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گوياشهيدكامرانيورزشكاربود.در
چهرشتهايفعاليتميكرد؟

فوتباليس��ت بود و كوهنوردي و بدنسازي 
هم مي كرد ولي فوتب��ال را به صورت جدي 
دنبال مي كرد. پدرم مخالف بود. چون فكر 
مي ك��رد ورزش آينده اي ب��راي علي ندارد 
و مي گفت عل��ي بايد كار و حرف��ه اي براي 

خودش انتخاب كند. به دليل مخالفت هاي 
پدرمان، علي كاپ ها و مدال هايي را كه برده 
بود، به همسايه ها مي داد و به خانه نمي آورد. 
بعد از شهادتش، همسايه ها مي گفتند فالن 
كاپ علي يا فالن مدالش دست ماست و از او 

يادگاري داريم. 
چطورپاياينجوانفوتباليستبه

ميدانجنگكشيدهشد؟
عل��ي متولد س��ال 42 بود. هنگ��ام انقالب 
15سال داشت و موقع جنگ 17- 16 سال.
سر پر س��ودايي داش��ت و از آن جوان هاي 
انقالبي پر ش��ور ب��ود. وقتي جنگ ش��روع 
شد، دس��ت دس��ت نكرد و رفت تا از طريق 
ارت��ش اعزام ش��ود. گفتند س��نت هنوز به 
سربازي نرسيده است، بس��يجي رفت و در 
س��تاد جنگ هاي نامنظم ش��هيد چمران 
مشغول ش��د. تا زمان ش��هادتش مرتب به 
جبهه مي رفت و يادم است كمي قبل از آنكه 
بني صدر از رياس��ت جمهوري عزل ش��ود، 

برادرم به شهادت رسيد. 
چط�وراس�تكهزم�انش�هادت
برادرتانراباع�زلبنيصدربهياد

داريد؟
چون برادرم خيلي از خيانت هاي بني صدر 

گاليه مي كرد. مي گف��ت او در كار نيروهاي 
مردمي و پاس��دارها كارش��كني مي كند و 
باعث مي شود سالح الزم به نيروهاي مردمي 
نرسد. خيلي دوست داشت عزل بني صدر را 
ببيند اما قس��مت بود بعد از شهادتش اين 

آرزوي او مستجاب شود. 
عليهنگامشهادتمجردبود؟

اتفاق��اً پدرمان براي اينكه عل��ي را از جبهه 
رفتن منصرف كند، دختر عموي مان را براي 
او نامزد كرد، اما اين مسئله باعث نشد علي از 
جبهه رفتن منصرف شود. دخترعموي مان 
تا همين االن به عش��قي كه نسبت به علي 
داش��ت وفادار مانده و ازدواج نكرده اس��ت. 
خيلي هم خواستگار داشت، ولي همه را رد 
كرد. پدر و مادرم تا زماني كه در قيد حيات 
بودند، غصه دخترعمويم را مي خوردند. هر 

چقدر به او گفتند ازدواج كن، قبول نكرد. 
زمانيكهعليبهجبههميرفت،شما

چندسالداشتيد؟
من متولد سال 49 هستم. هفت سال از علي 
كوچك تر بودم. جنگ كه شروع شد 10 سال 
داشتم. يادم است بار اول كه علي از منطقه 
برگشت، محاسنش پرپشت ش��ده بود. قد 
رعنايي داشت و چهارشانه بود. ريش هايش 
به او ابهت خاصي داده ب��ود. رفتم بغلش و 
به صورتش دس��ت زدم. گفتم عل��ي واقعاً 
خودت هستي. خنديد و گفت بله واقعا خودم 

هستم. اين خاطره هيچ وقت از ذهنم پاك 
نمي شود. علي ورزشكار توانايي بود. در خانه 
وزنه مي زد و يادم اس��ت يك بار از بس روي 
ميله هالتر وزنه هاي سنگيني گذاشته بود، 

ميله شكست. 
شهادتشرايادتاناست؟

برادرم هم��ان اولي��ن ماه ه��اي جنگ در 
جبهه سوسنگرد به ش��هادت رسيد. گلوله 
تك تيران��داز از پهلو به صورت��ش خورده و 
يك چشمش را ش��كافته بود. علي از اولين 
ش��هداي منطقه17 تهران ب��ود ولي هيچ 
كوچ��ه و خيابان��ي در محله مان ب��ه نام او 
نيس��ت. بعد از ش��هادت برادرم، بني صدر 
عزل شد و تحول زيادي در جبهه ها رخ داد. 
شهيد از رزمنده هاي روزهاي سخت اوايل 
دفاع مقدس بود. يادم اس��ت علي آبگوشت 
دوست نداشت، اما يك بار كه از جبهه آمده 
بود، آبگوش��تي كه مادر بارگذاشته بود را با 
اش��تياق خورد. پرس��يديم تو كه آبگوشت 
دوست نداشتي چطور ش��د اينقدر با اشتها 
مي خوري؟ گفت: »در جبهه مدت ها غذاي 
گرم گيرمان نمي آيد.« اين جوان ها آن زمان 
با كمترين امكانات جنگيدند و مظلومانه به 

شهادت رسيدند. 
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تلويزيونحراماست!
ما اه��ل رباط كريم ش��هريار و پنج ب��رادر و دو 
خواهر هس��تيم. زمان انقالب 13سال داشتم. 
همراه با پدر و مادرم ب��ه راهپيمايي مي رفتيم. 
هر جا راهپيمايي بود ما هم شركت مي كرديم. 
رباط كريم يا تهران. قب��ل  از انقالب زماني كه 
ما سن و س��ال كمي داش��تيم خيلي مشتاق 
بوديم در خانه تلويزيون داشته باشيم اما پدرم 
مخالفت مي كرد و مي گفت تا انقالب با رهبري 
امام خميني )ره( به پيروزي نرس��يده، آوردن 
تلويزيون به خانه حرام اس��ت. ت��ا برنامه هاي 
تلويزيون اس��المي نش��ود، برايتان تلويزيون 
نمي خرم. همزمان با ورود امام در 12بهمن ماه 
سال 57 از پاريس به تهران، تلويزيون به خانه 
ما آمد. از همان تلويزيون هاي قديمي كمددار. 
پدرم به مناس��بت ورود امام ب��ه جاي خريدن 
ش��يريني، تلويزيون خريد و گفت بچه ها حاال 
هر چقدر دوس��ت داريد تلويزي��ون نگاه كنيد. 
پدرم بس��يار مقيد بود و هميشه به ما مي گفت 
وقت اذان ظهر راديو را روش��ن كنيد تا صداي 
اذان در خانه بپيچد. در اين فاصله خودش هم 
از باغ به س��مت خانه مي آمد و ب��دون خوردن 
ناهار يا اس��تراحت راهي مسجد مي شد. مسير 
باغ تا مسجد مس��افت زيادي بود اما ايشان اين 
مسير را به خاطر شركت در نماز جماعت طي 
مي كرد. ديدن اين رفتار پدر و مادرمان خود به 
خود روي رفتار و تربيت ما تأثير داشت. ما خيلي 
به والدينمان احترام مي گذاش��تيم. پيروي از 

صحبت هاي پدر براي ما واجب بود. 
نمازجمعهدستهجمعي

پدرم كش��اورز بود و مادرم هم خانه دار و بسيار 
با تقوا و مؤمن بودند. ه��ر دو روي نماز جمعه و 
شركت در دعاي كميل تأكيد زيادي داشتند. 
اگر پنج شنبه و جمعه هم برايمان مهمان مي آمد 
مهمان ها را با خودمان به نماز جمعه و مراس��م 
دعاي كمي��ل مي برديم. وقتي ب��ه نماز جمعه 
مي رفتيم عباس را اسلحه به دست مي ديديم كه 
در پشت بام هاي مجاور به محل برگزاري نماز 
جمعه براي حفاظت و برقراري امنيت نگهباني 
مي دهد. در آن دوره گروهك هاي منافق و ضد 

انقالب فعال بودند. 
كالهيادگاري

برادرم عباس��علي طراح و خط��اط خوبي بود. 
س��ال 60-61 پرچم امريكا را در عرض اتوبان 
مي كشيد و مي گفت محل رژه روندگان است، 
زماني كه بچه ها مي خواهند از اين نقطه عبور 
كنند پايشان را محكم روي پرچم امريكا بكوبند. 
شهيد فرزند اول خانواده بود. عزم جهاد كرد و 
راهي شد. پدر هم در قسمت تداركات فعاليت 
مي كرد و من، مادر و خواهرم هر چه از دستمان 

بر مي آمد براي رساندن امكانات الزم و ضروري 
به جبهه ها تالش مي كرديم. من براي رزمنده ها 
كاله، پليور و دس��تكش مي بافتم. عباس��علي 
مي گفت خواهر تو به فكر رزمنده ها هستي، پس 
من چه براي من هم بباف. براي عباسعلي كالهي 
بافتم و درچند عكسي كه از او براي هميشه به 
يادگار مانده است، اين كاله ديده مي شود. هر بار 
كه عكس ها را مي بينم ياد اين خاطره مي افتم. 

چكمههايجنگي
بعد از عباس��علي، برادركوچكم محمد هم عزم 
رفتن به جبهه كرد. آنق��در كوچك و ريز جثه 
بود كه پوتي��ن اندازه پايش نب��ود. به او چكمه 
داده بودند. لباس اندازه اش نبود. هرقدر گفتيم 
نرو لباس اندازه تو نيس��ت، گف��ت من خودم 
لباس هايم را اندازه مي كنم شما ناراحت نباشيد. 
برادرانم، پدرم، پدر همسرم و برادر همسرم كه 
بعد ها مفقوداالثر و شهيد شد همگي در جبهه 

بودند و گاهي همديگر را مي ديدند. 
عكسهايراديوگرافي

عباسعلي خيلي با تقوا و با حيا بود. وقتي به خانه 
مي آمد و مي ديد دوستان من به منزل آمده اند تا 
با هم درس بخوانيم، ديگ��ر داخل خانه نمي آمد 
و به پايگاه بس��يج مي رفت. هرچه م��ادرم اصرار 
مي كرد كه عباس بيا قبول نمي كرد. برادرم يكي 
از بچه هاي فعال پايگاه بس��يج بود. شبانه روز در 
پايگاه كار مي كرد. گاهي اوقات همراه  بچه هاي 
سپاه رباط كريم كارشان كه در پايگاه تمام مي شد، 
منزل مي آمدند و  تا پاسي از شب مي نشستند وبا 
تيغ هاي موكت بري تصوير امام خميني )ره( را كه 
نقاش��ي كرده بودند روي كليشه ها )عكس هاي 
راديوگراف��ي( درمي آوردند. برخي از كليش��ه ها 
چنين مضموني داشتند: »درود بر امام خميني، 
امريكا امريكا ننگ به نيرنگ تو خون شهيدان ما 
مي چكد از چنگ تو، سالم بر شهيدان، مرگ بر 
امريكا.« گاهي هم نيمه شب مي رفتند و با قوطي 
رنگ روي ديوار مسجد يا روي ديوار خانه منافق ها 

سريع با رنگ كليشه مي زدند. 
بسيجيهنرمند

عباسعلي خوش��نويس هنرمند بود. به همين 
دليل فرمانده اش اجازه نمي داد به جبهه اعزام 
ش��ود. مي گفت تو به خاطر هنرهايي كه داري 
اينجا در امور شهدا مي تواني خيلي كمك حال ما 
باشي. حق هم داشت. برادرم با توجه به كارهايي 
كه در زمان انقالب و بعد از آن به جهت تبليغاتي 
كه انجام داده بود يك هنرمند واقعي محسوب 
مي شد. هر شهيدي را كه به س��پاه مي آوردند 

قبل از اينكه پيكر شهيد تش��ييع شود، عباس 
را مي خواستند تا براي شهيد پالكارد بنويسد. 
گاهي آنقدر كارش طول مي كشيد كه بايد در 
سپاه مي ماند و از شب تا صبح در سپاه كنار پيكر 
شهيد مي خوابيد. من به ايشان مي گفتم كنار 

پيكر شهيد تنها مي ماني، نمي ترسي؟!
مي گفت نه ترس ندارد، شهيد در راه خدا رفته 
است و من دوست دارم هر چه در توان دارم براي 
آنها انجام دهم تا فردا مراسم شهيد باشكوه هر 
چه تمام تر برگزار شود. آنقدر با اخالص نام شهدا 
را با حسرت نوشت تا خدا نام او را در جرگه شهدا 

ثبت كرد. 
وساطتپدرانه

برادرم خيلي به فرمانده اش التماس مي كرد كه 
به جبهه برود. مي گفت فقط يك بار به من اجازه 
بدهيد كه بروم و حداقل براي يك بار هم كه شده 

رنگ جبه��ه را ببينم. با برادر همس��رم عليرضا 
زيبرم كه بعد ها او هم مفقوداالثر و ش��هيد شد 
صحبت مي كرد و مي گفت من بايد هر طور شده 
بروم. آرزو دارم جبهه را ببينم. حتي يك بار هم تا 
پاي پله هاي قطار رفت اما فرمانده دنبالش رفت و 
او را بازگرداند و گفت نرو من به تو نياز دارم. وقتي 
به خانه آمد گريه كرد و به پدرم گفت  عاش��ق 
جبهه است و از ايشان خواست بيايد وساطت كند 
و اجازه اش را از فرمانده اش بگيرد.  پدر مي گفت 
خب فرقي نمي كند، اينجا هر كاري كني انگار 
در جبهه هس��تي، همان ث��واب را  مي بري، اما 
عباسعلي زير بار نمي رفت كه نمي رفت. دست 
خودش نبود در نهايت با جلب رضايت فرمانده 

براي مدت كوتاهي به جبهه اعزام شد. 
 آشپشتپا

سه روز از رفتن برادرم مي گذشت و ما در حال 
پختن  آش پشت پايش بوديم كه ناگهان درخانه 
به صدا درآمد. وقتي در را باز كرديم نامه رسان 
اولين نامه عباسعلي را از پادگان دوكوهه برايمان 
آورده بود. در نامه بعد از س��الم و احوالپرسي و 
ياد رهبر و شهدا به همه خانواده سالم رسانده 
بود. ما هم آنقدر ذوق داش��تيم ك��ه همان روز 
جواب نامه اش را نوش��تيم و برايش فرستاديم. 
كمي بعد نامه اي كه در جواب نامه عباس��علي 
نوشته بوديم با مهر قرمز»برگشت« عودت داده 
شد. همان يك نامه ش��د و ديگر ما از عباسعلي 

بي خبر مانديم. 
ساكبرگشتي

در مراسمي از مادر و پدرم دعوت كردند و بعد 
س��اك عباس��علي را به دس��ت مادر دادند و به 
ايشان گفتند آنقدر كمك هاي مردمي از قبيل 
پوشاك،لباس رزم و مواد خوراكي از طرف مردم 
براي رزمنده ها ارسال مي شود كه عباسعلي ديگر 

نيازي به اين وسايل شخصي ندارد. 
 مادرم وقتي به خانه آمد به من گفت مردم ايران 
چقدر مهربان هستند. گفتم چطور؟ گفت به ما 
گفتند آنقدر كمك هاي مردمي به ما مي رسد 
كه همه چيز هست، س��اك عباسعلي را دست 
نخ��ورده دادند تا ب��ه خانه بياوري��م. اما گويي 
موضوع چيز ديگ��ري بود. آنها پ��درم را بدون 
حضور مادرم صدا مي كنند و به ايشان مي گويند 
كه 20 روز است از عباسعلي هيچ خبري ندارند. 
كسي نمي دانس��ت چه شده اس��ت. چند روز 
مانده به عمليات خيبر عباس��علي مفقوداالثر 
 ش��ده بود. عباس��علي كمك تيربارچي گردان 

مالك اشتر بود. 

2مفقودو2انتظار
 سال ها خانواده من چشم انتظار آمدن خبري از 
برادر مفقوداالثرم عباسعلي و خانواده همسرم هم 
منتظر بازگشت شهيدشان عليرضا زيبرم بودند. 
سال هاي زيادي را درچشم انتظاري گذرانديم. 
صداي زنگ تلفن يا صداي دِر خانه كه مي آمد 
سر از پا نمي شناختيم. چشم به راه بوديم. هر بار 
كه خبر تشييع شهداي گمنام و تفحص شهدا را 
مي شنيديم، پيگير مي شديم كه نام شهدايمان 
درميان پيكر ها هس��ت يا نه؟! در نهايت بعد از 
15سال گمنامي در س��ه راهي شهادت، جزيره 

مجنون تفحص و شناسايي شد. 
نمازحاجت

من و همس��رم مش��هد بوديم، مي خواس��تيم 
زيارت برويم. ساعت هفت صبح بود. خيابان ها 
و مغازه هاي مش��هد خل��وت ب��ود. در ميان راه 
چشمم به صاحب مغازه اي افتاد كه روزنامه اي 
در دست داش��ت و درباره شهدايي كه به تهران 
آورده اند صحبت مي ك��رد. يك لحظه ماتم برد. 
به خودم نهي��ب زدم اگر برادر ش��هيدم يا برادر 
همسرم در ميان ش��هدا باش��ند و ما به مراسم 
تشييع ش��ان نرس��يديم چه؟ با اين نگراني و با 
همان حال و هوا به س��مت ح��رم رفتيم. بعد از 
زيارت به هتل برگشتيم. خستگي ام باعث شد 
براي لحظاتي خواب��م بگيرد. خ��واب ديدم در 
صحن و س��راي حرم امام رضا )ع( هس��تم؛ در 
صحني كه ساعت خورش��يدي است به سمت 
صحن انقالب، سجاده اي را براي من پهن كردند 
و به من مي گويند روي اين سجاده بنشين و نماز 
بخوان. نماز را كه خواندم سمت حرم راه افتادم. 
بوي عطر عجيبي همه فضا را پر كرده بود. كمي 
جلو تر س��يد بزرگواري را ديدم و از خواب بيدار 
شدم. نگران بودم و به اين فكر مي كردم كه تعبير 

خوابم  چيست؟!
با صداي زنگ تلفن به خود آمدم. نمي دانم چه 
كسي آن طرف خط بود فقط صدايي شنيدم كه 
مي گفت پيكر عباس��علي را شناسايي كردند و 
آورده اند خودتان را برسانيد كه چشم انتظاري 
15ساله مان تمام شد. گوشي را قطع نكرده بلند 

شده و مهياي رفتن شديم. 
رعناي19ساله

وقتي رسيديم تابوت شهيدمان در ميان دستان 
پر مهر مردم تش��ييع ش��ده بود و هر كدام ذكر 
يا دعايي روي آن نوش��ته بودند. اميدوارم برادر 
شهيدم شفيع شان شود. با برادرم بعد از 15سال 
دوري و دلتنگي ديدار تازه كردم. اگر چه از آن 
هيبت رعناي 19س��اله بعد از اي��ن مدت تنها 
بند انگشت و پالكي به دستمان رسيده بود اما 

خوشحال بودم كه انتظار تمام شد. 
شهيدعليرضازيبرم

ش��هيد ديگرمان عليرضا زيبرم، برادر شوهرم 
است كه در س��ال 67 به ش��هادت رسيد. پيكر 
شهيد زيبرم بعد از 30 س��ال مفقود االثري در 
س��ال 97 طي عمليات تفحص پيدا ش��د و به 
كشور بازگشت. خانواده همسرم بعد از گذشت 
س��ه دهه دوري در بهمن 97 در معراج شهداي 
تهران با پيكر عزيزشان ديدار كردند. شهيد زيبرم 
را از روي پالك و قمقمه و وس��ايل شخصي اش 
شناسايي كرده بودند. 30 شهيد شيرازي همراه 
با پيكر عليرضا شناسايي شدند كه از ميان آنها 

تنها عليرضا زيبرم اهل تهران بود. 
شهيد زيبرم متولد 30 شهريور ماه 1346 بود. او 
دانشجوي رشته مديريت بازرگاني بود كه حضور 
در جبهه ها را بر ادامه تحصيل مقدم شمرد و از 
طريق لشكر 19 فجر ش��يراز عازم جبهه جنگ 
شد و س��رانجام در چهارم خرداد ماه 1367 در 

پاسگاه زيد به شهادت رسيد. 

س�الهاخان�وادهم�نچش�مانتظار
آم�دنخب�ريازب�رادرمفقوداالثرم
عباسعليوخانوادههمسرمهممنتظر
بازگشتشهيدش�انعليرضازيبرم
بودند.س�الهايزياديرادرچش�م
انتظ�اريگذراندي�م.چش�مب�هراه
بوديم.هرباركهخبرتشييعشهداي
گمناموتفحصشهداراميشنيديم،
پيگيرميش�ديمكهنامش�هدايمان
درمي�انپيكره�اهس�تي�ان�ه؟!
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