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88498481ارتباط با ما

اولی�ن تصویری که بعد از ش�هادت همس�رتان 
در رس�انه ها منتشر ش�د تصویری بود که نشان 
می داد ایش�ان در لباس نیروی انتظامی به مردم 
و کودکان محلی آبرس�انی می کند. ماجرای این 

تصاویر چیست؟
در هم��ان روزه��ای اغتشاش��ات همس��رم می گفت این 
ش��لوغی ها کار مردم نیس��ت. مردم که نمی آیند به اموال 
خودشان خسارت وارد کنند. این اعتراضات و اغتشاشات 
کار عده ای اس��ت که از هر فرصتی ب��رای منافع منافقانه 
خودشان و به نفع دشمنان کشور استفاده می کنند. اینها 
کار گروهک االحوازیه است نه عرب های دلسوز خوزستان. 
ضرغام از مردم بود و برای مردم کار می کرد. آن تصاویری 
هم که صحبتش را کردید، سندی عینی از خدمت ضرغام 
به مردم بود. برای همین خیلی از اهالی دوستش داشتند. 
شب شهادتش همکارش تعریف می کرد که به ضرغام گفتم 
بیا پشت پایه های برق سنگر بگیر تا اتفاقی برایت نیفتد اما 
ضرغام به برادرش که ایشان هم در آن حادثه مجروح شد 
گفته بود مردم اینجا من را می شناسند، با ما کاری ندارند. 
خیلی به مردم اعتماد داشت. می دانس��ت از سمت مردم 
معترض، کسانی که صرفاً قصد اعتراض دارند نه بلوا، برایش 
اتفاقی نخواهد افتاد. ما می دانیم که شهادت او و مجروحیت 
برادرش کار مردم ماهشهر نیس��ت. کار افرادی است که از 
این اتفاق ها سوءاستفاده کردند. ضرغام مشکل و درد مردم 
را مشکل خودش می دانست. با تانکرهای آبرسانی همراه  
می شد و به مردم آب می رساند. همسرم بسیار دلسوز بود. 
غریبه و آشنا هم برایش فرقی نمی کرد. به گفته همکارانش 
همان شبی که به ش��هادت رسید بس��ته های آب معدنی 
تهیه کرده و برای مردم برده بود. من برای از دست دادنش 
ناراحتم اما به شهادتش افتخار می کنم و همین من را تسلی 
می دهد. همسرم با شهادتش آبی روی آتش آشوبی ریخت 

که دشمنان به آن دامن زده بودند.
چند سال در کنار هم زندگی کردید؟

س��ال اول راهنمایی بودم که از طریق یکی از فامیل ها به 
شهید ضرغام معرفی شدم. ما اهل روستا بودیم و گهگاهی 
همدیگر را می دیدیم. دو ماه بعد از آشنایی مان نامزد کردیم 
و دو س��ال بعد با توجه به شرایط س��نی که داشتم با نامه 
دادگاه عقد دائم کردیم. در نهایت هم سال 1395 زندگی 
مشترک مان را آغاز کردیم. ماحصل زندگی مشترک حدود 
چهار ساله ام فرزند پسری به نام علی است که در حال حاضر 

دو سال دارد.
با شرایط زندگی یک فرد نظامی و سختی هایش 

آشنا بودید؟
ضرغام وقتی دیپلم گرفت یعنی در س��ن 19 س��الگی به 
نیروی انتظامی رفت. به خاطر خدمت صادقانه و خالصانه ای 
که انجام داد بعد از چهار سال رسمی ش��د. از همان سال 
اول ب��ه یگان امداد بندر ماهش��هر معرفی ش��د و از همان 
ابتدا تا زمان ش��هادتش در یگان امداد خدمت کرد. تفاوت 
سنی ام با شهید و کم سن و س��ال بودنم هیچ گاه مشکلی 
در زندگی ام ایجاد نکرد. من عاش��ق ضرغ��ام بودم و رفتار 
و منش او را دوس��ت داش��تم. حتی وقتی متوجه شدم در 
نیروی انتظامی مشغول خدمت است بیشتر عاشقش شدم. 
در طول زندگی مشترک با شرایط ش��غلی اش کنار آمدم. 
س��ختی های کار، نبودن هایش، مأموریت هایی که برایش 
پیش می آم��د را کامل درک می کردم و ب��ا توکل به خدا و 

صبوری با آنها کن��ار می آمدم. یگان ام��داد طوری بود که 
اکثر وقتش را در محل کار می گذراند. ضرغام می گفت من 
وقتی به خانه می آیم تمام نگرانی شغلی و مسائل کاری ام 
را پش��ت در خانه می گذارم و اجازه نمی دهم آن مس��ائل 
باعث مشکل در خانواده ام شود. من هم رو به ضرغام کردم و 
گفتم من شریک زندگی ات شدم که سختی و خوشی مان 
باهم باش��د. ناراحتی هایت را با من تقسیم کن. اما او اجازه 
نمی داد هیچ مس��ئله کاری وارد زندگی شخصی اش شود. 
می گفت اگر روزی جنگ ش��ود می روم تا س��پر خانواده و 

ناموس کشورم شوم.
در این مدت صحبتی از شهادت نکرده بود؟ اینکه 
بخواهد با حرف هایش شما را برای چنین روز هایی 

آماده کند؟
برای اینکه من ناراحت یا دلتنگ نشوم از شهادت صحبتی 
نمی کرد اما تنها حرفی که از ش��هادت م��ی زد این بود که 
می گفت اگر یک روز شهید ش��دم و برای مصاحبه آمدند 
چه می خواهی از من بگویی؟ چط��ور می خواهی صحبت 
کنی؟ من خیلی کم رو هستم برای همین ضرغام می گفت 
رویت می شود با خبرنگاران صحبت کنی؟ االن که دارم با 
شما صحبت می کنم یاد همان حرف ها و پیش بینی هایش 
می افتم. من هم به شوخی در جوابش می گفتم وقتی با من 
مصاحبه کردند می گویم همسرم همیشه سر کار بود! فقط 
همین را گفتم. ضرغام گفت به خدا من هم دوس��ت دارم 
همیشه خانه باش��م. دوس��ت دارم کنار علی پسرم باشم. 
اما کار من همین است. در اختیار خودمان نیستیم. گفتم 
اش��کال ندارد فقط مواظب خودت باش، شغل پرخطری 
داری. گفت من برای امنیت شما و امنیت علی و صد ها علی 

دیگر تالش می کنم.
از روحیه جه�ادی و من�ش و رفتار همس�رتان 
روایت ه�ای زی�ادی ش�نیده و خوانده ای�م. چه 

شاخصه های اخالقی داشتند؟
همان طور که قبالً گفتم ضرغام مردم را دوست داشت. مردم 
هم او را دوست داش��تند. خدمات زیادی هم برای مناطق 
محروم و مردم نیازمن��د انجام داده بود که ح��اال ما بعد از 
شهادتش از زبان شان می شنویم. نمی دانم چه باید از ضرغام 
بگویم. آن قدر خوب بود که من ب��رای گفتن از خوبی های 
او زمان کم م��ی آورم. نمی توان��م حقیق��ت مهربانی ها و 
دلسوزی هایش را برای تان توصیف کنم . ما زندگی ساده ای 
داشتیم. حدود چهار س��ال در کنار هم بودیم و دارایی مان 

تنها یک موتور بود. اهمیت زیادی به رزق حالل می داد و نان 
پاک به سفره خانه مان می آورد. سالم زندگی کرد. در محل 
کار همین طور بود. خالصانه کار می کرد . در برخورد با مردم 
مهربان بود. دلش برای مردم و مشکالت شان می سوخت . 
بار ها و بار ها برای رفع مشکل شان دست به کار  می شد. چند 
پارکبان می شناخت و برای آنها غذا می برد. یک بار خودم 
دیدم که بالش��ی را برای نگهبان پارک ب��رد. وقتی علت را 
پرس��یدم گفت لباس هایش را می گذاشت زیر سرش. من 
بالش بردم که راحت باشد. شاید یکی از دالیلی که باعث شد 
ضرغام به این عاقبت به خیری و شهادت دست پیدا کند را 
باید در داشتن روحیه جهادی و خلوص نیت در سال های 
خدمت به مردم خوزستان بدانیم. او خودش را وقف مردم 
کرده بود. حاال این مواردی که خدمت تان گفتم در مواجهه 
با مردم و در کس��وت یک مأمور نیروی انتظامی بود. او در 
جمع خانواده پسری مهربان برای والدینش، برادری خوب 
برای اهل خانه شان و همسری دوست داشتنی برای من بود. 

عالقه زیادی به پدرش داشت. بسیار نسبت به ایشان دلسوز 
بود. زندگی من و ضرغام سراسر عشق بود و عاطفه. آن قدر 
خوب بود که این روز ها که دیگر در کنارمان نیست، حسرت 
می خورم که چرا این قدر زود خوش��ی هایم تمام شد. تنها 
یاد ش��هادت و راهی که در آن قدم گذاشت آرامم می کند. 
ضرغام برای مردمش و به خاطر آنها شهید شد. این همان 

خلوص نیت و نهایت ایثار او را نشان می دهد.
شهادت ایشان همان طور که به آن اشاره کردید 
مثل آبی ب�ود بر آت�ش دش�منی معاندین، خبر 

شهادتش را چطور شنیدید؟
دو روز قبل از ش��هادت، همراه ضرغام به منزل پدرم رفته 
بودیم. به من گفت باید زود برگردم چون آماده باش هستیم. 
خواستم لباس ها و وس��ایل علی را جمع کنم و همراهش 
برگردم که گفت ش��ما پیش خانواده ات بمان. من دو روز 
دیگر برمی گردم. لحظه خداحافظی رو به من کرد و گفت 
خیلی حواست به علی باش��د. گفتم تو نگران علی نباش تا 

من در کنارش هستم، دلواپس علی نشو. مثل جانم از علی 
مراقبت می کنم. اوضاع آن روزهای خوزستان خوب نبود. 
مردم گله داش��تند و این گله ها، اعتراض های زیادی را در 
پی داشت. اعتراض هایی که متأسفانه با سوءاستفاده های 
دش��منان تبدیل به اغتشاش ش��ده بود. همه فکر ضرغام 
درگیر این مس��ئله بود. حرفی نمی زد ام��ا ناراحتی اش را 
می دیدم. کاًل کم ح��رف بود . خیلی از مس��ائل را در دلش 
می ریخ��ت و بروز نم��ی داد. دو روزی گذش��ت همان روز 
شهادت دلم آشوب بود. به مادرم گفتم نمی دانم چرا قلبم 
آرام نیست. دلش��وره دارم. در همین حین خواهرم تماس 
گرفت و گفت صدقه کن��ار بگذارید خواب ب��دی دیده ام. 
ساعت 8 شب، شهید به من پیام داد و گفت عکسی از علی 
برایم بفرست. من عکس علی را برایش فرستادم. نیم ساعت 
بعد دوباره پی��ام داد و گفت یک عکس قش��نگ تر از علی 
بفرس��ت! من عکس دوم را برایش فرس��تادم. خیلی نگاه 
کردم اما اصاًل تیک بازدید نخورد. رفتم س��راغ ظرف های 
شام تا کمی حواسم را از دلشوره هایی که از صبح به سراغم 
آمده بود پرت کنم. به یکباره متوجه سروصدا هایی از حیاط 
خانه ش��دم. ابتدا فکر کردم اتفاقی برای همس��ایه مان که 
کرونا داشت افتاده! اما پس��رعمویم را دیدم که به سرزنان 
وارد خانه شد. گفت ضرغام تیر خورده. گفتم کجاش؟ هنوز 
امید داشتم که فقط مجروح شده باشد. گفت نه کشتنش! 
همین یک کلمه را شنیدم و دیگر هیچ چیز یادم نمی آید. 
از حال رفتم. ضرغام یک س��اعت بعد از ارسال عکس علی 
شهید شده بود. 29 تیر 1400 را هیچ گاه از یاد نخواهم برد. 

روزی که همسرم شهید شد.
گویا برادر ایشان هم در آن حادثه حضور داشته و 

مجروح شده است؟
برادر ضرغ��ام ه��م در آن مأموریت حضور داش��ت. آنها با 
هم همکار بودند. ایش��ان بعد از اتمام دوره آموزش��ی اش 
در یگان امداد ماهشهر مش��غول خدمت شد. ما روایت آن 
شب و ش��هادت ضرغام را از زبان برادرش شنیدیم. ایشان 
گفت :  »ش��ب حادثه هر دو مأمور و اعزام شدیم. ضرغام در 
کنار مردم اصاًل پناه ه��م نگرفت. گفت این م��ردم من را 
می شناسند، با من کاری ندارند. ناگهان تیراندازی شد و با 

چشمان خودم دیدم که برادرم روی زمین افتاد. به سمتش 
دویدم همین که خواستم بلندش کنم به پای من هم تیر 
اصابت کرد. ضرغام در آغوش م��ن بود. می خندید و با من 
صحبت می کرد. بچه ها آمدند و ما را بردند. « ایشان تا سه روز 
از شهادت برادرش بی اطالع بود. بعد به ایشان خبر دادیم 
و حالش دگرگون شد و در شرایط بستری اصرار داشت سر 
مزار برادر شهیدش برود تا تس��لی بگیرد. الحمدهلل بعد از 

انجام چند عمل حال ایشان رو به بهبودی است.
تصاوی�ر نش�ان می دهند که مراس�م تش�ییع 

همسرتان با حضور گسترده مردم همراه بود.
بله، همه آنچه در مدت تش��ییع و تدفین همس��ر شهیدم 
دیدم ش��کوه بود و عظمت. در ماهش��هر به ق��دری مردم 
حضور داش��تند که حتی نتوانس��تیم همراه پیکر شهید 
حرکت کنیم. در رامهرمز صحنه ای دی��دم که دلم را آرام 
کرد. خانمی  را دیدم که گل پر هایی را که روی تابوت شهید 
می ریختند،ا برمی داش��ت و می بویید و می بوس��ید. مردم 
واقعاً حضور پرش��وری داشتند. اصرار داش��تند تا از پرچم 
کنار تابوت به آنها بدهیم. در فرمانداری وقتی تابوت شهید 
را باز کردند، پیشانی ام را روی پیش��انی شهید گذاشتم و 
گفتم من منتظرت بودم که از مأموریت برگردی! پس چرا 
این طور همدیگر را مالقات کردیم؟ برای بار دوم صدایش 
زدم ضرغ��ام چ��را تنهایم گذاش��تی؟ به خدا قس��م برای 
لحظاتی چشم راست شهید باز ش��د. همه آنهایی که آنجا 
بودند دیدند. چشم هایش را بوس��یدم و دستم را گذاشتم 
روی چشمش. چشم هایش را باز کرد تا آخرین قولش را هم 
عملی کرده باشد. وقتی پیکرش را درون خاک گذاشتند به 
کنارش رفتم و گفتم اگر از من ناراحتی داری حالل کن. من 
هم حاللت می کنم. هرچند جز خوبی چیزی از تو ندیدم. 
شهدا زنده اند. گواه این ادعای من همان چشم هایی بود که 
باز ش��د تا آنها که باور ندارند هم به این قطعیت برسند که 
شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. حاال من 
ماندم و شهیدی که می دانم در لحظه لحظه زندگی در کنار 

من و علی خواهد ماند.
چه برنامه ای برای علی تنها یادگار شهید دارید؟

همس��رم خیلی به علی وابس��ته بود. علی هم خیلی به 
پدرش عالقه داشت. ش��ب ها که علی بی خواب  می شد 
همس��رم او را روی پاهایش می گذاشت و برایش الالیی 
می خواند. عاش��ق علی ب��ود. این روز ها ب��ه علی خیلی 
محبت می ش��ود اما هیچ ک��دام از آنه��ا محبت پدرش 
نمی ش��ود. علی ظاهراً ش��باهت زیادی به پدرش دارد. 
ضرغام می گفت دوس��ت داشتم علی ش��بیه تو باشد اما 
خدا را شکر که او شبیه پدرش است. وقتی می بینم خدا 
را شکر می کنم و می گویم تو که بزرگ شوی و قد بکشی 
دوباره پدرت را می بینم. من تمام تالش��م را می کنم که 
علی خوب تربیت شود و همان فرزندی شود که همسرم 
آرزو داش��ت. می خواهم کاری کنم ک��ه ادامه دهنده راه 
پدرش باش��د چه در خدمت به مردم و چه در کمک به 
مردم. من در لحظات آخر به همسر قول داده ام که نگران 
علی نباش من کنارش هس��تم و خداوند هم ما را در این 

مسیر کمک خواهد کرد.

شهادت ضرغام آبی بر آتش فتنه گران بود
گفت وگوی » جوان « با همسر شهید ضرغام پرست به مناسبت چهلمین روز شهادتش
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از باال به پایین
   1�  نوعی نمایش عروس��کی- آکله  2�  نوش��یدنی- آخرین دوره از دوران چهارم زمین شناسی- خسیس  3� 
ذرت بوداده- پناه دادن- جوجه کبوتر  4- گشوده- جواب پشتک- دروازه بان تیم ملی فرانسه و تاتنهام  5- رود 
پاکستان- بادلیل- جمع شدن   6� پسر گودرز- صفت چشم زیبا- طایفه کوچ نشین   7- نوعی گل- حق شناسی- 
 قدم یک پا    8�  مخترع پیل- گل همیشه بهار- سلطان آباد امروزی  9�  خدای درویش- جوع- پیش درآمد توفان
  10�   تزویر- با او رئیس جمهور سابق امریکا می ش��د- بمب پروتئین  11�  فیلمی به کارگردانی جواد رضویان- 
مونس- سخن بیهوده  12�  نوعی برنج- از  خودروهای وطنی- راز  13- از سازهای زهی- حیوان بارکش- روشن و 

14�     هنوز انگلیسی- نوعی گل سرخ و صورتی- تف     15- گاز کمیاب- پایتخت آرژانتین هویدا  
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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

جدول

از راست به چپ
  1�  همسایه صربستان و کرواسی  2- دروغ آذری- ساالد سیب زمینی- غول یخی هیمالیا  3�  فلسفه ارسطو- 
 صحیح- گالبی  4�  س��اده لوح- کوهی در هرمزگان- ش��هری در ایتالیا  5- بوییدن- زنهار- چاش��نی فسنجان

  6- کشتیبان ماهر- شهری در جاده چالوس- درون دهان  7�  مرد خنده رو- ژاله- لباس شنا  8� باالترین نقطه- 
اردوگاه- پول غنا   9- آب گوارا- اهل شهر هرات- رهن گذارنده  10�  از اقمار مشتری- لبه چین دار پرده- گودی 
ته دره  11� شهری در اس��تان کرمان- از ظروف آزمایشگاه- مزه ناخوش��ایند  12- جرم و گناه بزرگ- قسمت 
حساس رایانه- چشم پوشی اختیاری طلبکار از طلب خود   13�  نامیده شده- روایت کننده- درس نخوانده  14 –نام 
زرتشت- شهری و استانی در  ایران- تخلص شعری مالهادی سبزواری  15�  هنرپیشه بنام و فقید سریال پدرساالر

 

  صغری خیل فرهنگ
چن�د روز بع�د از ش�هادت ش�هید مداف�ع امنی�ت »ضرغ�ام پرس�ت« در اغتشاش�ات خوزس�تان با 
همس�رش تماس گرفتیم ت�ا مصاحبه ای داش�ته باش�یم. دی�دن تصاویر ش�هید در رس�انه ها و فضای 
مجازی جال�ب توجه بود. ش�هید ضرغ�ام پرس�ت از نیروهای امنی�ت یگان ام�داد ماهش�هر در حالی 
که س�عی در رس�اندن آب به مردم خوزس�تان داش�ت، م�ورد حمل�ه ع�ده ای از عناص�ر فرصت طلب 
و آش�وبگر قرار گرفت و به ش�هادت رس�ید. نتیج�ه گفت وگوی مان با مهس�ا احمدی همس�ر ش�هید، 
متن�ی اس�ت ک�ه ام�روز و در چهلمی�ن روز ش�هادت ش�هید ضرغ�ام پرس�ت پی�ش رو داری�د.

وقت�ی عل�ی را می بین�م خ�دا را ش�کر 
می کن�م و می گویم ت�و که بزرگ ش�وی و 
قد بکش�ی دوب�اره پ�درت را می بینم. من 
تم�ام تالش�م را می کن�م که عل�ی خوب 
تربی�ت ش�ود و هم�ان فرزندی ش�ود که 
همسرم آرزو داشت. می خواهم کاری کنم 
ک�ه ادامه دهن�ده راه پدرش باش�د چه در 
خدمت ب�ه مردم و چ�ه در کمک ب�ه مردم

همسرم بس�یار دلس�وز بود. غریبه و آشنا 
هم برایش فرقی نمی کرد. من برای از دست 
دادن�ش ناراحتم اما ب�ه ش�هادتش افتخار 
می کن�م و همی�ن م�ن را تس�لی می دهد. 
همسرم با شهادتش آبی روی آتش آشوبی 
ریخت که دش�منان به آن دام�ن زده بودند

پسرم علی به پدرش شباهت دارد، به او می گویم زودتر بزرگ شو تا پدرت را در وجود تو ببینم
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