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دگاه جدایی عاشقانه زنی با  4627فرزند
بهمن عبداللهی
خبرنگار

«مریم»مامابود،زنیکهبادستهایخودش 4هزارو 627دختر
و پســر را بــه دنیا آورده بــود و برای همیــن خودش را مــادر خیالی
همه آنها میدانســت .فرزندخواندههای او از 2تا 22سال ه بودند و
احتماالًبیشترشاندرهمینتهرانزندگیکردند.تعداددقیقآن
همه بچه را خوب به خاطر داشــت ،چرا که در دفتری ســفید برای

تا ثابــت کند هنوز دوســتش دارد .با این حال تا پــدر و مادرش از
ایــن موضوع باخبر شــدند پنهانی برای هاشــم زن دیگری پیدا
کردند تا برایشــان نوهای بیاورد .حاال آن زن مادر پســری  6ماهه
بود .داستان زندگی هاشــم و مریم شبیه فیلم سینمایی «لیال»
شــده بود که از قضا در نخستین شب نامزدی با هم به تماشای آن
نشستند.
قاضــی وقتــی پرونــده زن و شــوهر میانســال را گشــود ،از آنهــا
خواستدربارهعلت«دادخواستطالقتوافقی»توضیحدهند.
هاشم رو به قاضی گفت«:همسرم وکالت کامل از طرف من دارد
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تأمیــن نظــم و امنیــت در محل حادثه حاضر شــدند ،امــا در این
میان خانوادههای آتشنشــانها و برخی ازکارگران پالسکو بیش
ازهمه لحظات پر استرسی را میگذراندند.
در این میان ســید جالل ملکی -ســخنگوی آتشنشانی -تنها
کســی بود کــه همه چشــم بــه دهانــش دوختــه بودند تــا آخرین
اخباررااززبانش بشنوند.
تشییع شکوهمند شهدای آتشنشان
مردم ســیاهپوش با در دســت داشــتن پــاکارد و عکسهایی
از آتشنشــانهای ســختکوش ،در این غم بزرگ شــریک شدند.
همــه ملــت باهــم یکصــدا بودند .اشــک مــی ریختند و حســرت
از دســت رفتــن آتشنشــانانی را میخوردنــد کــه هنــوز کارشــان
در رده مشــاغل ســخت قــرار نگرفتــه بــود .همــه میدانســتند
ایــن قهرمانــان ملــی ایثارگرانــه بــه آتش زدنــد تا همنوعانشــان
نسوزند.
خانوادههــای آتشنشــانها ضجه مــی زدند و باور نداشــتند
عزیزانشــان خیلــی زود آنهــا را تــرک کردهاند.درمیــان ایــن
جانفشــانها افرادی هــم بودند که میخواســتند در ســال جدید
زندگی مشترکشان را کنار عروسشان شروع کنند .اما.....
دختــر و پســرهای کوچکــی ،تابوتهــای پدرانشــان را بدرقــه
کردند و...
پــدر و مادرهایــی عصــا زنــان در مراســم تشــییع پیکرهــای
پسرانشــان حضور داشــتند که دیگر ســویی برای چشــم هایشــان
نمانده بود تا در فراق جگرگوشه هایشان اشک بریزند.
همســران و همــکاران وخانوادههای آتشنشــانها نیز مانند
میلیونها ایرانی سوگوارمویه کردند و...
آری شــهر مــا آتشنشــانهایی را از دســت داده بــود که بدون
تــرس و دالورانه به نبرد آتش رفته بودند و حاال جای تک تک این
قهرمانها و دالوران در شهر خالی است.
در این مراســم باشــکوه که با حضورخیل عظیم مردم شــهید
پــرور ،مســئوالن وچهرههــای شــاخص سیاســی ،اجتماعــی،
فرهنگــی ،هنــری ،ورزشــی و..برگزارشــد پیکــر  ۱۳تن از شــهدای
حادثــه پالســکو در قطعه  ۵۰بهشــت زهرا به خاک ســپرده شــد.
پیکر  ۳آتشنشــان شهید دیگر این حادثه نیز برای خاکسپاری به
زادگاهشان منتقل شد.
یــاد و خاطــره رشــادت و فداکاریهــای آتشنشــانهای
جانفشان تا ابد دردل ایرانیها زنده خواهد ماند.

هرکدامشانیکعالمتگذاشتهبود.
مریم هرگز لذت مادرشدن را نچشیده بود و حاال در آستانه50
سالگی پا به دادگاه گذاشته بود تا از فشارهای دو خانواده رها شود،
آن هم فقط به خاطر بچه دار نشــدن .کنار شــوهرش پشت شعبه
 244روی نیمکــت نشســته بود تا نوبت رســیدگی به پروندهشــان
برسد .همسرش مردی 52ساله ،با موهای جوگندمی و چشمانی
نافذ بود که در آن لحظههای انتظار بدون هیچ اضطرابی روزنامه
میخوانــد .در چهــره زن نیــز کوچکتریــن نگرانی دیده نمیشــد.
زوج میانســال گاهــی به آرامی چیــزی به هم میگفتنــد و بعد هر
دو لبخنــد میزدنــد .هیــچ کس نمیتوانســت تصور کنــد مریم و
شوهرش «هاشم» برای طالق به دادگاه آمدهاند.
در نخســتین روزهای دی ماه که زمستان سرمای خود را به رخ
مراجعــان مجتمع قضایی صدر کشــیده بود ،زن و شــوهر دســت
در دســت هــم وارد دادگاه شــدند و روبهروی قاضــی «حمیدرضا
رستمی» نشســتند .ذهن هر دوی آنها غرق در خاطرات شیرین و
دلچسبی بود که در  9سال زندگی مشترک از سر گذرانده بودند اما
انگارجادهزندگیمشترکآنهابهیخبندانرسیدهبود.
مریــم همانجــا روی صندلــی دادگاه داشــت بــه ســالهای
خاکسترشدهزندگیاشفکرمیکرد.درروزهایجوانیتازهشروع
کرده بود به شــمردن نوزادهای جدید که یک پزشــک متأهل از او
خواســتگاری کرد ،اما قبل از عقد دســتش رو شــد .دلش شکست
و دوباره ســرش را بــه دنیا آوردن بچههای مردم گــرم کرد تا اینکه
چند ســال بعد هاشــم به خواســتگاریاش آمد .خواهــران هر دو
نفرشان معلم یک مدرسه بودند و همین موضوع زمینه آشنایی
و ســپس ازدواجشــان شــد .وضع مالی هر دو خانــواده خوب بود و
همه اعضای آنهــا تحصیلکرده بودنــد ،اما خانواده شهرســتانی
هاشــم روی داشــتن ورثه تعصب داشتند .مشــکالت آنها زمانی
اوج گرفــت کــه مریم پی برد بچــه دار نمیشــود و دوا و درمان هم
جــواب نمیدهد .ســرانجام ماجــرای بچه دار نشــدن ،آنهــا را به
دادگاهکشاند.
در لحظات پر از ســکوت دادگاه ،هاشم به نقط ه ای خیره شده
و در گذشــتهاش غرق شده بود .هاشم همیشه دلش میخواست
زود ازدواج کند و چند بچه داشــته باشــد .امــا ازدواج نکردن برادر
بزرگترش و سر و سامان دادن به خواهرها او را تا  43سالگی مجرد
نگــه داشــت .او تحصیــات دانشــگاهیاش را هم که تمــام کرد،
بــاز هــم در حجره پدرش کار میکرد و دلش به داشــتن همســری
مهربان و ســختکوش گرم بود .اما وقتی اصرارهای مادر و دخالت
خانــوادهاش را بــرای بچــه دار شــدن دیــد ،دلــش نیامــد مریم را
رنجیده خاطر ببیند .برای همین یک روز به جای مهریه 400سکه
طال همه ســهم االرث خــود را از خانه پدری به نام همســرش کرد

که هر کاری الزم اســت انجام دهد .من و ایشان همدیگر را دوست
داشتیم و از این به بعد هم مشکلی با هم نداریم ،اما چه کنیم که
فشارخانوادههاباعثشدهبهفکرطالقبیفتیم»...
بعــد از چنــد لحظــه مریم رشــته حــرف را بــه دســت گرفت و
گفت«:ایشــان حق دارد که بچه داشــته باشد .متأسفانه من هرگز
نتوانستم برایش فرزندی به دنیا بیاورم .یکی دو سال پیش بدون
اجــازه من ازدواج کرده که البته من هم اعتراضی نکردم و در واقع
بــه همســرم حــق دادم .حاال هم خوشــبختانه صاحــب فرزندی
شــدهاند و فکر میکنم آن زن و بچه بیگناه نیاز به همراهی ایشان
دارنــد .خانــواده مــن هم فشــار میآورنــد کــه از هم جدا شــویم،
بنابراین بــه خانواده خودم هم حق میدهــم .فکر میکنم راهی
میانمانیستجزجدایی».
قاضیرستمیدربارهحقوحقوقآنهاازیکدیگرپرسیدکهزن
گفت«:من چیزی نخواســته ام .هر چه بوده با رضایت خودشــان
بوده .خدا را شکر حقوق بازنشستگی دارم و نیاز مالی ندارم»...
و ایــن بار مرد حرف همســرش را قطع کرد و گفــت«:دو ماه به
خاطر بیماریاستخواندربیمارستانبستریبودم.همینخانم
بود که صبح تا شــب و شــب تا صبح از من پرســتاری کرد .من جز
شــرمندگی چیزی ندارم و واقعاً تا آخر عمر به ایشان مدیونم»...
بعــد بغض کــرد و بریده بریــده ادامه داد«:من بلد نیســتم دروغ
بگویم اما باور کنیــد خانوادهها زندگی ما را به هم زدند...حاال هم
اگرهمسرمتمایلداشتهباشدترجیحمیدهمجدانشویم»...
امــا زن به آرامی گفت«:خانــواده من هم راضی به این زندگی
نیســتند .متأســفانه روزهای خوب ما تمام شده است ...من هم از
خوشیشماخوشحالهستم»...وبعدهمبغضکردونتوانست
حرف هایش را ادامه دهد.
قاضــی که تحت تأثیر حرفهای زن و شــوهر قــرار گرفته بود،
احترام متقابل آنها را به یکدیگر ســتود و سعی کرد آنها را متقاعد
بــه ادامه زندگی کنــد .حتی پیشــنهاد داد با مشــاوران متخصص
صحبــت کنند و قدر عشــق و عالقه به یکدیگــر را بدانند ،اما مریم
و هاشــم باز هم به دخالتهــای بیجای خانوادهها اشــاره و تأکید
کردنــد در ســن و ســالی نیســتند کــه بتواننــد بــا همه اعضــای دو
خانــواده جنگ و جدل کنند .چند دقیقه بعد رســیدگی به پرونده
آنهــا خاتمه پیدا کرد و قاضی برای ادامه دادرســی آنها را به واحد
مشاورهفرستاد.
وقتــی که مریــم و هاشــم از مجتمع خارج شــدند ،ظهر شــده
بــود و دانشآمــوزان به طــور پراکنــده در پیاده رو مشــغول رفت و
آمــد بودند .صدای بچهها زمزمهای شــیرین برای هر دو آنها بود،
بخصــوص بــرایمریم کــه خیالمیکــرد بعضــی از آن بچهها را
خودش به دنیا آورده است!
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