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زندگی شهید بابایی و همسرش الگویی برای نسل هاي بعدي
»شوق پرواز« جوانان را سر شوق آورد

 آرمان شریف
روش�ن ترین تصوی�ری که عم�وم مردم 
جامعه از ش�هید عب�اس بابای�ی دارند به 
سریال »شوق پرواز«  برمی گردد. سریالی 
خوش س�اخت ک�ه جنبه ه�ای مختل�ف 
زندگی ش�هید بابایی را به تصویر کشید 
و بخش ه�ای مهم�ی از مجاهدت ه�ای 
ایش�ان را ب�ه مخاطب�ان نش�ان داد ت�ا 
جامعه ش�ناخت خوب�ی از ای�ن قهرمان 
دفاع مق�دس پی�دا کن�د به ط�وری که 
فرمان�ده نی�روی هوایی ارت�ش می گفت 
پس از پخش س�ریال درخواست ورود به 
نیروی هوای�ی ارتش چندین برابر ش�د.

به گزارش »جوان«،  شهید عباس بابایی 15 
مرداد 1366 وقتی برای شناس��ایی منطقه 
وارد آسمان عراق شد، هنگام بازگشت هدف 
گلوله های تیرب��ار ضدهوای��ی بعثی ها قرار 
گرفت و به شهادت رس��ید. آنچه نام شهید 
بابایی را در طول دفاع مقدس و پس از آن بر 
سر زبان ها انداخت، سبک زندگی و ایمان و 
اعتقاد ایشان بود و اینکه همسر شهید چه در 
طول سال های جنگ و چه در روزهای نبود 
همسر، با ایمان و صبوری در زنده نگه داشتن 

نام و یاد شهید کوشیدند. دامنه تأثیرگذاری 
زندگی شهید بابایی به زندگی شهدای مدافع 
حرم هم رس��یده بود. ش��هدایی از دهه هاي 
60 و 70 که دفاع مقدس و روزهای س��خت 
جنگ را درک نکرده بودند ولی شرح قهرمانی 
رزمندگانش را خوانده بودند و می خواستند 
با الگو گرفتن از آنها پایه های زندگی شان را 

محکم و استوار بنا کنند.
در کت��اب »ی��ادت باش��د« که ب��ه زندگی 
شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی 
می پردازد،  در بخش هایی از کتاب می خوانیم 
که یک��ی از برنامه های مورد عالقه ش��هید 
س��یاهکالی س��ریال »ش��وق پرواز« بود و 
ایشان هنگام تماشای س��ریال از همسرش 
می خواهد زندگی ش��ان را همچون ش��هید 
بابایی و همسرش بسازند. شهید از همسرش 
می خواهد همچون همسر ش��هید بابایی با 

صبوری و ایمان مسیر شوهرش را ادامه دهد و 
در اواخر کتاب می خوانیم که پس از شهادت،  
همسر شهید یاد جمله شوهرش و یاد صبوری 
همس��ر ش��هید می افتد. این الگوبرداری از 
زندگی این قهرمانان سبب می شود تا همسر 
شهید س��یاهکالی روزهای سخت تنهایی و 

فراق را با سربلندی پشت سر بگذارد.
صدیقه حکمت، همسر شهید بابایی، هنگام 
شهادت همسرش تنها 28 سال سن داشت. 
سه ماه قبل از شهادت عباس بابایی، همسرش 
به ایش��ان می گوید: »عباس چ��را من، مثل 
سایر خانواده ها در شهادت ها سهیم و شریک 
نباشم؟« ش��هید بابایی پس از شنیدن این 
حرف ها خدا را شکر می کند و رو به همسرش 
می گوید: »خیالم راحت شد. دیگر احساس 
می کنم که تو مرد ش��ده ای و از این لحظه، 
فرزندانم را به تو می سپارم و هر چهار تا را به 
خدا!« همسران شهدا در آن روزهای سخت 
این گونه شانه به شانه مرد زندگی شان حرکت 
می کردند و در ای��ن راه همراه ش��ان بودند. 
خانم حکمت، 30 س��ال با ایث��ار و فداکاری 
راه شوهرش را ادامه داد تا در سال 1395 به 

وصال معشوق رسید.
همسر شهید بابایی در گفت وگوهایش عنوان 

می کرد که قلباً حضور شهید را حس می کند 
و او را می بیند و احساس می کند عباس بابایی 
کنارش اس��ت.  ش��هید بابایی از همسرش 
خواس��ته بود به وظایف الهی اش عمل کند 
و ایش��ان در طول حیات سعی شان بر انجام 
تکالیف شان بود تا خدا و همسرش از او راضی 
باشند. زندگی مش��ترک و فردی بسیاری از 
شهدا یک کالس درس برای جوانان است. به 
گفته همدوره ای های شهید بابایی ایشان یک 
مسلمان واقعی بود و بس��یاری از معیارهای 
اخالقی و انس��انی را در زندگ��ی اش رعایت 
می کرد و بالطبع همسر ایش��ان نیز در تمام 
لحظات کنار ایشان بود و سعی شان ساختن 
یک زندگی آرام با هدف کسب رضایت خدا 
بود. همان گونه که سریال »ش��وق پرواز«  با 
پرداختی درست و با دقت در جزئیات توانست 
مردم را با زندگی ش��هید بابایی آش��نا کند، 
پرداختن به زندگی دیگر شهدا نیز می تواند 
مردم را با جنبه های زیادی از سبک زندگی 
شهدا آشنا کند. در روزهایی که چهره اخالق 
و مردانگی مخدوش می ش��ود و رسانه های 
مجازی به دنبال مطرح کردن افراد توخالی 
و پوچ هس��تند، معرفی قهرمان ه��ای دفاع 
مقدس می توان��د زندگی نس��ل های بعد را 
بسازد. همان طور که زندگی شهید سیاهکالی 
و همسرش با زندگی شهید بابایی گره خورد،  
جوانان بسیار دیگری تشنه دانستن از شهدا 
هس��تند. با پرداخت درست به زندگی شهدا 
باید چنین الگوهایی را در دس��ترس جوانان 

قرار داد.
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می کند عباس بابایی کنارش است.  
ش�هید بابایی از همسرش خواسته 
بود به وظایف اله�ی اش عمل کند و 
ایش�ان در طول حیات سعی ش�ان 
بر انج�ام تکالیف ش�ان ب�ود تا خدا 
و همس�رش از او راض�ی باش�ند
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 احمد محمدتبریزی
خبر تعطیلی یک فروشگاه عرضه محصوالت 
مرتبط ب�ا فرهنگ دفاع مقدس در بهش�ت 
زه�را)س( چند روزی اس�ت ک�ه در فضای 
مج�ازی پیچیده و گزارش های�ی هم در این 
خصوص از سوی برخی از رس�انه ها منتشر 
شده است. فروشگاه نشر شاهد که نزدیک به 
20 سال سابقه کار در کنار خانه شهید بهشت 
زهرا دارد، االن در آستانه تعطیلی قرار گرفته 
اس�ت. براي پیگیري  این موضوع و حواشی 
آن گفت وگویی ب�ا محمد عامری مس�ئول 
فروشگاه داشته ایم. او  در کنار توضیحاتش 
به  جهت اینکه سال هاس�ت همس�ایه مزار 
ش�هدا ش�ده، خاطرات زیبای�ی از برخورد 
مردم و حتی گردش�گران خارج�ی با مقوله 
شهدا و دفاع مقدس دارد که در ادامه دعوت 
می کنیم گفت وگوی »جوان« با وی را بخوانید.

خیلی وقت است که کتابفروشی شما 
را در بهشت زهرا)س( می بینیم، چند 

سال سابقه کار دارید؟
 از سال 1379 این کتابفروشی مشغول به کار 
ش��د. اوایل کارمان را با فروش کتاب و پوستر و 
برچسب شروع کردیم و به مرور محصوالت مان 
بیشتر شد و کارمان گس��ترش پیدا کرد. محل 
فعالیت مان فروش��گاه نشر ش��اهد در بهشت 
زهراست که زیرمجموعه بنیاد شهید و معاونت 
فرهنگ��ی ق��رار دارد. ما بین قطعه ه��اي 24 و 
26 که عمدتاً از شهدای دفاع مقدس هستند، 
قرار داریم. اداره فرهنگی بنیاد ش��هید که قباًل 
خانه شهید بود اینجا واقع شده و کنار هم قرار 
داریم. مسئولیت فروشگاه از همان سال 1379 
با خودم بوده و این محل را از بنیاد شهید اجاره 
کردم. هر س��ال این قرارداد تمدید می شد و ما 
هم کارمان را می کردیم و مشکلی وجود نداشت 
تا اینکه امسال جهت تمدید قرارداد به مشکل 

برخوردیم.
مشکل تان دقیقاً چیست؟

تا مدت��ی پی��ش زیرمجموعه نشرش��اهد قرار 
داش��تیم. بعد مؤسس��ه فرهنگی هنری شاهد 
تأسیس شد و ما زیرمجموعه آنها قرار گرفتیم و 
آخرین قرارداد را با آنها بستیم. سال گذشته این 
مؤسسه منحل  ش��د و ما در جریان این انحالل 
قرار نداشتیم. وقتی قراردادمان تمام شد و برای 
تمدید قرارداد به مؤسسه رفتیم دیدیم خبری از 
مؤسسه نیست. پیگیر تمدید قرارداد شدیم که 
به ما گفتند صبر کنید تا بگوییم با کدام قسمت 
قرارداد ببندید. چند ماه بعد از اداره پشتیبانی 
بنیاد ش��هید با ما تماس گرفتند و گفتند برای 
تعیین تکلیف و جلسه به گلزار شهدا بیایید. ما 
هم گفتیم به خاطر تغییر و تحوالت مدیریتی 
حتماً با ش��خص تازه ای باید ق��رارداد ببندیم. 
وفتی به جلس��ه رفتیم گفتند کتابفروش��ی به 
اداره پشتیبانی بنیاد شهید واگذار شده و شما 
قراردادتان تمام شده و باید این مکان را تخلیه 
کنید. سال گذش��ته که این مس��ئله را مطرح 
کردند ما به نشر شاهد رفتیم. مدیر نشر شاهد به 
ما گفت شما بمانید و کار انجام می شود. در این 
مدت هم خیلی حمایت مان کردند. متأس��فانه 
کار از باالتر شروع شده و آنها حمایت نمی کنند. 
مدیریت نشر شاهد به دنبال تمدید قرارداد با ما 
بود که کار از دست شان خارج شد و در اختیار 
اداره پش��تیبانی قرار گرفت. سال گذشته نامه 
قضایی برایم آمد که به دنبال گرفتن حکم تخلیه 
و ریختن وسایل فروشگاه به بیرون هستند. از 
طریق دوستانی که داش��تیم صحبت کردیم و 
این قضیه به تعویق افتاد ولی دوباره این ماجرا 

به جریان افتاده و هنوز مش��کل اساس��ی حل 
نشده است.

دلی�ل تخلیه و ع�دم تمدید ق�رارداد 
چیست؟

می گویند ش��ما باید اینجا را تخلیه کنید تا ما 
تحویل بنیاد ش��هید اس��تان بدهیم و بعد آنها 
تصمیم  می گیرند که چه کار می خواهند بکنند. 
اما ظاهر امر این اس��ت که درخواست کرده اند 
اینجا را تغییر کاربری بدهند و به بخش اداری 
خانه ش��هید اضاف��ه کنند. بنیاد ش��هید برای 
مجموع��ه اداری فضای کمی در بهش��ت زهرا 
ندارد و سؤال مان این است که برای توسعه یک 
قس��مت چرا یک قس��مت دیگر را می خواهید 
تعطیل کنید؟ آن هم چنی��ن مرکزی که یک 

کتابفروشی با سابقه 20 ساله است.
در ح�ال حاض�ر در فروش�گاه چ�ه 

محصوالتی به مردم ارائه می شود؟
محور کار ما عرضه محصوالت دفاع مقدس که 
شاخصه اش کتاب در حوزه شهدا و دفاع مقدس 
و محصوالت فرهنگی مرتبط با این حوزه است. 
محصوالت ش��امل  سی دی، س��ربند،  عکس و 
پوستر شهداس��ت و با 20 ناش��ر فعال دولتی 
و خصوصی قرارداد داریم و کتاب هایش��ان را 
عرضه می کنیم و ب��االی 800 عنوان کتاب در 
حوزه دفاع مقدس داریم. به صورت تخصصی 
روی کتاب های دفاع مق��دس کار می کنیم و 
س��عی کرده ایم کتاب های دیگر را بر اس��اس 
نیاز مشتری داشته باشیم. مثاًل قرآن و مفاتیح 
جزو نیازهایی اس��ت که در بهش��ت زهرا زیاد 
به آن رجوع می کنند و ما بر اس��اس نیاز مردم 
آن را ارائ��ه می کنی��م و کار اصلی م��ان همان 
فروش کتاب های حوزه دفاع مقدس است. در 
کنارش یک س��ری کار جانبی هم برای جذب 
مخاطب انجام دادیم و نیاز مراجعان را برآورد 
کردیم. محصوالت فرهنگی دیگر مثل ملزومات 
حجاب، چادر، روس��ری یا لوازم تحریر ایرانی، 
تس��بیح و انگشتر و یک س��ری ماکت و ادوات 
داریم ولی عمده فعالیت م��ان در حوزه کتاب 
است. بیشتر فضای فروشگاه هم به فروش کتاب 

اختصاص دارد.
غیر از فروش�گاه ش�ما کتابفروش�ی 

دیگری در محدوده فعالیت دارد؟
در محدوده ما فروش��گاه دیگری نیست و فقط 
فرهنگسرای رضوان که زیرنظر سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری است کار فرهنگی می کند. این 
فرهنگسرا را هم خودمان پیشنهاد راه اندازی اش 

را دادی��م. ناگفته نماند در گلزار ش��هدا س��ه 
کتابفروشی زیرنظر نشر ش��اهد وجود داشت 
که دو فروشگاه دیگر در طرح ساماندهی بهشت 
زهرا جمع ش��د و دیگر نتوانستند راه بیندازند. 
چنین اتفاقی قباًلَ افتاده و تنها فروشگاه ما فعال 
باقی مانده بود که روی آن هم دست گذاشتند 

و سراغش آمدند.
در این 20 سال فعالیت نگاه و استقبال 
مردم از ش�هدا و محصوالت مرتبط با 

دفاع مقدس را چطور دیدید؟
به ش��کر خ��دا اس��تقبال خیلی خوب اس��ت. 
مخصوصاً روزهای آخر هفته یعنی پنج ش��نبه 
و جمعه که تع��داد زیادی زائر به بهش��ت زهرا 
می آید و ما هم از حضور آنها بی نصیب نمی مانیم. 
خوب است خاطراتی را تعریف کنم. ما چون با 
افراد بس��یاری ارتباط داری��م چهره ها یادمان 
نمی ماند و ب��رای یادآوری هم��ه حضور ذهن 
نداریم. بعدها شنیدم که برخی از شهدای مدافع 
حرم مش��تری مغازه مان بوده اند. این مکان از 
این لحاظ هم برایمان ارزشمند است که پاخور 
چنین انس��ان هایی بوده است. به خاطر همین 

مس��ائل چراغ فروش��گاه در طول این سال ها 
خاموش نش��ده اس��ت. ما موارد جالبی در این 
سال ها داش��ته ایم. خانمی بوده که اعتقادی به 
شهدا نداشته و زمانی که به فروشگاه آمده کتاب 
شهیدی را خریده و آشنایی با شهید زندگی اش 
را متحول کرده است. از این دست اتفاقات زیاد 
داش��ته ایم. تا به حال مخاطبان زیادی از خارج 
کشور به فروش��گاه آمده اند و کتاب های شهدا 

را خریده اند.
یعنی ش�هدا در می�ان خارجی ها هم 

عالقه مندانی دارند؟
بله، اتفاقاً اواسط هفته گذش��ته در دو روز سه 
مس��افر از ترکیه به فروش��گاه آمدند و چندین 
کتاب  درباره ش��هدا خریدند. ی��ک بار خانمی 
از فرانس��ه آمده بود و می گفت خواب ش��هید 
همت را دیده و هرچه آثار از شهید همت بود را 
خرید تا اطالعات بیشتری از این شهید کسب 
کند. از کش��ورهای عربی منطقه، از ارمنستان 
و ترکمنس��تان مخاطبان زی��ادی داریم که به 
ما سر می زنند. از ش��ش ماه پیش سعی کردیم 
کتاب هایی درباره ش��هدا که به زبان های دیگر 
ترجمه شده را عرضه کنیم و در حال جمع آوری 
این آثار بودیم که به این جریان خورد و پیگیری 
کار را فراموش کردیم. حیف اس��ت این چراغ 
خاموش شود. خیلی از مراجعانی که به فروشگاه 
می آیند نمی دانند کتاب ش��هدا را غی��ر از ما از 
کجا تهیه کنند. به جرئ��ت می گویم 60 درصد 
مشتری های ما ثابت هستند و هر هفته اگر خرید 
هم نکنند یک دوری در فروشگاه می زنند و حال 

و هوایشان عوض می شود.
بیشتر دوستداران چه شهدایی به شما 

سر می زنند؟

ش��هید ابراهیم  هادی، ش��هید مجد و ش��هید 
ذوالفقاری مخاطبان خاصی دارند که پاتوق شان 
فروشگاه ماس��ت و خیلی به ما سر می زنند. در 
همین زمینه دو برنامه داشتیم که با این اتفاقات 
امکان برنامه ریزی برایمان وجود ندارد. به دنبال 
این بودیم اگر بش��ود نشس��تی با نویسندگان 
کتاب شهدا و جشن امضای کتاب داشته باشیم. 
همچنین می خواس��تیم به مناس��بت سالگرد 
تولد یا ش��هادت هر ش��هید کتاب آن شهید را 
بیاوریم و جش��ن امضا راه بیندازیم. برای سال 
98 برنامه ریزی کرده بودیم این کارها را انجام 
دهیم که فعاًل مش��کالت نگذاش��ته این کارها 

عملیاتی شود.
مش�تری هایتان از ی�ک طی�ف خاص 
هستند یا از طیف های مختلف جامعه 

مشتری دارید؟
ما مخاطب عام هم داریم. به قول حضرت آقا ما 
نمی توانیم از روی ظاهر، افراد را  قضاوت کنیم. 
دو هفته پیش خانمی به فروشگاه آمده بود که از 
لحاظ ظاهری تصور نمی رفت عالقه مند به شهدا 
باشد ولی چنان به شهدا ارادت داشت و با ذوق 
و ش��وق و عالقه کتاب هایشان را نگاه می کرد و 
می خرید که برای خودم خیلی جالب بود. این  
عش��ق و عالقه نعمت هایی هس��تند که شهدا 

برایمان گذاشته اند و باید قدرش را بدانیم.
مردم بیشتر از چه کتاب هایی استقبال 

می کنند؟ 
معم��والً کتاب های خاط��رات و رم��ان درباره 
شهدا مخاطب زیادی دارند. مردم بیشتر سراغ 
کتاب هایی که س��ر زبان می افتد می آیند. االن 
کتاب »سالم بر ابراهیم« به خاطر تعریف هایی 
که س��ینه به س��ینه مردم نق��ل کرده اند جزو 
پرفروش ترین کتاب هایمان اس��ت. کتاب های 
مدافع حرم از ناشران مختلف مخاطبان زیادی 
دارند. کتاب هایی که رهبری برایش��ان تقریظ 
نوشته اند نیز مخاطبان زیادی دارد. در مجموع 
کتاب های حوزه دفاع مقدس مورد استقبال قرار 
گرفته اند و من هر هفته دنبال کتاب های جدید 
و کتاب هایی که تمام می شود هستم. هفته ای 
نیس��ت که من کتاب به فروش��گاه نیاورم. این 
نشان می دهد مردم به این کتاب ها عالقه پیدا 
کرده اند  و باید فروشگاه هایی که این کتاب ها را 

عرضه می کنند در دسترس شان باشد.
خواس�ته دیگ�ري ه�م از مس�ئوالن 

دارید؟ 
ما در این 20 س��ال هیچ حمایتی نخواستیم و 
هیچ حمایتی هم از ما نشده است. هیچ ارگان و 
شخصی از ما حمایتی نکرده. تمام این امکاناتی 
که جمع آوری ش��ده به خاطر عالقه ش��خصی 
خودم بوده است. فقط می خواهیم اینجا برقرار 
باشد. پیش��نهادم این اس��ت متولی فروشگاه 
دوباره نشر شاهد شود و آنها در تأمین کتاب ها 
حمایت مان کنند. هیچ توق��ع دیگری نداریم. 
ما حالت پخش هم داری��م و برای جاهای دیگر 
هم کتاب می فرستیم و تبادل کتاب هم داریم. 
متأسفانه در این مورد سلیقه ای برخورد شده و 
یک تصمیم کارشناسی نیست. عقالنی نیست 
فروشگاهی با 20 سال سابقه را تعطیل کنیم تا 
مجموعه اداری شود. بنیاد شهید فضای فیزیکی 
زیادی در بهش��ت زه��را دارد. بنی��اد می تواند 
ب��ا بهره برداری ه��ای بهینه از  س��اختمان ها و 
س��الن هایش مجموعه اداری را آنجا قرار دهد 
تا این کتابفروش��ی هم برقرار باشد. با توجه به 
فرمایش حضرت آق��ا این فروش��گاه ها باید به 
صورت زنجیره ای گسترش پیدا کنند و نگذاریم 
با چنی��ن اتفاقات��ی و تصمیم گیری هایی این 

فروشگاه ها حذف شوند.

یک بار خانمی از فرانس�ه آمده بود و 
می گفت خواب شهید همت را دیده و 
هرچه آثار از شهید همت بود را خرید 
تا اطالعات بیشتری از این شهید کسب 
کند. از کش�ورهای عرب�ی منطقه، از 
ارمنس�تان و ترکمنس�تان مخاطبان 
زی�ادی داریم که ب�ه ما س�ر می زنند
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