و سر باال.
»اسم خودتون رو گذاشتید افسر؟«
این سؤال جوابی نداشت. هر دوِی 
ما می دانســتیم که مربی به حرف های 

خود ادامه می دهد.
»افسران تیم های یگان ویژه سیل 
همیشه بهترین هستن، هیچ وقت آخر 
نمیشــن. اونها همکاسی هاشون رو 
شــرمنده نمی کنن«. مربــی دور ما راه 
می رفت و در همین حال با پا ماسه را به 

صورت مان می پاشید.
»آقایون! فکر نمی کنم شما بتونین 
این دوره را با موفقیت تموم کنین. فکر 
نمی کنم ُعرضه این رو داشته باشین که 

افسر یگان ویژه سیل بشید«.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب مثل 
یک مرد فکر کن، مثل یک زن رفتار کن 
اثری از اســتیو هاروی با ترجمه مهراوه 
فیروز است. در این کتاب با آنچه مردان 
حقیقتا در مورد عشق، روابط، صمیمیت 

و تعهد فکر می کنند، آشنا می شوید. 
درباره کتاب :

کتــاب مثل یک مرد فکر کن، مثل 
یــک زن رفتار کن یکــی از کتاب های 
معروف و پر طرفدار استیو هاروی است. 
شاید به این دلیل که به طور کامل، جامع 
و گسترده ای درباره طرز تفکر مردان در 
یک رابطه صحبت کرده است. او معتقد 
اســت که  هر مردی در زندگی خود، به 

سه چیز احتیاج دارد: 
پشتیبانی 
وفاداری 

رابطه
او همچنین کتــاب خود را با این 
جمله آغاز می کنــد: مردان موجودات 
ساده ای هستند. او به عنوان یک نماینده 
از دنیای مردان درباره چیزهایی صحبت 
می کند که شاید کمتر مردی حاضر باشد 
به زبان بیاورد و آن این است: مردان نیاز 
دارند کسی هوایشــان را داشته باشد، 
اینگونه حس می کنند پادشاه سرزمین 
خود هستند. هر مردی وقتی از در خانه 
بیرون می رود، خود را آماده نبرد می داند 
و به همین دلیل همواره باید مراقب و در 
کمین باشــد. اگر از مردان تشکر کنید و 
بگویید قدر زحماتشان را می دانید، آنها 
بیشتر و سخت تر تاش می کنند. چراکه 
نیاز دارند این کلمات را بشــنوند. وقتی 
از طرف شما دلگرمی دریافت می کنند 
می خواهند کارهای بیشتری برای شما 
انجام دهند. امــا در ادامه درباره زنان و 
نیازهــای آنان در یــک رابطه صحبت 
می کنــد. از نظــر او زنــان موجودات 

پیچیده ای هســتند که نیازهای بسیار 
گوناگونی دارنــد. زنان از مردان انتظار 
دارنــد آنچه می خواهنــد و نیاز دارند، 
برایشــان فراهم کنند، بدون اینکه زن از 
این خواسته یا نیاز حرفی زده باشد.  با این 
حال، این مطالب تنها بخشی از چیزهایی 
است که در این کتاب می خوانید. هاروی 
در ایــن کتاب به عنــوان یک نمایده از 
طــرف دنیای مردانه با شــما صحبت 
می کنــد و تاش می کند تا مخاطبان را 
با راز و رمزهای مردان آشــنا می کند. او 
از دنیای فکری مردان صحبت می کند و 
عقیده واقعی و حقیقی مردان را درباره 
عشق، ارتباط، دوســتی و تعهد و ... به 

زبان می آورد.
مثل یک مرد فکر کن، مثل یک زن 
رفتار کن را به تمام زوج هایی که دوست 
دارند رابطه عاطفی خود را بهبود ببخشند 

و آن را حفظ کنند، پیشنهاد می کنیم.
 درباره استیو هاروی

استیو هاروی، نویسنده، مجری و 
تهیه کننده آمریکایی در سال ۱۹۵۷ متولد 
شده اســت. او در برنامه هایش تاش 
می کند روابط انسانی را به چالش بکشد. 
کتاب مثل یک مرد فکر کن، مثل یک زن 
رفتار کن که در ســال ۲۰۰۹ منتشر شد، 
یکی از مشهورترین آثار او است. استیو در 
این کتاب نشان داد مردان تغییر نمی کنند 
و برای ارتباط با آن ها باید آنها را خوب 
بشناسید و متناسب با شخصیتشان با آنها 
رفتار کنید.استیو هاروی، میزبان برنامه 
گفتگوی استیو هاروی، نزاع خانوادگی 
و برنامــه صبحگاهی اســتیو هاروی 
در رادیــو اســت. کتاب های پرفروش 
»صاف و پوســت کنده صحبت کن« و 
»پرش« از آثار اوست. هاروی همچنین 
بشردوســت و موســس بنیاد استیو و 

مارجوری هاروی است.

»تخت خوابت را 
مرتب کن«

»مثل یک مرد فکر کن، 
مثل یک زن رفتار کن«

معرفی کتابمعرفی کتاب
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9فرهنگ و هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همزمان با روز شعر و ادب فارسی در دیدار با جمعی از شاعران و ادیبان گفت: رویکرد
 ما این است که دور از نگاه ویترینی و مناسبتی، به حوزه شعر و ادب به عنوان بخش اصلی حوزه فرهنگ و هنر ایرانی 
اسالمی توجه کنیم. این حوزه بزرگان بسیاری دارد و همه سلیقه ها می توانند در شعر و ادب حس همزبانی داشته باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد:

توجه به شعر و ادب به دور از 
نگاه ویترینی

برای تماشای این عکس ها زیرآبی بروید

کشف قطعه ای گمشده از پازل »ونگوگ«

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: تالش خواهیم کرد به دور از نگاه ویتریتی و مناسبتی 
به عنوان بخش اصلی حوزه فرهنگ و هنر ایرانی اســالمی به حوزه شعر و ادب توجه کنیم. این 
حوزه بزرگان بسیاری دارد و همه  سلیقه ها می توانند در شعر و ادب حس همزبانی داشته باشند.
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