
فرمانده سپاه امام رضا  در پاسخ به قدس تشريح كرد

نقش سپاه خراسان در دوران دفاع مقدس
��ر

هاشم رسائى فر   فرمانده سپاه امام رضا(ع) 
به مناسبت هفته دفاع مقدس در پاسخ به سؤال 
قدس چگونگى تشكيل سپاه در خراسان بزرگ 

را تشريح كرد.
سردار يعقوبعلى نظرى، گفت: استان خراسان 
رضوى بعد از انقالب شكوهمند اسالمى در همه 
صحنه ها حضورى فعال داشت در جريان گنبد 
و كردستان و جاهاى ديگر نقش سپاه خراسان 

به وضوح ديده شد.
وى افزود: به محض شــروع جنگ تحميلى در 
مناطق جنوب در بخشــى به نام گلف ســتاد 
خراســان راه اندازى شد و كم كم ساماندهى ها 
شكل گرفت و بعد از آن گردان تبديل به تيپ 
21، تيــپ جواداالئمه(ع) و تيپ امام صادق(ع) 
شد و بعد از اين نيز لشكر 5 نصر ساماندهى شد 
و ضمن اينكه گروه هاى تخصصى نيز ســازمان 
پيدا كردند كه از آن جمله مى توان به 61 محرم 

اشاره كرد.
وى اظهار داشــت: گستردگى حضور نيروهاى 
سپاه خراسان بزرگ به حدى بود كه تمام گستره 
مناطق عملياتى را شامل مى شد. براى انجام اين 
مأموريت در طول هشت سال دفاع مقدس 23 
هزار شــهيد تقديم محضر خداوند متعال شد 
ضمن اينكه امروز هم بايد بگويم همان سازمان ها 
و ساماندهى ها بعد از سال هاى جنگ وجود دارد 

و مشغول انجام مأموريت هستيم.
سردار نظرى با اشــاره به رموز موفقيت هاى 
دفاع مقدس گفت: امام خمينى(ره) در همان 
ابتداى جنــگ تحميلى فرمودنــد ديوانه اى 
ســنگى در چاه انداخته، اين جمله امام راحل 
واقعــا جامعه را آرام كرد و نگاه مردم را به اين 

مسئله تغيير داد.
وى افزود: امام اتــكاى مديريت اين ميدان را 
به مردم منتقل كرد و قاعده دفاع را براســاس 
حضور مردم قــرار داد به دنبــال اين حضور 
گسترده در ميدان و اعزام آن ها موجب ايجاد 
ظرفيت هاى تازه اى در بسيج و سپاه شده كه 

نقش فراخوان، سازندگى، آموزش و به كارگيرى 
آن ها را برعهده گرفت.

وى ادامه داد: باحضور مردم سازمان هاى رزمى 
سپاه و بسيج توســعه و گسترش پيدا كرد و 
عمليات هــاى بزرگى ماننــد ثامن االئمه(ع)، 
طريق القــدس، فتح المبيــن، بيت المقدس و 
سلســله عمليات هاى ديگرى در طول جنگ 
پايه گذارى مى شــد كه بر پايه حضور مردمى 

طراحى و انجام گرفت.

  دستاوردهاى مردمى 
فرمانده سپاه امام رضا(ع) همچنين در خصوص 
دستاوردهاى سپاه اســتان در طول سال هاى 
شكل گيرى اش اظهار داشت:در نظام اسالمى 
همه چيز بر پايه حضور مردم تعريف و توصيف 
مى شــود كه رأس همه كارها واليت است در 
جريان دفاع مقدس نيز بــار اصلى روى دوش 

مردم و با هدايت و همراهى مردم بوده است در 
اين بين سپاه وظيفه داشت زمينه حضور مردم 

را فراهم كند.
وى افــزود: امروز انواع تانك و تجهيزات نظامى 
به دست فرزندان اين مملكت اسالمى ساخته و 
در تمامى سطوح نيروهاى مسلح توزيع سازمانى 
مى شود، بايد بگوييم چيزى كم نداريم و همه 
چيز در حال بهسازى و رشد و افزايش كيفيت 

است كه نمونه بارز آن در حوزه موشكى است.
وى خاطرنشان كرد: در همه حوزه ها چه زمينى، 
هوايى و دريايى از ظرفيت بسيار خوبى برخوردار 
هستيم و در كل استان هاى كشور اين جريان به 

وضوح قابل لمس است.

  برنامه براى محروميت زدايى
ســردار يعقوبعلى نظرى همچنين در پاسخ به 
پرسش ديگر قدس در خصوص نقش سپاه در 

اقدام هاى محروميت زدايى بعد از دفاع مقدس 
گفت: سپاه متكى به نيروى مردمى است و در 
پايگاه هاى مقاومت بسيج ساماندهى مى شوند، 
قاعده قدرت سپاه را نيز بسيج تشكيل مى دهد.

 وى افزود: وقتى كه نوع تهديدها نسبت به نظام 
اسالمى تغيير مى يابد قابليت هاى بسيج هم بايد 

تغيير كند.
وى اظهار داشت: اين موضوع را فراموش نكنيم 
كه مرز جغرافيايى براى خدمت رســانى سپاه 
تعريف نشــده است و چه در عرصه هاى جنگ 
نرم، جنگ اقتصادى، اجتماعى و حتى سياسى، 
سپاه وظيفه پيدا مى كند اقدام مقتضى داشته 

باشد. 
ســردار يعقوبعلى نظرى گفت: براى مقابله با 
محروميت هاى موجود و ايجاد الگو هاى مناسب 
در اين راستا، سپاه بخش سازندگى را طراحى 

كرده و براى همه اين ها برنامه دارد.

اخـــبار2

سردار انجيدنى در نيشابور:
  به لطف خون شهدا امروز موشك هاى 

قاره پيما در اختيار داريم
نيشابور- خبرنگارقدس: جانشين اسبق تيپ زرهى 21امام 
رضا(ع) گفت: جوان هاى ما بايد هوشيار و بابصيرت باشند، اگر 
رئيس جمهور آمريكا از گزينه هاى روى ميز سخن مى گويد 
به دليل اين اســت كه مى داند ديگر نمى تواند در مقابل ملت 

ايران بايستد.
سردارحسن انجيدنى در يادواره 30شهيد روستاى دهنوخالصه 
نيشابور اظهاركرد: مديون خون شهدا هستيم و هر چه داريم 
از جانفشانى هاى شهدا است، در زمان دفاع مقدس حتى يك 
موشك براى شليك نداشــتيم تا جواب صدام را بدهيم ولى 
اكنون به لطف خون همين شهدا موشك هاى قاره پيما داريم.
وى ضمن گراميداشت سردارشهيد حسن دهنوى عنوان كرد: 
اين ســردار به التماس به جبهه رفت، اســير شد، در اسارت 
شكنجه مى شد و شالق مى خورد اما فقط ذكر خدا را مى گفت 
و شــهداى ما اين گونــه به دفاع از انقالب و نظام اســالمى 

پرداختند.
جانشين اسبق تيپ زرهى 21امام رضا(ع)تصريح كرد: يادواره 
شهدا تنها براى شهدا نيست بلكه براى انس گرفتن ما با آنان و 
شناختن راه و روش زندگى آن هاست و بايد قدر اين برنامه ها 

را دانست.

  برگزاري هيئت عزادارى 
«احلي من العسل» در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: هيئت بزرگ نوجوانان عاشورايى 
نيشابورتحت عنوان « احلى من العسل » در روز ششم محرم 
الحرام كه منتســب به حضرت قاسم بن الحسن(ع) است در 

سطح اين شهربرگزار شد.
معاون مديركل ومديرآموزش وپرورش نيشابور در اين مراسم 
اظهار كرد: اين هيئت به منظور تجليل از شــهداى نوجوان 
كربال بويژه حضرت قاسم بن الحسن(ع) به عنوان يكى از ياران 
نوجوان سرور و ساالر شهيدان حضرت امام حسين(ع) در روز 

عاشورا، در سال هاى اخير در كشور برگزار مى شود.
سيد جوادقوامى نژاد افزود: اين مراسم از مقابل اداره آموزش 
و پرورش تا مسجد جامع نيشابور با نواى «لبيك يا حسين (ع) 
و هيهات منا الذله» با حضور600 دانش آموز نوجوان به همراه 
مسئوالن و معلمان مدارس اين شهر برگزار و پس از اقامه نماز 

ظهروعصر، بيانيه اين  مراسم قرائت شد.

مدير كل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد تأكيد كرد 
  ضرورت تنوع فعاليت هاى فرهنگى 

در نمايشگاه كتاب
قدس: مديــر كل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى گفت: تنوع فعاليت هاى فرهنگى در نمايشگاه كتاب 
ناشــران جهان اســالم در مشــهد به جذابيت و كيفيت آن 

مى افزايد.

محمود رضا برازش در جلسه شوراى برنامه ريزى نوزدهمين 
نمايشگاه كتاب ناشران ايران مشهد پايتخت فرهنگى جهان 
اسالم، حضور ناشــران برجسته داخلى و خارجى را مستلزم 
ايجاد جذابيت در نمايشگاه دانســت و ادامه داد: ناشرى كه 
مى خواهد در نمايشــگاه كتاب حضور داشــته باشد جنبه 
اقتصادى نمايشگاه برايش حائز اهميت است اگر حضور ناشر 
در نمايشگاه صرفه اقتصادى نداشته باشد تمايلى به حضور در 

نمايشگاه نخواهد داشت.
وى با بيان اين كه نمايشــگاه كتاب را بايد به هفته فرهنگى 
با گرايش نشــر مكتوب تبديل كرد، گفت: ضرورى است در 

نمايشگاه فعاليت هايى فراتر از فروش كتاب تعريف كرد.
برازش افزود: اگر جنبه فرهنگى و غير فروش كتاب را پررنگ 
كنيم، بــه طور قطع بحث فروش در نمايشــگاه هم تقويت 

مى شود.
وى با اشاره به فرصت مشهد پايتخت فرهنگى جهان اسالم 
اظهار داشت: بايد از اين فرصت استفاده كنيم و ظرفيت هاى 
فرهنگى، نويسندگان و شخصيت هاى علمى مشهد را معرفى 
كنيم، همچنين حضور شخصيت هاى فرهنگى و مسئوالن در 

نمايشگاه نيز مى تواند به جذابيت نمايشگاه بيفزايد.
وى  توجه به شهرستان هاى استان را نيز حائز اهميت دانست 
و گفت: شهرستان هاى استان خراسان رضوى نيز قابليت هاى 
فرهنگى بسيارى دارد و الزم است هر روز نمايشگاه به فرهنگ 
يك شهرستان اختصاص يابد، شهرستان هايى مانند نيشابور، 

سبزوار، تربت، گناباد و... اين ظرفيت را دارند.
در اين جلسه ســيد سعيد سرابى مدير كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى خراسان رضوى بر حضور كيفى ناشران ملى و بين 
المللى تأكيد كرد و گفت: هر سال در نمايشگاه مشهد ناشران 
خارجى حضور داشته اند اما امسال با توجه به اين كه مشهد 
پايتخت فرهنگى جهان اسالم است بايد سعى كنيم با استفاده 
از ظرفيت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى حضور ناشران 

خارجى پررنگ تر و كيفى تر باشد.
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  زنگ گردشگرى در مدارس 
خراسان رضوى نواخته شد 

قدس: همزمان با روز جهانى گردشــگرى و جهانگردى، زنگ 
گردشگرى در مدارس خراسان رضوى نواخته شد. 

مديــر كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
خراســان رضوى روز گذشــته با حضور در مراسم نواختن 
زنگ گردشگرى درهنرستان شهداى برق ناحيه چهارمشهد 
اظهارداشــت: گردشــگرى و جهانگردى و زيارت به عنوان 
صنعت ســوم صادرات بعــد از صنايع شــيميايى و صنايع 

سوختى مطرح شده است.
محمد رحيم رهنما افزود: شما دانش آموزان سفيران صلح آينده 

هستيد؛ بنابراين شما مى توانيد توسعه آينده را رقم بزنيد.
وى گفت: در شهر مشهد كه گردشــگرى زيارت حرف اول را 
براى توسعه اين شهر مى زند پيش بينى  كرديم تا سال 1404 

نزديك به 40ميليون  گردشگر داشته باشيم.
رهنما بيان كرد: در شهر مشهد و استان خراسان ظرفيت هاى 
خوبى براى توسعه گردشــگرى داريم و اميدواريم با همكارى  
تشــكل ها بتوانيــم ارتباط دانش آمــوزان را با حــوزه عملى 

گردشگرى آشنا كنيم. 
رئيس ناحيه چهار آموزش و پرورش خراسان رضوى نيز گفت: 
امروزه گردشگرى به عنوان يك صنعت و فرايندى كه اشتغال 
زيادى ايجاد مى كند مورد توجه بســيارى از كشورها از جمله 
ايران قرار گرفته اســت و چشم انداز روشنى براى اين حوزه و 

شهر مشهد پيش بينى شده است.
صفيه ركنى تصريح كرد:در مشهد هشت هنرستان داراى رشته 
گردشگرى و هتلدارى است و چهار هنرستان پسرانه و در ناحيه 
چهار 100هنرجو داريم كه در اين رشــته ها تحصيل مى كنند 
و با توجه به اهميت اين رشــته نگاه و رويكرد ما توســعه اين 
رشــته است و اميدواريم ميراث فرهنگى بسترهاى مناسبى را 

براى دانش آموزان اين رشته فراهم كند.

فرمانده اسبق سپاه نيشابور:
  استقالل كردستان عراق بذر فتنه 

جديدى عليه ايران است
نيشــابور- خبرنگارقدس: فرمانده اســبق سپاه نيشابور 
گفت: اســتقالل كردستان عراق، بذر فتنه جديدى است كه 
اســتكبار براى به اغتشاش كشــاندن امنيت كشورمان دارد 

مى كارد.
على معدنى در همايش گراميداشت دفاع مقدس اتاق اصناف 
نيشابور اظهار كرد: متأسفانه بنا به تصاوير موجود، كردهاى 
بارزانى بر پرچم رژيم صهيونيســتى سجده كرده و اين رژيم 
از دولت اقليم كردستان عراق براى استقالل حمايت مى كند، 

چون مى خواهد فتنه جديدى در منطقه راه اندازى كند.
وى افزود: دشمنان به اين دليل كه مى بينند هر روز مقاومت 
ما افزون و پخته تر شــده اســت ما را محدودتــر كرده و بر 

تهديد هاى شان اضافه مى كنند.
وى خاطرنشان كرد: استكبار جهانى در مقطع دفاع مقدس 
هزينه كرد كه امكانات كمى داشتيم پنجه در پنجه جمهورى 

اسالمى انداخت و پوزه اش به خاك ماليده شد.
معدنى تأكيد كرد: از ابتداى انقالب اسالمى در برابر استكبار 
جهانــى مقاومت كرديم و با وجود خواســت آن ها مبنى بر 

شكست ما، بر اهداف شيطانى آن ها، پيروز شديم.

  برپايى مراسم سالگرد شهادت آيت اهللا 
سيد عبدالكريم هاشمى نژاد در مشهد

قدس: مراسم بزرگداشت سى و ششمين سالگرد شهادت شهيد 
انديشمند آيت اهللا حاج سيد عبدالكريم هاشمى نژاد در مشهد 

برگزار مى شود.
شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى خراســان رضوى با 
اعالم ايــن مطلب افزود: اين شــهيد جوانمــرد و فاضل از 
جمله انقالبيونى بود كه در مســير امــام خمينى(ره) نقش 
آفرينى هاى سترگى كرد و به دست ناپاك استكبار و منافقان 

مغضوب به درجه شهادت رسيد.
اين شورا ضمن تسليت ايام محرم الحرام، گراميداشت هفته دفاع 
مقــدس و هفته امر به معروف و نهــى از منكر از عموم مردم 
شــهيد پرور مشــهد، علماى اعالم و روحانيون، دانشگاهيان، 
خانواده هاى شــهدا، ايثارگران و اصناف دعوت كرد در مراسم 
بزرگداشــت شهيد هاشمى نژاد و سرداران شهيد دفاع مقدس 
امروز (پنجشنبه 1396/7/6) از ســاعت 16 تا 17/30در حرم 
مطهر حضرت ثامن االئمه (ع)- ايوان مقصوره مســجد جامع 
گوهرشاد شركت كنند. گفتنى است سخنران اين مراسم حجت 
االسالم والمسلمين فرزانه رياست دانشگاه علوم اسالمى رضوى 

و دبير شوراى عالى حوزه علميه خراسان رضوى است.
 

  دشمن با جنگ نرم به دنبال براندازى
 نظام است

قدس   همزمان با هفته دفاع مقدس و دهه اول ماه محرم، 
همايش پاسداشت از ايثارگران دفاع مقدس و شهيد مدافع حرم 
محمد رضا ســنجرانى در مركز آموزش هاى بانك ملى مشهد 

برگزار شد.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوى دراين همايش گفت: 
دشمن در صحنه هاى مســتقيم حريف انقالب نمى شود اما با 

جنگ نرم به دنبال براندازى نظام اسالمى است.
سردار يعقوب على نظرى افزود: دشمنان مى خواهند با انحرافات 
ضد فرهنگى و اخالقى و با تحريــم اقتصادى مردم را از نظام، 

انقالب و امام خود جدا كنند.
حجت االسالم سنجرانى برادر شهيد رضا سنجرانى نيز در اين 
همايش پس از عرض تسليت ايام سوگوارى و اشاره اى چند به 
نكات واقعه كربال گفت: پيام خانواده هاى شهداى مدافع حرم و 
خانواده شهيد سنجرانى در يك چيز خالصه مى شود و آن جمله 
«جز زيبايى چيزى نديديم» اســت. خاطرنشان مى شود: شهيد 
محمدرضا سنجرانى اول مهر ماه در دفاع از حرم حضرت زينب 

(س) در سوريه به شهادت رسيد.

��ر

هنر خراسان

فيلم مستند كاريز در گناباد كليد خورد 
قدس: ساخت فيلم مستند كاريز 
نوشته محمد برادران به كارگردانى 
عباس حيدرى و به تهيه كنندگى 
انجمن سينماى جوانان ايران دفتر 

گناباد كليد خورد. 
فيلم مستند كاريز بر اساس جنگ 
دوازده رخ از داستان هاى شاهنامه 
فردوسى كه در دشت زيبد گناباد 
واقع شده است، ســاخته شده و 

نگاهى شاعرانه و حماسى به مسئله قنات دارد و همت مردان و زنان  پرتوانى كه با عزم راسخ 
خود، در اين سرزمين كويرى، كاريز را خلق كردند.

 از آنجا كه تمركز عمده فيلم بر روى قنات قصبه گناباد است، سازندگان اين مستند اميدوارند با 
ساخت فيلم و نمايش آن در مقياس وسيع، بتوانند تأثير مثبتى بر افزايش تعداد بازديدكنندگان  

قنات قصبه گناباد داشته باشند.

نويسندگان دفاع مقدس سرداران ادبيات هستند
قدس: مدير كل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس خراســان 
رضــوى گفت: خاطــرات جنگ 
نبايد فراموش شود و به اين الگو ها 
و قهرمان هــاى جنگ نياز داريم و 
نويسندگان دفاع مقدس سرداران 

ادبيات هستند.
ســردار نجاتى در آييــن تكريم 
كتابداران ايثارگر كه در كتابخانه 

فرزانه جامع برگزار شــد، تصريح كرد: ما شــهداى مدافع حرم را امتداد دفاع مقدس و كربال 
مى دانيم. وى اظهار داشت: از نويسندگان، رامين رامين نژاد كه تاكنون 10 جلد كتاب از خاطرات 
شهداى ارتش را نوشته و فيض آبادى كه با كتاب «جنون مجنون» ياد غواصان و خاطرات جنگ 
را زنده كرده اند قدردانى مى كنيم.  گفتنى است در اين مراسم با گراميداشت ياد شهيد حججى 

و كتابدار شهيد مه والتى، عباس غفرانى و همچنين از كتابداران ايثار گر تجليل شد.

سرور هاديان: زمان درگذراست. اگرچه 
بعد از گذشت سال ها از آن روز و شب هاى 
خون و عشــق و دلهره، خاطــرات فراق 
وعاشقى هاى بسيار مانده است اما ثبت آن 
حس هاى خوب و يادآورى آن گذشت ها 
و جاودان ماندن ها و آن رفتن ها بخشى از 

فرهنگ ايثارو شهادت است.
بايد نسل به نسل آرامش اين سرزمين 
را يادآور شويم و هنر راهى است كه به 
كمك آن مى توان ايــن حس خوب را 
منتقل و براى يــك عمر آن را جاودان 

ساخت. 

  هنر آوايى ملت را پاى كار آورد
 فريدون حاجى زاده آزاد، خوشنويس در 
اين خصوص مى گويد: در بحث دفاع در 
همه كشــورها، براى اقناع مردم دواصل 
را بايد درنظرگرفت.يكى اصل منطقى و 
معرفتى است كه پشــتوانه آن در كشور 
مــا به مباحــث دينى و خدايــى برمى 
گردد و اين وظيفه توســط سخنرانان و 
استادان دانشگاه و...انجام مى شود واصل 
ديگرمربوط به روان شناســى اســت كه 
ازهوش هيجانى و عواطف نشأت مى گيرد 
و ســبب اقناع مردم مى شود كه اين كار 
ابزارهاى ديگر مثل حماســه،  توســط 

عواطف و... است.
اســتاد حاجى زاده كه دفــاع مقدس را 
درسه عرصه هنرى مؤثر مى داند، توضيح 
مى دهــد: هنر آوايى مثل شــعر، نوحه، 
ســرود، دكلمه درآن دوران يك ملت را 
پــاى كار آورد و آن حس غيرت طلبى را 

يادآورشد.
وى مى افزايد: يك سرود و يا صداى نوحه 
آهنگران و كويتى پور شور  خاصى را براى 

بچه هاى رزمنده به همراه داشت.
ادامــه مى دهد:هنرديگرنمايش بود  وى 
كــه در جبهــه و بعدها حتــى با همه 
محدوديت هــا در اردوگاه هاى اســرا در 

عراق، با تئاتر بسيار جايگاه خاصى داشت 
و در عرصه سوم هنرخوشنويسى و نقاشى 
بود كه جزو هنرهاى مكتوب محســوب 

مى شود. 
پيشكســوت شــهرمان  ايــن هنرمند 
ازتابلوهايــى كــه در آن دوران در جبهه 
اگرچه مضامين طنز داشت، ياد مى كند: 
براى مثال پشت لباس بچه هاى رزمنده 
نوشته مى شد «ورود تير و تركش ممنوع» 

يا پيشانى بندهايى كه با مضامين بسيار 
زيبا بــراى هم افزايى رزمنــدگان بود يا 
تابلوهايى كه اثر بســيار عميقى را براى 
حال و هــواى رزمندگان داشــت مثل

 km 150 تا كربال.
وى توضيح مى دهد:بى شــك نمى توان 
نقش هنر را در دفاع مقدس ناديده گرفت.

چه بسا هنوزهم هنر سينما با فيلم هايى 
كه چه درآن زمان وچه در حال حاضر از 
آن دوران ساخته مى شود، بسيار در انتقال 

اين فرهنگ به نسل جديد مؤثرند.

  هنر راهى براى انتقال ارزشها 
رضا واسعى، مجســمه ساز از هنرمندان 

سبزواراست او هم درخصوص جايگاه هنر 
در انتقال مفاهيم ارزشمند دفاع مقدس 
در اين باره مى گويد: هنر، بهترين گزينه 
براى انتقال مفاهيم با ارزش اســت چون 
مردم با ديدن آثــار بهتر مى توانند با آن 

موضوع ارتباط برقرار كنند. 

  انتقال فرهنگ با هنر
محمــد ابراهيم متين نيــا، نقاش پرتره 

شــهدا هم مى گويد: از كودكى به نقاشى 
عالقه زيادى داشتم اما شروع جدى كار 
من با نقاشى پرتره شهدا آغازشد و هنوز 
خاطرات عكس شهيدى را كه كشيدم و 
مادر شهيد روز بعد در تشييع پيكر پسر 
شــهيدش آن را در آغوش كشيده بود را 
به خاطــر دارم. وى مى افزايد: به اعتقاد 
من بخشى از انتقال فرهنگ توسط هنر 

امكان پذير است. 
  هنر راهى براى مانايى ايثار 

عليرضــا جامــى هم مى گويــد: اگر به 
سال هاى اوايل انقالب برگردم، آن زمان 
مــن در محله، تنها نقاش بودم و از اهل 
محل هر كه شــهيد مى شــد، نزديكان 

شــهيد به من مراجعــه مى كردند و در 
ميان بغض و اندوه عكس عزيزشهيدشان 
رابه من مى سپردند تا آن را برروى بوم 
بكشم تا در مراسم تشييع آن را داشته 

باشند.
وى در ادامــه مى گويد: آن زمان امكانات 
اكنون نبود وكشــيدن تصوير شــهدا در 
مراسم كار سختى بود. براى اين كار پولى 
نمى گرفتــم و از خودم بوم و پارچه اش را 
درست مى كردم و اين كارحس همدردى 
خوبى را براى من به همراه داشــت انگار 
رسالتى كه بردوش من بود و بايد انجامش 
مــى دادم. وى اظهار مى دارد: بخشــى از 
وظيفه هنر، انتقال همين حس و حال به 

نسل آينده است. 

  دفاعى با ابزار هنر
عليرضــا زارعى، نقــاش و معرق كار هم 
معتقد اســت، هر مفهومى توســط هنر 
خيلى راحت تر انتقال پيدا مى كند. نقاشى 
ديوارى و خطاطى در بحث جنگ و دفاع 
مقــدس، پيام هاى ارزشــمندى بود كه 

توسط هنرمندان اجرا مى شد.
وى اظهــار مى دارد: با توجــه به فضاى 
مجازى متأسفانه نقش هنر براى انتقال 
اين حس از گذشته سخت تر شده است 
و بايد باتوجه به اين موقعيت در هنر امروز 

راهكارهايى را براى اين رسالت پيدا كرد.

  عاشقى هاى بسيار در نقاشى 
مريم نمين، هنرمند نقاش مى گويد: پدرم 
نظامى بود و سال ها در جبهه رزمنده بود. 
آن دوران بخشى از دوران زندگى مرا در 
برمى گيرد و از اين رو با اين حس مرتبط 

هستم.
وى مى افزايد: به وسيله هنر مى توان حس 
غيرتى كه براى حفظ ميهن، رزمندگان را 
واداشت تا از همه داشته هايشان بگذرند 

را نشان داد.

در گفت و گو با هنرمندان هنرهاى تجسمى عنوان شد

هنر وسيله اى براى انتقال فرهنگ ايثار به آيندگان

زاو� ��و�
پيكر پاك شهيدان مدافع حرم محمد رضا سنجرى

و محمد رضا اسدى در فرودگاه مشهد/ شب گذشته


