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 قاتلین
 

طفولیات ریایار نید او راود و     ، کاه رارا م در   را ر زناده یای شی ای   یا خاخود لحظاا    ذهندر میکنم  سالهاست کوشش
ساا  او  کودتااک کمونییاثی  اور راود و او      . ت ور کنم راقی مانده اند نیدمهنوز هم رعد از یذشت سالها ه ها ش خاطر

آنها ی که او را راا   مییواهم ردانم. یناه اش چه رود؟ مقاومت در مقارل ظلم و سثم. ررده رودند خانه شب از هاک را نیمه
جاددا    ذهان ا ان   چاه ککار، ت اور   اا هقیاده در      ؟ی رودناد چاه کیاان   سه همراهش در کشاثاریاه پللررخای از راین رردناد    

 انیاانها را رادو    و نماوده وجادا  شاا  را ز رپاا     کاه  میگذشات؟ چاه خیاالی راه آنهاا اجاازه میاداد،        رسااند  قثال   هنگام راه 
 ا ت میکنند؟حک خو ش "نامه هاک کار"از  آنها محکمه از رین ربرند؟ کجا شدند ا نهمه قاتلین؟ آ ا و تحقیق

 از خااود آنهااا ریاایار جالاب رااود کاه   جنا اا  روراارو شاده ام، ولاای   در ارتکااا  لخذ اد انیااانهاک  ار چااه مان چنااد راار راا  ایا 
دانشامند آلماانی     رااور راه  . نمیشاد  د اده در ظاهر شاا    و جنا ثکار هیچ نشانه اک . نشا  میدادند "رکثار نیو و مولد "

Jan Philipp Reemtsma  ناو  خاود   هام  ررارار در  را اساثفاده از خشاونت و جبار    ئات انیاانها جر  ک ازتعداد ز ااد 
 .ها ا ن اجازه را ردهدره آن حو ، ره شرط ا نکه شرا ط مادارند

 

. جهاا  واور  یرکثاه اسات     میثلا   یوشاه هااک  ر خ درأاکغانی نبوده و درطو  تا  ۀکدام پد دانیا   رساند  ره قثل البثه
 م ناا  They would never hurt a flyراه نشار رسایده اسات و     ۲//۹ساا   کاه در  آلماانی کثااری    ۀپیش ترجما  کچند

 . ردسثم رساید  ،حکا ت میکند جنا ا  در  ویوسدو اک سارق نوشثه شده و از   Slavenka Drakulicره قلم  دارد و
. مبااد  یرد ااد ی در طااو  چناد سااا   کبااره رااه جهانم   رعااد از ماره رهباار و تحاوا  در اروپاااک شارق    واحاد کشااور ا ان  

 رودند نیو خو شاوندک و همیا گی طحثی داراک رواردم تا آ  که  ا نکشور اقوام میثل   که  هیرکس ت ور نمیکرد
 اردوککثااا ، از سریذشاات  ااو هیااکر    ریشاای ازدر . رر ینااد منااد هقااده ا مثاال وحشاای  کااد گر  رااااک رااه  کباااریی 

Serbia و  وندشا  پیادا  هام کیاانی   اکغانیۀدر جامع ره امید آنکه . چند سطر آنرا ریاورم ذ ًدکنم می کوشش.  اد شده رود
 کاه  تضامین کارده نمیثواناد    کسهایر  ز ارا . میشاد  کنونی درسای تا رراک نیل  کنندهنگام جنگها حکا ت از چشمد د شا  

 .در اکغانیثا  در سالهاک آ نده تکرار نیواهند شد یذشثهکشثارهاک 
 

 Drazen Erdemovic یک روز زنده گی
 

در آغااز حرکات از   . رساید  Branjevo ۀمیرها  راه  د خاو هماراک واولی نظاامی     Drazanحوالی سااهت چهاار واب     
در طاو  تماام راه    Brano Gojkovicقومندا  شاا   . انثظار شا  را دارد ۀقراریاه ررا شا  یفثه نشده رود، چه وظیف
واولی دهام   . قومنادا  خاوش در   نیاماد    ۀا ان رو ا  . کجا میروناد  که ش نمیگفتدر سرو س خاموش نشیثه و ره هیاکر

معموًا وظا   مشیص رراک کش  حرکا  دشمن  ا ماا ن یاذارک سااحه می او       Srpskaهورک کش  قواک جم
موجود ات مهماا    . امروز اسارارآمیی راود   ۀمگر وظیف. یا  رااک آنها رحث میشدئجی آخر ن را ره ههده میگرکت و تا

. ار در آنجاا راه نظار میرساید    ده رهها تنها  و پکهنگام رسید  ره کارم خو. ز اد رراک سدح خفیفه  و چیی هجیب رود
در   راه میرهاه هااک دور، راه جنگال و کوهاا       . ایر چه هنوز پیش از ظهر رود، ولی هوا رییار یرم راه نظار میرساید   

زمانیکاه از دوش رریشاثه، خاود را    . ا ن محیط او را ره دورا  طفولیت اش اناداخت . رییار ز با رود منظرۀ . نگاه کرد
 .ررآمده، ره  و رادنجا  سرخ چو مییداز آ  . در آ  سرد میآنداخت

 

: ، همارزم کرواتای اش پرساید   Ivanاو از . را آتاش زد  یساگرت . نیاماده راود   Branjevoمگراو حاا راراک آرباازک راه    
پر از شابنم در  ۀ در   چییک نگفت و رااک سبی! رییار پرسا  نکن: منثظر چه هیثیم؟ ا وا  ردخوک رود و جوا  داد

چاه میشاد از ا نهماه لبااک هیاکرک،      : ره ککرش یشات . رنگ آری آسما  چشمانش را ررد. شیدز ر  و درخت دراز ک
شاا د ت اور شاود،    . در زنده یی هایچ کاارش سار نمیگرکات    . جنگ، آتشبارک خد  میشد؟ او نمییواست هیکر شود

هادوه رار   . ا نمیشاد مگرهیچ کاار رارا ش آنجاا پیاد    . میماند Tujlaاو را د در .  و قدر  هالی رااک او ت میم میگرکت
او امیاد  . قات راود  ؤرراک او اردو  و راه حل م. سر ، کرووا  و میلمانا  داخل شده رودنداردوک آ  تمام مردها در 

خود آیااه راه دام   ناا مگار رعضای اوقاا  انیاانها     . خارج ردست ریااورد  ره رکثن داشت از ا ن طر ق اسناد ضرورک رراک
 .میاکثند
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ش او ا یاثاده شاد و چهاار طارک    . ک کارد را رااک زمین احیاا  یاکثیده رود،  و تپش کوچک وقثیکه او هنوز رااک سبیه
هماار  اوالی میرهاه     در مقارال در هماین لحظاه  او سارو س     . د گرا  هنوز مثوجه چییک نشده رودناد . را نگاه کرد
از  کماارددنااد و هیااکر دروازه هقااب را راااز کر دو . قومناادا  چنااد حااره کوتاااه رااا در ااور مثبادلااه کاارد    . توقاا  نمااود 

ش را کراماوش نکارد، چاو  در ا ان موقاف او کهمیاد، وظیفاه شاا  چاه          در   د گارهیچ وقات واورت   . ائین آمدسرو س پ
ش راه دنباال  . را پشات سار ریاثه رودناد    دساثها ش  . رلند، ولی رییار اغر راود  مرد قد. رد  در   ره لرزه آمد. خواهد رود

 .را ره میرهه هقب تعمیر رهنما ی کرد و هیکر آنها . پنجاه اسیر د گر روا  رودند
 

مق اد اش از  . میرساند  هنقر اب  ساین زد، کاه   Srebrenicaک ر را راز خواناده، از غیار نظامیهاا   قومندا  همه هیاک
ا ان امار خاوش    . ماا را اد آنهاا را از راین ربار م     : قومنادا  یفات  . اسیرا  میلما  رود، که ره قشو  سررها تیلیم شده رودند

 Pedroتنهااا  ااو هیااکر . ولاای هاایرکس چیاایک نمیگفاات. ک در اکاات نکاارده رودناد دسااثور چنااینحااا  تااا . در   نیاماد 
اساایرا ، پشاات شااا  رااه طااره    . در   مثوجااه شااده رااود، کااه او نشااه رااود   . ریاایارهجله داشاات، تااا اماار را اجاارا نما ااد   

در   احیااک  .  اد شاا د مییواسات چیایک رگو    ، او مارد روک خاود را دور داد   . ودناد سررازا ، در و قطار ا یاثاده ر 
 .نکند غدلبدک کرده، میثرسید، اسثفرا

 

خاود   وقثیکاه او ناید قومنادا     . انیاانها را نمید اد   ۀت کشاثن  کیار  ئا او در خود جر. نی، او ا ن کار را کرده نمیثوانیت
ونت خشا  ارا  طاره او دور داده قومندا  رو ش را راه  . او یفت، من نمییواهم ا ن کار را رکنم. رکت، دسثها ش میلرز د

. ش را تکاارار کنااد، تااا در آ نااده شاااهد داشااثه راشااد آماار مییواساات، او سااینان. رلااد رااود؟ در   ا اان حیلااه را یچاا: پرساید 
هیاثید؟ میدانیاد،    هاوش آ ا راه  . رکقا من نمییواهم ا ن کار را رکنم: در   طره هیاکر د گر نگاه کرده، از آنها پرسید

، ره او نگااه  کردندهیاکر ره او یوش نداده، کوشش . احیاک ترک کردکار را ره ههده میگیر د؟ او در ا ن لحظه  یچ
، رارو پایش   Erdemovicایر تو ا ن کاار را نمییاواهی انجاام دهای     : قومندا  رطور جدک ره او نگاه کرده یفت. نکنند

 او  . شات هکاس العمال قومنادا  را انثظاار ندا     چنیندر   ! ت را ره من ردهسدح! تو هم تیررارا  خواهی شد اسیرا ،
راه  اادش حاد اه اک آماد، کاه  او هیاکر رعاد از         . را یفثن نی از ا ن جنجا  خاد  شاود   که امیدوار روداو لحظه پیش 

در   آنجاا ا یاثاده   . امار را رد میکارد  او را اد او  اجاراک   . من ب تیرراارا  شاده راود    واحب توسطسرپیری از امر، 
ش  اماا خاانم  . ار راه طاره جنگال را کارد    او ککر کار . را نمیشنید شرکاو حثی وداهاک چهارط. رییار میثپید شقلب، ماند

یو ی هیچ هدقه اک ره موجود ات  . نمید د ش د گرقومندا  ره طرک. راره احیاک کردریادش آمد و خود را مجبور و ری
هیااکر  در   در پهلاوک  . او هیاکر را امر ا یاثاده شاد  در پشات زنادانیا ، کاه را اد زاناو مییدناد، داد        . در   نداشت

در حالیکااه اساالحه اش را رطاره  ااو ماارد کهنیاا ، کااه خوشاابیثانه رو اش را د ااده نمیثوانیاات،     . نشاانی  ا یااثاده راود  
حقیقثًا او میثوانیات در راین دو زنادانی کیار     . امکانا  خود ککر کرد ۀرا ری قرارک در رار. ش تییتر شدت، تپش قلبیرک
قومنادا   . او حثماًا رایودک اکشاا میشاد    . هیااکر راه ده تان میرساید     تعاداد از طره د گر. مگر آنها رعدًا کشثه میشدند. کند

آمااد و  اوردر ا ان وقات امار    . نای، او را ااد واحی  نشاا  میگرکات    . حثماًا مثوجاه او شاده، خاودش را تیرراارا  میکردناد      
  آورده ولی هیچ موقف رراک آراماش رارا ش مییار نباود، چاو  اسایرا  تاازه راراک تیرراارا         . ش دور شدپیرمرد از نظر

ا نکاه در   راه کیار     رعاد از . ولای او نثوانیات جملاه اش را تماام کناد     ! هاا  اک لعنثای :  کی از اسایرا  کر ااد زد  . میشدند
رنظار او از  . او کوشاش میکارد، پیار ماردا  را نشاا  رگیارد      . ردو  آنکاه ککار کناد    ،آغاز کرد، هر چند دقیقه آتش میید
آنهاا تنهاا پاانیده دقیقاه راراک کشاثن       : د د، تکاا  خاورد   خود  ره ساهت وقثیکه در . ا نطر ق ضررش کمثر خواهد رود

آنهاا   ارا  کاسایرا  نمیثوانیاثند ریبینناد، چاه چیای     . در هین زماا  سارو س د گارک رساید    . ریش از ش ت نفر ریرچ دادند
ناادانیا  راااک ز  ترحمای او ا اان امار را  کناو    . در   از ا ان حالات خاوش راود    . رخ میاداد، چاو  چشمانشاا  ریاثه رااود    

معلاوم میشاد، درجماف    . ، کاه چشاما  و دسثانشاا  ریاثه نبودناد     ندولی ریودک سرو یهاک پر از اسایرا  رساید  . میدانیت
ماردا  رادو    . نمیثوانیات  آ  پای رارده  هلات   راه ؟ در   راراک چای   ولی ا ن هجله. آورک شا  هجله وور  یرکثه رود

اسایرا  راا آنهام از سارو س پا اا       . و هیااکر میال  را د دناد    داجیا اآنهاا  . چشم رناد میدانیاثند، چاه انثظاار شاا  را دارد     
کارار رااه طاره آ   ااو   . در نید کای میرهااه  او جنگال رااود   . میشادند و اجاازه میدادنااد، مثال حیوانااا  قثال هاام شااوند     

 چنینمگارهیچ اسایر  . نباوه جنگال پنهاا  کنناد    ا اسیرا  میثوانیاثند در چناد دقیقاه خاود را در    . کوشش منطقی معلوم میشد
از دساات  راآنهااا چیاایک . رماناادشااا   کباااره کاارار میکردنااد، میشااد چنااد تاان شااا  زنااده     ۀایاار هماا. را نمیکاارد یوششااک

 یشاا د ا ان ماردا  هایچ احیاسا     . ره تیر رارا  آنها نشود اسیرا  کرار کنند، تا او مجبور که در   امیدوار رود. نمیدادند
. آنهاا اسایرا  جنگای رودناد    . قثل ا ن مردا  کار نادرست رود . قهر رود د گر رااک خود و هیاکر در  . د گر نداشثند
چگوناه میثاوا  وادها ماارد    . وااور  میگرکات محکماه از آنهاا رازخواسات     در ررارار ، را ااد وجاود میداشات  ایار هادالت   

واولی شاا      او روزک راااخره   . خواهناد رراماد  حثمًا نید کا  شا  ره جیثجوک یمشده یا  خود . ریگناه را از رین ررد
 تدر میاا  اسایرا   او مارد تقر باًا ش ا       .سار و واداک راه یاوش در   رساید      در ا ن وقات . خواهد شد شناخثهمجرم 

در ا ان  . من رییارک از سررها را میشناسم": او ادامه داد ".لطفًا مرا نکشید» :ودا زد ررتن داشت لباک خو  که ساله
در   میدانیات، هیااکر او را زناده نیواهناد یذاشات،      اماا  « .من حقیقت را میگو م. لفو  شا  استت شماره هاک ورق
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چرا ا نکار را کرد؟ چاو   . ررد ۀاو ا ن مرد را ره یوش. ریاطر که میثوانیت رحیث شاهد جر ا  کشثار را حکا ت کند
د ده میشد، ا ن مارد هایچ امیادک    . او مثل د گرا  مره را خاموشانه نمیپذ رکت. ه رودت ا ن مرد تعجب کردئاو از جر

راااک ماا، انیاانهاک هاادک،     . ما همه ـ میلمانا ، کرواتها و سررها ـ  سالها  کجا زنده یی کرد م » : اما میگفت. اشتند
له را ئکیای رارا م میا    کااش رلی، چه شد  کباره؟ : چه واقف شد؟ چرا اجازه داد م ا ن همه واقعا  رخ دهند؟ در   یفت

در   کهمید، را ا ن مرد  و . و خانمم سر  است. مه کروا  هیثممن نی! واض  ریازد؟ من هم از تو ز ادتر نمیفهمم
را  کپس چطور میثوانی در ا ن اور  همراو  کاار   : مرد از او پرسید. مدارا در مقارل اقوام د گر: چیی مشثرک دارد

راه ماردک   اما چقدر احمقاناه راود، همراو  جملاه را     . رکنی؟ در   میثوانیت تنها ره او رگو د، که انثیا  د گرک ندارد
در   میدانیات، تنهاا جارم ا ان مارد      . مگر ا ن  او حقیقات راود   . رعد زنده یی خود را از دست میداد اتییفت، که لحظ
. در ا ن موقاف واحبت در   راا مارد قطاف شاد، چاو  هیاکر د گار آماد و او را کاش کارد            . د گر رود قومتعلق ره  و 

 . یثه کندهنت را ر: جوا  داد Ivan. نی، او را نکشید: در   یفت
 

، پهلوک میگرکتدر اوا ل در   هر سه دقیقه تفر   کوتاه . نمیثوانیثند یرکثههیاکرهیچ وقفه . نید کهاک شام شده رود
ش حرکاات .  ن کار را کرده نمیثوانیات مگر حاا او ا. نو  یر ی رود ا ن کار  و. ی در میداد، سگرتمییدتکیه  یدرخث

را پاااک نکاارده رااود، ماارد  شو هنااوز کااه هاارق. نشااا  میگرکاات و کیاار میکاارد ااو نفاار را  ۀاو کلاا. خودکااار شااده رودنااد
ماادرش  .  کنو  روک در کضاا در   را ریااد ق ااری اناداخت    . در تاریثا  اشها زود خرا  میشوند. زانو میید کد گر

 دۀپر اامثوجااه رنااگ و رخ  Ivan. آورد مگاار او همیشااه تیاار خااود را ماای . او را در طفولیاات رااه ق اااری روا  میکاارد 
معلوم میشد، . رعد از نوشید  چند جرهه شرا  حالت در   خورثر شد. پیش کرد را ررا ش  در   شده و روتل شرا 

در حاالی کاه او از روتاال   . چناد لحظاه در   از سادح خااود رادو  تفکار کیار میکاارد      . الکهاو  او را مد مثار سااخثه رااود   
 چشما  پیرک ریثه نشاده رودناد، و  . می آمدو س پائین شرا  مییورد، از ز ر چشم مثوجه پیر جوانی شد، که از سر

انادام جاوا     ۀنیما . ایار چاه او ساویند خاورده راود، راه واور  اسایرا  نگااه نکناد          ، در   میثوانیت چهره اش را ربیناد 
 چشامانش . دها نگاه کارد اجیاپیرک او  ره هیاکر و رعد ره . او شا د پانیده ساله  ا حثی جوانثر روده راشد. ررهنه رود

در   راا خاود آهیاثه    . درک کارده نمیثاوا نیات    وکشیده شده میرکثند، تو یو ی همرو  وحنه هاک دلیراش را کهمیاده  
هنگامی که اسیرا  پیش هیاکر زانو مییدند، در   وداک پیر رره را پایش از  ! اما او  و کودک است: زمیمه کرد

هاک شده رود، که درآنها مردها راراک زناده ماناد  خاود     در ا ن روز در   شاهد وحنه ! مادر! مادر: قومانده کیر شنید
. د گارا  دشانام میدادناد   . ره هیاکر وهده پو ، موتر و خانه داده میشاد . یثند مثل کودکا  الثماک نموده حثی اشو میر

ایار چاه پیارک چناد     . میشاوند ریادار   وحشاثناک از خاوا    وقثای مثل کودکا ،  ،ولی ا ن پیرک مادر خود را ودا میید
 غرار دوم در   دلبد شاده و را اد اساثفرا   . خواهد شنید وداک او را ککر میکرد کهه رعد کشثه شد، در   هنوز هم لحظ

 . میکرد
 

از ساااهت ده وااب ، ز اار آکثااا  داغ . تکیااه زد یبااود، در   رااه درخثاان خباارکساارو س تااازه  رااود کااه از رسااید  ماادتی
تماام ا ان جر اا  ککار نکناد؛ هایچ        ۀ؛ در رارره اسیرا  نگاه نکند تا  میکرددر تمام ا ن مد  کوشش . ا یثاده کیر میکرد

ککار  او خاود را مثال  او ماشاین     . حاا او مبد  ره  و چو  خشو و ری احیاک شده رود. ره خود راه ندهد یاحیاس
رعاد  رعد از ساهت ساه  . دور نگاه کند ۀاو کوشش میکرد، ره  و نقط. کندمیکیر داراک دسثی روده و مکررًا  که میکرد

 .را نیاوردندیی کد گر . از ظهرهمه چیی خاتمه  اکت
 

کای آنهاا را راه خااک خواهاد ساپرد؟       . د راود اجیا اتعمیار پار از    در ررارار میرهاه  . اخره هیاکر منطقه را رها کردناد ار
 .روز نفس همیق کشید آ او رراک اولین رار در. وظیه او خاتمه  اکثه رود. مگر ا ن د گر کار در   نبود

 

کر جیبهاااک اچطااور هیاا داشاات خیااره شااد و رااه  اااد آورد کااه  دساات ۀ کااه درقهااو ه پیالااۀراا ی،از ماادتی در رسااثورانثرعااد 
او میدانیات، ا ان روز هیروقات از  اادش     . مای نوشاید  و قهاوه   منکر یات در   راه آنهاا   . اسیرا  کشثه شده را میپالیدند

 .نیواهد رکت
 

 برابار در و ایساتاد  وی  ،Srebrenicaنادا  قا ای سارر در    جنارا  الددیا ، ق ال   گرفتااری قابل یادآوری است، باا  
خلی در ی گ سدویای سابق یکی از آخرین الجرالین جنگهای دا ۱۱۲۲بین المللی هاگ به تاریخ س م ج    ۀالحکم

  .استندهن ز هم آزاد  نچندا  بزرگ جنگی سفانه بسیاری از الجرالینأالت. درآالدقان    به چنگ
 ا ا  پ 

 


