
حاال ديگر مردم ايران با نام كونيكو يامامورا آشنايي 
دارن��د. تنها مادر ش��هيد ژاپني دف��اع مقدس چند 
روزي است در بس��تر بيماري قرار دارد و همه براي 
سالمتي اش دعا مي كنند. مردم ايران خانم يامامورا را 
با نام سبا بابايي، مادر شهيد محمد بابايي مي شناسند. 
زني مقاوم و عاشق خانواده كه دس��ت روزگار او را از 
شرق آسيا به غرب اين قاره كشاند و نامش را در قلب 

و ذهن يك ملت جاودانه كرد. 
وطن پرستي در آيين شينتو يك اصل اساسي و مهم 
به ش��مار مي رود. خانواده يامامورا نام »كونيكو« به 
معناي فرزند وطن را روي دخترش��ان گذاش��تند و 
زماني كه دختر خانواده بزرگ شد و به مدرسه رفت، 
هر بار كه همكالس��ي ها و دوس��تانش »كونيكو« را 
صدا مي كردند احساسي همراه با غرور در وجودش 

پيدا مي شد. 
مادر ش��هيد بابايي از همان كودكي ت��ا جواني اش، 
انس��اني وطن پرس��ت بود. او چه زماني كه دختري 
كوچك در ژاپ��ن بود و چه وقتي ب��ه ايران مهاجرت 
كرد و براي هميشه س��اكن ايران شد، همواره عشق 
به وطني را كه در آن زندگي مي كرد درونش شعله ور 

نگه داشت. 

تلخي هاي جنگ 
زندگي اين مادر ژاپني از همان دوران كودكي با جنگ 
عجين ش��ده بود. قصه زندگي س��با بابايي لحظات 
سخت و دشواري را به خود ديده و همين سختي ها 
از او زني مقاوم ساخته است. او جنگ جهاني دوم را 
در كودكي اش دي��ده بود. وقتي در مدرس��ه صداي 
هواپيماهاي امريكايي را بر فراز آسمان شهرش شنيد 

و وحش��ت انفجار بمب و ديدن مرگ هموطنانش را 
تجربه كرد، فهميد جنگ چه پديده شومي است. پسر 
دايي و پسر عمه كونيكو در اين جنگ كشته شدند و او 

طعم از دست دادن در جنگ را چشيد. 
خيلي اوقات روزگار اتفاق��ات عجيبي را جلوي پاي 
آدم مي گذارد و كس��ي نمي تواند جلوي قس��مت را 
بگيرد. كونيكوي باهوش و سختكوش، پس از گرفتن 
مدرك فوق ديپلم با معدل باال در ذهنش س��وداي 
بازيگري داش��ت. قطعاً در همان شور و حال جواني، 
 بارها خودش را در قامت يك بازيگر حرفه اي مقابل 
دوربين تصور كرده بود كه از دور تشويق و هياهوي 

طرفدارانش را مي شنود. 
تمام اهداف برنامه ريزي ش��ده او خيلي س��ريع و به 
چش��م برهم زدني تغيير كرد. او در آموزشگاه زبان 
نزديك محل زندگي اش با پسري غيرژاپني، قدبلند و 
سفيدپوست با مو هاي مجعد آشنا شد. اين پسر جوان 
اسداهلل بابايي نام داشت؛ تاجري ايراني كه قبالً در هند 
زندگي مي كرد و مدتي مي ش��د در شهر كوبه )شهر 
محل زندگي خانم يامامورا( در كار تجارت منسوجات 

و چاي بين ژاپن و ايران بود. 

عاشق جوان ايراني
پس از مدتي اسداهلل بابايي از طريق دوست مشتركي 
براي كونيكو پيام فرستاد كه تصميم دارد با او ازدواج 
كند. دختر جوان حيران و متحير از پيشنهاد جوان 
ايراني،  نمي دانست بايد براي آينده اش چه تصميمي 
بگيرد. خانواده اش به شدت مخالف ازدواج با يك مرد 
مس��لمان بودند. برادر كونيكو با تندي به خواهرش 
گفته بود: »تو هيچ مي فهمي زندگي با يك مسلمان 

چه سختي هايي دارد؟ آنها هر گوشتي نمي خورند! 
ش��راب نمي خورند. اصاًل تو مي دان��ي ايران كجاي 
دنياس��ت كه مي خواهي خاك آبا و اجدادي ات را به 

خاطرش ترك كني؟«
با وجود مخالفت هاي شديد، پسر ايراني اصرار زيادي 
براي ازدواج داش��ت. شرايط س��ختي براي كونيكو 
بود. او بايد بين خانواده، كش��ور و عش��قي كه تمام 
وجودش را گرفته بود يك��ي را انتخاب مي كرد. همه 
اعضاي خانواده اش تصميم او مبني بر ازدواج با يك 
فرد خارجي را نوعي بدعت و طغيان عليه فرهنگ و 
سنت هاي ريش��ه دار ژاپني مي دانستند. گير كردن 
ميان دو عشق روزهاي دشواري را براي دختر جوان 
پديد آورده ب��ود. او بايد از ميان عش��ق زندگي اش و 
عشق به خانواده اش يكي را انتخاب مي كرد. كونيكو 
از ميان ازدواج با عش��ق و رفتن به غربت چاره اي جز 

انتخاب يك گزينه نداشت. 
س��رانجام كونيكو به نداي قلبش گ��وش داد و پس 
از كش و قوس هاي فراوان در تاريخ ش��نبه ۲۰ دي 
1۳۳۷ به عقد اس��داهلل بابايي درآمد. او شهادتين را 
در مس��جدي در ش��هر كوبه خواند و به دين اسالم 
مشرف شد. او به مرور و به آرامي شروع به يادگيري 
زبان فارس��ي و آموختن احكام اسالمي كرد و وقتي 
سبك زندگي و طرز رفتار همسرش را مي ديد، بيشتر 
عالقه مند به دانستن از دين اسالم مي شد. شوهر نام 
»سبا« را براي كونيكو انتخاب كرد و در ايران همه او 

را با نام »سبا بابايي« مي شناختند. 

 فرزندي محبوب به نام محمد
خدا يك پسر به نام سلمان و يك دختر به نام بلقيس 
به اين زوج عاشق و دلداده داد. فرزند سوم خانواده در 
سال 1۳4۲ در بيمارس��تاني در پيچ شميران متولد 
شد و س��با به خاطر عش��ق و ارادت به پيامبر نامش 
را محمد گذاش��ت. تولد محمد شيريني زندگي اين 
زوج را صد چندان كرد. كانون گرم خانواده ش��ان با 
تولد محمد، رنگ و بوي ديگري گرفت. پس��ري كه 
صورتش تركيبي از سيماي پدر و مادر بود. گاه شبيه 
به مادر چهره اش شبيه به ش��رقي ها بود و گاهي هم 
ش��بيه پدر، فرقي با ايراني ها نداش��ت. پدر از همان 
كودكي در س��يماي فرزن��دش، فرماندهي بزرگ را 
مي ديد. همانطور كه قنداق فرزن��دش را مي گرفت 
و مي چرخاند، مي گف��ت: »اين بچه يك��ي از همان 
سرباز هاي در گهواره است كه مرجع تقليدمان نويد 

آمدنش را داد.«
محمد از همان كودكي زير نظ��ر تعليمات مذهبي 
پدر بزرگ ش��د. همپاي پدر به مسجد مي رفت و در 
مراسم هاي مذهبي ش��ركت مي كرد. رفته رفته كه 
ش��دت اعتراضات مردمي به رژيم ش��اه بيشتر شد، 
محمد ني��ز فعاليت هاي اجتماعي و سياس��ي اش را 
بيشتر كرد. او در مسجد انصارالحسين فعاليت مي كرد 

و پدر نيز حمايت هاي مالي الزم را از انقالبيون انجام 
مي داد. روحانيون سرشناس به خانه شان رفت و آمد 
مي كردند و  موجب پيدا شدن بينش انقالبي در بچه ها 

به ويژه محمد شدند. 
سبا كه ايران را وطن دومش مي دانست، خودش را از 
مردم ايران جدا نمي ديد. تغييرات سياسي براي او نيز 
مهم بود و به همين دليل در تظاهرات مردمي شركت 
مي كرد. زماني كه امام خميني)ره( وارد كشور شد و 

به بهشت زهرا رفت، سبا خودش را با سختي بسيار به 
بهشت زهرا رساند تا امام را از نزديك ببيند. 

۲۲ بهمن انقالب اسالمي به پيروزي رسيد و سبا با 
اينكه ايراني نبود شعفي وصف ناپذير در وجودش 
احس��اس مي كرد. او درباره انقالب مردم ايران به 
ديگران چنين مي گفت: »ايران��ي نبودم. از خاور 
دور، از س��رزمين خورش��يد تابان، آمده بودم، اما 
غرور شكسته ام در هيروشيما و ناكازاكي را اينجا 
- ه��زاران كيلومتر دورتر از س��رزمين مادري ام- 

بازيافتم.«

شهادت فرزند
روزها سريع و پرش��تاب براي س��با مي گذشت. در 
راه س��فر به ژاپن، خبر حمله صدام به ايران را شنيد. 
فرزندانش همراهش نبودند و خبرهايي كه از ايران 
مي ش��نيد، نگراني هايش را دو چن��دان مي كرد. در 
نهايت با تحمل سختي بسيار به ايران آمد و فرزندانش 
را آماده جنگ ديد. سلمان به جبهه رفته بود و محمد 
زمان زيادي را در بسيج مي گذراند و خودش را آماده 
رفتن به جبهه مي ك��رد. كمي بع��د، محمد همراه 
لشكر۲۷ محمد رسول اهلل)ص( رهسپار جبهه ها شد 
و قبل از رفتن به ش��وخي مادرش را تنها مادر شهيد 
ژاپني خطاب  كرد. شوخي كه خيلي زود به حقيقت 
پيوست و براي هميشه عنوان تنها مادر شهيد ژاپني 

را به سبا بابايي داد. 
حضور محمد در جبهه خيلي به درازا نكشيد. محمد 
در سال 1۳۶۲ در منطقه شرهاني به شهادت رسيد. 
تركش كاله محمد را از جلو س��وراخ كرده و خون از 
پشت سرش س��رازير ش��ده بود. محمد 19 ساله در 
عمليات والفجريك به شهادت رسيده و مادرش تنها 

مادر شهيد ژاپني دفاع مقدس شده بود. 
خبر شهادت محمد براي مادر سخت و تكان دهنده بود. 
او محمدش، جوان رعنايش را از دست داده بود و بايد با 
اين غم و فراق كنار مي آمد. سبا كه تحقيقات و مطالعات 
زيادي درباره دين اسالم كرده بود، از فلسفه شهادت نيز 
آگاهي داشت و همين موضوع مرهمي بر دل دردمندش 
بود. پس از شهادت محمد، بهشت زهرا مأمن و پناه مادر 
شهيد ش��د. او زمان زيادي را س��ر مزار پسرش حاضر 

مي شد و به چهره معصومانه اش نگاه مي كرد. 
سبا بابايي، همدردي از آن سر دنيا براي مردم ايران 
بود. خدا دل هاي دردمند را به هم مي رساند و نزديك 
مي كند، حتي اگر كيلومترها دور از همديگر باشند. 
او در ايران به مقامي واال دس��ت يافت و محبوب دل 
ايراني ها ش��د. عزت و بزرگي اين مادر ش��هيد، اجر 
صبوري ها و سختي هايي است كه او در زندگي كشيد 

و عاشقانه در مسيرش ثابت قدم ماند. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 فرزند یامامورا
سرباز لشكر روح اهلل شد

نگاهي به زندگي »سبا بابايي« تنها مادر شهيد ژاپني دفاع مقدس 

وطن پرس�تي در آيي�ن ش�ينتو ي�ک 
اص�ل اساس�ي و مهم به ش�مار م�ي رود. 
خان�واده يامام�ورا ن�ام »کونيك�و« ب�ه 
معن�اي فرزند وط�ن را روي دخترش�ان 
گذاش�تند و زمان�ي ک�ه دخت�ر خانواده 
به مدرس�ه رفت، ه�ر بار که دوس�تانش 
»کونيك�و« را ص�دا مي زدند احساس�ي 
همراه با غ�رور در وجودش پيدا مي ش�د

محم�د در س�ال 1۳62 در منطق�ه 
ش�رهاني ب�ه ش�هادت رس�يد. ترکش 
کالهش را از جلو س�وراخ ک�رده و خون 
از پش�ت س�رش س�رازير ش�ده ب�ود. 
محمد 19 س�اله در عمليات والفجريک 
به ش�هادت رس�يد و مادرش تنها مادر 
ش�هيد ژاپني دف�اع مقدس ش�ده بود

  احمد محمدتبريزي
تاريخ دفاع مقدس سرگذشت هاي عجيبي را به خود ديده است. آزادگاني از شرق و غرب جهان به جمع 
رزمندگان پيوستند تا صف حق را در برابر باطل ياري رسانند. همانگونه که »کمال کورسل« از کشور 
فرانسه خودش را به ايران رساند و در دفاع از جبهه استضعاف در برابر استكبار دفاع کرد، از سوي ديگر 

مادري ژاپني که سال ها در ايران زندگي کرده بود،  پسرش را رهسپار جبهه هاي جنگ کرد. 

  دست هاي هنرمند 
پدرم عزيز اهلل درجه دار ژاندارمري و مادرم خانه دار بود و قاليبافي مي كرد. پنج پسر و سه 
خواهر بوديم. جمعاً  1۰نفر كه با حقوق پدر و زحمات دست هاي هنرمند مادر روزگار 
مي گذرانديم. پدر و مادر اهل فسا و فرزندان هر كدام متولد شهري بودند. چون پدر در 

ژاندارمري كار می كرد هر دو سال به شهري مي رفت و دائم جابه جا مي شديم. 
  مرد نيستيد اگر بمانيد!

مادرم ماه رخسار ش��يرزني بود كه ش��ما نمونه اش را در فيلم ها هم نديديد. اخبار دائم 
از تجاوز و ورود عراقي ها مي گفت. مادرم بي هيچ ترس و نگراني از ما خواس��ت  برويم و 
به بسيج ملحق شويم. ايشان رو به پنج پسرش كرد و گفت: »مرد نيستيد اگر در خانه 

بمانيد!« مادري كه با قاليبافي بچه هايش را به جواناني برومند تبديل كرده بود. 
   سوغات جبهه

هنگام جنگ علي اكبر 19 سال، من 1۷ سال، محمدرضا 15 سال، عليرضا 1۳ و كوروش 
11 سال داشت. علي اكبر و عليرضا هر دو دانشجو بودند. علي اكبر دانشجوي عمران و 
عليرضا دانشجوي حقوق بود. خالصه به جبهه رفتيم. هر پنج برادر جبهه بوديم. ابتدا 
علي اكبر راهي جبهه شد بعد من، س��پس محمدرضا، عليرضا و بعد هم كوروش كه ته 
تغاري بود. يكي مي رفت جنوب و يكي غرب. يكي مي رف��ت و آن ديگري به مرخصي 
مي آمد. دائم جابه جا مي شديم. اواخر جنگ در يك زمان همه در جبهه بوديم و براي مادر 

سوغاتي تير و تركش مي آورديم. 
  کت و شلوار بيمارستان

اولين مجروح خانواده خودم بودم. در عمليات فتح المبين در محور شوش دانيال تركش 
خوردم. عيد سال ۶1 اگر اشتباه نكنم مرا براي درمان به اصفهان آوردند. از ناحيه كتف 
مجروح شده بودم ولي جزئي بود. وقتي از بيمارستان مرخص مي شدم به من كت و شلوار 
دادند. خيلي شيك به خانه برگشتم. در خانه كس��ي متوجه نشد مجروح شده ام. اصاًل 
هيچ كس از من نپرسيد پسر تو كجا بودي كه با كت و شلوار برگشتي؟ كمي پكر شدم. 
براي همين رفتم حياط به مادرم گفتم مادر من مجروح شدم. مادرم گفت جدي؟ تو كه 

سر حالي؟... خالصه كسي تحويلم نگرفت. 
   کربالي 5 و خمپاره

مجروح دوم محمدرضا بود كه در عمليات والفجر8 از ناحيه آرنج تير خورد و عصب دستش 
قطع شد. االن دست راستش الغرتر از دست چپش است. بعد از محمدرضا باز هم من مجروح 
ش��دم. اين بار در عمليات كربالي 5 در شلمچه. از تهران عازم ش��ده بوديم.1۰ نفر بوديم. 
كربالي5 با بقيه عمليات ها قابل قياس نيست. يك خمپاره درست زير پاهايم خورد. من همراه 

چند تا از همرزمان در حال دويدن بوديم كه يكباره به آسمان رفتم. بعد بيهوش شدم. 
   شهيد علي اصغر!

وقتي خوب شدم رفتم پادگان كه ساك و وسايل شخصي ام را تحويل بگيرم، اسمم را كه 
گفتم،  مسئول آنجا گفت اين شخص كه نامش را گفتيد به همراه 9 نفر ديگر در شلمچه 
شهيد شده است! تازه آنجا بود كه فهميدم همه بچه هايي كه همراهم بودند به شهادت 

رسيده اند و فقط من مانده ام. 
   دو شهيد و دو جانباز

يك بار نماز جمعه دانشگاه تهران رفته بودم. تصاوير شهداي جديد دانشگاه را به ديوار 
زده بودند. داشتم نگاه مي كردم ديدم همان كسي كه موقع مجروحيتم آمده بود باالي 
سرم و مرا برده بود آن طرف خاكريز، دانشجو بوده و شهيد شده است. از ما پنج برادر دو 
نفر جانباز و دو نفر )علي اكبر۲۷ فروردين سال 1۳۶۶ در ارتفاعات ماووت در عمليات 
كربالي 1۰ و اواخر همان سال ۶۶، عليرضا در ۲5 اسفند 1۳۶۶ در بيت المقدس۳( شهيد 

شدند. فقط كوروش سالم ماند. 

گفت و گوي »جوان« با 
برادر شهيدان علي اکبر و عليرضا فتاحي

مادر اصرار داشت
 هر 5 پسرش به جبهه بروند

  صغري خيل فرهنگ
وقتي جنگ شروع شد، ماه رخسار به پنج پسرش گفته بود: »مرد نيستيد 
اگر در خانه بمانيد!« او مادري بود که ب�ا قاليبافي فرزندانش را بزرگ و به 
جواناني برومند تبديل کرده بود. اما خودش يكي يكي ساك شان را بست 
و راهي جبهه ش�ان کرد. رفتند و براي مادر از جبهه سوغات تير و ترکش 
آوردند! نهايتًا از پنج پس�ر، دو نفر جانباز و دو نفر ديگر ش�هيد شدند. با 
جانباز علي اصغر فتاحي برادر شهيدان علي اکبر و عليرضا فتاحي همكالم 

شدم تا از فضاي خانه شان در سال هاي دفاع مقدس بگويد.
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