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کار هر روز مادر شده نگاه کردن به آلبوم عکس 
دانیال. هیــچ کاری به انــدازه آن به او آرامش 
نمی دهد. یکی یکــی صفحات آلبــوم را ورق 
می زند؛ عکس جشــن تولد دانیال. زل می زند 
به صورت پسر و قربان و تصدقش می رود. دانیال 
مرد خانه اش بود؛ تک فرزنــدش. همه توانش 
را برای او گذاشــت تا مبادا جــای خالی پدر، 
دردانه اش را اذیت کند. حاال خودش است که 

تنها مانده و نمی داند چطور با نبود دانیال 
کنار بیاید. به یاد مهربانی های او می افتد: 
»هر روز وقتی می خواســت از سرکار به 
خانه بیاید به من تلفن می کرد و سفارش 

خرید می گرفــت. مامــان خونه کم و 
کسری نداریم؟ چیزی نمی خواهی؟« 
جمله اش را نیمه تمام می گذارد و از 
داخل کشــوی کمد دانیال دفتر 
نقاشی کالس اولش را می آورد. 

همه وسایل او را به یادگار نگه داشته و همه شان 
االن گنجینه ای شده اند برای دل دغدارش. به 
یاد دوران کودکی او می افتد؛ »دانیال نقاشی اش 
خوب نبود. همیشــه به مادربزرگش می داد تا 
برایش نقاشی بکشــد.« روی یکی از برگه های 
نقاشی جای پنجه دســت دانیال است که دور 
آن را با مداد رنگی کشیده و نقاشی کرده است. 
آن را می بوسد و روی چشم می گذارد. می گوید: 
»دلم بــرای خنده های دانیــال یک ذره 

شده است.«

ماباسالحایمانقدمبرمیداریم
دانیــال مرتب به مــادرش می گفت 
برایش دعــا کنــد؛ دعــا برای 
شهید شــدنش. او در کنار کار و 
تالش انجام فعالیت های جهادی 
را وظیفه خودش می دانست. به 

دوستانش هم سپرده بود هر زمان به ماموریت 
می روند او را هم خبر کننــد. بعد هم مرخصی 
چنــد روزه می گرفــت و راهی می شــد. مادر 
می گوید: »به او می گفتم دانیال من فقط شما 
را دارم. تک فرزندی! این قــدر به ماموریت نرو. 
می گفت مامان همش می گی یک دانه هستی! 
خیلی از مادرها مثل شما یک بچه دارند. اگر من 
نروم چه کسی باید برود به میدان و از شما دفاع 
کند. چه کســی مواظب شما باشــد.« با اینکه 
تحمل فراق دانیال برای مادر ســخت است اما 
از اینکه پسرش به آرزوی خود رسیده و باعث 
افتخار کشور شده، خوشحال است. او جمله ای 
که از یکی از دوســتان دانیال شــنیده تعریف 
می کند: »یکی از دوستان دانیال به او می گوید 
با دســت خالی جلوی آشوبگرها نرو. خطرناک 
است. دانیال هم جواب می دهد ما با سالح ایمان 

قدم برمی داریم.« 

نامهایبههمسرم
آبان ماه سال گذشته بود که دانیال به زندگی 
مجردی خود پایــان داد و پای ســفره عقد 
نشست. برگزاری جشن عروســی را موکول 
کرد یک سال بعد. می خواست خانه ای در خور 
نوعروسش تهیه کند. همسر جوانش از تجربه 
کوتاه زندگی متاهلــی اش می گوید: »وقتی 
دانیال به خواستگاری آمد چون سنم کم بود 
تردید داشتم. برای همین به حرم امام رضا)ع( 
رفتم تا از ایشــان کمک بگیرم. همان جا مهر 
دانیال به دلــم افتاد. قبول کــردم. دانیال را 
خیلی دوست داشتم. زندگی ما کوتاه اما پربار 
بود.« او در مراسم تشییع پیکر دانیال نامه ای 
که برای همسرش نوشته بود را با صدای بلند 
خواند: »دانیالم عزیــزم، دلتنگ خنده هایت، 
هیئت رفتن هایمان، سربه سرگذاشتن هایت 
و قدم زدن هایمان در خیابان هایی که همیشه 
می گفتیــم امن ترین خیابان های دنیاســت. 
مهربانم، قشنگ ترین لحظه های زندگی ام با 
بودن در کنار تو رقم خورد تا با تکرار خاطرات، 
شــیرینی زندگی را برایم به تصویر بکشــی. 
عزیزتر از جان؛ تمام آرزوهای عاشــقانه ام را 
تقدیم تو می کنم و قــول می دهم که بی تابی 
نکنم، محکم باشــم، صبور باشم، قوی باشم 
و شیرزن باشم. همسرم، شــهادتت مبارک. 
تو برای همیشه تاریخ زنده ای و زنده خواهی 
ماند و اینــک ما مانده ایم با عهدی ســنگین 

برگردن.« 

من نروم چه كسی به ميدان برود؟
روایت زندگی  شهید مدافع امنیت، دانیال رضازاده که به دست اغتشاشگران داعشی مسلک در مشهد به شهادت رسید، از زبان مادر و همسرش

نشســتخبریرویدادملی»جانفدا«با

گزارش
رویکردروایتبخشــیازابعادشخصیتی
سپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانیاززبانهنر

درمجتمعفرهنگیشهدایسرچشمهبرگزارشد.

به گزارش همشهری، حجت االسالم محمدجواد رنجبر، دبیر اجرایی 
رویداد ملی جان فدا با اعالم اینکه موضوع این نشست خبری، شهید 
حاج قاسم سلیمانی است گفت: »سردار سلیمانی انسانی چندبعدی 
بود. حاج قاســم توانســت مردم را دور هم جمع کند و اگر اکنون 
اثر هنری تولید می شود به همین خاطر است. در شرایط حساس 
امروزی ما از ظرفیت های مردمی استفاده می کنیم تا مردم دور هم 
با هر سلیقه ای جمع شوند.« وی ادامه داد: »توانمندی ایشان گویای 
این است که پس از شهادت حاج قاســم چه جریان هنری توسط 
هنرمندان ایجاد شد. این ظرفیت بسیار عمیق و تأثیر گذار است. برای 
همین در بخش هنرهای تجسمی ما تصمیم گرفتیم که این ظرفیت 
مردمی را پیرامون مکتب حاج قاسم سلیمانی دور هم جمع کنیم.«

رنجبر با اشاره به فضای کار اشــتراکی در رویداد جان فدا، گفت: 
»فضای کار اشــتراکی که در حرم حضرت رضوی در مدت 3روز 
ایجاد می شود یک فرصت بی نظیر خواهد بود. این کارگاه فرصت 

هم افزایی هنرمندان است. بالغ بر ۲۰۰هنرمند که نیمی از آنها خانم  
هستند به مشهد خواهند آمد. همچنین اســتادان دانشگاه استاد 
فرشچیان خلق اثر خواهند کرد. این کارگاه تولیدی است و سفارشی 

در کار وجود ندارد.«
دبیر اجرایی رویداد ملی جان فدا خاطرنشان کرد: »هنرمندانی که 
تا زمان سومین سالگرد شهادت حاج قاســم )13دی سال جاری( 
آثار خود را به دبیرخانه ارســال می کنند، آثارشــان داوری خواهد 
شــد و در پایان دی ماه 3۰صاحب اثر به عنوان برگزیده مشــخص 
 خواهنــد شــد. شــرکت  کنندگان باید آثــار خود را در ســایت

 http://Honareheyat.com ثبت کنند.«

سردارسلیمانی؛اسطورهمبارزهبااهریمن
در ادامه این نشست نوید سیم بَر، نقاش و مجسمه ساز با اشاره به اینکه 
چگونه می شود به سردار سلیمانی و همرزمانش بپردازیم؟ توضیح 

داد: »هنر دفاع مقدس پس از جنگ تحمیلی به هنر مقاومت تبدیل 
شد و این هنر از سرچشمه های اصیل ادبیات پایداری و اساطیری 
تغذیه می کند. در عصر امروز سردار سلیمانی نماد بزرگ ترین اسطوره 
زنده برای مبارزه با اهریمن هستند. با بررسی ابعاد شخصیتی شهید 
سلیمانی و همرزمانش متوجه می شویم که آنها اسطوره های واقعی 
هستند. اسطوره شخصیتی اســت که در زندگی، اخالق، آزادگی و 
سایر بخش ها در حد اعال زندگی می کند. هنرمندان ایران و منطقه 
عالوه بر اسطوره های قدیم و امروز همواره در حال کار کردن درباره 

آنها بوده اند.« 
این هنرمند افزود: »مستندات فراوانی از اسطوره امروزی خودمان 
یعنی حاج قاسم ســلیمانی داریم که هنرمندان می توانند با رجوع 
به آنها در بیان ها و ســبک های مختلف آن را به تصویر بکشند. اگر 
سیستم های جهانی اکنون به دنبال حذف تصویر شهید سلیمانی 
هستند؛ هنرمندان می توانند به گونه ای این تمثیل ها را نشان بدهند 

که قابل حذف نباشند.«

محصوالتجانفداکاربردیهستند
در بخش دیگر این نشست خبری، هاجر سلیمی نمین، عضو هیأت 
داوران رویداد ملی جان فدا بیان کرد: »اسم و شخصیت حاج قاسم 
سلیمانی در سراسر جهان شناخته شده است. همچنین شخصیت 
ایشان برای عده ای جای سؤال است. هنرمندان در این رویداد دور هم 
به صورت خودجوش و مردمی جمع شده اند تا به شخصیت حاج قاسم 
سلیمانی بپردازند. گروهی از اســتادان هنرمند و دانشجویان هنر 
درنظر دارند در مشهد مقدس درباره حاج قاسم سلیمانی خلق اثر 
کنند. حدود ۵۰درصد شرکت کنندگان این رویداد را بانوان هنرمند 
تشکیل داده اند که به پیروی از حضرت زهرا)س( دور هم جمع شدند 

تا از حریم والیت دفاع کنند.«
ســلیمی نمین گفت: »این آثار هنری، کاربردی هستند و مسئله  
یا نیــازی را در جامعه حل خواهنــد کرد. به عنوان مثــال آنها در 
نوشت افزارها یا روی پیراهن چاپ خواهند شد و این آثار را در کاال 

یا محصوالت روز استفاده خواهیم کرد.«

شهدایاقلیت
جوانانارامنهشانهبهشانهبرادرانمسلمانخوددرخطوطمقدم
جبهههاینبردجنگیدندودرراستایدفاعازسرزمینایران
برخیبهخیلعظیمشهیدانپیوستندوجمعیجانبازشدندیا
بهاسارتگرفتهشدند.درواپسینروزهایسال2022میالدی
وایاموالدتحضرتعیسیمسیح)ع(پیامبرنورورحمتودر
آستانهآغازسالجدیدمیالدییادیمیکنیمازشهداییکه

برایحفظناموسووطن،جانشانراتقدیمایرانکردند.

پیمانبرادریتاشهادت

۲برادر کامیون پدر را که تنها دارایی اش است 1
برای دفاع از خاک ایران عزیزمان برمی دارند و 
بارش را پر از مهمات کرده و به خط مقدم جبهه می روند. »گیور 
گیزیان« خواهر شهیدان »روبن« و »چارلیس گیورگیزیان« 
در این باره می گوید: »برادرهایم در سن جوانی برای اینکه آب 
و خاک این کشور دست بیگانگان نیفتد، راهی جبهه های حق 
علیه باطل شدند. چون آنها اعتقاد داشــتند باید از این مرز و 
بوم دفاع کرد و در همین راه هم در ســال 63شهید شدند و 
در آرامستان ســاوه آرمیدند. هرساله در دوران دفاع مقدس و 
پیروزی انقالب اســالمی ایران، خاطرات آنها برایمان زنده و 
تداعی می شــود.« او ادامه می دهد: »ما به عنوان یک ایرانی 
در اینجا زندگــی می کنیم. همه ما ِعرق ایرانــی بودن داریم 
و می گوییم که اینجا آب و خاک ما هم هســت و خودمان را 

غیرایرانی نمی دانیم.«

شهادتحینخدمت

»نوئل بازوچهاربخش« دیگر شهید آشوری 2
ساکن منطقه ۲اســت. »چلبی« خواهرزاده 
شهید درباره او و نحوه شــهادتش می گوید: » نوئل در سال 
133۲به دنیا آمد و پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره تخصصی 
نقشه برداری در این رشته به کار مشغول شد. او به همراه 4نفر از 
همکارانش در سال 137۰در منطقه سرو در استان ارومیه حین 
عملیات نقشه برداری از نقاط مرزی به شهادت رسید. مسئوالن 
قبل از انجام عملیات آنها را از خطرات این کار آگاه کرده بودند، 
اما او با شجاعت همه این خطرات را به جان خرید. چراکه دایی ام 
عالقه عجیبی به ایران داشت و برخالف اینکه از رزم و سربازی 
معاف شده بود، باز به جبهه سازندگي رفت و به شهادت رسید.« 

نخستینشهیدارمنیدفاعمقدس

شــهید »زوریک مرادیان« نخستین شهید 3
ارمنی و از جمله شهدای دوران دفاع مقدس 
است که 1۹مهر ماه ۵۹ در پیرانشــهر به شهادت رسید؛ این 
شهید، تنها فرزند پســر زوج »واهان« و »کاتاری« در هفتم 
تیرماه  133۹در تهران به دنیا آمد و مادرش ساکن محله مجیدیه 
جنوبی است. زوریک در سال های تحصیل دوران ابتدایی در 
دبستان »ساهاکیان« همیشه شاگرد اول بود. او در لشکر  64 
پیاده ارومیه خدمت می کرد و خمپاره انداز بود. شهید مرادیان 
به عنوان وظیفه شهروندی خود در قبال میهنش ایران در جنگ 
تحمیلی به خدمت سربازی رفت. او به پادگانی در منطقه جنگی 
پیرانشهر اعزام شد و در آنجا با وظیفه شناسی و ازخودگذشتگی 
به شهادت رســید. شــهادت زوریک مرادیان در ۲۲مهرماه 
13۵۹در زمان شلیک خمپاره در سنگ روی داد. در آن زمان 
پادگان ها، هدف بمباران های پیوسته هواپیماهای دشمن قرار 
داشت. یکی از بمب ها روی سنگر شهید زوریک منفجر شد و او 
را به افتخار شهادت رسانید. با شهادت »زوریک« کوچه ای که 
او در محله »حشمتیه« )سردارآباد( در آن ساکن بود، در سوگ 
فرو رفت. همسایگان مســلمان اطراف منزل خانواده مرادیان 
دسته دسته با گریه همدردی خود را اعالم می کردند. آن ها، دو 

حجله نیز برای شهید مرادیان در سر کوچه قرار دادند.

ناجی8سرباز

شهید »واهیک باغداســاریان« نوروز 134۰در 4
تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیالت دوره 
ابتدایی در دبستان نصیر، دروس راهنمایی و متوسطه را نیز تا سال 
سوم دبیرستان در مجتمع آموزشی ارامنه سوقومونیان ادامه داد. 
او ســال 136۰ برای اعزام به جبهه، خود را به مرکز نظام وظیفه 
معرفی کرد. پس از 1۸ ماه حضور در خط مقدم )جبهه مریوان(، 
به منطقه »دارخوین« منتقل شد. شهید واهیک دوره آموزشی 
خدمت ســربازی را در پادگان چهل دختر گذراند. سپس برای 
مأموریت به پادگان مریوان در استان کردســتان اعزام شد. در 
جبهه جنگ وقتی نیروهای خودی در محاصره دشمن بودند، او 
با شجاعت توانست جان ۸ ســرباز را نجات دهد، ولی او در تاریخ 
14 اسفند 136۲ در سن ۲۲ سالگی به شهادت رسید. پیکر شهید 
باغداساریان بعد از انتقال به تهران در قطعه شهدای ارمنی دوران 

۸ سال دفاع مقدس در تهران به خاک سپرده شد.

سوگوارهمادرشهیدانگمنام
ســوگواره مادر شــهیدان گمنام با عنوان »شهیده 
گمنام« همزمان با دهه دوم فاطمیه با حضور جمعی 
از بانوان رزمنده، آزاده، مادران و همســران شهدا در 
بزرگ ترین گلزار شــهدای جهان از روز ســوم دی 
تا روز پنجشــنبه ۸دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا 
برگزار می شود.  اقامه عزای فاطمیه با روایت خاطرات 
زنان حماسه  ساز نظیر مریم کاتبی، فاطمه ناهیدی، 
معصومه ِحمامی، شهال غیاثوند، سیده زهرا حسینی و 
سارا ترابی کیا همراه است. همچنین در این سوگواره 
فاطمه نانی زاد، زهراسادات قاسمی، فاطمه طارمی، 
عارفه دهقانی، محدثه آشتیانی و مهدیه نژادابراهیم 
به شــعرخوانی خواهنــد پرداخــت. در ویژه برنامه 
»شهیده گمنام« ســیدمهدی میرداماد، سیداحمد 
الموسوی، سیدمحمدرضا نوشه ور، سیدامیر حسینی، 
سیدمصطفی میرداماد و سیدجواد پرئی از مداحان 
اهل بیت عصمت و طهارت به ذکر مصیبت شهادت 
مادر می پردازند. اگر عالقه مند به شرکت در این مراسم 
هستید تا پایان این هفته فرصت دارید تا در قطعه4۰ 
بهشت زهرا)س( حاضر شــده و از نزدیک با مادران 

شهدای گمنام دیدار کنید.

مراسمگرامیداشت
شهدایهویزهبرگزارمیشود

جلسه ستاد استانی چهل و دومین دوره کنگره ملی شهدای 
هویزه و روز ملی شهدای دانشجو در استانداری خوزستان 
برگزار شد. در این جلسه عبدالرضا سیفی، معاون سیاسی، 
اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه مراسم سالگرد 
شهدای هویزه همیشه برایمان ویژه بوده، بیان کرد: »با توجه 
به وقایع اخیر کشور و تالشی که ضدانقالب و جریان معاند 
برای سوءاستفاده از دانشگاه در راســتای مخالفت با نظام 

دارد، اهمیت برگزاری این مراسم چند برابر شده است.«
وی تأکید کــرد: »هر توانی که دســتگاه های اجرایی برای 
برگزاری مراســم شــهدای هویزه در ســنوات قبل به کار 
می بستند امسال باید چند برابر شود، زیرا بازتاب رسانه ای این 
برنامه چند برابر گذشته خواهد بود.« سیفی گفت: »برگزاری 
باشکوه و توأم با استقبال مردمی این مراسم اعتباری برای 
جریان انقالب و جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی است. 
از طرف استانداری، فرمانداری و شهرداری قول می دهیم از 
هیچ کمکی جهت برگزاری این مراسم به بهترین وجه ممکن 
دریغ نکنیم.« وی خاطرنشان کرد: »چهل و دومین سالگرد 
حماسه کربالیی هویزه و شهادت شهید علم الهدی و یارانش 
که در تقویم به نام »روز ملی شــهدای دانشجو« نامگذاری 
شده است؛ صبح جمعه 16دی ماه جاری در یادمان شهدای 

هویزه برگزار خواهد شد.«
ناگفته نماند دی ماه سال13۵۹ ارتش بعثی با اجرای پاتکی 
سنگین نیروهای ســپاه را  محاصره کرد. در این بین قوای 
پاســدار به فرماندهی فرمانده وقت سپاه هویزه، دانشجوی 
شهید سیدمحمدحسین علم الهدی به مقاومتی جانانه علیه 
تیپ زرهی ارتش بعث دست زد اما به علت فقدان پشتیبانی 
و کمبود مهمات، مدافعان و شخص شــهید علم الهدی به 

شهادت رسیدند.

جمعآوریوصیتنامههای
شهدایآذربایجانشرقی

بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی تاکنون بیش از 
3۰۰هزار برگ از اسناد و وصیت نامه های شهدا را جمع آوری  

کرده است.
جابر ابوالفتح زاده، مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
آذربایجان شرقی با بیان این خبر افزود: »مشخصات هویتی 
همه شهدای واالمقام آذربایجان شرقی در قالب ۲جلد کتاب 
»فرهنگ اعالم شــهدا« چاپ و به طور گسترده توزیع شده 
اســت. تدوین مجموعه »وصیت نامه کامل شــهدا« نیز در 
دستور کار ما در بنیاد شهید استان است که تاکنون یک جلد 
از این مجموعه را به چاپ رسانده ایم و ۲جلد دیگر نیز منتشر 

خواهد شد.«

»منشورشهیدسلیمانی«شنیدنیشد
به مناسبت ایام سالگرد شــهادت سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی، کتاب صوتی »منشور شهید سلیمانی« با صدای 
حارث فرازی، تولید و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت. 
کتاب چاپی »منشــور شهید ســلیمانی« در ۲4صفحه با 
ظاهری مشابه شناسنامه شــهید سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
طراحی شــده و بــه زندگی نامه و وصیت نامه این شــهید 
واالمقام پرداخته است. اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی همزمان با سومین 
سالگرد سردار دل ها کتاب صوتی »منشور شهید سلیمانی« 
را منتشــر کرده اســت. متن و فایل صوتی ایــن کتاب از 
طریق سایت نوید شــاهد خراسان رضوی به صورت رایگان 

قابل دریافت است.
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معرفی ابعاد شخصیتی و سبک زندگی سردار سلیمانی در یک ویژه برنامه ملی - هنری

رویداد ملی »جان فدا« در راه است


