
خلق اولین آثار در حوزه ادبیات، همواره با جذابیت های متعددی 
همراه و وقتی درباره نخستین رمانهای حوزه ادبیات دفاع مقدس 
صحبت می کنیم به آثاری برمی خوریم که از جمله جریان سازترین 
نمونه های خود در این ژانر به شمار می روند، یکی از این دست آثار 

رمان »نخل های بی سر« به قلم قاسمعلی فراست است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، تجربه شهودی همواره 
یکی از مهم ترین شکل تجربیات برای خلق آثار هنری به شمار می  رود 
و وقتی صحبت از حوزه ادبیات داستانی، خاصه ادبیات دفاع مقدس به 
میان می آید، مساله تجربه شهودی به یکی از مهم ترین مولفه ها در جان 
بخشیدن عنصر جذابیت و همچنین واقعیت موجود در آن اثر داستانی 
بدل می شود که مهم ترین ثمره آن همراهی و همذات پنداری مخاطب با 

آن داستان یا رمان به شمار می رود.
عنصری به نام تجربی شهودی

قاسمعلی فراست از آن دست نویسندگانی است که او را به واقع می 
توان از نویسندگان ادبیات انقالب نام برد؛ چرا که او نخستین سال های 
فعالیت خود در حوزه ادبیات داستانی را بعد از انقالب شکوهمند اسالمی 
و با مجموعه داستانی »زیارت« آغاز کرد. وقوع جنگ هشت ساله و 
حماسه آفرینی رزمندگان در جبهه های نبرد حق علیه باطل، قاسمعلی 
فراست را مانند بسیاری از هم مسلکانش در حوزه ادبیات داستانی به 

حیطه جنگ، دفاع مقدس و خلق آثار در این گونه ادبی رهنمون کرد.
فراست به آن گروه از داستان نویسان تعاق دارد که همواره بر شکل 
تجربه شهودی و حضوری برای خلق آثارش شهره است. به همین جهت 
شاهدیم که فراست برای خلق رمان »نخل های بی سر« که به روزهای 
محاصره و نبرد برای آزادسازی خرمشهر و جنگ در جنوب کشورمان 
می پردازد، در همان سال های بحبوحه جنگ تحمیلی یعنی سال های 
1360 و 1361 به خرمشهر رفت و به نگارش و چاپ رمان »نخل های 
بی سر« در سال 1361 پرداخت که این کتاب توسط انتشارات امیرکبیر 

به چاپ رسید.
روایت ایثار خانواده در »نخل های بی سر«

در رمان »نخل های بی سر« بسیاری از تجربیات حضوری و شهودی 
فراست را می توانیم در خلق این رمان به وضوح دریابیم. هرچند قاسمعلی 
فراست قلم زدن در حوزه ادبیات دفاع مقدس را منحصر به خلق رمان 
»نخل های بی سر« نکرد و کتاب ها و رمان هایی چون »نیاز«، »عشق 
مانعی ندارد« و »گالب خانم« را نیز در همین حال و هوا خلق کرده 
است؛ اما وقتی درباره حوزه ادبیات دفاع مقدس و نخستین آثار جربان 
ساز آن صحبت می شود، نام قاسمعلی فراست با رمان »نخل های بی 

سر« می درخشد.
این رمان در کنار بهره بردن از ادبیاتی تهییجی، از اولین رمان های 
مرتبط با خرمشهر و سرآغاز نوشتن برای جنگ محسوب می شود که برای 

پیشبرد داستان خود از روایت خطی بهره برده است.
»ناصر«، شخصیت اصلی داستان است که در کنار »حسین« به عنوان 

برادرش و خواهرش »شهناز«، مقابله با دشمن اشغالگر را رسالت خود 
می دانند. خانواده »ناصر« در تب و تاب ماندن یا رفتن سرگردانند؛ پدر و 
مادر او گمان نمی کنند جنگ به این راحتی خانه و کاشانه آنها را هدف 
قرار دهد. »ناصر«، »حسین« و »شهناز«، پدر و مادر را ترغیب به رفتن 
می کنند و خود می مانند تا از شهر دفاع کنند. در فاصله کوتاهی »شهناز« 
شهید می شود. او اولین فرد خانواده است که بر سر آرمان خود جان 
می دهد. شهادت او، برادرانش را در دفاع از شهر و ارزش هایی که به آنها 
معتقدند، راسخ تر می کند. خانواده ناصر به تهران مهاجرت می کنند؛ او 
خود نیز چندبار به تهران می آید، ولی برای جبهه دلتنگی کرده و باالخره 
به سوی جنگ باز می گردد. با هجوم بعثی ها به شهر، »حسین« نیز شهید 
می شود و به خواهرش می پیوندد و سرانجم »ناصر« هم که خود از بیماری 
رنج می برد در روزهای نبرد برای آزادسازی خرمشهر به شهادت می رسد.

چربش روایت داستان به برخی آسیب های تکنیکی
آنگونه که پیشتر ذکرش رفت خلق نخستین ها در حوزه ادبیات داستانی 
به ماندگاری این آثار کمک شایانی می کند. هرچند نباید فراموش کرد 
که رمز و راز ماندگاری در صحت و قدرت اثر داستانی نهفته است؛ چرا 

که بسیاری از آثاری که در حوزه ادبیات داستانی به عنوان نخستین اثر 
نویسنده به چاپ رسیده اند و یا جزء تجربه های نخستین در گونه های 
مختلف ادبیات به شمار می روند با چنان آسیب هایی مواجه اند که هیچگاه 
نه در خاطره مخاطبان و نه در تاریخ ادبیات نام و یادی از آنها باقی 

نمی ماند.
رمان »نخل های بی سر« روایتی داستانی و همچنین محلی برای بروز 
و ظهور خاطره نگاری از نویسنده این اثر است. همواره در بحث نقد این 
رمان با این دو دیدگاه مواجه هستیم؛ گروهی رمان »نخل های بی سر« 
در حوزه ادبیات داستانی در شاخه رمان تقسیم بندی می کنند و گروهی 
به دلیل چربش بیش از حد خاطره نگاری ها و روایت های شهودی فراست 
از روزهای نبرد و درگیری در جبهه خرمشهر، آن را بیشتر به حوزه 

خاطره نگاری و ادبیات شفاهی متعلق می دانند.
اما با همه اینها نمی توان از این نکته به سادگی گذشت که خلق 
رمان »نخل های بی سر« در سال 1361 نه  تنها جزء نخستین تجربیات 
دلیل  به  به شمار می رود که  دفاع مقدس  ادبیات  نویسنده در حوزه 
هم زمانی انتشار آن با روزهای نبرد در جبهه های جنگ، این اثر را به عنوان 

یکی از ماندگارترین، پیشروترین و جریان سازترین آثار ادبیات داستانی در 
خلق ادبیات دفاع مقدس تبدیل کرده است.

مخاطب با مطالعه رمان »نخل های بی سر« پی می برد که روایت این 
اثر، روایتی برگرفته شده از تخیل و نه عینیت بخشیدن به بخشی از 
حوادث و اتفاقات واقعی رخ داده در روزهای برقراری جنگ در جبهه 
جنوب به ویژه خرمشهر است؛ اما نمی توان از کنار جزییات تشریح کننده 
قاسم علی فراست در نشر تخیل ذهنی اش و بازتاب آن با تصاویر عینی 
و ملموس که در همان سال ها در نبرد او به چشم دیده است به سادگی 

گذشت.
هوشمندی و در کنار آن وقت شناسی نویسنده در خلق این رمان در 
حقیقت می تواند این اثر و این نویسنده را به عنوان یکی از پیشگامان حوزه 

ادبیات دفاع مقدس در تاریخ ادبیات معاصر قرار دهد.
موضوع حائز اهمیت دیگر در خلق رمان »نخل های بی سر« توجه 
فراگیر و دید جامع فراست در خلق این رمان است. به گونه ای که او در 
کنار موضوع محوری این اثر یعنی جنگ تحمیلی و روزهای برقراری نبرد 
و مقاومت در جبهه خرمشهر، از مواردی دیگر چون مساله نفت، موضوع 
فلسطین و همچنین خیانت بنی صدر در روزهای نخستین جنگ در قالب 
دیالوگ ها و ترسیم گفت وگوهای شخصیت های این داستان نیز به سادگی 
نمی گذرد و سعی می کند با نگاهی جهان شمول، تمامی اتفاقات و حوادث 

را در روزها و ماه های نخستین جنگ پیشاروی مخاطب ترسیم کند.
فراست در کنار روایت این اثر با تمام جزییاتش اما دست به 
واگذار  خود  خوانندگان  به  را  نهایی  قضاوت  و  نمی زند  داوری 
از  برخی  کنار  از  می توان  که  است  سبب  همین  به  می کند. 
آسیب های رمان »نخل های بی سر« مانند شیوه روایت مطول و یا 
گاه توضیح هایی که حضورشان چندان به مفید به نظر نمی رسد 
و یا خلق شخصیت ها و کاراکترهایی که در پیشبرد داستان نقش 
چندانی ندارند، به راحتی گذشت و بر این نکته پا فشرد که قاسم 
با خلق و نگارش رمان »نخل های بی سر«، ُمهر  علی فراست 

درخشانی بر برگ های تقویم ادبی دفاع مقدس ما زده است.
ویژگی های نثر قاسم علی فراست

ادبیات  تاریخ  حضور قاسمعلی فراست در طی چهار دهه اخیر در 
داستانی ما میسر نمی  شد مگر به لطف ویژگی های نثر و روایت داستانی او 
که مورد قبول مخاطبان قرار گرفته و تا به امروز نیز آثارش در شکل های 
مختلف از مجموعه داستان گرفته تا رمان، میان عالقه مندان به یار مهربان 
جای خود را باز کرده است. در برشمردن مهم ترین ویژگی های نثر فراست 

می توان به این مسائل اشاره کرد:
شکل  در  خطی  روایت  یک  از  فراست  کارهای  اغلب  هرچند   )1
همچنین  و  متنوع  داستان های  خلق  اما  می کند؛  تبعیت  قصه گویی 
پرداخت شاخه ای مجموعه رویدادها و اتفاقات داستان ها و رمان های 
فراست چنان سرگرم کننده و جذاب است که می تواند به یکی از نکات 

مهم در نثر و روایت قاسمعلی فراست به آن اشاره کرد.

6فرهنگی

 با حضورمسئوالن وزارت ارشاد؛

عکاسان خبری فاجعه تروریستی اهواز تجلیل می شوند

همزمان با برپایی نشست تخصصی »عکاسی خبری در بحران«، از عکاسان خبری 
فاجعه تروریستی اهواز با حضور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

شماری از مسئوالن این وزارتخانه تجلیل می شود.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از اعالم روز سه شنبه معاونت امور مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزارت ارشاد، نشست تخصصی »عکاسی خبری در بحران« سه شنبه 
10 مهر ماه با حضور محمد سلطانی فر، معاون امور مطبوعاتی، حمید ضیایی پرور 
مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و چندتن از اساتید ارتباطات و 
عکاسان مطبوعاتی در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان برگزار 

می شود.
در حاشیه این مراسم از عکاسانی که در حادثه تروریستی اهواز حضور داشته و در 
اطالع رسانی لحظه به لحظه پوشش تصویری این حادثه به رسالت خود پرداختند، 

نیز تقدیر خواهد شد.
همچنین مطابق تفاهم صورت گرفته میان معاونت امور مطبوعاتی با سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران، قرار است 20 تصویر عکاسان از این فاجعه تروریستی در 

نقاط مختلف شهر تهران به نمایش درآید.
به گزارش ایرنا، شماری از عکاسان رسانه های مختلف کشور که برای پوشش 
تصویری رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز آمده بودند 
پس از حمله تروریستی با حضوردر صحنه از لحظه به لحظه این حادثه تروریستی 

عکس و تصویر تهیه و منعکس کردند.
در حادثه تروریستی اهواز، یک گروه مسلح تروریستی روز شنبه هفته جاری 
همزمان با 31 شهریور ماه 97 در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز 
هفته دفاع مقدس در اهواز با پوشیدن لباس مبدل سپاه و بسیج به مردم و جایگاه 

مسئوالن، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی حمله کردند.
براساس اعالم مسئوالن سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، تاکنون 25 نفر 
در این حادثه تروریستی شهید و 60 نفر دیگر زخمی شده اند که این افراد به 

بیمارستانهای مختلف اهواز منتقل و تحت درمان قرار گرفته اند.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، بسیاری از مقامات، شخصیت 
های کشوری و لشکری و همچنین نهادها، ارگانها و سازمانها نیز با صدور بیانیه های 
جداگانه این حادثه تروریستی را محکوم و با خانواده های بازمانده شهدای این حادثه 

غمناک ابراز همدردی کردند.

در طول سه ماه گذشته

۷۰هزار اروپایی »ایران؛ مهدن تمدن« را دیده اند
موزه ملی ایران بعد از حدود نیم قرن غیبت در فضاهای فرهنگی هلند، سه 
ماه پیش با انتخاب گزینشی ۱۹۶ اثر از ۷۰ نقطه ی باستانی کشور، این بار 

»ایران: مهد تمدن« را در موزه درنتس هلند به نمایش در آورد.
به گزارش ایسنا، موزه درنتس شهر آسن در استان درنته در شمال هلند، باو جود 
کوچکی و داشتن جمعیِت کم، به واسطه ی قدمت بیش از 160 ساله اش، اوایل 
امسال در تفاهم نامه ای با موزه ملی ایران اقدام به برگزاری نمایشگاه موزه ای دو طرفه 
کردند؛ موزه ای که آثاری از دوره های پیش از تاریخ تا هنر معاصر را نمایش می دهد.
در این تعهد دو طرفه ایران نخست تعهد خود را انجام داد و 26 خرداد نمایشگاهی 
با عنوان »ایران؛ مهد تمدن« با نمایش 196 شیء تاریخی از دوره پارینه سنگی قدیم 

تا دوره صفوی از موزه ملی ایران در هلند به  نمایش درآمدند.
آثار به نمایش درآمده از نظر ایرانی ها آن قدر ارزش داشتند که حتی برخی از آن ها 
برای نخستین بار از کشور خارج شدند و قدیمی ترین اثر آن را متعلق به غار دربند 

رشی در گیالن با قدمت بیش از 200 هزار سال عنوان کردند.
به گواه بازدیدکنندگان ایرانی، استقبال از این نمایشگاه در برخی روزها آن قدر زیاد 

بوده که برای دیدن آثار ایران باید به صف می ایستادند.
چیدمان خوب نمایشگاه، ویترین های مناسب و آثار مناسب انتخاب شده برای 
نمایش قطعا هر کدام دلیل محکمی برای استقبال گرم هلندی ها و حتی ایرانی های 

خارج از کشور برای حضور درا ین نمایشگاه بوده است.
به اندازه ای که از زمان افتتاح »ایران؛ مهد تمدن« تا امروز حدود 70 هزار و 3۴ 
نفر از این نمایشگاه در موزه درنتس هلند دیدن کرده اند، در این شرایط قطعا تا 
پایان زمان نمایشگاه در27 آبان یعنی بعد از مدت زمان پنج ماه، این آمار افزایش 
چشمگیری خواهد داشت، همان طور که دست اندرکاران موزه پیش  بینی کرده  اند تا 

روزهای پایانی بیش از 150 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید می کنند.
بندی شده شامل »شروع  گالری طبقه  در هفت  ایرانی،  تاریخی  196 شیء 
استقرار در ایران در دوران پارینه سنگی«، »یک جانشینی و استقرار در روستاها«، 
»شهرنشینی«، »دوره عیالم و ماد«، »دوران طالیی، دوره هخامنشی، نوزایی ایران و 
دوره ی پارت و ساسانی« و دوره »ایران و اسالم« از 70 نقطه باستانی کشور انتخاب 

و به نمایش درآمده اند.
مسئوالن ایرانی موزه در گزینش آثار برای نمایش در هلند تالش کرده اند تا 
بازدیدکنندگان تصویری عمومی از تمدن و هنر ایران از دوره نو سنگی تا سال های 
پایانی دودمان صفوی به دست آوردند، بنابراین کوزه هایی با نقش حیوانات، زیورآالت، 
لوح های ِگلی به خط میخی و ظروف نقره ای ساسانی با نقش نوازندگان هر یک 

دوره ای از تاریخ ایران را پیش چشم بیننده می گذارد.
حتی فضای گالری های نمایشگاه بر اساس معماری بازار ایرانی طراحی شده است، 
همان طور که وینسنت فان فیلسترن، سرپرست نمایشگاه پیش از این در مورد فضای 
نمایشگاهی موزه درنتز برای نمایش آثار ایرانی اعالم کرد: »مسئوالن موزه در تالش 
بوده اند  تا فضایی برای بازدیدکنندگان پدید آورد تا در زمان تماشای آثار حس کنند 
در یکی از بازارهای سنتی اصفهان قدم می زنند. به همین خاطر در نمایشگاه به 

گستردگی از فرش های ایرانی استفاده شده است.«
از سوی دیگر در کنار نمایشگاه، در سالن معرفی، فیلم مستندی درباره ایران 
به مدت 13.5 دقیقه پخش می  شود، همچنین کاتالوگ نمایشگاه با 17 مقاله از 
پژوهشگران ایرانی و سایر کشورها در 20۸ صفحه و به زبان هلندی منتشر شده است 

و نسخه فارسی آن نیز قرار است توسط موزه ملی ایران منتشر شود.
اما نکته ی جالب توجه در تفاهم نامه ی امضا شده بین این دو مرکز فرهنگی، 
برگزاری نمایشگاهی از سوی هلند در ایران نیز بود، موزه درنتس حتی قبل از پایان 
نمایشگاه ایران در مکان خود، به تعهدش عمل کرد و با انتقال 330 اثر باستانی  و 
تاریخی اش به ایران برای مدت 6 ماه، کمتر از یک هفته ی دیگر فرهنگ خود را 
در قالب نمایشگاه »باستان شناس و فرهنگ هلند به روایت موزه درنتس« به مردم 

کشورمان نشان می دهد.

اخبار
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یداهلل صمدی در حسرت »مشتی عباد« رفت
یداهلل صمدی با حسرت ساخت فیلم سینمایی »مشتی عباد« که از آن به عنوان یک پروژه ی کمدی موزیکال همچون »اشک ها و لبخندها« یاد می کرد، از دنیا رفت.به گزارش ایسنا، خبر کوتاه بود، سازنده ی آثاری چون »اتوبوس«، 

»دمرل«،»ایستگاه«، »ساواالن«، »آپارتمان شماره ۱3«، »دو نفر و نصفی«، »معجزه خنده«، »سارای«، »بانوی من«، »شهرآشوب« در سن ۶۶ سالگی بر اثر عوارض ناشی از بیماری کبدی از دنیا رفت.   یداهلل صمدی از سال ۱3۹۰ بنا داشت تا پروژه ای 
کمدی موزیکال به نام »مشتی عباد« را بسازد اما خود دو سال بعد از آن با وجود تالشهایی که برای ساخت این پروژه انجام داده بود، در گفت وگویی با ایسنا اظهار کرده بود که سرمایه تولید این اثر را نتوانسته فراهم کند.

هفته دفاع مقدس و کتاب هایی که باید خواند

»نخل های بی سر«؛ روایت درخشان از خرمشهر

 فیلمی که برای بزرگ شدن بازیگر نوجوانش 7 سال متوقف شد

محمود اسعدی :

»قاب تجلی« جدیدترین آثار چهره های ماندگار هنری را نمایش می دهد

کارگردان فیلم »چرخ ریَسک« گفت: این فیلم که ساخت آن از ۱3۹۰ آغاز 
شده بود به خاطر استفاده از بازیگر اصلی فیلم و بزرگ شدن واقعی این 

نوجوان ۷ سال متوقف بود.
جاوید خوشدل روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار سینمایی ایرنا اظهار داشت: 
از ابتدای ساخت فیلم سینمایی »چرخ ریَسک« قصد داشتیم از نوید خانجانی بازیگر 
نوجواِن نقش »افرا« در سن جوانی هم استفاده کنیم بنابراین از ابتدا این برنامه ریزی 
شده بود که پس از فیلمبرداری بخش های نوجوانی خانجانی تا 7 سال و بزرگتر شدن 

او منتظر بمانیم.
وی افزود: بخش های ابتدایی فیلم و نوجوانی نوید خانجانی در سال 90 فیلمبرداری 

شد و حاال بعد از 7 سال ادامه تولید این پروژه در شمال کشور آغاز شده است.
این کارگردان سینما و تلویزیون گفت: از ابتدای هفته، ادامه فیلمبرداری »چرخ 
ریَسک« را با حضور بازیگران بخش نخست فیلم آغاز کرده ایم تا در یک ماه آینده 

تصویربرداری این پروژه به پایان برسد.
وی درباره علت توقف 7 ساله فیلم و منتظر ماندن برای بزرگ شدن بازیگر نوجوان 

فیلم، توضیح داد: چون این اتفاق در سینمای ایران و تقریبا هیچ جای دنیا نمی افتد 
می خواستیم برای اولین بار آن را تجربه کنیم، البته عالوه بر انتظار برای بزرگ شدن 
بازیگر نوجوان فیلم، طبیعت و در واقع لوکیشن فیلم نیز با تغییراتی طبیعی همراه شده 

است که همه اینها می تواند تجربه جدید و جذابی برای تماشاگر باشد.
خوشدل درباره داستان فیلم نیز گفت: »چرخ ریَسک« داستان نوجوانی یازده ساله 
به نام افرا با بازی نوید خانجانی را روایت می کند که با شنیدن خبری از زن همسایه 
از پرورشگاه مرخصی گرفته و به سمت خانه اش حرکت می کند. او متوجه می شود 
برادرش معتاد شده و زندگی را به حراج گذاشته و پدرش دچار بیماری فراموشی شده 
است. پسر تالش می کند حافظه پدر را بازگرداند... کارگردان فیلم »صدای سکوت« 
ادامه داد: ادامه فیلم درباره افرا است که حاال به سن 20 سالگی رسیده و خاطرات 
نوجوانیش را برای چند نفر که در ورطه اعتیاد افتاده اند تعریف می کند. افرا حاال در 
سن 20 سالگی به کارآفرینی موفق تبدیل شده است. در این فیلم عالوه بر خانجانی 
هنرمندانی چون منوچهر آذر، فریده دریا مج، مهدی شایان، حوریه میرمحمدی، 

حجت صفاریان، زنده یاد اسماعیل توتکار ایفای نقش کرده اند.

دبیر نمایشگاه آثار چهره های ماندگار ایران از نمایش جدیدترین آثار هنری 
هنرمندان برجسته چهره ماندگار در قالب نمایشگاه »قاب تجلی« خبر داد.

محمود اسعدی دبیر نمایشگاه آثار چهره های ماندگار ایران با عنوان »قاب تجلی« 
درباره برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در تداوم نمایشگاه قبلی آثار 
چهره های ماندگار ایران که سال گذشته در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد، دومین 
نمایشگاه از آثار هنرمندانی که به عنوان چهره های ماندگار معرفی و تقدیر شدند، 6 تا 

15 مهرماه در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: عالوه بر این، استادهایی نیز در این نمایشگاه حضور دارند که کاندیدای 

چهره های ماندگار بودند و ما از آن ها برای حضور در نمایشگاه دعوت کردیم.
اسعدی تاکید کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه »قاب تجلی« تداوم جریان اصیل 

انتخاب چهره های ماندگار در کشور است.
وی درباره استادان حاضر در نمایشگاه »قاب تجلی« گفت: آثاری از مرتضی ممیز 
و محمود ماهرالنقش که مرحوم شده اند به همراه آثاری از محمود فرشچیان، محمد 
احصایی، غالمحسین امیرخانی، نصراهلل افجه ای، جلیل رسولی، یداهلل کابلی، کیخسرو 

خروش، محمدحسین حلیمی، محمد سلحشور، عباس اخوین، علی اکبر صادقی، 
حبیب اهلل آیت اللهی، عبدالصمد حاج صمدی، امیر احمد فلسفی، جواد بختیاری، علی 
شیرازی، اسرافیل شیرچی و عین اهلل صادق زاده در نمایشگاه »قاب تجلی« به نمایش 
درمی آید. از هر استاد حاضر در این نمایشگاه حداقل دو اثر جدید به نمایش گذاشته 

می شود.
دبیر نمایشگاه آثار چهره های ماندگار ایران »قاب تجلی« درباره انتخاب آثار برای 
این نمایشگاه اظهار کرد: انتخاب آثار بر اساس انتخاب اساتید بوده است، چون هدف 
نمایش جدیدترین آثار هنری هنرمندان برجسته است و هدف فروش آثار نیست 
گرچه ممکن است فروش نیز به صورت موردی اتفاق بیفتد. همچنین ممکن است در 
روزهای برگزاری نمایشگاه، برنامه های جنبی نیز تدارک دیده شود که اطالع رسانی 

خواهد شد.
به گزارش مهر، نمایشگاه آثار چهره های ماندگار ایران با عنوان »قاب تجلی« به 
اهتمام ماهنامه چهره های ماندگار و همکاری خانه هنرمندان ایران از روز جمعه 6 تا 

15 مهرماه در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

تکمیلی  بیمه  درباره  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
امسال اعضای صندوق و ویژگی های این بیمه توضیحاتی 

ارایه داد.
سیدحسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درباره 
بیمه تکمیلی امسال اعضای این صندوق و اینکه چرا این بیمه 
بیمارستان های فوق تخصصی اندکی را تحت پوشش خود قرار 
می دهد به خبرنگار مهر گفت: شرکت های بیمه ای به ویژه در 
حوزه بیمه درمان تکمیلی، هرکدام لیستی از بیمارستان ها و 
که  دارند  مختلف  استان های  در  را  خودشان  درمانی  مراجع 
طرف قراردادشان هستند و اگر فردی برای معالجه به آن مراکز 
پذیرش  را  بیمار  وجه،  گرفتن  بدون  بیمارستان  کند  مراجعه 

کرده و کارهای درمانی اش را انجام می دهد.

وی ادامه داد: پس لیست مراکز درمانی مشخص است و ما نیز 
لیست مراجع بیمه سرمد را از همان ابتدا روی سایت قرار دادیم 
مراجعه  بیمارستان هایی  به چه  که  باشند  در جریان  اعضا  تا 
کنند. البته بگذریم که برخی از بیمارستان ها با اورژانس ها طرف 
قرارداد هستند و مثال به محض اینکه فردی احتیاج به اورژانس 
دارد او را به بیمارستان خاصی منتقل می کنند؛ بنابراین خیلی 
مهم است که اصحاب فرهنگ و هنر بدانند در صورت لزوم باید 

به کدام مراجع درمانی مراجعه کنند.
بودن  کم  درباره  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
ما  که  امسال  کرد:  بیان  قرارداد  طرف  بیمارستان های 
می خواستیم بیمه مناسب را برای درمان تکمیلی انتخاب کنیم 
تاکیدمان بر این بود که مراجع درمانی آن بیمه، مراجع معتبری 

باشد و پراکندگی مناسبی نیز داشته باشد. وقتی با دوستان 
مشورت کردیم متوجه شدیم که شرکت های بیمه معموال با 
شرکت های درمانی بزرگ قرارداد دارند و در همین راستا هم 
بیمه سرمد در حوزه بیمه تکمیلی با بیمه sos قرارداد بسته 
بیمه  حوزه  در  شرکت  این  دوستان  همه  اذعان  به  که  است 

تکمیلی بهترین خدمات را ارایه می دهد.
داد که خدمات  قول  ما  به  بیمه سرمد  یادآور شد:  سیدزاده 
درمانی ای که ارایه می دهد البته به جز خدمات دندان پزشکی که 
با شرکت دیگری قرارداد دارد، با شرکت sos باشد بنابراین مراکز و 
مراجع بیمه سرمد همان مراجع sos هستند و در واقع ما اعضای 
صندوق اعتباری هنر را بیمه sos کرده ایم. در مالحظاتی هم که 

انجام دادم نمونه ای مناسب تر از بیمه سرمد پیدا نکردم.

از  برخی  در  است  ممکن  که  دارم  قبول  شد:  متذکر  وی 
شهرستان ها بیمارستان های طرف قرارداد وجود نداشته باشند 
اما این مساله در مورد بیمه های دیگر هم وجود دارد و اینکه نوع 
خدمات رسانی بیمه ها هم با هم متفاوت است به عنوان نمونه 
ممکن است بیمارستانی طرف قرارداد با بیمه مورد نظر باشد اما 
تا معرفی نامه مشخصی مثال بابت عمل جراحی ارایه ندهید بیمار 
را پذیرش نکنند اما بیمارستان دیگری بالفاصله بیمار را پذیرش 

می کند چون ارتباط مناسب تری با بیمه مورد نظر دارد.
سیدزاده در پایان صحبت هایش بیان کرد: ما پذیرای نظرات 
مختلف هم هستیم و اگر به ما اعالم کنند فالن بیمارستان 
خدمات مناسبی ارایه می کند، می توانیم با هماهنگی با بیمه 

سرمد این مراکز را هم در لیست خدمات بیمه وارد کنیم.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اعالم کرد؛

جزییات بیمه تکمیلی هنرمندان


