
 فريده شافعي

جنگ تحميلـي  . ، يك روز معمولي در شهر سردشت در شمال غربي ايران بود1366روز هفتم تير 

امـا در ايـن   . كه حدود هفت سال قبل شروع شده بود، هنوز در مناطق مرزي ايران ادامه داشـت 

و  ها بسـته شـده   مدرسه. دادند منطقه مسكوني، مردم به زندگي عادي خود در تابستان ادامه مي

اگر جنگ را در مناطق جنگي در نظر نگيريم، در سردشت همه چيز بـه  . تعطيالت فرا رسيده بود

 . آمد نظر خوب مي

هـاي خـود را فـرو     بود كه هواپيماهاي عراقي به باالي شهر رسـيدند و بمـب   4:30ساعت حدود 

  .به اين ترتيب اين شهر و زندگي مردم آن براي هميشه عوض شد. ريختند

وسـيله صـدام   به كه  -سردشتكيلومتري  100در حدود  –ا درباره شهر حلبچه در عراق مردم دني

 را اما عده كمي هستند كه ماجراي ترس و وحشـتي . اند بمباران شد، شنيده 66حسين در اسفند 

 . دانند كه مردم عادي سردشت پشت سر گذاشتند و قرباني همان سالح شدند مي

شيميايي سردشت، خانم فريده شـافعي تحربيـات خـود را از     وهفتمين سالگرد بمباران در بيست

 .كند ديدگاه يك زن براي ما تعريف مي

خانم شافعي تا آن زمان تمام زندگيش را در شهر سردشت زندگي 
او بيست و هفت ساله و صاحب سه دختر بود و به عنوان . كرده بود

 . كرد معلم در مدرسه تدريس مي

مناسـبت آغـاز تعطـيالت تابسـتاني بـه      خانم شافعي در آن روز به 
و ناهيـد  ) ساله 3(، شهال )ساله 7(دختر خود يعني شبنم  3همراه 

همسـر او،  . براي عصرانه به منزل خواهر خـود رفتـه بـود   ) ساله 2(
هاي اطراف  آقاي محمدرسول شيخي هم به همراه دوستانش به تپه

 .آمد يهمه چيز به نظر خيلي خوب م. شهر رفته بود تا قدم بزند

هاي معمولي عـادت   مردم سردشت تا آن زمان ديگر به صداي بمب
 10مناطق جنگـي در   رها و انفجارها كه د صداي توپ. كرده بودند

 خانم شافعي در موزه صلح تهران . يادآور ادامه جنگ تحميلي بود شدند كيلومتري شهر منفجر مي
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. يي در سردشت بـود شيميا  هايي در مورد احتمال استفاده دولت عراق از سالح زمزمه«: گويد خانم شافعي مي
گنـاه مـورد حملـه قـرار      كردنـد كـه مـردم بـي     مردم باور نمي. داد ها نمي ولي هيچ كس اهميت زيادي به آن

 ».بگيرند

شافعي بـه يـاد    مخان. شود پاك نميگاه از ذهن او  ولي ناگهان بمباران شروع شد و خاطرات اين بمباران هيچ
مردم سردشت بـه بمبـاران معمـولي عـادت     . يلي ترسيده بودندها افتاد، همه خ زماني كه بمب«:آورد كه  مي

كه در امان باشند به آن طبق عادت همه مردم براي . داشتند، ولي هيچ كس انتظار حمله شيميايي را نداشت
كه در صورت  بودندهايي كه قبال از سوي دولت پخش شده بود گفته  در جزوه. ها رفتند تا پناه بگيرند زيرمين

بـراي همـين   . توانستيم كاري كنـيم  ولي ما از شدت ترس نمي. شيميايي به مناطق مرتفع برويد انجام حمله
 ».همگي به زيرزمين پناه برديم

كند و به همـين   تر است به سمت پايين حركت مي گاز خردل كه از هوا سنگين. اما اين كار كامال اشتباه بود
كم خانم شافعي و  در ميان اين ابر از گاز خردل، كم. وددليل هم در زيرزمين مقدار زيادي از گاز جمع شده ب

شـافعي   مخـان . ها و پوستشان شروع به سوزش كرد و ديدشان تار شد دخترانش شروع به سرفه كردند، چشم
بـا كمـي آب كـه در    . هـا گشـت   كه به شدت نگران دخترانش بود، به دنبال راهي براي كمـك يـا نجـات آن   

 . خود را گذاشته بود تاثيرولي ديگر دير شده بود و گاز خردل . ا را شسته زيرزمين وجود داشت صورت آن

ها  اما وضعيت همگي آن. ها را به خانه برد اش شده بود، به دنبالشان رفت و آن آقاي شيخي كه نگران خانواده
يج بـدتر  كند، به تـدر  معموال بعد از حدود دو ساعت بروز مي كه عوارض گاز خردل. شد تر مي هر لحظه وخيم

 .شوند تر ظاهر مي شده و عوارض وخيم

انگار . توانستم چشمانم را باز كنم ديگر نمي«:گويد  خانم شافعي مي 
دخترانم هـم درد زيـادي داشـتند و    . سوختند چشمانم از داخل مي

او خيلي كوچك بود . وضعيت ناهيد از همه بدتر بود. كردند گريه مي
من تحمل . كرد و فقط گريه مي دانست چه اتفاقي افتاده است نمي و

 ».نداشتمها را  گريه آن

سوخت، به  بر روي پوستشان كه ابتدا مانند قرار گرفتن در آتش مي
تنفسشـان دشـوارتر و    .هاي بزرك و دردناكي ايجاد شـد  ريج تاولدت

 . حالت تهوع شديدشان شروع شد

ها  آنها نكرد،  بعد از اين كه ويزيت اوليه در بيمارستان كمكي به آن
 اهللا خانم شافعي، شبنم و شهال در بيمارستان بقيه



كه وضعيتشان بسيار وخيم است و امكانات تبريز برايشان كـافي   گفته شدها  جا به آن به تبريز رفتند و در آن
 .نيست

چهـار   .حمله شـيميايي را تجربـه كـرد    ،نفر جمعيت داشت  12000در آن بعد از ظهر ، سردشت كه حدود 
در منـاطق پرجمعيـت شـهر فـرود      بودنـد  گوگردي كيلوگرم خردل 250بمب شيميايي كه هركدام محتوي 

 .هاي اطراف شهر خوردند سه بمب ديگر نيز به باغ. آمدند

نفـر   20در ساعات اوليه بعـد از حملـه   . در همان لحظه در معرض گاز خردل قرار گرفتندنفر  8000بيش از 
زشـكي  نفـري كـه بـه خـدمات پ     4500از . عد هم صدها نفر ديگـر از دنيـا رفتنـد   بدر روزهاي . كشته شدند

خانم شافعي و دخترانش هم در ايـن  . نفر را با هواپيما به تهران منتقل كردند 600تخصصي نياز پيدا كردند، 
 . دسته بودند

ها كه انتظار حمله به مناطق مسـكوني را   بيمارستان
نداشــتند، ناگهــان بــا خيــل عظيمــي از مصــدومان  

كــه عــوارض وحشــتناكي  شــيميايي مواجــه شــدند
گاه تهران، مصدومان از جمله خـانم  در فرود. داشتند

 مشـخص شافعي و دخترانش به واحد ترياژ رفتند تا 
شود كه هر مجروح با توجه بـه وضـعيتش بايـد بـه     

خانم شافعي، شهال و . كدام بيمارستان فرستاده شود

امـا شـرايط   . اهللا برده شدند شبنم به بيمارستان بقيه
ناهيد به شـدت وخـيم بـود و بـه همـين دليـل بـه        

 . پدرش هم به همراهش رفت. مارستان امام خميني فرستاده شدبي

. ها تحت درمان قرار گرفتنـد  ها و سوختگي تاولشديد، خانم شافعي و دخترانش به خاطر با وجود درد بسيار 
هـا   توانم بگويم وقتي صداي فريادهـا و گريـه شـهال را موقـع درمـان سـوختگي       نمي«:گويد  خانم شافعي مي

توانسـتم او را   كه حتـي نمـي  من در تخت كناري او دراز كشيده بودم، در حالي . ي داشتمشنيدم چه حس مي
توانيد تصور كنيـد يـك مـادر در ايـن      مي. آمد نمي شنيدم و كمكي از من بر اش را مي ببينم، تنها صداي گريه

 »زمان چه حالي دارد؟

 نقشه محل قرارگيري سردشت و اروميه



به تهران، همسر خانم شافعي بـه ديـدن    چهار روز بعد از ورود. روزهاي بعدي هم اين درد و رنج ادامه داشت
خانم شافعي كه تعجب كرده بود، مرتب از او سـرغ ناهيـد را   . اهللا آمد همسر و دو دخترش در بيمارستان بقيه

 . رفت اما آقاي شيخي از پاسخ دادن طفره مي. گرفت مي

يمارستان ديگري منتقل زماني كه به خانم شافعي گفتند شهال هم بايد براي دسترسي به تجهيزات بهتر به ب
اما همسرش با او . در ابتدا مخالفت كرد كه دخترش را از او جدا كنند و اجازه نداد. شود، او بسيار ناراحت شد

 او توان براي كمك به صحبت كرد و او را قانع كرد كه شهال بايد منتقل شود و اين بهترين كاري است كه مي
 . مفيد منتقل شد سرانجام شهال به بيمارستان. انجام داد

پزشـكان ديگـر كشـورها هـم     . بعد از حمله به سردشت مردم زيادي براي كمك به مجروحان بسـيج شـدند  
آمادگي خود را براي كمك اعالم كردند و بسياري از مجروحان براي درمان به كشورهاي اروپايي مثل آلمان، 

شد قرار است به همراه دخترانش به اسـپانيا  به خانم شافعي هم گفته . هلند، بلژيك و اسپانيا فرستاده شدند
 . فرستاده شود

من به پزشكان گفتم كه تا زماني كه هر سه دخترم با من نباشند سوار هواپيما «: كند خانم شافعي تعريف مي
ها خواهد پيوست، خانم شـافعي   در فرودگاه به آن گرچه پزشكان به او قول دادند كه شهال حتماً» . شوم نمي

 .كه او را نديد، نگران بود و مطمئن نشد تا زماني

من خيلي اصرار كردم و گفتم اگر شهال در فرودگاه نباشد، امكان ندارد كه سوار «: دهد خانم شافعي ادامه مي
 .خوشبختانه شهال هم در فرودگاه به مادر و خواهرش پيوست و همگي به اسپانيا اعزام شدند» .هواپيما شوم

ــكا   ــان پزش ــا آن زم ــون ت ــوز چ ن هن
ــرده     ــد نك ــتن ناهي ــحبتي از پيوس ص

سيد كه ا پره بودند، خانم شافعي از آن
هـا خواهـد آمـد يـا      آيا ناهيد هم با آن

 . خير

شوهرم به من «: گويد خانم شافعي مي
گفت كه وضعيت ناهيد خيلـي وخـيم   

از دسـتگاه جـدا   تـوان او را   است و نمـي 
 من خيلي مشكوك بودم، مخصوصاً. كرد

خـانم  » .ولي هنوز اميدوارم بودم كه خوب بشـود . هاي بدي درباره او ديده بودم ش هم خواباين كه شب قبل

 بازديد مقامات خارجي از مصدومان شيميايي شهر سردشت



كه يك بيمارسـتان ارتـش بـود،      گومز اوالشافعي معتقد است كه در اسپانيا، پزشكان و پرستاران بيمارستان 
اند قرار  ه در جبهه بودهكردند سربازاني ك ها فكر مي آن. زماني كه او و فرزندانش را ديدند بسيار تعجب كردند

فاصله دست به كار شـدند و بـا احتـرام و محبـت بسـيار      الها ب اما آن. ا بروند، نه زنان و كودكانج آناست به 
 . ها را شروع كردند درمان آن

پرستارها بسيار دلسوز و . تر شد ها خيلي راحت در اسپانيا اوضاع براي من و بچه«: خانم شافعي به ياد دارد كه
خواندند و حتي با حقـوق خودشـان بـراي     ها آواز مي كردند، براي آن ها بازي مي نآبا . ها مهربان بودند چهبا ب

هـا تشـكر    طور كـه بايـد از آن   توانم آن وقت نمي من هيچ. خريدند تا خوشحالشان كنند بازي مي ها اسباب بچه
 ». كنم

وقتي . درمان فشرده ، خانم شافعي و دخترانش براي ادامه درمان به ايران بازگشتنددو ماهه بعد از يك دوره 
ها را به خانه خود كـه در   كه به فرودگاه مهرآباد رسيدند، عمه و شوهر عمه ايشان به استقبالشان آمدند و آن

 .دهمان شب شوهر عمه خانم شافعي خواست كه به طور خصوصي با او صحبت كن. تهران بود بردند

كـه مـن و شـهال و شـبنم بهتـر      ام به من گفت كه بايد خدا را شكر كـنم   شوهر عمه«: گويد خانم شافعي مي
او به من گفت كه ناهيد از دنيا رفته است و بهتر است كه ديگـر او را  . من از او درباره ناهيد پرسيدم. ايم شده

 » .فراموش كنم

مدتي طـول  . كند اندازد و شروع به گريه مي ا پايين ميرسد، خانم شافعي سرش ر جا مي  وقتي صحبت به اين
  .گيز خود ادامه دهدنا هايش را پاك كند و به داستان غم كشد تا او بتواند بر احساساتش غلبه كند، اشك مي

چند ماه بعد اين عمل روي چشم راست او . اولين پيوند قرنيه چشم روي او انجام شد ،چهار ماه بعد از حمله
سـه  . د، ولي چندان موفق نبود و باعث شد كه اين چشم او همواره دچار مشكالت بينـايي باشـد  هم انجام ش

سال بعد از دومين پيوند قرنيه چشم، زماني كه قرار بود عمل ديگري روي چشم خانم شـافعي انجـام شـود،    
 .كه او باردار است پزشكان متوجه شدند

ردار بودن من بسيار نگران شدند و سعي كردند مرا قـانع  پزشكان از بابت با«: كند كه خانم شافعي تعريف مي
هايي كه براي عمل  ام و بيهوشي گفتند كه داروهايي تا كنون مصرف كرده ها مي آن. كنند تا بچه را سقط كنم

خواستم يك بچه ديگر را هـم   قبول نكردم چون نميمن اما . ام ممكن است به كودك آسيب زده باشد داشته
 ».از دست بدهم

در . ، خانم شافعي دختر ديگري به دنيا آورد كه او را پريسا ناميدنـد رانجام پس از چند ماه مراقبت پزشكيس
 . رود رسيد همه چيز به خوبي پيش مي اثر اين زايمان، پيوند قرنيه مشكلي پيدا نكرد و به نظر مي
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سور لوتز فريتگ به ايـران  دو سال پس از حمله شيميايي به سردشت، يك متخصص ريه از آلمان به نام پروف
بـر اثـر گـاز    ها را كه  آمد و يك عمل جراحي ليزر را بر روي خانم شافعي انجام داد تا گرفتگي موجود در ريه

وقتي به ما گفتنـد  «: گويد خانم شافعي در مورد اين پروفسور با خنده مي. خردل ايجاد شده بود، از بين ببرد
تعدادي از جانبازان شيميايي را درمان كند، من فكر كـردم حتمـا    كه يك پروفسور مشهور آلماني قرار است

 ».و البته عمل موفقي را انجام داد! ولي او خيلي جوان بود. يك دكتر بسيار پير است

تر كرد، ولي او بايـد بـه يـك زنـدگي      گرچه اين عمل جراحي به خانم شافعي كمك و تنفس را براي او آسان
 .كرد ساز عادت مي ابسته به دستگاه نبواليزر و اكسيژنهاي مداوم و و همراه با سرفه

نشدني  جسمي خانم شافعي به نظر تماممشكالت 
مدتي پيش پزشكان متوجه شدند كه او بـه  . است

سرطان سينه مبتال است و مجبـور شـدند سـينه    
درماني او هم بـه تـازگي    شيمي. چپ او را بردارند
 .پايان يافته است

زنــان «: گويــد ينــه مــيخــانم شــافعي در ايــن زم
محكمي مثل من دوسـت ندارنـد بيمـار باشـند و     
حاضرند هر كاري بكنند كـه سـالمتي خـود را بـه     

ترين بخـش بـراي زنـاني     البته سخت. دست آورند
 ». ها نيست؛ بلكه تبعات اجتماعي آن است مثل من جراحت

خـانم شـافعي   . اگواري داشته استها، اثرات اجتماعي ن هاي مداوم و تغيير رنگ پوست در اثر سوختگي سرفه
هاي مداوم از زني اجتماعي  كند كه چگونه به خاطر سرفه رود تعريف مي در حالي كه در صندلي خود فرو مي

 . گير تبديل شده است و فعال به يك فرد تقريبا منزوي و گوشه

كردنـد   ي به من نگاه ميگاهي طور. ام بود ين چيز براي من، نبود حمايت كامل خانوادهتر سخت«: گويد او مي
، دوسـت نداشـتند كـه بـه     دار مـن  هـاي خلـط   بـه خـاطر سـرفه   هـا   آن. كه انگار بيماري من واگيردار اسـت 

ها چندان احساس راحتي نكنند، امـا بـه    شد آن باعث مي كنم كه وضعيتم من درك مي. ان برومهايش مهماني
توانسـتيم بيـرون بـرويم و مـن      مـا نمـي  . شد ه ميكنند ام بسيار ناراحت اين ترتيب زندگي براي من و خانواده

 ».كردم هميشه احساس تنهايي مي



وضـعيت بـراي   «: دهد رود و بعد ادامه مي رسد براي چند لحظه به فكر فرو مي جا كه مي ه اينبخانم شافعي، 
ن آنـان خودشـا  . وضعيت براي مردان متفاوت است. اند، آسان نيست زناني كه دچار مصدوميت شيميايي شده

 » .خواستند كه به جنگ بروند و خودشان را براي خطرات آماده كرده بودند، ولي ما نه

خـانم شـافعي   . كنـد  براي جانبازان زن دشـوارتر هـم مـي   انتظارات از يك زن به عنوان همسر، روند بهبود را 
نبازان زن چندان ها براي رزمندگان و جانبازان مرد، گسترده و موثر است، اما براي جا معتقد است كه حمايت

و ، آشپزي هاو كمك به درس آن مثل مراقبت از كودكانوظايف مهمي يك زن در جامعه ايراني . تاثيري ندارد
اما او به عنوان يك جانباز شيميايي، قدرت انجام بسـياري از ايـن   . خريد و در كل اداره خانه را بر عهده دارد

 .كارها را نداشت

وقتي من در خانه هستم، انگار بايد تمام كارهايي كه يك همسر سالم انجـام  «: گويد مي اين جانباز شيميايي
او انتظاراتي كـه از او دارنـد،    كنم كه اگر يك مرد مجروح شود، خانواده ولي من فكر مي. دهد، انجام دهم مي

 ».انتظاراتي نيست كه از يك مرد سالم دارند

شوند و به همين دليل هم بايد وظايفي  تر درك مي نباز كماما توقعات جامعه هم چنان وجود دارند و زنان جا
 . شان است انجام دهند و شكايتي نكنند را كه بر عهده

حتي شوهرم هـم  «: گويد خانم شافعي به آرامي مي
هـا و بســتري   دلسـوزي چنـداني در مـورد بيمـاري    

هاي متعدد من نشان نـداد و ايـن بـراي مـن      شدن
 ».خيلي سخت است

مراحل طوالني درمان در تهران تمام  بعد از اين كه
اش ديگر به سردشـت   شدند، خانم شافعي و خانواده

خـانم شـافعي   . بازنگشتند و در اروميه ساكن شدند
كرد كه شـغل سـابقش يعنـي معلمـي را      تالش مي

ادامه دهد، اما همراهي و توجه چنداني به وضـعيت  
 . شد او نمي

اداره آموزش و پروش مدتي بعد از حمله «: گويد كند و مي عريف مياره تب خانم شافعي خاطره تلخي را در اين
من مجبور شدم خـودم بارهـا بـه اداره    . محروم و دور در بخش انزل فرستادمن را براي تدريس به يك شهر 

ري، يـ ها بحث و پيگ سرانجام بعد از ماه» !دهند؟ ها پرسيدم كه واقعا به وضعيت من اهميتي نمي بروم و از آن

، شهال و خانم )خواهر فريده شافعي(فرح شافعي : از سمت چپ
شافعيفريده   



خانم شافعي به يـاد  . آموزش و پروش، گواهي پزشكي كميسيون پزشكان را پذيرفت و او در اروميه ماند اداره
هواي من را داشتند  حتي اين شرايط كاري هم براي من سخت بود، ولي همكارانم در مدرسه واقعاً«: دارد كه

دادند كه من معلـم   ند يا اجازه ميداد ها را انجام مي مثال كارهاي اداري و كاغذبازي. كردند و به من كمك مي
به ايـن ترتيـب خـانم شـافعي     » .ذخيره باشم، يعني فقط وقتي به كالس بروم كه يك معلم ديگر غايب است

 . بازنشسته شود ،توانسته است به عنوان يك معلم

ه، داستان خانم شافعي، داستان زنان مظلوم بسياري است كه از عوارض ناشي از حمالت شـيميايي رنـج بـرد   
 .اند كنند كه فراموش شده احساس مي

زنان نسبت به مردان به حمايـت  «: هاي شيميايي معتقد است كه خانم شافعي به عنوان يك زن قرباني سالح
تر قربـاني زورگـويي و    دهد كه زنان بيش او توضيح مي» .هاي روحي به حمايت تري نياز دارند، مخصوصاً بيش

دهد كه مقامات مسئول بايـد   همين دليل هم خانم شافعي پيشنهاد مي به. شوند رسوم اجتماعي نادرست مي
 . زندگي كنند لبه فكر اين زنان باشند تا آنان بتوانند به راحتي و مستق

شايد دولت بتواند مراكزي را درست كند كه اين زنان بتوانند در كنار هم در آرامـش  «: گويد خانم شافعي مي
فقط كافي است جاي امنـي باشـد   . ك مركز فوق مجهز و پيشرفته نيستمنظور من ي. و امنيت زندگي كنند

 ».كه اين زنان بتوانند در كنار هم خوشحال باشند

هاي زيادي را تحمل كرده است، اما هنوز هم داستان زندگي خود را با اميد  با وجود اين كه خانم شافعي رنج
اربرد د و از دردو رنـج ناشـي از جنـگ و كـ    باشـ  ل آينده آن را به خـاطر داشـته  كند تا نس براي ما تعريف مي

 . دهاي شيميايي درس بگير سالح

هـا و   خـواهم بـه مـردم و سـران دولـت      مـن مـي  «: گويـد  گونه سخن مي شافعي در مورد پيام خود اين مخان
آميـز زنـدگي    ما بايـد در يـك جهـان صـلح    . سياستمداران بگويم كه در مورد عواقب كارهاي خود فكر كنند

هاي شيميايي افزايش  عوارض وحشتناك سالحكند كه آگاهي مردم را در زمينه  نان سعي ميچ و هما» .كنيم
جهـاني بـدون   آرزوي او براي گيرد،  توانايي اين زن ريزنقش و قدرت بيان او كه از قلب او سرچشمه مي. دهد

 .دهد به ما نشان ميهاي شيميايي را  سالح

 

 

 


