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 غوث جانبازترجمۀ 

 

مجاهدی که در آن جمع مسن تر از دیگران بود و همۀ ما را به سوی  بقایای قله ای کوهی که در نشیبی فرو رفته 

 ت داشته اش را باال برده گفت:بود راهنمایی مینمود، کلنگ دس

 " "اینجا... ! 

به ا را سرباز م، این ریش سفید پارتیزان جوانی بود که سرباز ما را به کشتارگاه میبرد. بیست سال قبل از امروز

و تفصیل از آن کردند. اکنون مرد ریش دار ) پارتیزان آنزمان ( با شوق و شعف می جرم  تالش  بخاطر فرار اعدام

را جمع آوری  ها هایشان سنگ گویان به او کمک میکردند و با دست . سایر مجاهدین  بلیسانحه حکایت میکرد

 میکردند. 

 لباس و بقایای استخوانهای فرسوده به نظر خوردند...  از دقایقی بعد پارچه های

سفر میکردم، منجمله  ) افغانستان ( "و من اکثراً به  "آنسوی دریا داز کابل راندنوقتیکه طالبها را  2003در سال 

 بیابم.  ،برای آنکه بقایای عساکر ما را که طی سالهای جنگ با مجاهدین مفقود االثر گردیده بودند

باری همراه با نیکوالی بیستروف در جیپی که به کرایه گرفته بودیم، تمام تنگی پنجشیر را زیر و رو کردیم. نزدیک 

تنگی بغلی به نام  ر نموده و به ت دور خورده، از باالی دریا عبوشامگاهان، در ارتفاع سه هزار متر بطرف راس

 " داخل شدیم. "پریان

چهار بعد از  ساعت حوالی ، خلوت و دور از انظار به حساب میرفت.دور افتیده ر های اینجا، محلی" به معیا"پریان

د و شناختندن نیکوالی او را فوراً " با دیمقصد سفر ما بود رسیدیم. اهالی "پریان" که کز دهکدۀ "پریانظهر به مر

قه منط نیکوالی یک زمانی در این و با حرارت و شعف تمام با او به احوالپرسی پرداختند.  دور وی تنگ حلقه زده

( قوماندان بعدتر او بادیگارد )محافظ اسیر بود و به اصطالح میعاد حبس اش را در همین مناطق سپری مینمود.

ده بودند نام احمد شاه مسعود گردید. نیکوالی به مردهای ریشو که دورا دور او جمع شمشهور در این محالت به 

مجردی آگاهی یافتن از هدف سفرما، یعنی ه این کوهستانی های ریشو بتوضیح نمود.  مقصد آمدن ما را به دهکدۀ آنها

لبته نام آن ا " محمد اسالم آمده اید...... پشت بقایای ر افغانستان همه متفقاً گفتند: "جستجویی بقایای عساکر شوروی د
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به اسیران بالفاصله  در ان ایام معمول طوری بود که . اما در اینجااو نام روسی روسی داشت عسکر طور دیگری بود،

 نام های محلی میدادند. 

 الغرال او س تبار بود. در عین حپسر خوب و جذابی روبه قول اهالی محل قصه از این قرار بود: " محمد اسالم " 

" محمد اسالم  ماید. اما او را دستگیر کردند. "" تالش کرد از اسارت فرار نبود. "محمد اسالم اندام و بی حوصله 

( او را به فرار ترغیب و تحریک تراف کرد که اسیر دیگری به نام "نورهللا" )همچنان روس تبارپس از گرفتاری اع

ر به کوه ها بردند. د ،باال" به را دستگیر کردند او را یکجا با "نورهللا" الممجاهدین پس از آنکه "محمد اسنموده بود. 

پا  " او را ازود با وارد نمودن ضرباتی باالی "محمد اسالم" که جوانی ورزشکار، کاراته باز و بوکسر بآنجا "نورهللا

یا هم امر مجاهدین را عملی میکرد... " بدین ترتیب حیات خود را نجات میداد، شاید "نورهللادرآورد و به قتل رسانید. 

 احتماالً او انتخاب دیگری نداشت، یا داشت؟

 هائیکه اینجا رمه ( را کنار سنگ عظیمی انداختند و خود محل را ترک کردند. بعدتر چوپانجسد سرباز )محمد اسالم

 ای بزهای خویش را میچراندند جسد را با سنگها پوشانیدن. 

 نیست، آسانی کارر کوه باال رفتیم... به طرف همانجا... راه رفتن در کوه در اینگونه ارتفاع در حدود بیست دقیقه ما د

ی عالقمند کا زیر سنگها پنهان خواهند کرد. )همینج میکردم که شاید جان بدهم و مرا نیزفکر  حین باال رفتن یگان بار

ظیمی جدا شده از تن عقله ای   ، من زنده ماندم.( مگر خدا رحمیدن کشان به پائین انتقال دهد...است که جسد را کشا

کوه را که در جستجویش بودیم دریافتیم، سنگ مذکور در نشیبی مهیبی جاگرفته بود و در چهل متری آن جویباری 

.  نزد سنگ خزیدیم. هشت تن از افغان تبارها باریک که از آن بوی مواد فاضل بز ها به مشام میرسید قرار داشت

 ما را همراهی میکردند.  داشتکه صرف یکی شان با خود کلنگ 

دام کست هایشان را باال برده گفتند: "" افغانها دکنید، ما برایتان پول میپردازیم.به ما کمک من خطاب به افغانها: "

 "، بدون مزد. کار خیر است.کنیمپول، پول در کار نیست. ما برایتان رایگان کمک می

افغانها با دستان شان به دور ساختن سنگها پرداختند و تقریباً بالفاصله با پارچه های نیمه سالم لباس از قبیل: جمپر، 

پتلون، دکمه ها... برخوردند. سپس به جمع آوری بقایای استخوانها پرداختند. بقایای استخوانها زیاد نبودند: پارچه 

ر اینجا دمتأسفانه شغالها دانها... افغانها به ما گفتند: "قایای ستون فقرات، انگشت، بخشی از االشه، دنهای جمجمه، ب

 " کار خود را کرده اند...

. رنگ اش پریده بود، تن نحیف او بیشتر جمع آوری استخوانها سهم بگیرد نیکوالی بیستروف در آغاز نمیخواست در

ک آورد و در حالیکه چوب بود. او در گوشۀ ایستاد، سگرتی را از جیب بیرون به یک چوب خشکیده شباهت پیدا کرده

 شکستند، باالخره موفق شد سگرتی را در دهد.  های گوگرد در دستان لرزان اش یکی پی دیگر می

 استخوانها بلند میرفت.  ه به حفر و دور ساختن ریگ و سنگها ادامه دادند. پشتۀ ازدر این میان افغانها بدون وقف

ها یر همین سنگز ،همینجا ،نمی توانم اینهمه را تماشا کنم، من همر و حال گرفته لب به سخن گشود: "نیکوالی با س

 " میتوانستم باشم...
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هوا به سرعت رو به تاریکی نهاده بود و نیکوالی بیستروف بصورت قطع نمیخواست شب را در اینجا سپری نماید. 

 ، و او آرزو نداشت یکبار دیگر اسیر گردد. . وز هم در سلطۀ طالبان قرار دارنداشت که این مناطق هناو باور د

. مردی که کلنگ در دست وقتی هوا گرگ و میش شده ... تصمیم بر آن گردید که از کوه پائین برویم خن کوتاه،س

افغانی  1۵0" به او زدگی نزدیک نیکوالی آمده گفت: "مزد ما را میدهید... داشت و آنرا باال باال میانداخت با خجالت

ه طرف چوپان با نظر محکومانه ب (همانیکه یک زمانی اسیران شوروی را بدرقه میکردسر دستۀ ریش دارها )دادیم. 

 " دمی که پول گرفت، شخصی خوبی نیستاین آنگریسته و وقتی اخیرالذکر باال رفت به ما گفت: "

اما آیا خود همین شخص انسان خوبی است؟ او حاال با تمام قوت به ما کمک میکرد، زیاد قصه مینمود، خود را بسیار 

همین آدم  دو تن از اسیران را به اینجا آورد و معرکۀ اعدام را برپا  سال قبل 20اما دوست و ُپر عاطفه نشان میداد. 

 کرد. 

سر  فطر دیم. در موتر نشستیم و بهر رفتیم. با مجاهدین خداحافظی کرتدرسکوت از کوه پائین آمدیم و به طرف مو

 . را برای گذراندن شب جستجو مینمودیمشیبی حرکت کردیم. باید جایی 

.  از البالی سخنان نیکوالی بیستروف  نیکوالی که اندکی آرامش خود را مجدداْ یافته بود، آن سالها را به خاطر آورد

" میدادند. هیچگونه دوستی در آنجا اصالً به نظر گیر دای نجات جان هایشان یک دیگر را "برمی آمد که اسیران بر

 برد... بجان به سالمت  تادر فکر آن بود  فقط  هر کس هم نمیخورد.

والدیمیر، شما حاال میدانید چرا من از همه دوری جستم و نزد مسعود سپس مرا مخاطب قرار داده گفت: " نیکوالی

 " جا بمانم، فضای آنجا خوب نبود...توان آنرا نداشتم که آن تاب و رفتم؟ دیگر

آیا این حقیقت دارد که انسان در اسارت بالفاصله از بین میرود و یا اگر جان به سالمت ن از نیکوالی پرسیدم: "م

م زندگی غال مثل یک ور میشودو مجب ه باشدوجود نمیداشت برایش و دیگر راه برگشتد ببرد به یک غالم مبدل میگرد

 " کند؟

 "نیکوالی پس از وقفه ای گفت: "درست است، حقیقت دارد

 سپس موتر ما دیر زمانی در سکوت کامل به پیش حرکت کرد، چند ساعت. 

 خداوندا، آیا اینهمه براستی هم با ما اتفاق افتیده بود؟ 

 نوشته: والدیمیر سنیگیریوف 

 ترجمه: غوث جانباز
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