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ر كه چهار و من »هِمِر«جا در بيمارستان شهر وز از عملم گذشته بايد چند روز ديگر اين اآلن ساعت چهار بعد از ظهر چهارشنبه است

كه براى نايم ساخته آلمان بمانم تا قطعه مى هايى مانند من آسان گويند با اين لوله تنفس براى شيميايىمى. اند آزمايش كنند اى را .شود تر

به صرافت افتاده و گويى مدتى است را وقتى صفحات انبـوه دفترچـه. زمان مناسبى پيش آمده ام خاطراتم را پاكسازى كنم ى خـاطراتم

مى يكى و خاطرات شيرين، تلخ، تكان يكى ورق و خاطره زنم مى دهنده مى انگيز را مرور و خنده. گيرد كنم، دلم هم حتى خاطرات شيرين دار

مى قدر سينه آن مى ام را كه وجودم نه تنها بغضم، كه .خواهد بتركد فشارد

حس. ها وجود دارد مشتركى در اغلب خاطره وجه كه همگى مى اين و فقط من  بـراى.ام فهمم كـه چـه نوشـته هاى شخصى من هستند

.اما قبل از سوزاندن يك كار ديگر بايد انجام دهم، آن هم جداسازى است. همين، امروز تصميم گرفتم، همه را بسوزانم

ن و من حق به من تعلق ندارند و بنويسم، براى همـه گويى من آنجا بوده. ها را بسوزانم دارم آن برخى از صفحات و بشنوم ى ام تا ببينم

مى. مردم مى از امروز اين صفحات را جدا چه .شود كنم تا ببينم سرنوشت آن
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 مسرور بايد يك گـروه خـارجىبه همراه برادر. هاى شيميايى امان اين شهر ويران را بريده است از روزى كه خرمشهر آزاد شده، بمب

مى. را همراهى كنيم تا از خرمشهر بازديد كنند كه و يـك عكـاس ايرانـى چند پيرمرد . گويند پروفسور هستند به همراه چند عكاس اروپايى

و شمايل من در لباس نظا. ها با ديدن من تعجب كردند اروپايى و شكل و قواره .مى ببينندشايد انتظار نداشتند نوجوانى را در قدر

كه بازديد مى كه خطر آلودگى شيميايى در مناطقى مىى كرديم، شديد نبود، اما همه با اين و بادگير استفاده .كردند گروه از ماسك

كه از بقيه سرزنده به نام پروفسور هندريكس دسـت آخـر هـم يـك. كرد با مـن ارتبـاط برقـرار كنـدمى تر بود، سعىيكى از پيرمردها

ب مى.ه من هديه دادخودكار به پيك البد فكر و اين لباس را هم از سر شيطنت كودكانه به تن كرده نيك آمده كرد من با پدرم .ام ام

گفت، اگر يك سرباز ايرانى با تجهيزات كامل پدافند شيميايى هنگام بمباران در خرمشهر پروفسور هندريكس به يكى از خبرنگاران مى

مى مى و ريه.دش ماند، حتماً كشته به پوست مىى زيرا اين حجم مواد شيميايى حتماً .كرد او نفوذ

مى كنم آيا اين اروپايى با خودم فكر مى .توانند باعث شوند صدام از عواقب اين كار بترسد ها

مى…هاى گويد، اين اروپايى دوستم ياسر مى مى از يك طرف مواد شيميايى را به صدام و از يك سو مى آيند برر دهند كنند چقـدر سى

.شيميايى را بهتر درست كنند هاى پدر ما را درآورده، تا بمب
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كه در گردان عمار است تازه از اتـريش برگـشتهيكى از بچه محل. امروز با ياسر به بيمارستان ساسان تهران رفتيم هـا يـكآن. هايشان

كه براى درمان تاول آن گروه بودند به .اندسه نفر از گروه شهادت رسيده. جا رفتند هاى شيميايى

آن.ى مالقات با هر كسى را نداشتند كرد در بيمارستان اتريش، اجازه تعرف مى و بر ها بودند بيشتر، دانشجويان ايرانى مقيم اتريش دور

مىو غذاى ايرانى براى آن  آن. بردند ها كه رئيس انجمن اسالمى يكى از گيـرد دانشجويان اتـريش بـوده تـصميم مـى ها به نام دكتر نهاوندى

كه شهيد شدند تشيع جنازه راه بيندازد  ى خـالى بـا ها هـم سـه تـا جعبـهآن. دهد ها را نمىى خروج جنازه اما پليس اجازه. براى آن سه نفر

مى روكش پرچم ايران در خيابان روى مى دست و عرب جمع و ايرانى كنـد پلـيس فكـر مـى.ندشو گيرند، جمعيت زيادى از مسلمانان ترك

مى ها جنازه آن و با جعبه اند، حمله مى كند و چنـد تـا بنده! شود هاى خالى رو به رو و يك اتاق را ديده است ى خدا از اروپا فقط يك تخت

.خاطره از دانشجويان
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به عقب رفتند بچهى ديشب همه و . ما هم بايد تـا فـردا برگـرديم. مجنون آلوده استى تمام جزيره. هاى گردان زهير، شيميايى شدند

مى سيد كه از قديمى و تهوع گويد قبل از آزادى خرمشهر، عراق فقط چندبار از گاز اشك هاى جنگ است از آور آور استفاده كـرد؛ امـا بعـد

و اقسام بمب كه مرتب روى سر بچه فتح خرمشهر، انواع .ها نريخته باشد هاى شيميايى نيست

و از يك سالح ممنوع استفاده كندى ضربهبايد كه صدام تير خالص خودش را بزند آن هم ايـن. فتح خرمشهر خيلى كارى بوده باشد

.قدر علنى

كه از تو خوشش آمده بود، دوباره به آيـران آمـده اسـت چند روز پيش برادر مسرور را ديدم، مى او از سـفر قبلـى. گفت آن پيرمردى

زن مقدارى مو  كه در بيمارستان اهواز در اثر تماس با گاز خردل شهيد شده بود به بلژيك برده بـود سر يك انـد دروغ هـا گفتـه خبرنگـار. را

كه عراق از گاز خردل استفاده كرده است مى .گويى

كه موى زن در آن بوده، باز مى مى پروفسور هندريكس در شيشه را و با! گويد اين موها را لمس كنيد كند شد كه هيچ اتفـاقى اگر دروغ

و دست شما تاول بزند، كارى از من برنمى نمى تـازه! پـادزهر نـدارد) گـاز خـردل(چون سولفوموسـتار. آيد افتد ولى اگر راست گفته باشم

.فرماست متوجه شدم چه بايكوت خبرى شديدى عليه ما حكم
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صف امروز صبح در جفير بچه و وحـشت. اند گفتند گاز اعصاب خوردهمى. اند كشيدههاى لشكر را ديدم كه دم بهدارى زده بـه عصبى

مى  و نترسى كه هيچ هاى دوست بچه. انگيزى بودى رقت صحنه. لرزيدند خود شود، بـه بيمـاران روانـى تبـديل كس حريف آنها نمى داشتنى

.شده بودند

به جاى مقابله كه و زبون است مىمى با خودم فكر كردم دشمن چقدر حقير و رو در رو از سم استفاده شايد دشـمنان ائمـه. كند ردانه

مى هم از وحشت رويارويى با آن  به سم روى مى. آوردند ها و توان او اقرار كنـد چنين دشمنى به قدرت و قـانون. ترسد به حقانيت حريف

شد جنگ مى و حق با اوست، تسليم كه توان بيشتر دارد .گويد بايد در مقابل كسى

و روحيه در اين و هم توان و هـر چـه در ميـدان جنـگ كـم پس چرا صدام تسليم نمى.ى ما باالتر است جنگ، هم حق با ماست شود

مى آورد، با سالح شيميايىمى   كند؟ جبران
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مىبه نظرم فرماندهان عراقى ديوانه شده. بينم اولين بار است فاو را مى مو اند كه دستور اد شـيميايى در ايـن شـهر خـالى دهند اين قدر

هـا بچـه. رودى شـيميايى بـه عقـب نمـى اين جا ديگر مثل مناطق ديگر كسى پس از حمله. اند شايد ياد از دست دادن خرمشهر افتاده! شود

مى. ايستند تا ديگر توانشان تمام شود مى مى. شود هر كس اين جا نفس بكشد آلوده ه يـك گـردان گويد از شنود قرارگـاه خبـر گرفتـ صادق

به خودش برگردانده. عراقى هم شيميايى شده هـايى كـه شـيميايى شـدند بـه احتمـال قـوى گر چـه آن بـدبخت. جهت باد مكر دشمن را

و سوزش چشم اين. اند الشعبى بوده جيش مى. جا طبيعى است سرفه فكـر نكـنم بتـوانم تـا فـردا دوام. گـردد آيد دست خالى برنمى هر كس

.بياورم

مى در صفحهآيا فاو مىى زمين به فراموشى سپرده شده است؟ چه كسى جز خدا  دهد؟ بيند ظلمى را كه در اين شهر رخ
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مى چند هفته كه صالح، يك كبك را كه بالش زخمى شده نگهدارى وقتى به خط آمـديم، چـون كـسى در كرخـه نمانـد،. كندى است،

به خط مقدم بيا .تواند بپرد ولى پاهاى تيزى دارد بيشتر از چند متر نمى. وردمجبور شد پرنده را با خود

كه خط از هميشه آرام جلد شده بود. تر بود، صالح رهايش كرده بود، هوايى بخورد بعد از ظهر پريروز وقتى مـستقيم بـه سـمت. ديگر

بقمى غير از چند نفرى كه نگهبانى. عصر بود. ها رفت زياد نگران نشديم عراقى در.يه در حال استراحت بودنددادند، صالح كنار مـن مقابـل

و چفيه  كه ناگهان با پرت شدن چيـزى روى سـينه سنگر دراز كشيده بود بـاور. اش، همـه از جـا پريـديم اش را روى صورتش انداخته بود

كف مانند خارج مى  و دهانش ترشحات كه از چشم لحـضاتى در حيـرت.ن دادشد، در دستان صالح جـا كردنى نبود كبك بيچاره در حالى

يكى از بچه  به خود آمديم گذشت تا با فرياد كه شاهد وضع پرنده بود، همه و داد كشيد. ها ! شـيميايى زدنـد: بالفاصله از سنگر بيرون پريد

!شيميايى

و پيغام رسانى بيچاره به محل اصابت بمب شيميايى نزديكى پرنده. حدس او درست بود همراه بود، سبب شد اش كه با مرگش تر بود

و ماسك  به موقع خبر شوند و چاله. زاى خردل زده بودند عامل تاول. ها را بزنند يك گردان هاى با خاك بمبى به زودى محلش كشف شد

و محدوده شد پوشانده شد .ى آلوده تعيين

را! با ديدن اين صحنه تازه فهميدم مفهوم سالح كشتار جمعى چيست كه هر جاندارى مىبىسالحى .كند جان

و اسلحه و سپس از آن استفاده كنند؟ آيا اين كـه در عقبـه سازان منتظر نمى در اين فكرم كه زورمداران ى مانند تا سالحى متعارف شود

و ناگهان يك توپ اتريشى بدون سوت يا هيچ نشانه مى خط در حال تردد يا كارى هستى  شود، غير متعارف نيست؟ اى كنارت منفجر

به عهده گرفته است تا سالح شيميايى را متعارف كند صدام افـروزان آيا اين از مصاديق پيشرفت سالح جنـگ! ملعون هم اين وظيفه را

و سالح متعارف وجود دارد است؟ تا كسى نبيند، در نمى .يابد چه تفاوتى ميان سالح شيميايى
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به كانال پرورش ماهى رسيديم حـالم بـه. امروز براى سومين بار شيميايى زدنـد. مچه از مناطق بسيار آلوده استشل. همين امروز صبح

مى در بيمارستان با ديدن وضع بچه.ام همراه بقيه به عقبه آمده. هم ريخته است .ام كشم بگويم شيميايى شده ها خجالت

كه نيمى از پشت او را پوشانده پشت يكى از بچه هايى روى تاول و ترشـحات نـاجورى داردى نمىا چشم عده. هاست هـا نفـس. بينـد

مى. بريده بريده است به زحمت نفس .شان پر از آب است كشند، انگار ريه حتى با اكسيژن

به هم ريخته مى و و عصبى و نمى برخى نشسته. اند برخى آرام دراز كشيده. لرزند چشم بعضى ديگر سرخ شده . توانند دراز بكـشند اند

. است اوضاع وخيمى

مى. اش را باخته باشد، ولى وضعيت بالتكليفى است كسى را نديدم روحيه چه از اگر قرار باشد جنگ اين طور پيش برود شود، صـدام

و اقسام بمب به داد ما نرسد؟ انواع و هيچ كس و ما سكوت كنيم  هاى شيميايى استفاده كند
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و همراه برادرم كه به يك روستاى مرزى در استان كردستان رفتيم امروز از گردان مرخصى گرفتم متأسفانه تـا. در لشكر مسئوليتى دارد

به شهادت رسيده  از. آن هم با گاز شيميايى اعصاب. اند آخر هم نفهميدم نام اين روستاى كوچك چيست؛ چون تمام مردم آن هنوز يك ماه

و برخ حمله به حلبچه با گاز اعصاب نگذشته است كه در فيلمى صحنهى شيميايى صدام عكس ها و ام، بـرايم تـداعى ها از حلبچـه ديـده ها

.شود مى

آن گاز اعصاب بالفاصله پس از تأثير بر انسان و مرگ آنى و حيوانات مى ها و خاك محيط جـا ها، در محيط تجزيه آب و اثرى در شود

مى. گذارد نمى د تنها با بررسى كيفيت مرگ افراد .ادتوان نوع گاز را تشخيص

و درد در آن و آثارى از ضجر و جان داده بودند امـا مـردم ايـن روسـتاى. شـد ها ديده نمى در حلبچه، مردم هنگام فرار بر زمين افتاده

به شهادت رسيده  و زجر فراوانى در. اند كوچك كه با ده بمب مورد حمله قرار گرفته، پس از درد چنگ زدن به موى خود، لباس يا خاك را

.ا ديدمه اغلب آن

مى ظاهراً گاز اعصابى كه در حلبچه استفاده شده بود، اول مغز را از كار مى در حـالى كـه در ايـن. دهد اندازد؛ لذا مرگ در آرامش رخ

مى نوع گاز، تا آخرين لحظه  آب و ريه در اثر واكنش طبيعى خود پر از و خفگـى بـا ريـهى جان دادن، مفز هوشيار است آب شود ى پـر از

د .ردناك استخيلى

و معلوم نيست با چـه و دستور استفاده از گاز اعصاب با مرگ آسان را داد به خشم آورد استقبال مردم حلبچه از ايرانيان وجو صدام را

و از مرگ زجرآور آن .ها لذت برده است خصومتى دستور بمباران وسيع اين روستا را داده است
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بي امروز با يك دختر بچه مى. از سردشت آمده است. مارستان ساسان آشنا شدم در و يك دختر بچهسه سال از پايان جنگ ى پنج گذرد

به شدت دچار عارضه كه و شش شيميايى شدهى از مادرش پرسيدم، گفت در حادثه. هاى شيميايى است ساله . هفتم تيرماه شصت

كه حدود صد نفر به شهادت رسيده بمب خردل شهر مرزى سردشت9بعد توضيح داد آن روز صدام با و را مورد حمله قرار داده انـد

.چند هزار نفر شيميايى شدند

وى گار اعـصاب همـه. شيميايى قرار گرفتى ياد آمد حلبچه در اسفند همان سال مورد حمله  مـردم شـهر حلبچـه را در جـا كـشت

به وجود آورد صحنه و تبليـغ در مـورد.ه را شناختندى دنيا حلبچبه همين دليل همه. هاى دلخراشى اما چون سردشت يك شهر ايرانى بـود

. مردم را تضعيف كند، در سكوت ماندى آن ممكن بود روحيه

چه بايد كرد؟  اآلن

مى دخترك، سرفه مى مادرش براى پزشك مشكالت. كند هاى شديدى و بوى بـد هاى سرماخوردگى. شمارد اش را  پياپى، سوزش چشم

و شايد كه خودش هم نمىدهان؛ .دانست مشكالتى

سه بار مجبور است براى مادرش مى مى. درمان به تهران بيايد ولى دخترش هنوز جانباز شناخته نشده است گفت سالى دو گفت مثل او

و چون سردشت امكانات تخصصى ندارد مجبورند به ارميه يا تهران يا شهرهاى ديگـر برونـد  ايـن ديگـر. او صدها نفر در سردشت هستند

.يك مظلوميت مضاعف است
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و بيست هـزار تومـان ام هزينه چند آزمايش ريه داده. گيردى درمانى تعلق نمى بنياد مى گويد تا درصد تعيين نشود، هيچ هزينه اش صد

مى. گفتند بايد از بيمه بگيرى. شده است  هاى دو خانوم پشت سـرى خواسته حرفنا. خواندم در سالن انتظار بيمه در نوبت نشسته، روزنامه

.شنيدم را مى

!ها در مورد چيست معلوم است اغلب حرف

! دار نميـشن اينهـا بچـه! هـا شـى گفتم نـرى زنـش! يه خواستگار براش اومده شيمياييه. حوض ديدمش پيش تو هفتىـ مهناز رو هفته

…هايى خودش هم يك چيز

و بلند شدم كي. صدايم كردند مى.ى شناسنامه خواست وسك شماره خانمى از پشت چه ى گويد، سـرم را جلـوى پنجـره اولش نشنيدم

به اتاقى وارد شدم برگه. ناكى عقب رفت اى بردم، بوى دهانم به او خورد با حالت چندش شيشه و هـا را وارسـى خـانمى برگـه. ها را گرفتم

و پرسيد  حالش بده؟: كرد

ساز در حـال اسـتراحت ايى در اين بعد از ظهر گرم تابستان بايد زير كولر خارجى اكسيژنه البد حدس زده بود كسى با چنين آزمايش

.باشد

.نخواستم بگويم خودم هستم

مى اين!!اىآخ: بدون اينكه سرش رو بلند كنه كفت! شيمشاييه: گفتم نه؟ ميرند همه ها !شان،

كه سرطان داشتمىى گذشته تلويزيون فيلم تكرارى يك جانباز شيميايى را پخش هفته معلـوم نبـود چـرا صـورتش ورم شـديد. كرد

شد. اسمش محمدرضا شاهر بود. احتماالً سيستم ايمنى بدنش از كار افتاده بود. كرده بود .عاقبت شهيد

مى هاى شيميايى دم شهادت را با آن وضع رقت خبر اين جانبازى گفت هر وقت شبكه مجيد مى بغلـم پـره دهد دختـرم مـى انگيز نشان

مى بابا تو هم اين: ميگه شى؟ طورى

مى گفت هر شب كه اخبار تشييع جنازه مى مى دهد، تا چند روز خانوادهى يك شهيد شيميايى را نشان به هم با هـر تمـاس. ريزدى من

مى. تلفنى، منتظر يك خبر از من هستند مى وقتى دخترم از مدرسه مى آيد با نگرانى سراغ من را و  بابا كو؟: پرسد گيرد



�ت ا� �� 	�� ��Z[\١٣

�� c :r, ی�زد
و جانبازان تكليف من را معلوم كند .امروز بالخره قرار است كميسيون پزشكى بنياد مستضعفان

مى كردند مهم در كوران جنگ فكر مى  بـدن هـاى شـديد روى چـون تـاول. كند، مشكل پوستى است ترين مشكلى كه گاز خردل ايجاد

مى رزمنده م.شد ها ظاهر مى. شكل چشم حادتر از مشكل پوست است بعد فكر كردند كند ولـى چـشم چون پوست پس از مدتى بهبود پيدا

مى  . اند مشكل اصلى مصدومان شـيميايى، مـشكل ريـه اسـت ها از پايان جنگ، دريافته اآلن پس از گذشت سال. شود تازه مشكالتش شروع

كه ريه .اش را از دست بدهد، درمانى ندارد كسى هم

و درمـان قـرار بگيـردى لى هم بايد بگذرد تا بفهمند هر كس در منطقه احتماالً چند سا آن. آلوده بوده، بايـد تحـت آزمـايش از جملـه

و پنجه نرم كردن با مشكالتى است كه نمى رزمنده .شناسد اى كه اآلن دور از امكانات پزشكى در روستايى مشغول دست

به شيميايى مىظا. ها بهتر از اين نيست نگاه مردم هم و نمى هر سالم را مى بينند نه مى دانند اين آدم تواند از پله باال بـرود، تواند بدود، نه

و نه نفس راحت بكشد .نه در آودگى شهر تردد كند
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مى ام كه يكى از بچه در سالن انتظار بيمارستان نشسته و او را پيش از اين ديده. شود هاى شيميايى با ماسك وارد و عليـك ام لـى سـالم

مى. نداريم آن. رودبه سراغ اطالعات مى مردى و در حالى كه سرفه ريه. كشد جا سيگار هايش شروع شـده بـه مـرد اشـاره اش تحريك شده

.كند تا سيگارش را خاموش كند مى

و با چند پك عميق سيگار را در جا سيگارى سطل بيمارست مرد، نگاه سنگينى به سر تا پايش مى مىاندازد هـاى سـرفه. كنـد ان خاموش

و سرفه با چهره.ى خدا امانش را بريده بنده و چشمان خيس و چندش اى سرخ شده مى هاى عميق .رود ناك از بيمارستان بيرون

و آقاى آن مىمى. اند چنانى كنارم نشسته يك خانم كه مرد ن صـاحب نـدارد ايـ. جا همه را آلـوده كنـد بيمار سلى آمده اين: گويد شنوم

!بيمارستان

مى اند، ريه روم، ظاهراً ماده ضدعفونى كننده زده به بخش ديگر مى مى. شود ام تحريك من دختر بچه. زنم ماسك ى قشنگى جلب ماسك

مى. شده و خيره سمت من مى آيد مى. كند خيره نگاه به او بيـنم كـه اى بعـد مـادرش را مـى لحظـه. دهم، مادرش متوجه اسـت يك شكالت

مى شكالت را  مى از دستش گرفته در سطل آشغال و دستان دخترك را با دستمال كاغذى پاك به طبقـه. كند اندازد منتظـر.ى بـاال بـروم بايد

مى. جمعيت زياد است. آسانسور هستم  مى در آسانسور باز و من همراه جمعيت داخل مى. اند همه فشرده ايستاده. شوم شود . مانند دو زن جا

مى يكى به من اشاره مى و مخصوصاً بلند ناسالمتى جوونيد، دو طبقه رو بـا پلـه! هجوم ميارن تو آسانسور! كنند مردم رعايت نمى: گويد كند

.بريد

مى در آسانسور بسته مى .كنم، در اين جمع تنها جوان، من هستم شود از داخل آينه براندازى

و از در بيمارستان بيرون آمده و.ام كارم تمام شده مى يك جانباز به خيابان برود ولى پل مناسـبى نيـست يلچرى  دو نفـر سـعى. خواهد

آب عبور دهند مى مى. كنند او را از جوى بى تالش زيادى به دليل مى كنند ولى باالخره و جانباز نقـش زمـين تجربگى، ويلچر سرنگون شود

.جوى لجن نيافتاد خدا رحم كرد توى. شود مى

!عجب روزى بود امروز
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و در خانه امروز همراه دو نفر از بچه به آلمان آمديم به مـا دادنـد هاى شيميايى و ايـن خانـه.ى جنبازان در شهر كلن اتاقى ى قـديمى

به دور از هياهوى شهرهاى صـنعتى. اشرافى در تصرف پدر زن سابق شاه معدوم بوده و هوايى است، آب ى مقابـل خانـه. كلن شهر خوش

دل.ى راين است خانهجانبازان، رود !هاى جنگ خالى بچهى جاى همه. انگيزى است براى نشستن كنار رودخانه فضاى

مى اين ـ چهل هزار جانباز شيميايى كه سى اند، امكـان چنـين سـفرى گويند داراى پرونده جا فهميدم در جمع، براى تعداد محدودى از

.شود مهيا مى

به شهادت رسيده ها نشسته اين نيمكت جا روى دانم چند بسيجى عاشق، اين نمى و بعدها فضاى عجيبـى بـر ايـن محـيط حـاكم. اند اند

.شايد هم فقط من چنين حسى دارم. است

و رنج چه دردها و اند؟ چه دلتنگـى هايى را تحمل كرده آيا مردم خواهند دانست جوانانشان در غربت و دز هـايى در كنـار رود كـارون

چه بغض و و كرخه !ايى در كنار راينه اروند
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به آلمان آمده است كه با همسرش براى درمان وى باز هم حادثه. در اين سفر با يك خانم جوان آشنا شدم و شش  هفتم تير ماه شصت

كه به شهر سردشت اصابت كرد9 مى. بمب خردلى .م بـوده اسـت شود، او در حما وقتى بمب در ده مترى منزل خانم پروين واحدى منفجر

مى مى و صورت آن بچه آسيب و دست به پوست خشك رساند، او را به چه وضعيتى انداختـه باشـدو در همـان شود حدس گاز خردل كه

به طور تـصادفى بخـار جمـع  و به سردخانه منتقل شده است و پس از قطع عالئم حياتى به اتريش اعزام شده زمان به دليل وخامت حالش

و دوباره به زندگى ابل بينىشده در نايلون مق . بازگشته است اش، او را نجات داده

و صورت بچه او تعريف مى كه در كوچه بازى مـى كرد پس از اصابت بمب، گرد سفيدى بر سر و االن هـم هايى كردنـد پاشـيده شـده

كه نيمى ها زنان جوان صاحب فرزندى آن يك نفر را هم نام بـرد كـه در آن تـاريخ. نندك از عمرشان را مجبورند در بيمارستان سپرى هستند

و هنگامى كه با شنيدن خبر حمله  مى سرباز بوده مىى شيميايى، به سردشت و مادربزرگ رسد، در و پدر و پدر بزرگ يابد مادر هـا ها، عمه ها

و دايىو عموها، خاله  و همه را از دست داده است ها آن. هايش، همه در از هـاى كـشور پراكنـده شـده بيمارستانجا كه مصدومان سردشت

مى  مى بودند، براى ديدن برادرش به مشهد و به شهادت رسيده است رود مى. فهمد روز قبل به تبريز در سپس و رود تـا خـواهرش را ببينـد

به شهادت رسيده است مى .يابد صبح همان روز

.حتى نقل اين خاطرات آزار دهنده است

ف مى هـاى اين بيمارستان با همكارى سازمان منـع سـالح.وق تخصصى دارد كه فقط پزشك عمومى دارد گفت سردشت يك بيمارستان

.و دفتر مقام معظم رهبرى تأسيس شده استOPCWشيميايى 

و اين شهر تنها شهر كردنشين در استان آذربايجان شرقى است !مردم سردشت همگى اهل سنت هستند

مردم اين شهر در طول.ر بيشتر با مرز فاصله ندارد، از ساكنان غيرنظامى خالى نشده است در طول جنگ هرگز اين شهر كه چند كيلومت

به بمباران هواپيماها عادت داشته  مى جنگ و حتى مى گفتند، اگر براى اند در هواپيماهاى عراقى هنگام بازگشت بمبى باقى مانده، حتماً آن را

مىمى سردشت خالى  و و هزاران مصدوم شيميايى بر جا گذاشتاما اين بار،. رفته كرده سى شهيد و . گاز خردل صد
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و تـصوير را داخـل يـك با دوربين كوچكى كه سـر يـك لولـه» فراى تاگ«ديروز صبح براى اولين بار دكتر ى هـدايت شـونده اسـت

و.ام گفتم در تهران عمل شده» كرده است؟چه كسى تو را عمل«: بالفاصله پرسيد. دهد، مرا معاينه كرد تلويزيون نشان مى مدتى مكث كـرد

»!زد كاش دست نمى«: با تأسف گفت

و مترجم پرسيد !اما او فقط سرش را تكان داد. پرسيدم چرا؟
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.از آثار گاز خردل! سرطان است.ى دوستم نادعلى هاشمى آمد امروز جواب آزمايش معده

قـدر هـاى شـيميايى ايـن راستى چرا بچـه. هايش بيشتر شده از وقتى جواب آزمايش را شنيده، جك گفتن. خورم به آرامش او غبطه مى

مى آرام كه نيمى از صورتشان رفته. اند براى عمل دست يا پا يا عمل زيبايى آمده. بينم اند؟ اينجا بقيه جانبازان را هم هـاى ولـى بچـه. كسانى

و آرا تر، مظلوم شيميايى با طراوت  مى. ها هشتند ها شيميايى وقت كمبودها، صبورترين. ترندمتر كنم چون مرگ لحظـه بـه لحظـه همـراه فكر

مى بچه! ماست كه اين نفس هاى شيميايى در هر نفس به خود يادآورى به شماره افتاده روزى پايان خواهد يافت كنند .هاى

تال انسان.ى غريبى است قصه مىها براى برآورده كردن نيازهاى خود و همهش مى اين دوندگىى كنند و ها خالصه و غـذا آب شود در

و همين هوا از ما شيميايىى انسان اما آنچه بدون زحمت براى همه. خانه و گياهان مهيا است، هواست و حيوانات مى ها .شود ها دريغ
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و يك گروه مستندساز از تهران آمده مـن در اتـاق. جانبـازان در كلـن هـستندى مشغول مصاحبه با دكتر محور رئيس جديد خانـه اند

مى. مجاور هستم  نه نمى. او متخصص بيهوشى است. شود صداى دكتر محور به خوبى شنيده چون حالـت. دانم اآلن در حال ضبط هستند يا

مى  كه انگار براى خودشان توضيح و قطع شدن تنفس تا رد كردن لولـه يد در فاصلهگومى. دهد صحبت كردنش طورى است ى بين بيهوشى

مىو اتصال اكسيژن، فشار زيادى به بيمار وارد مى و ناسزا بيرون و اغلب آنچه در درون دارند از فحش اصـوالً كمبـود اكـسيژن. ريزند شود

م. ريزد بدجورى آدم را به هم مى كه دچار كمبود .ترند زمن اكسيژن هستند از ديگر بيماران آراماما عجيب است، جانبازان شيميايى

مىى سپس خاطره كه اهل اصفهان است از آقاى كالنى مى. گويد كه هميشه نيمى از شب را بيدار تـر ماند تا راحت او خود تعريف كرده

مى  و نيمى ديگر را همسرش بيدار كه در خواب نفسش قطع نشود نفس بكشد و مراقب اوست وقمى. ماند تى بـه او گفتنـد ديگـر در گويد

شد آلمان كارى برايت نمى به تهران مى. شود انجام داد، بسيار آرام مهياى بازگشت و من افسوس خـورم كالنى يك ماه قبل شهيد شده است

.كه چرا نتوانستم او را مالقات كنم
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مى» لونگن كلينيك«ديروز در راهرو ا با ناصر رد حرفاشو كـه. توانست با پرستار ارتباط برقرار كنه يرانى ديديم نمى شديم كه يك بيمار

.ترجمه كرديم، كنجكاو شديم ببينيم از كجا اعزام شده

و مشكل به وسيله. داشت» فيبروز ريه«در اشنويه شيميايى شده بود ى شـوهر خـواهرش كـه وكيـل مقـيم آلمـان اسـت، دو سال يش

به وسيله به محكوميت شركت هاى شيميا سالحى مصدوميتش و با توجه به دليل كمك بـه» پايلوت پالن«يى عراق را در دادگاه احراز كرده

.حهاى شيميايى خسارت هنگفتى گرفته است صدام در توليد سال

و خانواده !رسيد قصد مراجعت داشته باشدبه نظر نمى. اش را هم آورده بود اآلن هم مشغول درمان بود

و پرسيد  پشيمان نيستى رفتى جنگيدى؟:مشيتنطم گل كرد

 تو پشيمانى؟: پرسيد

!سؤال را سؤال جواب نده: گفتم

و گفت به صورتش كشيد !كنم اگه همين اآلن آقا بگه درمانت را ول كن بيا يك ثانيه هم مكث نمى: دستى

كه خنده !مان نبد آمد چنان محكم اين جمله را گفت،

 ه؟ جانباز ديدى بريده باشه؟ات بريد تو بريدى؟ خانواده: از من پرسيد

!ها ها، سرباز وظيفه ها يك عالمى دارند، غيرنظامى قطع نخاعى. جانبازها كه همه مثل هم نيستند: ناصر گفت

 ها سراغ دارى؟ توى اون: رفيقمون محكم پرسيد

.ناصر رفت توى فكر

مى: گفت كه بعضى مواقع اعتراض مىكنن من خيلى پاپى شدم ببينم اين جانبازهايى چه نتيجهد چه كسانى هستن؟ به اى رسـيدم؟ دونيد

و يك ساعت بعد پشيمون مى و يه جواريى آرهى شدن، يا اصالً سابقه همه شون يا موجى بودن !جبهه نداشتن

و كمبود، كسى داد نزنه تعجب داره! اين قدر قدرمطلق نگو: ناصر گفت !اين همه فشار

نكن: گفت و رهبريه. والن نيستمنظورم رسيدگى مسئ! اشتباه !منظورم مشكل با اصل نظام

به او ادامه داد: ناصر رو به من گفت و رو اش آسـيب مخچـه.ى مستقيم تانك نزديكش خـورده بـود گلوله: دكتر رجايى فرد رو يادته؟

مى  و تشنج و به رغم مخالفت دانشگاه دكتراى داروسازى. كرد ديده بود تعادل نداشت . با بنياد خيلى مشكل داشـت. اش را گرفت به سختى

مى نمى! يك شب خواب آقا رو ديد چى شنيده بود كه خانمش از! آمد اش بند نمى گفت با گريه از خواب پريد، تا ده دقيقه گريه دونم بعـد

به كار بنياد نداشت !اون ديگه هيچ كارى

مرخـصى. سـرا شـده بـود مقر گردان در كرخه ماتم.ته بود چهل نفرى يك نفر سالم برگشى از دسته. يك لحظه ياد كربالى پنج افتادم

سه روز بعد همه رفتند براى تسويه حساب !آمديم تهران،
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و فقط چند دقيـق يك ساعتى در حسينيه. ها كارت مالقات امام گرفت حاج محمد كوثرى براى بچه ى جماران منتظر مانديم تا امام آمد

و رفت !دست تكان داد

!شان را پس گرفتندد در خواست تسويهها رفتنى بچه همه
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.اند جانبازان در كلن آمدهى ايرانيان از سراسر آلمان براى مراسم به خانه. امروز عاشوراست

و قيمه سينه و نوحه .السالم امام حسين عليهى زنى

سه نفر شيميايى به نام رهنما، از ما و. خواست با او در كنـار رايـن صـحبت كنـيم پس از ناهار يك ايرانى مقيم آلمان او وكيـل اسـت

مى مى به صدام كمك كرده توانيم از شركت گويد ما كه و غرامت بگيريم هايى .اند سالح شيميايى توليد كند شكايت كنيم

به ما گفته شده اگر كسى اقدامى كند، سفرهاى درمانى يكى از دوستان مى مى گويد، ما كارت خود را به مـا دست آخر رهن. شود اش لغو

و من مقابل رود آرام راين نشسته و رفت مى داد و با خود  انديشم، چرا چنين حقى از ما سلب شده است؟ ام

به نظام جمهورى اسالمى است؟  آيا شكايت ما پشت كردن

كه خودمان براى خودمان ساخته  ايم؟ آيا اين سدهايى نيست

كه وارد چنان جنگ سختى شديم، چرا با  ها بترسيم؟ يد از اين جنگما

!جنگ فرهنگى، جنگ ديپلماتيك، جنگ حقوقى
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يكى از بچه پزشـك. شـود هاى جانباز كه تازه از بيمارستان همر مرخص شده بود، شبانه دچار خونريزى شديد بينى مـى چند ماه پيش

مى  و آنقدر گاز استريل را در بينى بيمارستان بر بالينش مىر مى اش فشا آيد او. شود دهد كه چشمش نابينا و جانبـازان بـراى بنياد مستضعفان

مى وكيل مى و عليه بيمارستان شكايت .كنند گيرد

بى امروز بعد از ماه و نيم مبلغ درخواست ديه ها تالش به اين دوست جانباز يك برابر اش را پيشنهاد داده تا دست ثمر، وكيل بيمارستان

و آب .روى بيمارستان حفظ شوداز شكايت بردارد

! او هم پذيرفت
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به اندازه و بدون مترجم از كلـن تـا بوخـوم يـا اى آلمانى ياد گرفته ديگر پس از اين همه سفر، آب بيرون بكشم كه گيلم خودم را از ام

و در بيمارستان بسترى شوم مى. همر سفر كنم  شود كرد؟ ولى با غربت چه

به همراهش گفتامروز در بيم »ها اهل كجا هستند؟ اين واقعاً مريضه؟ اين«: ارستان منتظر آسانسور بودم، پيرزنى آلمانى

و جوان است؛ ولى نمى! حق داشت و سالم و پولداران حاكم بر كـشورش چـه باليـى سـر مـن ظاهر من صحيح دانست سياستمداران

.اند آورده

هم يك هفته مى.امت شدهصحب اى هست با يكى از پرستاران هم هنگامى كه تنهايى فشار و آورد، صحبتى با مثل او حتى با زبـان دسـت

.ى آلمانى، خودش مرهمى است پا شكسته

.شناسيد شماها هنوز قواعد بازى در غرب را نمى«:گفت ديروز مى

و ايران، شركت مى در زمان جنگ عراق و به او براى هاى آلمانى به صدام مواد شيميايى كردنـد، توليد بمب شـيميايى كمـك مـى دادند

!خيز دنياست دانى كه، دومين كشور نفتمى. داد چون عراق پول خوبى مى

مى اآلن هم شما در اين بيمارستان خصوصى براى درمان عوارض آسيب همان بمب و پزشـكان بـراى شـما هاى شيميايى بسترى شويد

مى تالش مى .دهيد كنند، چون پول خوبى

مى.ل است حاكميت با پو كننـد، سياستمداران آلمانى غربى هم با علم به اينكه اين همه شركت در توليد سالح شيميايى به صدام كمك

.»اند سكوت كردند، شك نداشته باشد در ازاى آن حتماً چيزى دريافت كرده

و ميالدى دستگاه قضايى آلمان پذيرفت كه شركت كارل كولب در توليد سالح شـيم1992سال: گفتم يايى بـا عـراق همكـارى داشـته

شد مدير عامل شركت در دادگاه شهر دارم .اشتاد محكوم

هـاى دولتـى درمـان شـما را در بيمارسـتانى اگر دولت آلمان پذيرفته است در اين جنايت انسانى مشاركت داشته، چـرا اجـازه: گفت

 دهد؟ نمى

 كند؟ ده در جنايت ضد انسانى صدام مطالبه نمى خصوصى مشاركت كنن هاىى درمان شما را از شركت چرا هزينه
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كه خبر رسيد چند فلسطينى را بسترى كرده يكى. اند در بيمارستان ساسان بسترى بودم يكى از دانشجويان فـسطينىبه ديدن شان رفتم،

.كردكه براى تحصيل آمده بود، در اتاقش نقش مترجم را بازى مى

چه كشورى باور كردم تبليغات دورغـين صـدام! انتظار داشتم بگويد ايران، ولى گفت عراق. بيش از همه مدافع فلسطين استپرسيدم،

كه ايران با درمان مصدومان فلسطينى بتواند ذهنشان را روشن كند ملعون، نافذ  ديگر نپرسيدم پس چرا براى درمان بـه عـراق. تر از آن است

و شليك چند موشك به تل گفت صدام بيچاره نرفتى؟ البد مى  ازبه دليل به خطر انداختن منافع آمريكا در منطقه و بيرون رانـده شـدن آويو

و درمان ندارد !كويت شرايط خوبى براى پذيرايى

كه سه نـژاد مـوذى در جهـان هـست كـه» تيمرمن«. افتادم» البى مرگ«ياد كتاب در اين كتاب نوشته است، شعار حزب بعث اين بود

ن آنمعلوم آن. ها را خلق كرده است يست خداوند چرا .هاست بنابراين وظيفه ما نابودى

و ديگرى ايرانى !يكى مگس، يكى يهود

ها را مثل حشرات موذى امشى كرديم، همان گونه كـه شـما بـهى مطبوعاتى در اروپا گفت ايرانى وقتى آن سرلشكر عراقى در مصاحبه

مى  و هياهوي حشرات موذى خود سم مىى در رسانهپاشيد . هـا از دهـانش در رفتـه اسـت كردند اين جمله هاى غربى ايجاد كرد، همه تصور

كه شعار حزب بعث همين است .غافل از اين

به رغم روابط پنهانى با اسراييل، همه باور كرده ها در دل عراقى اى از ايرانى صدام كينه كه در اند بزرگ ها كاشته است تـرين مـرد عـرب

.نيست، صدام استمقابل صهيو
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به سارى آورده اين هفته بدون برنامه و خبر قبلى ما را اول تصور كردم محبتشان گل كرده است امـا بـه زودى فهميـدم قـرار. اند ريزى

ن، پـيش از ايـن مـصدوم اين پزشكا. هاى شيميايى، ما را معاينه كنند است پزشكان اروپايى در يك تور علمى با همكارى سازمان منع سالح 

به اين جا سفر كرده شيميايى نديده و در مقابل پرداخت مبالغ هنگفت به قول خودشان اند .مالحضه كنند» موردى نادر«اند تا

كه تجربه ده به فـردى دارنـد ها پزشك اروپايى در زمان جنگ مصدومان شيميايى ما را درمان كردند از بـه جـاى. هاى منحصر  دعـوت

ب آن مى راى يك كار پژوهشى گشترده، ما را براى بازديد پزشكان تازهها  آيا اين سفر ثمرى براى ما دارد؟. آورند كار به سارى
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به سارى آمده تا ما را مورد بررسى قـرار دهـد مـشغول صـحبت شـدم، كمـى آلمـانى كمـى كه امروز عصر با يكى از پزشكان آلمانى

. حرف همديگر را فهميديمانگليسى، باالخره

به همين دليل جز يك مورد استفاده از گاز كلر در جنگ جهـانى اول كـه منجـر بـه مـرگ. گفت اروپا مخالف سالح شيميايى است مى

به رغم انباشـته بـودن انبـار.ى ديگر قيد نشده است سربازان كشورهاى مختلف شد، هيچ مورد استفاده هـاى طـرفين جنـگ حتى هيتلر هم

.هاى شيميايى، جرأت نكرد از آن استفاده كندنى دوم از انواع سالحجها

و فرانسه يك موزه مى و اروپايى در مرز بلژيك ى جنگ شيميايى تأسـيس شـده اسـت كـه گفت در محل كشته شدن سربازان كانادايى

مى آثار خطرناك سالح .كند هاى شيميايى را تبلغ

به صدام نداد تـر اسـت حمايـت نكـرد؟ شـما از كـاربرد سـالح؟ همين غرب از صدام كه از هيتلر هم جانىگفتم، اروپا مواد شيميايى

شيميايى در اروپا جلوگيرى كرديد، ولى آيا اين سالح در نقاط ديگر مورد استفاده قرار نگرفت؟ شما براى جلوگيرى از صدام براى كـاربرد 

و رزمندگان ايرا چه كرديد؟سالح شيميايى عليه مردم ايران، مردم عراق  ن،

و دست. اش كنم ها محاكمه اين جرمى خواهم به اتهام همه فكر كرد اآلن مى و گفـت بلند شد ايستاد مـن فقـط يـك: هايش را باال برد

به دنيا آمده !ها هم خبر نداشتم ام، پيش از اين سفر، از كاربرد سالح شيميايى عليه ايرانى پزشك هستم، پس از جنگ جهانى دوم هم
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كه سابقه يكى از پزشكان متخصص ريه رفتم يكى از دوستان پيش . درمان مصدومان شيميايى در جنگ را هم داردى امروز با راهنمايى

و معاينه سر صحبت باز شد و حـرف اول را در مـورد فهميدم استاد همان پزشكى بوده است كه من اغلب پيش او مـى. پس از ويزيت روم

كه گله. زندن شيميايى مى مصدوما اى داشته باشد معتقد بود كار پژوهشى بر مـصدومان بدون شك سواد اين استاد بيشتر بود ولى بدون اين

.شيميايى انحصارى شده است

گفـتم بـراى چنـد نفـر از دوسـتان كـه. پرسيد براى ديگران هم تجويز كرده اسـت. داروى جديد شاگردش را نشان دادم، تعجب كرد

مى گفت وظيفه. ان مثل من خوب نيست حالش مىى انسانى حكم كند، البته اين كار در پزشـكى مرسـوم كند بگويم، دارد روى شما آزمايش

و اجازه .ى شما غير انسانى است است اما بدون اطالع

يك بى كه و از ريه»لپ«درنگ برايم عمل جراحى يكى از دوستان تداعى شد  ميـان چنـدين آزمايـشگاه اش را براى آزمايش برداشتند

و در گزارش عمل نوشتند يك سانتى و خارجى تقسيم كردند !متر مربع از ريه برداشته شده است ايرانى

مىبه ياد حرف يكى از پزشكان دستيار وى افتادم كه و از كـار پژوهـشى روى: گفت هاى شما مصدومان شيميايى موارد نادرى هـستيد

مىى علمى هر يك از شما يك مقاله .آيد بيرون

كه مى به ياد حرف يكى از اهالى سردشت افتادم و بدون ماسك مدتو سپس ها در معـرض گـاز خـردل گفت مردم سردشت مستقيم

آن هاى متنوع روى اين همه آزمايش. بودند به درمان نه فقط كمك ى درمـانى مطـرح اگر جنبـه.ها مردم سردشت براى بررسى علمى است

مىبود، رسيدگى عموم كه آزمايش يت و عمل يافت نه اين .ها مكرر روى چند نفر خاص تكرار شود ها

كه در يك مصاحبه مىو ياد حرف پزشك معالجم افتادم كه مصدوم شيميايى است، اطالعـات سـرىى تلويزيونى  تلقـى گفت، بيمارى

مى شود، پژوهش روى نمى كه .تواند سرى باشد اوست
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يكى از مسئوالن بنياد باز شد امروز به بنياد رفته بوديم كه سر صحبت با ى شـكايت قضيه. همراه مهندس مرتضوى براى پيگيرى كارى

. اثبات قانونى نداريم گفت ما هيچ مدركى براىمى. هاى اروپايى را مطرح كردم مصدومان شيميايى عليه شركت

مح گفتم، اسناد دادگاه دارم و» كارل كولب«ى مدير عامل شركت اكمهشتاد آلمان كه براى تشكيل شده همـه در اختيـار ماسـت

به تالفى حمله توضيح دادم پس از حمله  به تالويو پى اشغال كويت، اسـرائيل از انبـوه شـركتى موشكى صدام به عراق در هـاىى آمريكا

به صدام كارل كلوب را برگزيد، چون مدير عامل آن قبالً  همچنـين لـرد نلـسون در دو كتـاب، اسـرار انتقـال. نازى بوده است كمك كننده

به عراق شرح داده است تكنولوژى ساخت كارخانجات توليد سالح .هاى شيميايى را توسط شركت كتروكس چرچيل انگلستان

زى آمريكـا تحـتى آمريكا، متن سخنرانى آقاى گنزالس در مجلس آمريكا آمده است كـه وزارت كـشاور همين طور در سايت كنگره

به توليد مواد دفع آفات نباتى پولى معادل هزينه  كش براى كل دنيا بـه مـدت دويـست سـال را از طريـق بانـكى توليد حشره عنوان كمك

BNLايتاليا به بانك مركزى عراق واريز كرده است .

تس گر سياسى آمريكا هم در كتابش اسامى سيصد شركت كمك كننده آقاى تيمرمن، پژوهش .ليحاتى صدام را آورده استى

كه من اين اطالعات را از كجا آورده بنده و واج مانده بود پرسـيد چـه. زاده در مـستندش مطـرح كـرد گفتم آقاى طالب.امى خدا هاج

شب: گفتم. ساعتى پخش شده !نيم ساعت بعد از نيمه
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كه NGOاز ميان چندين كه جدى با آنها آشنا شده مرتبط با مصدومان شيميايى يكى هست مى ام، و واقعاً تر از بقيه فعاليت  NGOكند

و كمك يعنى از رانت. است و ارگانى استفاده نمى ها و علنى دولتى در امـروز مـى. دبير آن خـودش شـيميايى اسـت. كند هاى مخفى گفـت

كه تهيه كرد مالقات با يكى از مسئولين ليست برآورد خسارت .ه بوديم، خواندمهاى جنگ را

.ما هم يك برآورد خسارت پس از پذيرش قطعنامه ارائه كرديم: ايشان گفت

كه قدش به تدريج از پدر ويلچرى مى مى گفت پرسيدم براى آسيب روانى جوانى  زند چه قدر خسارت محاسبه كرديد؟ اش باال

كه با هر حملهى شيميايى صدمات خانواده مى ها را به هم د چند دالر نوشتيد؟ريزنى تنفسى

چه مبلغى در نظر گرفتيد؟ براى شكست روحى مادران مفقود  االثرها پس از اعالم آخرين مراسم تشييع شهداى تفحص
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و پس از ماه باالخره هفت و وام، خان را پشت سر گذاشتم و ضامن و قرض كه ها نگفته بودمبه بچه. را تحويل گرفتم206ها دوندگى

بى. هيجانش بيشتر باشد  كه نشستم با داخل ماشين و نيم گذشته كه طى يك سال به شـهادت206درنگ ياد چهار جانباز قطع نخاعى افتادم

مى. رسيدند و در كشور ما ماشين مسابقه دهند بـه جانبـازى كـه در كنتـرل همه جاى دنيا ناتوانى جسمى، ممنوعيت رانندگى را در پى دارد

د مىويلچر هم .شود چار مخاطره

كه رسيدم آهسته وارد شدم تا خبر را ناگهانى بگويم ! گيـره نفس بابا مـى! سينما ممنوع«: ها با مادرشان شدم متوجه دعواى بچه.به خانه

مى هواى شرجى شمال، نفس! اسكى؟ حرفش رو نزن!شه كوهنوردى، نمى! ازدحامه! بازار، شلوغه! خطر داره! استخر، ممنوع فصل!رهآ تنگى

»!تونه بياد بيرون افشانى، بابا نمى ها، فصل گرده بهار توى طبيعت، زير درخت

كه دخترم هم با همان لحن كودكانه حرف سل! اون روز بابا اومده بود دنبالم، ماسك زده بود، بيتا گفت، ببين«: هايش را قطع كرد بابات

كهو مادرشا» داره؟ من گفتم سل چيه؟ مامان بابا سل داره؟ »بيتا كيه عزيزم؟«:ن خنديد

و آهسته از خانه. افتاد چنان وارفتم كه سوييچ ماشين داشت از دست مى كه حالم پس از ده، بيست دقيقه. بيرون رفتم به خودم آمدم اى

به خانه بازگشتم جا آمد با جعبه  و همه را دعوت كردم بيايند پايين ماشين.ى شيرينى شـايد بـه. نو رسيده را بينند اما اين بار اول زنگ زدم

.مدد كولرش، مسافرتى برويم
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مى خانم و سوار ماشين بشود در راه سرش را تكان كه از در سالن عروسى خارج شد تا بيايد دوسـتت پرسيدم چيه؟ گفت براى. داد ام

بو.و ديگر حاضر نشد چيزى بگويد! متأسفم احمد از دوستان زمان جنگ اسـت كـه در شـاخ شـميران.دظاهراً از همسرش خوشش نيامده

و درد شديد ريه است اش سرفه مشكل عمده.ى تنفسى يا تنگى ناى نيست مشكل او حمله. شيميايى شده است  هر چند ماه. هاى خون آلود

لكه  مى قهوه هاى يك بار هم مى اى سراسر پوست بدنش را به خود خوب و پس از چند روز خود همسرش هم دختـر معـاون. شود پوشاند

و نيمى از عمرش را در كشورهاى اروپايى گذرانده است يكى . از وزراست

و ما هنوز در نوبت هستيم تـا كـادوى ازدواجـشان را برايـشان ببـريم كـه خبـر داد، دارد طـالق هنوز يك ماه از عروسى شان نگذشته

شب توضيح زيادى. گيرد مى يكى از مى نداد، اما ظاهراً در كه خون باال مى ها خـواهم بـا تـو من نمى! مردنى: گويد آورد سركار عليه صراحتاً

مى! زندگى كنم مى بعد هم او را كتك و در بالكن حبس مى حال بنده. كند زند و غيرهى خدا وخيم و بيمارستان و اورژانس .شود

به آن رضايت داشتند عملى شود كه دو طرف و اآلن. يك سال گذشت تا طالقى  با خواهر يكى از شهداى كـربالى پـنج ازدواج كـرده

.زند رضايت در وجودش موج مى

مى رسد ما بچهبه نظر مى و بدحال بدقلق. آوريم هاى شيميايى خيلى از همسر شانس هـاى شـيميايى چنـان همـسرانى تـرين بچـه ترين

كه مثال زدنى هستند .نصيبشان شده

تو تمام پزشكان درمان مى گر ما در اروپا آن. ها با همسرانشان به سفر بيايند كنند بچه صيه و ثابـت حتى يكى از ها آمار عملى گرفته بـود

و همراهى همسران بچه  به حضور و موفقيت عمل بستگى تام و بهبود سريع و مـسئول خانـه كرده بود كوتاه شدن دوران نقاهت ى هـا دارد

كه امكان سفر براى .همسرانشان وجود دارد، محروم نمانندجانبازان را متقاعد كرد كسانى

مى وقتى فكرش را مى مى كنم، وضعيت همسر سيد جالل سعادت را مى بينم، همسر شهيد كالنى را بيـنم، بينم، همسر نادعلى هاشمى را

.پرسم، ما جانبازتريم يا همسرانمان از خود مى
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.مان به شدت مديون همسرانمان هستيم ديدم همه. كردممىامروز داشتم در مورد همسر جانبازان شيميايى فكر

به خواستگارى كه مىمى. اش آمدند سيد جالل !ولى باالخره به چه كسى بله گفت. شوم گفت وبال همسرم

كـس مـوقعيتش را درك زندگى كردن با يك جانباز شيميايى كـه هـيچ. واقعاً معجزه است. شان يك فيلم استتك از خودگذشتگى تك

.كندمىن

چه برسد روحيه ها نمى مردم جسم شيميايى را شناسند، و پله برايشان ممنوع است،. توانند نفس بكشند در هواى آلوده نمى. شان دويدن

مى در محيط و قليان، جان و يا نزديك دود سيگار و سينما و مترو .دهند هاى بسته مثل اتوبوس

ب توانند سرفه ديگران هم نمى و .وى دهان ايشان را تحمل كنندهاى خلط دار

شب هيچ كس نمى مى داند يك جانباز شيميايى .كند ها را چگونه صبح

چه؟ نمى كسى و عمل جراحى ماهانه يعنى و قرص و مصرف چندين اسپرى و دستگاه بخور سرد و نقل كپسول اكسيژن  داند حمل

و هزينه فهمد اضافه شدن استرس كسى نمى و ويزا به استرسى هاى سفر خارجى و درمان در كشور خارجى و اقامت و سفر هاى كـار

و فرزند يعنى چه؟  زندگى

مىو اين همه را جانباز نيست كه تحمل مى .كند كند، همسر جانباز است كه صبورانه تحمل
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ب قطع نخاعى. هاى شيميايى هم داستانى شده است شهادت نوبتى بچه و ديگـر جانبـازان هـم امـا شـهادت. شـوند عـضاً شـهيد مـى هـا

.ها بازتاب عجيبى پيدا كرده است شيميايى

و از طرفى متوليان امر جانبازان مراقبند موضوع شهادت از حالت از يك طرف تلويزيون سعى دارد مرتب خبر شهادت بچه ها را بدهد،

به درز كردن نارسايى بى حماسى و و كمبودها .ها منجر نشود توجهى ها

مى پزشكان مىمى. كنند هم اين وسط اصل قضيه را انكار هم. گيرند گويند پنج درصد جانبازان شيميايى سرطان پنج درصد مردم عادى

.هاست اين ديگر از آن حرف. گيرند سرطان مى

مى خانواده دى، منتظرنـد از زيـرى شـدي با هر تماس تلفنى، يا هر زنگ در، يا هر سرفه. زنندى جانبازان شيميايى هم اين وسط بال بال

.نظر بنياد جانبازان بروند زير نظر بنياد شهيد

!گفتم شيمياييه! مريض بيمارى ريه دارد؟ نفهميد خودم هستم: رفته بودم داروخانه، خانم دكتر پرسيدند

نه؟! ها كارشون تمومه اين! بيچاره: گفت
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خـواهم مـى. انـد مانده از خاطراتى اسـت كـه همـه سـوزانده شـده هاى گوناگون، تنها صفحات باقى اين صفحات جدا شده از دفترچه

.خاطرات همسرم را با اين صفحه كامل كنم

و حال عمومى به صرافت افتاده بود تمام بدهى يك ما پيش همسرم حميد كه تازه از آلمان بازگشته بود هايش را بدهـد اش خوب بود،

ردو امانتى  و كار عقب مانده ها را شد نمى! اى در زندگى نگذارد كند كه حالش بد به خانـه رسـاندم. دانستم چرا؟ روز پنجشنبه بود خود را

به بيمارستان رفتند. دو ساعتى منتظر آمبوالنس شديم  كه او هم جانباز است چنـد سـاعتى در اورژانـس. باالخره همراه دوستش دكتر امامى

و حالش وخيم بى.شدتر معطل شدند و صبح روز بعد بدن به بخش بردند به من تحويل دادند او را .جانش را

به خودم بيايم كه بداننـد بـيش از ده سـال. يك هفته طول كشيد و بدون اين و جو كردم، شنيدم بدون دانستن سوابق شيميايى او پرس

مى  به زندگى خود ادامه ! اش معلـوم اسـت نتيجـه. اى از نـاى او رد كننـد انـد لولـهدهدهد، با ديدن تنگى نفس، سعى كـر است با ناى متورم

و باالخره شهادت و خفگى ناشى از پر شدن ريه از خون .خونريزى

و. هايش مستند است تمام نوشته. فرستم اين يادداشت را به همراه خاطراتش برايتام مى شايد مرورى باشد بر بيش از بيـست سـال درد

مىرنجى كه هزاران مصدوم شيميا .كنند يى غريبانه تحمل




