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:یش گفتار کتابپ

گاهی از بیماران خود که از اضطراب ها و دردهاي کوچک و بزرگ رنج ،نویسنده –دکتر فرانکل روانپزشک 

او اغلب می تواند از پاسخ بیماران خط اصلی روان درمانی »چرا خودکشی نمی کنید؟«،پرسد می برند و شکوه می کنند می

که او را به فرزندانش پیوند در زندگی یک نفر عشق وجود دارد.چیزي وجود دارد،در زندگی هر کسی .خویش را بیابد

شاید تنها خاطره هاي کشداري که ،دگی سومی استعدادي که بتواند آن را بکار گیرد؛ در زن،می دهد؛ در زندگی دیگري 

از معنا و مسئولیت ،به شکل یک انگاره استوار ،یافتن این رشته هاي ظریف یک زندگی فرو پاشیده .ارزش حفظ کردن دارد

هستی (نوین »از تحلیل اگزیستانسیالیستی«که تعبیر دکتر فرانکل ،است»لوگوتراپی«هدف و موضوع مبارزه طلبی 

.است)انیدرم

وي مدت زیادي در .شد توضیح می دهد»لوگوتراپی«دکتر فرانکل تجربه اي را که منجر به کشف ،در این کتاب 

برادر و همسرش یا در اردوگاه ،مادر،پدر .اردوگاه کار اجباري اسیر بود که تنها وجود برهنه اش براي او باقی ماند و بس

خواهرش تنها بازمانده این خانواده بود که از اردوگاه هاي کار .آدم سوزي سپرده شدندها جان سپردند و یا به کوره هاي 

؟ در حالیکه همه اموالش را از دست داده بود؛ همه می دانستاو چگونه زندگی را قابل زیستن .اجباري جان سالم بدر برد

او به .برد و هر لحظه در انتظار مرگ بودارزش هایش نادیده گرفته شده بود ؛ از گرسنگی و سرما و بی رحمی رنج می 

اگر کسی .شنیدن دارد،راستی چگونه زنده ماند؟ پیام چنین روانکاوي که خود با چنان شرایط خوفناکی رویاروي بوده است

ز دل واژه هایی که ا.بتواند به شرایط انسانی ما عاقالنه و با دلسوزي بنگرد ؛ این شخص بی تردید باید دکتر فرانکل باشد

صادقانه و ژرف تر از آن است .چون بر تجربه هاي بسیار ژرف استوار است.بر دل می نشیند،دکتر فرانکل بر می خیزد

و کارهایش به خاطر موقعیت کنونی او در .پیامهاي او واالست و ارزنده.کوچکترین رنگی از فریب در آن ببیندکه انسان 



که امروزه در بسیاري از سرزمین ها با الگو »لوگوتراپی«ه کلینیک هاي آوازعلت و به ،دانشکده پزشکی دانشگاه وین 

.شهرت جهانی دارد،به کار می کندآغازبرداري از پلی کلینیک شناخته شده ي عصب شناسی او در وین 

هر دو ،چه.دانسان نمی تواند نظریه و شیوه کار ویکتور فرانکل را با کار زیگموند فروید سنجش و مقایسه نکن

«پریشان کننده را در »اختالل هاي «فروید ریشه ي این .توجه داشتند»روان نژندیها«به طبیعت و درمان آغازپزشک در 

«انگیزه هاي«می یابد که در اثر »اضطرابی را بر چند »نوروزها«اما فرانکل .استآمدهبه وجود »آگاهنا «و »تعارضی»

نتیجه ناتوانی بیمار در پیدا کردن معنا و مسئولیتی در زندگی ،)روان نژندي نئوژنیک(ها را نوع می داند و برخی از آن

امروزه در .»معنا خواهی«در »ناکامی«اما فرانکل بر ،در زندگی جنسی تاکید دارد»ناکامی«فروید بر .خویش می داند

روي آورده اند که مکتب »هستی درمانی«ه و به اروپا روان شناسان و روان پزشکان آشکارا از فروید روي برگرداند

بلکه روش ،یکی از ویژگی هاي دید گنجاي فرانکل این است که هرگز فروید را رد نمی کند .یکی از آنهاست»لوگوتراپی«

به آنان بلکه ،نیز سر ستیز ندارد»هستی درمانی«او حتی با سایر شکل هاي .او انجام داده است بنا می نهدآنچهخود را بر 

.می آیدخوشامد گفته و از در خویشی در 

تا پایان آغازاز آنرامن دو بار در یک نشست .ولی بسیار هنرمندانه و گیراست،داستان این کتاب گر چه کوتاه است

فلسفه ،ستاندکتر فرانکل در جایی از دا.به زمین بگذارم نداشتمآنراافسون آن چنان مرا گرفت که یاراي اینکه .خوانده ام

او آن را چنان مالیم به داستان پیوند می دهد که خواننده تنها پس از به پایان ،خود را به خواننده می شناساند»لوگوتراپی«

رسانده کتاب به ژرفاي نوشته او پی می برد و می بیند که دیگر این بخش از کتاب دنباله داستان سبعیت  اردوگاه هاي کار 

.اجباري نیست

که انسان هنگامی که به ،خواننده فرا می گیرد.واننده از همین زندگی نامه دردناك بسیاري چیزها می آموزدخ

با توصیفی ».چه می کند،چیزي براي از دست دادن به جز بدن مسخره شده ي برهنه اش ندارد«ناگهان احساس می کند که 



زي که به نجات یوح انسان تسخیر می شود، نخستین چر،ی دهدبه ما م»بی احساسی«و »هیجان«آمیختهکه فرانکل از 

پس از آن به کار بستن شگردهایی .کنجکاوي سرد جدا مانده اي است که انسان را متوجه سرنوشت خود می کند،می آیدانسان 

رف ناشی از بی ترس و خشم ژ،تحقیر،گرسنگی .با آنکه شانس زنده ماندن بسیار ناچیزست،براي حفظ باقیمانده زندگی

شوخ طبعی و حتی زیبایی هاي آرام بخش طبیعت مانند یک ،مذهب ،دادگري را هاله هایی از افراد محبوب و مورد عالقه 

.قابل تحمل می کندآفتابدرخت یا غروب 

تی مفید آنها در صور.گمان مبرید که این لحظه ها ي آرامش بخش میل به ادامه زندگی را در زندانی بر می انگیزد

و در اینجاست که ما با هسته مرکزي .بود که بتوانند زندانی را یاري دهند معنایی براي رنج بیهوده خود بیابدخواهند

اگزیستانسیالیسم رویاروي می شویم که اگر زندگی کردن رنج بردن است ؛ براي زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج 

اما هیچ کس نمی تواند این معنا .رنج و میرندگی نیز معنا خواهد داشت،فی داشته باشداگر اصال زندگی خود هد.بردن یافت

،اگر موفق شود.نیز پذیرا باشدآنراخود جستجو کند و مسئولیت ،هر کس باید معناي زندگی خود را .را براي دیگري بیابد

،به نیچه عالقه مند است به این گفته اش نیز ایمان فرانکل که .با وجود همه تحقیرها و تحمیق ها به زندگی ادامه می دهد

».با هر چگونه اي خواهد ساخت،کسی که چرایی زندگی را یافته«،دارد

همه هدفهاي عادي .که زندانی کنترل خود را از دست بدهد،در اردوگاه کار اجباري هر حادثه اي موجب این می شود

آزادي در گزینش شیوه ».واپسین آزادي هاي بشري است«ه برایش باقی می ماند تنها چیزي ک.زندگی از او گرفته می شود

شناخته شده است و هم هستی گرایان ]7[اندیشه و برخورد با یک سري حوادث این آزادي نهایی که هم بوسیله رواقیون

اما دست کم شماري از آنان ثابت ،زندانی یان مردمی معمولی بودند .در داستان فرانکل داراي اهمیت درخشانی است،نوین 

».ش رنج هایشان را دارند و با این کار شایستگی بشر را در برخاستن علیه سرنوشت خود به ثبوت رساندندارز«کردند که 



می خواهد پی ببرد چگونه می توان به انسان کمک کرد تا به این »روان درمانگر«البته نویسنده این کتاب به عنوان یک 

،ار این حس را برانگیخت که به خاطر چیزي مسئول زندگی است چگونه می توان در بیم.شایستگی برجسته بشري دست یابد

که با زندانیان »گروه درمانی«هر چند که در بدترین شرایط قرار گرفته باشد؟ فرانکل نمونه تکان دهنده اي از یک جلسه 

.دیگر داشت به ما ارایه می دهد

و هم چنین »اوگوتراپی«از اصول اساسی،ویاییبخش مختصر ولی آشکار و گ،دکتر فرانکل به درخواست ناشر خود 

نوشته گرچه درباره دو مکتب دیگر وین یعنی فروید و آدلر.فهرست کتب مربوطه را نیز به این زندگی نامه افزوده است

به)لوگوتراپی(ولی بیشتر انتشارات مکتب سوم وین در رشته روان درمانگري ،هاي بسیاري به زبان انگلیسی موجود است

از این رو جا دارد که خواننده از دکتر فرانکل که این کتاب را به زبان انگلیسی .طور عمده به زبان آلمانی چاپ شده است

.نگاشته است سپاسگذار باشد

بلکه برعکس نویسنده اي که خود .فرانکل برخالف بسیاري از هستی گرایان اروپایی نه بدبین است و نه ضد مذهب

به خوبی به توانایی بشر در چیره گشتن بر شرایط موجود و کشف ،و نیروهاي شیطانی شکنجه بودهشاهد همه رنجها

.ی داردآگاهحقیقتی روشنگر و بسنده 

از همگان ،خواندن این کتاب را که واژه هایش چون گوهر می درخشد و بر ژرف ترین مشکالت بشر می تابد

ی و فلسفی و پیش گفتاري است پر جذبه و ارزنده ترین جنبش روانشناسی زیرا کتابی است داراي ارزش ادب.خواستارم

.روزگار ما

آلپورت.گوردون و
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را منعکس یئه دهد، بلکه تجارب شخصااریدادها گزارشیندارد که از اتفاقات و روآن ن کتاب سریا

.رنج برده اندآن را لمس کرده و ازآن سانونها انیلیمسازد که یم

که جان سالم یاز کسانیکیله یکه به وسياست از درون اردوگاه کار اجباریتوان گفت کتاب شرحیم

ینم)که کمتر در حد باور مردم بوده(هولناك يدادهایداستان به رو.شودیبدر برده است بازگو مآن از

ن یگر تالش ما در ایديشکافد، به واژه ایکند و آنها را میاره مکوچک اشيپردازد، بلکه به زجرها

:مین پرسش پاسخ دهینست که به ایداستان بر ا

دارد؟یک انسان متوسط چگونه بازتابی، در ذهن يروزانه اردوگاه کار اجباریزندگ

نداده، بلکه در يبزرگ و مشهور رويشود، در اردوگاههاینجا نشان داده میکه در اییدادهایشتر رویب

.گرفتانجام آنها دریسوزآدمشتر یرخ داده است که بیکوچکياردوگاهها

يا کاپوهایان شناخته شده و ین داستان به رنج و مرگ قهرمانان بزرگ و زندانیگر ایدياژه ابه و

ییازهایمتجه از ایگرفتند و در نتین مورد استفاده قرار میکه به عنوان افراد امیانیزندان-برجسته

خته و آشنانيمصلوب شدگان و مرگ توده هايهايسخن از فداکار.ردازدپینم–برخوردار بودند

يژه ایبودند که نشان ويان عادینها همان زندانیا.میاز آنان در دست نداریاست که گزارشینیمجرم

که ییکاپوها.شدندیمر کاپوها واقع یبودند که به شدت مورد تحقین خود نداشتند و کسانیآستيرو

اد یفرییا با اندك غذایخوردن نداشتند و يبرايزیا چیکه آنان یدند، در حالیچشیرا نمیهرگز مزه گرسنگ

.نشان بودیشیپیاز کاپوها در اردوگاهها، بهتر از زندگياریو گذران بسیاما زندگ.خواباندندیشکم را م

اس ها .رحمانه تر از اسیکردند و آنان را بیدانبانان رفتار مرتر از زنیان سخت گیاغلب کاپوها با زندان

ت شان یدند که شخصیگزیبرمیانیان زندانیگفته نماند که کاپوها را از منا.گرفتندیبه باد کتک م



در عمل خالف خواسته و انتظار آنچهس ها انتظار داشتند و چن.بود که اسيچنان رفتارآن نشان دهنده

.شدندیدرنگ از کارشان برکنار میشد بیداده مصیاس ها تشخ.اس

ن در مورد یبنابرا.کردندیدا میاردوگاهها را پيان هایاس ها و زندان.اسيرعت خلق و خوسکاپوها به 

.کرديداوریه اصول روان شناسیتوان بر پایز مینان نآ

آمیزر عواطف و احساسات ترحم یاثر تینکه زیاتان، به علیکه در خارج زندان بودند، درباره زندانیکسان

زنده ماندن يان براینان زندایکه در ميرا آنان از مبارزه ایز.داشتندیشدند، تصورات نادرستیواقع م

.داشتنديکمتریآگاهد یجوشیشد و مین میتکو

روزانه رینان بخور و نميبه چنگ آوردن تکه ايرحمانه تنها براین مبارزه و تالش به طرز خشن و بیا

.ان بودیوسته در جریپ

ان را به یاز زندانيژه ایشمار ویستیشد بایم که رسما اعالم میریگیرا در نظر میونینمونه کاميبرا

يون به اتاقهایکامیین بود، که مقصد نهاین همه ایقیک به یحمل کند، اما حدس نزديگریاردوگاه د

یکیده و به یمار و ناتوان و از کار افتاده را برگزیان بیز زندانايب عده این ترتیبه ا.خواهد شدیگاز منته

وه یش.کردندیبود، روانه ميسوزآدميگاز و کوره هايبزرگ که مجهز به اتاقهايمرکزياز اردوگاهها

آنچهگر،یدیک گروه با گروهیبرخورد ایان، ین همه زندانیانه بآزاديریک درگیيبود برايکار زنگ خطر

حذف یا دوستشان از فهرست دسته اعزامیدند نام خود یکوشین بود که همه میداشت ایتایه حجنب

چون با هر .ن او کردیکنفر را جانشید ینام حذف شده، حتما بايد که به جادانستنمی که یشود، در حال

ک شماره یبا ینت هر زندایکه موجودآنجا و از.شدندید روانه میان بایاز زندانینیشمار معیونیکام

بود تعداد نفرات درست یتنها کاف.افتدیبا کاروان براه مین مهم نبود که چه کسیشد ایمشخص م

.باشد



به کار گرفته 1آشویتسبود که در يوه این شیدست کم ا(ان را به محض ورود به اردوگاه یمدارك زندان

ا یشد که نام ین فرصت داده میایندانتنها به هر ز.گرفتندیل شان میر وسایهمراه با سا)شدیم

ان یسرپرست زندان.کردندین میل مختلف چنیبه داليادیند که عده زیخود برگزيبرایساختگيحرفه ا

يا رویکردند و یمین آنها خالکوببديرا رویاغلب شماره زندان.بوداسرا عالقمند يتنها به شماره ها

ه کند، یرو تنبیخواست زندانیکه میهر زندانبان.دوختندیرش ما شلوایاز کت، پالتو يژه ایقسمت و

يازیو ن!)میم نگاهها وحشت داشتین نیکه چه قدر ما از ا(ندازد یبه شماره اش بیم نگاهیبود نیکاف

.نبود اسمش را بپرسد

ل یسانکه مینجا هم وقت تنگ بود و هم ایدر ا.ان بودیل زندانمکه در حال حیونیم به کامیبرگرد

.گر مطرح نبودیدیو اخالقیوجدان

خانواده اش که در انتظار او بود زنده يخود را برا:دادیشه جوالن میک اندیتنها یدر ذهن هر زندان

يگریا شماره دیگر یدی، زندانيدین تردین بدون کوچکتریبنابرا.نگاهدارد و جان دوستانش را نجات بخشد

.شودیاو راهيد تا به جایگزیرا برم

رحم یرا تنها بیبود، زیان منفیک جرینش کاپوها یان گزیم، جریشدیادآورش تر یهمانطور که در پ

).خوردیبه چشم ميزینییاستثناهایگرچه گاه(شدند یده مین شغل برگزیايان براین زندانیتر

ان یاره در مز همینینیخودگزیگرفت، نوعیاس ها صورت م.نش کاپوها که توسط اسیعالوه بر گز

ند زنده بمانند که پس از سالها توانستیمیانیهم رفته تنها زندانیرو.ان داشتیان جریهمه زندان

شده یاخالقيزنده ماندن، فاقد همه گونه ارزشهايگر و در مبارزه برایبه اردوگاه دیاز اردوگاهییجابجا

١-Auschwitz ها در جنگ جهاني دوم اردوي كار ، شهري در هلستان كه آملان
و در آن چهار میلیون تن از اسريان به ویژه .اجباري در اینجا داشتند

وسیله گاز ، تزریق اسید فینیك ، گلوله ، دار ، گرسنگي و یهودیان به
(بیماري از بني رفتند )برگردان كننده.



ر یا غیبزنند اعم از کار شرافتمندانه ينجات جان خود حاضر بودند دست به هر کاريبراآنان.بودند

.شرافتمندانه

-رحمانهیولو خشن و ب-خوديهاییدادند و سرانجام از توانایکردند و دوستانشان رو لو میميدزد

یکه شما نامش مآنچها هری-ا معجزهیا حسن اتفاق یما که از بخت خوب .کردندیاستفاده م

.ما برنگشتندينهایم که بهتریدانیم، خوب میان اردوگاهها بازگشتهیاز ا-دینه

.گزارش و نوشته شده استياریق بسیحقايکار اجبارياردوگاههايدادهایاز رو

ن یتالش ما در ا.باشدیبا تجارب شخصمعنا خواهد داشت، که همراه یق تنها زمانینجا، حقایدر ا

.میح دهین تجارب را توضینست که ایکتاب ا

ر بوده اند، یردوگاهها اسن ایرا که در ایم که در پرتو دانش امروز تجارب کسانیدارآن رنجا سیما در ا

ن تجارب یم تا بتوانند ایدهياریافته اند، ین اردوگاهها راه نیدرون اه را هم که هرگز بیو کسانمیبشکاف

سالم بدر بردند و اکنون جانآنجا را که ازیانیاز زندانیدرصد کمتجارب، آن را جذب کنند و باالتر از

از بازگو کردن "ند، یگویان از بند رسته اغلب مین زندانیا.ابند لمس کنندییبس دشوار مرایزندگ

گران هم یم و دییبگویست سخنینيازیکه درون اردوگاهها بودند ، نیکسانيبرا.میزاریتجارب مان ب

توانند درك کنند که یم و نمیداشتیهها چه احساساردوگاآن بود که ما درخواهندن نیدن ایقادر به فهم

".میداریاکنون چه احساس

د به یبایرا روانشناسیبس دشوار است، زين موضوع، کاریپژوهشگرانه از ایک بررسیارائه يتالش برا

خود را بر کاغذ يهایکه مشاهدات و بررسیکسا  یآاما.توجه داشته باشديژه ایویعلمیطرفیب

ازیطرفیرا حفظ کند؟ چنان بیطرفین بیتواند ایبوده باشد میکه خود زندانیسازد، در صورتیميجار

ين فردیرا چنیاز اشتباه نخواهد بود زیهم تهنیاما ا.رون اردوگاهها بوده اندیاست که در بیکسانآن 

را آنجا انینبوده و جردوگاهر اریبرخوردار باشد، چون اسیعرضه دارد که از ارزش واقعیتواند مطالبینم



ش دور از ذهن یهایابیش نادرست و هم ارزیهاین ممکن است داوریبنابرا.ده و لمس نکرده استیند

ین مساله مشکل واقعیاب شود که اتناجیشخصيریتا از هر گونه جهت گم ید بکوشیپس با.باشد

ید شهامت گفتن تجارب شخصیص بارسد که شخیالزم به نظر میرا گاهیز.ن دست استیاز ایکتاب

م ین کتاب را با نام مستعار بنگارم و تنها از شماره زندانیم داشتم ایابتدا تصم.خود را داشته باشد

سنده یبردم که چاپ کتاب با نوید، پیان رسیکه کار نوشتن کتاب به پایاما هنگام.استفاده کنم

ه د استوار خود را بیبا نام مشخص همه عقاکه منآنستدرست .خواهد کاستآن گمنام، از ارزش

در یدم از حذف هر مطلبینفرت دارم، کوشییاز خودنمانکه به شدتین با ایبنابرا.ان کنمیبیروشن

.کنميکتاب خوددار

ن ید ایخشک در آورند تا شايهایات کتاب را به صورت تئوریده محتوینک بر خوانندگان است که چکیا

توجه شد و ما را با نشانه آن اول بهیدان، که پس از جنگ جهانزنیزندگینشناسبتواند به روايتئور

توده یروانیشناسآسیبما دانش خود را در مورد .کرد کمک کندآشنا»م خارداریسيماریب«)سندروم(

(ساختیرا غنآن مان افزود ویه هاآنستم که به دیدانیدوم میون جنگ جهانیمديادیها تا حد ز من .

جنگ، به ما جنگ اعصاب را.)نگاشته بود1ورم که لوبونآیرا میعبارت معروف و نام کتابنجایدر ا

.را به ارمغان آورديکار اجباريز اردوگاههایو جنگ اعصاب نآموخت 

يعادیک زندانیمن به عنوان یتجارب شخصه ربات است که دریلحاظ حائز اهمآن ن کتاب ازیا

خر در اردوگاه به عنوان روانپزشک شوم که به جز چند هفته آیمیادآوريبا سربلندمن .نگاشته است

افتند که ین فرصت را یاز همکاران من ایچند تن.رفته بودمیرا در اردوگاه نپذیپزشک، شغلیا حتیزندان 

.کننديبندخمزکاغذ باطله ين را با تکه پاره هارامایسرد، بيه و در اتاق هایاوليدر مشاغل کمک ها

آهنکار گذاشتن خط ين برایشتر اوقات مشغول کندن زمیبود و ب119104اما شماره من در زندان 
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ن کار من یاما ا.به من شودین کمکینکه کوچکتریهم کارم کندن تونل راه آب بود بدون ایزمان.بودم

.افت داشتمیدرزهیک کوپن به عنوان جای، 1944سمس یش از کریرا درست پیز.اجر نماندیب

ه ب:کرده بوديداریکرد که عمال ما را به عنوان برده خریصادر میک شرکت ساختمانین کوپن ها را یا

.پرداختیمیمت مقطوعیان قیک از زندانیهر ياد شده روزانه براین شکل که شرکت یا

چند هفته یحتیگاهآنرام یتوانستیشد و ما میک تمام مینیشرکت، پنجاه فين کوپن ها برایا

یناکنون من مالک خوشبخت ب.شدیطل مهم بایم، گرچه گاهیگار خرج کنیبعد در برابر شش عدد س

گارها را با دوزاده کاسه یم ستوانستین بود که میاما مهمتر ا.گار ارزش داشتیبودم که دوازده عدد س

.دادینجات میاز گرسنگین دوازده کاسه سوپ ما را از مرگ ناشیهمیسوپ معاوضه کنم و گاه

که یانیاحتماال زندان.برخوردار بودندیره هفتگیکاپوها بود که از جآن ازیدن واقعیگار کشیاز سیامت

شد یواگذار مآنانکه به یخطرناکيکردند در قبال کارهایبه عنوان سرکارگر در انبارها و کارگاهها کار م

بود که یدر مورد کسانآنهم شد ویده میک مورد، استثنا دیر تنها د.دیگردیب شان مینصيگاریچند س

نرو یاز ا.خود لذت ببرندیزندگيروزهان  یآخرخواستند ازیدست داده بودند و مرا از یزندگه د بیام

مان خود را به یم که ایبردیمیکند پیدود میدر پیش را پیگارهایم که سیدیدیرا میقیرفیوقت

ل به یداد میمان را از دست مین ایایکسیو وقت.از دست داده استیر ادامه زندگش دیداریپايروین

.میپنداشتید از دست رفته میشخص را باآن گشت ویبه ندرت باز میزندگ

م،  در یکنیمیاست بررسيشماریان بیجه مشاهدات و تجارب زندانیرا که نتيشماریمنابع بیوقت

مرحله نخست ورود :شودیده میدیاردوگاه سه مرحله به روشنیر برابر زندگان دیزندانیروانيواکنش ها

روزمره زندان آموخته شده و مرحله سوم يبه کارهایاست که زندانيگر مرحله ایدو د،او به زندان بود

.استيآزاد



ر یزیضربه روحیممکن است حت.استیسازد ضربه روحیکه مرحله نخست را مشخص مينشانه ا

یخودم را بازگو میبه عنوان نمونه تجربه شخص.ده شودیز دیش از ورود به زندان نیپيژه ایط ویراش

.کنم

همه .در هر واگن هشتاد نفر را جا داده بودند.کردندین شبانه روز سفر میکبار هزار و پانصد نفر چندی

پر بود که آنقدرواگنها .دندیکشیبار خود که تنها پس مانده اموالشان بود دراز ميرویستین بایمسافر

همه .خوردیده دم به چشم میش سپیتابش نور گرگ و ميبرايپنجره ها روزنه ايتنها در قسمت باال

دند و یکشیميگاریبود که ما را به بیین جایورد و اآدر يانتظار داشتند قطار سر از کارخانه اسلحه ساز

بود یسوت قطار مانند ضجه کس.میده ایا به لهستان رسیم یتهس1ایسلیم که هنوز در سینمی دانستما 

دا بود یر داد و پیر مسییتغيگریسپس قطار به خط د.کردیسقوط میستینيکه التماس کنان به سو

«د، یبه گوش رسيادیفر، ان مسافران مضطرب یناگهان از م.میشویک مینزدیستگاه بزرگیکه به ا

آدميگاز، کوره هاياتاق ها:کردیکه مو بر تن همه راست مینامتسآشویبله »!آشویتستابلو 

خواست یمییکت بود که گوردر حيمرگباریچنان آهسته و با تانآن قطار.یجمعي، کشتارهايسوز

:هست بگرداندآنچهرا کشدارتر ازآشویتسک شدن به یاز نزدیوحشت ناشيلحظه ها

!تسیو...آش 

م خاردار، برج یف سین ردین اردوگاه سهمناك با چندیده دم منظره اید در سپیبا باال آمدن خورش

ده یره دیده دم تیان ژنده پوش و غمزده، در سپیدراز از زندانيچرخان، و صف هاي، نور افکن هاینگهبان

ن یکداميبه سو.دندیکشیخود را ميم متروك به دشواریمستقيان در امتداد جاده هایزندان.شدیم

.دیرسیگوش مه فرمان، بيتک نعره ها و سوتهايصدا.مینمی دانستقصد در حرکت بودند، م
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دار برد که جسد يدن چوبه هایم را به دیتصور من چشم ها.میوردآین صداها سر در نمیما از ا

یستیبود که گام به گام باآن دهندهن نشانیمن وحشتزده بودم و ا.خوردیان بر آنها تلو تلو میزندان

.میعادت کنآن د بهیم و بایشوآشنايبا وحشت خوفناك نامحدود

پس آن از.فرماندهان درهم شکستيادهاین با فریشیسکوت پ.میدیرسستگاهیانجام به اسر

م و بارها و بارها در همه اردوگاهها یکنیگوش خراش و خشن زندگيادهایفرآن م بایمحکوم بود

ک یاد ین فریفرماندهان سوهان روح بود و مانند واپسيصدا.شدیمآزرده  آندنیگوشمان از شن

یکه او را مياد بکشد، مردید که مجبور بود همانگونه فریجهیرون میبياز حلقوم مردییمحکوم که گو

ان توفان گونه وارد کوپه ها یاز زندانیقطار باز شد و گروه کوچکيدرها.کشتندیکشتند و دگربار م

د از یرسیده بود اما به نظر میک شکل راه راه به تن داشتند، سرشان تراشیيان لباسهایدانن زنیا.شدند

ط موجود یزدند که در شرایحرف میو با خوش مزگییاروپايبه زبانهاآنان.برخوردارندیه خوبیتغذ

اغلب که (اندازد یچنگ میکه به پرکاهیقیمن مانند غریذاتینیخوش ب.دیرسیب به نظر میعج

ن یظاهرا ا:خت کهیشه را در ذهن من رین اندیا)ط مهار کرده استین شرایدر بدتریاحساسات مرا حت

د من هم یداند؟ شایمیچه کس.خندندیمیدند، خوش خلقند، حتیرسیان کامال خوب به نظر میزندان

.ک باشمیشرآنانیط خوب زندگیبتوانم در شرا

ش یپيلحظه این حالتیمرد محکوم به مرگ در چن.»ییتوهم رها«است به نام یحالتیدر روانپزشک

ن لحظه، از یشود که احتماال در واپسیدا میش پین توهم براینکه حکم به مرحله اجرا گذارده شود ایاز ا

ن  یآخرم و تایبستید میاميزین چیم و به کوچکتریداشتین حالتیز چنیما ن.افتیخواهد ییمرگ رها

ان خود به یزندانآن يگوشتالويسرخ و چهره هايگونه ها.ر خواهد گذشتیم به خیکردیفکر ملحظه

آنانم ینمی دانستزمان آن در.کردید را به دلمان بارور میساخت و دانه امیدل گرم مان مییتنها

.شدندیمآنجا که همه روزه واردیانیزندانییرایپذيبودند برایدگانیبرگز



.شدیجواهرات هم میمختصر و گاهيزهایبودند، که شامل چآنانه یان و اثاثیندانمسئول زآنان

ان یکه با زندانیین و الماس هایمنحصر به فرد جواهرات، نقره، پالتينه هاید با گنجیباآشویتساحتماال 

غنائم نه تنها ن یا.بوده باشدیبیجنگ زده مرکز عجيشد، در اروپایمت گرفته میر و به غنیسرازآنجا به

.دیگردیاس ها هم مشاهده م.شد بلکه در دست اسیده میدر انبارها د

ما .ر را جا داده بودندیست نفر را داشت، هزار و پانصد نفر اسیش دویکه احتماال حداکثر گنجایلونکآدر 

ه مچمباتن خشک، یزمينبود که دست کم رویکافيهمه جايم و برایم، گرسنه بودیدیلرزیاز سرما م

ما يبود که غذايزیتنها چیک تکه نان پنج اونسیدر مدت چهار روز .مینکه دراز بکشیم چه رسد به ایبزن

ک سنجاق یبودند، بر سر آلونک که مسئوليان ارشدیدم زندانیشنین حال میبا ا.دادیل میرا تشک

م با مشروب یسرانجام همه غنا.ندزدیچانه مییرایات پذیهياز اعضایکیا الماس، با ین یکراوات پالت

چند هزار مارك "شب باشکوه"ک یید مقدار مشروب مصرفیخرياد ندارم برایگر به ید.شدیمبادله م

کالهمان را هم .از به مشروب داشتندیان مسئول نیزندانآن نست کهیدانم ایکه ميزیالزم بود، تنها چ

ر یخواستند خود را تخدینکه میبه خاطر ایطیر چنان شرارا دآنانم یتوانیم نمینیبیم میکنیکه قاض

ه یاس ها ته.را که اسيکوریان بودند که به مقدار نامحدود لیگر از زندانیديدسته ا.میکنند مالمت کن

به يسوزآدميگاز و کوره هايبودند که در اتاقهایان مسئول کسانین زندانیا:دندیشنویکردند میم

جه از سمت یرا گرفته و در نتآنانيگر جایديدسته ايد روزدانستنمی یدند و به خوبکار گرفته شده بو

.شدخواهندکراست به کوره ها سپرده ین، یحکم اعدام محکوميمجر

ییلحظه رهان  یآخرن توهم را داشتند که دریقطار همراه ما بودند اکه در آن یبا همه کسانیتقر

و گذردیم در پس پرده چه میکردیما درك نم.به خود خواهد گرفتيدز دگربار وضع عایافته و همه چی

ک یزنان در -میستیبام و در دو صف یه خود را در قطار بگذاریاثاثبه ما گفتند .در انتظار ماستيزیچه چ

یخوشبختانه من جرات کردم کوله پشت.میاس بگذر.افسران اسيتا از جلو-گریديسو و مردان در سو



احساس کردم اگر افسر .اس گذشت.افسر اسيک از جلویک یگروه ما .م پنهان کنمیر پالتویام را ز

دست کم مرا ممی دانستن یشیاز تجارب پ.فتد وضع خطرناك خواهد بودیمن بیچشمش به کوله پشت

تا رفتمیده راه میکشیشدم، با قامتیکتر مینرو همچنان که به افسر نزدیاز ا.دین خواهد کوبیبه زم

بود بلند قامت و الغر اندام با يافسر مرد.میگر چهره به چهره بودیحاال د.نم نشودیمتوجه بار سنگ

نامرتب و گرفته ییافه هایرا پشت سر گذاشته و قيک، ظاهرا او با ما که سفر درازیشیفورمیاون

رنج آبا دست چپ .اشتاعتنا دیبیبرخوردار بود و نگاهآرامش افه اش ازیم، در تضاد بود، قیداشت

دانه یقیشد و با انگشت اشاره همان دست، بیدست راستش بلند م.دست راستش را نگهداشته بود

به راست و اکثرا یاشاره دست او را که گاهيک از ما معنایچ یه.کردیا چپ اشاره میبه سمت راست 

.مینمی دانستبه چپ بود 

شوند به کار یکه به سمت راست فرستاده مید، کسانک نفر در گوشم زمزمه کری.دینوبت من رس

هستند که توان کار يماریکنند، افراد بیت میرا که به سمت چپ هدایشد و کسانخواهندگمارده 

فم چه خواهد شد و ینم تکلیمنهم منتظر بودم بب.شدخواهندفرستاده يژه ایکردن ندارند و به اردوگاه و

به یمرا کمیکوله پشتینیسنگ.کردمینها برخورد مآبا ندهیآود که در بيادیل زیمساآغازن تازه یا

.م را برانداز کردیاس سراپا.افسر اس.ده قامت گام بردارمیدم کشیل کرد اما کوشیسمت چپ متما

افه ام یار کردم تا قیتالش بس.م گذاشتیشانه هايش را رویسپس دستها.د را در چهره اش خواندمیترد

تم کرد و منهم به یم را چرخاند و به سمت راست هدایشانه هاآرامینکه به یتا ا.لوه کندرومند جین

.همان سمت حرکت کردم

ا نبودن، ینش بود، بودن ین گزین نخستیا.ح دادندیمان توضیانگشت را همان شب براين بازیايمعنا

چند یمرگ صادر شد و حکم طدر حدود نود درصد حکمیعنیاکثر همراهان ما، يبرا.يا نابودیستن یز

کسره به کوره یستگاه یکه به سمت چپ فرستاده شده بودند، از ایکسان.مدآساعت به مرحله اجرا در 



کوره ها به يدرهاين ساختمان به من گفت، رویاز کارگران ایکیچنانکه .روانه شدنديسوزآدميها

ه قالب صابون یآنجا ان به محض ورود بهیبه زندان.نوشته شده بود»گرمابه«واژه یین زبان اروپایچند

از ياریمطالب بس.ح دهمیداد توضیميروآنجا را که درآنچهنمیبینميازین-شد و بعدیداده م

.ن صحنه وحشتناك نگاشته شده استیا

یه مدتکیانیاز زندان.میبردیقت امر پیم شب هنگام به حقیاز ما که از مرگ جسته بودیشمار کم

.دم دوست و همکار من پ به کدام سمت فرستاده شدیبودند پرسآنجا در

»ا او را به سمت چپ فرستادند؟یآ«

»بله«

».ینیببآنجا او را دریتوانیم«:به من گفتند

»کجا؟«

يخاکسترآسماناز شعله به یستون.بود نشانم داديرا که در فاصله چند صد متریبا دستش دودکش

.ل به ابر شوم دود شدیدوستم تبدیعنیاو، .دیکشیلهستان زبانه م

»ست که دوستتان در بهشت شناور استایینجا همان جاآ«

.ح دادندیم توضیساده برایینکه با واژه هایدم تا ایفهمین حرفها را نمیاياما من هنوز معنا

که یده دمیاز سپیاز نظر روانشناس.کنمانیب بیدادها را به ترتیبهتر است رودمااز مطلب دور افت

.میداشتيش رویبس دراز پین استراحت مان در اردوگاه راهیم، تا نخستیستگاه شدیوارد ا

م یم، از سیستگاه بدویم از ایکردند، مجبور بودیمیاس ما را همراه.که افسران مسلح اسیدر حال

نش را ین گزیما که نخستيبرا.میبه گرمابه ها برسم تا یکه برق داشت و از اردوگاه بگذريخارداريها

.افسران اس.در ما جان گرفتییگر توهم رهایبار د.بودیک حمام واقعین یم ایپشت سر گذارده بود



که ساعت به یتا زمان.میبردین امر پیل ایبه دليدند و ما به زودیرسیمیاس به نظر دوست داشتن

بهتر ا  یآ.رند، خوب بودندیساعت مان را بگراممان کرده و یرب زبانند با چتوانستیم و میمچ داشت

د ین افسران خوش ظاهر ساعت داشته باشند؟ شاید ایم؟ و چرا نبایبدهآنانز خود را به ینبود همه چ

.کردندیمین گذشت ما را تالفین مناسبت، ایبه هميروز

اس .م، افسران اسیباشد، به انتظار نشستید اتاق انتظار بخش ضدعفونیرسیکه به نظر میلونکآدر 

یمآن يواهرات مان را روجهمه اثاث مان، ساعتها و یستین پهن کردند که بایزميروییمدند و پتوآ

بودند آمدهکه به کمک ما يان کارکشته ایبودند که از زندانیان ما هنوز افراد ساده لوحیدر م.میختیر

نگه آوردیرا که شانس ميزیا چیک قطعه نشان یا یه ازدواج شان، توانند حلقیما  یآدندیپرسیم

.گرفتخواهندز ما را از ما ینبرده بود که همه چیقت پین حقیچکس هنوز به ایه.ا نهیدارند 

که در يش رفتم و به لوله کاغذیبه سویپنهان.ان را به خود جلب کنمیاز زندانیکیدم اعتماد یکوش

دانم به یم.استیک کتاب علمین نوشته ها ین ایبب«بود اشاره کردم و گفتم، م یپالتویب درونیج

يزید تنها چین باین محل به در برم و ایخوشحال باشم که تن سالم از ایلید خیگفت، بایمن چه خواه

ن ید ایبا.شمیندیل بین مسایتوانم به ایاما من نم.باشد که از سرنوشت خود انتظار داشته باشم

چه یفهمیم.ک عمر کار منستین نوشته ها حاصل یا.که باشد نگاهدارمیمتیته ها را به هر قنوش

م؟یگویم

ن لبخند ابتدا از یا.بر چهره اش نقش بستيلبخندآرامیبه .میگویشد چه میبله، کم کم متوجه م

ک واژه یام به شکل شد و سرانجآمیزن یح بود، سپس جنبه مسخره به خود گرفت و اخر سر توهیتفريرو

آن در.ان معمول بودیان زندانین واژه در اردوگاه در مین بود پاسخ من، تکرار ایا.دیچیدر فضا پ»گه«

یمن داغین مرحله واکنش روانیکردم که بر نقطه اوج نخستيدم و کاریان را دیقت عریلحظه بود که حق

.ن خود بدرود گفتمیشیپیگذاشت، من با زندگ



ستاده یوحشت زده ايده، چهره هایده شد که با رنگ پریان همسفرانم دیدر میجنب و جوشناگهان 

با .دادآزارخشن فرماندهان گوشمان رايگر بار نعره هاید.زدندیحرف میدفاعیت بیبودند و در نها

د تا همه وارد اس که صبر کر.ک افسر اسیبه دور آنجا در.میفشار به درون اتاق انتظار گرمابه رانده شد

د، همه ید کامال لخت شویقه فرصت داریساعت من دو دقياز رو«آنگاه گفت،.میمدآم گرد یشو

د مگر کفش ها، یداریز با خود بر نمیچ چیه.دید بگذاریستاده ایکه ایین، همانجایزميزتان را رویچ

»!رمیگین حاال وقت میاز هم.ک شکم بندیا بند شلوار و یکمربند 

م، حالت یشدیکتر میقه نزدیان دو دقیهر چه به پا.ان کردندین درنگ خود را عریان بدون کوچکترینزندا

یاز تن به در میدست و پا چلفتیخود را با حالتيرپوش و کمربندهایگرفت و زیمیفزونآنانیعصب

بود یچرميقهاشال.میدیشالق را شنين صدایسپس نخست.کردندیشان را باز میکردند و بند کفش ها

.می آمدان فرود یان زندانیکه بر بدن عر

شد، نه تنها یده میبدنمان تراشيموهایستیراندند، که بایاتاقيما را گله وار به سوآن پس از

د و در ینوبت حمام گرفتن فرا رس.نگذاشتندیباقییبدنمان تار مويچ جایدند بلکه در هیسرمان را تراش

م اما حاال یورآيگر را به جایم همدیتوانستیمیما به سخت.میستادیار به صف اگر بینجا بود که دیا

.را بر تنشان لمس کردندیب واقعآزش یار ریبسآرامش ان بایاز زندانیبعض

مان یبود که برايزیم، تن برهنه ما تنها چیم تا نوبت مان برسد متوجه شدیکه منتظر بودیهنگام

ییتن برهنه ما تنها دارا.ن تار مویکوتاهتریم، حتیزمان را از دست داده بودیما همه چ.مانده بودیباق

نک و یوند دهد؟ عین مان پیشیپیمان مانده بود که ما را با زندگیبرايزیگر چه چیدیبه راست.ما بود

ز دست ک تکه نان ایمن مانده بود، که من کمربندم را هم در قبال يبودند که براییزهایکمربند تنها چ

که مسئول کلبه ما يارشدیرا شب هنگام زندانیز.جان شدندیکه شکم بند داشتند دچار هیکسان.دماد

ا یشکم بندش پول يتویبه ما خوشامد گفت و به شرافتش سوگند خورد که اگر کسیبود، ضمن سخنان



-اشاره کردآن که با دستش به-»ریبه همان ت«کرده باشد، خودش شخصا او را یمخفیمتیسنگ ق

هک ساکن اردوگاین حق را به او به عنوان ین اردوگاه ایح داد که قوانیخت و با غرور توضیوبه دار خواهد آ

.دهدیم

یینهاآم، اما یکنينها نگهدارآست از یبایگرچه ما م.بودیداشتن کفش، خود در زندان مساله مهم

تک جفیو در عوض .ن بدهندیل مسئولینها را تحوآشدند یداشتند مجبور مینسبتا خوبيکه کفش ها

.کردندیافت میشان نبود دریکه اندازه پایکفش

گوش )در اتاق انتظار(ان مسئول یشدند که به حرف دلسوزانه زندانیمیدچار دردسر واقعیانیزندان

ا یگو.دندیمالآن دا نباشد صابون بهیپیدگیبرينکه جایايدند و برایشان را بریکردند و ساق چکمه ها

بردند و ییپهلون جرم شده بودند به اتاق یرا که مرتکب ایکسان.ن بودندیاس منتظر هم.افسران اس

.دین بار شکنجه مدتها به درازا کشیا.میدیشنیرا مآنانيانه و ضجه هایتازيما تا مدتها صدا

ر منتظره یبه طور غآن و پس ازشدیب منقش بر آيگریپس از دیکیما یواهاالت ید که خینیبیم

یم مگر زندگیم از دست بدهینداشتيزیم که چیمی دانستیما به خوب.میشدیخوش خلق ميا

م هم خودمان را دست یکردیمیسعیدوش آب باز شد، همگیوقت.ان خود رایمسخره و تن عر

.گر رایکدیم و هم یندازیب

يحس کنجکاوآنهم دا شد ویز در ما پینيگریاحساس دم، یدا کرده بودیکه پیصرف نظر از شوخ طبع

ژه و یويت هایدر برابر موقعیها را به عنوان واکنش اساسینگونه کنجکاوین، ایش از ایمن پ.بود

لحظه آن به خطر افتاد دريک حادثه کوهنوردیکبار در یکه جانم یموقع.تجربه کرده بودمییاستثنا

ا با یجان سالم به در خواهم برد ا  یآن مورد کهیدر اي، کنجکاويکنجکاو:ک احساس داشتمیتنها یبحران

.باز خواهم گشتیجمجمه شکسته و بدن زخم



یط اطراف منحرف میذهن ما را از محيز حاکم بود، که به گونه اینآشویتستلخ در ين کنجکاویا

را به ین حالت ذهنیما اهنگامآن در.میبرخورد داشتآن باینیکه ما به صورت عیطیمح.ساخت

.میکردیت میمحافظت خود تقويبرايله ایعنوان وس

خبندان یا در یباز، يستادن ما در فضایجه ایمثال نت.چه خواهد بوديداد بعدیم رویم بدانیعالقمند بود

چند روز بعد .مه خشک پس از دوش گرفتن چه خواهد بودیان با بدن نیلخت و عرآنهم ز،ییآخر پا

.مینکه سرما نخوردیشگفت زده از ا.دادیش را به شگفتیما جايکاوکنج

«:بردند کهیان ما بودند پیکه در میابتدا پزشکان.شدندیمین مرتب دچار شگفت زدگیتازه وارد

يساعات محدوديتواند جز برایدر کتابها نوشته شده است بشر نم».دروغ استیدرسيهمه کتابها

مثال :ناتوانميژه ایويکارهاانجام من متقاعد شده بودم که از!ن کامال غلط استیا.خواب بماندیب

آشویتسکه در ین شبینخست.کنمیزندگآن ن ویتوانم با ایا نمین بخوابم، یتوانم بدون ایمن نم

نه نفر بر )م بودیکه اندازه اش دو تا دو متر و ن(ف یدر هر رد.ف بودیم که به ردیدیخوابيم بر بستریبود

.میدیخوابید به پهلو میناگفته نگذارم که همه با.میهر نه نفر دو پتو داشت.میدیخوابين تخته ایکف زم

يتلخ تا حدوديب از سرماین ترتیم که به ایده بخوابیچسبکم موجب شده بود که به همين جایهم

.میرها شو

گل يه هایشان با وجود الیان از کفش هایداناز زنیگرچه بردن کفش به خوابگاه ممنوع بود، اما بعض

با همه .گذاشتندیه مترفدست خوابيد سر را به رویکردند، وگرنه بایبه عنوان بالش استفاده م

یم و از درد و رنج رها میرفتیمیبه عالم فراموشیچند ساعتيبرد، و برایط دردناك، خوابمان میشرا

.میشد

م یتوانستیما نم.ف کنمیتان تعریها برایخود را در برابر دشواریجانست چند نمونه از سخت یبد ن

.ش بودیمان سالمتر از پین لثه هایتامین حال و با وجود کمبود ویبا ا.میمان را مسواك بزنیدندانها



افتاد به یاتفاق م.دیآدر آهنریکه از شکل پیم، تا زمانیرا شش ماه بپوشآهنریک پیم یناچار بود

ن حال زخم یم، با اییاز خودمان را بشویقسمتیا حتیم خود را یتوانستیخ بسته نمیيله هاعلت لو

نمونه ).جدا بودیالبته مساله سرمازدگ(کرد یلوده بود چرك نمآمان که به گل و کثافت یدست ها

یاب ماز خومی آمداز اتاق مجاور یین صدایبودند که خوابشان سبک بود و اگر کوچکتریگر، کسانید

ینیکرد به خواب سنگیبلند خرخر ميق خود که با صدایکنار رفیند به شکل کتابتوانستیدند، حاال میپر

.فرو روند

است که يبشر موجود«گفت یبپرسد که م1یوسکیقت گفته داستایاز ما در مورد حقیاکنون اگر کس

یز خو میاست که به همه چيموجودبله، بشر «م داد یپاسخ خواه»ز عادت کندیتواند به همه چیم

آن ان بهیده بود و نه ما زندانیمرحله رسآن ما بهیروانشناسيهاینه بررس».د چگونهیرد، اما نپرسیگ

.میبودیروانيواکنش هاییرا ما هنوز در مرحله ابتدایز.میده بودیمرحله رس

مدت کوتاه تجربه يشه را ولو برایدن انیبا از ذهن همه ما گذشته بود، همه ما ایتقریکشدفکر خو

ک یکرد و نزدیدمان میده وضع موجود بود، خطر مرگ که هماره تهدییکه زايشه ایاند.میکرده بود

، خواهم پرداختآن ده استوارم که بعدا به ذکریر شکنجه بودند، به علت عقیکه زیبودن مرگ کسان

بود که در ین عبارتیا.»م خاردار نزنمیسه ب«مان بستم که یبه اردوگاه با خود پن شب ورودم ینخست

یمآنجا م خاردار برق داریبود که با دست زدن به سیوه خودکشین شیرفت و بهتریاردوگاه بکار م

ا ی، که شانس زنده ماندن و آنجا از.از اشکال نبودیمن خاليبرایمین تصمیگرفتن چن.گرفت

نان یچکس اطمیه.نداشتیگر مفهومیدید، خودکششد کم بویمییکه موجب رهاییدادهایرو

ن یدر نخستآشویتسان یزندان.نش ها جان سالم به در بردیباشد که از همه گزینداشت جزو کسان

1-Dostoevski



اتاق گاز پس از چند روز نخست، ابهت خود را از دست یحت.از مرگ وحشت نداشتندیمرحله ضربه روح

.دادیم

نبودم که با ورود به اردوگاه دچار یاز کسانیکین گفتند من دم، به میرا که بعدها دیدوستان

ر رخ داد، من تنها لبخند یاتفاق زآشویتسکه صبح روز بعد از ورودمان به یهنگام.شده باشمیافسردگ

م، یمان خارج شوید از کلبه هایشد نبایکه گفته میین قرار بود که با وجود اخطارهایداستان از ا.زدم

ن یقصد او از ا.مدآبه کلبه ما یشده بود پنهانآشویتسش وارد یان من که چند هفته پاز دوستیکی

وزن کم کرده ياو به حد.ما شودیذهنش یآسان بود که با گفتن چند نکته کوچک موجبیايدار براید

:شد و رفتیادآورلود چند نکته را آشتاب يدیقیو بیمش با شوخ طبعیبود که ابتدا نشناخت

».با پزشکان داردیرفتار خوب)اس.اسیاست پزشکیر(م .دکتر!دینش وحشت نکنیاز گز!دینترس«

از کلبه ها بود يان که پزشک شماریاز زندانیکی.ق من گمراه کننده بودیدوستانه رفن دروغ و سخنان یا(

ده بود تا از م التماس کر.گذشت به من گفته بود که چگونه به دکتریو حدود شصت سال از سنش م

.)درخواست او را رد کرده بوديبا سرد.کند، اما دکتر ميفرستادن پسرش به اتاق گاز خوددار

ک تکه ید با یاگر مجبور باشید، حتیکنم هر روز صورتتان را بتراشیخواهش م«:دوستم ادامه داد

ن صورت جوانتر و یدر ا.اشدتکه نانتان بن  یآخرمت از دست دادنیا به قیو ...دینکار را بکنیشه ایش

د ید بتوانیبا:ک راه وجود داردید تنها ید زنده بمانیخواهیاگر م.دیتان سرخ تر به نظر خواهد رسیگونه ها

اس شما را .ن ضمن افسر اسید و در همیتان تاول زده باشد و شما بلنگیم پاشنه پایفرض کن.دیکار کن

یم.د روز بعد اتاق گاز در انتظارتان استیمطمئن باشصورتآن بکشد دريند و شما را به کناریبب

بر استخوان یدارد و پوستیافه مفلوکیکه قيست؟ مردیمنظورمان چ»یالابال«م ییگویمید وقتیدان

ا زود و یر یدیالابالک نفر ی.است»یالابال«کین یا...را نداردیدشوار بدنيتوان کارهاگر یکه د

ده قامت ید و کشیصورتتان را بتراش:دیاد داشته باشین به یبنابرا.شودیروانه اتاق گاز ميزودغالبا به 



ستاده ینجا ایهمه شما که در ا.دیداشته باشیست از اتاق گاز وحشتینيازینصورت نید، در ایبردارگام 

.د، مگر شمایگاز بترسد از اتاقیشتر نگذشته باشد نبایست و چهار ساعت بیاگر از اقامت تان بید حتیا

ان یاز م«:گران کرد و گفتیرو به د»دیدوارم از رك بودن من نرنجیام«سپس رو به من کرد و گفت، 

»!دین نگران نباشیبنابرا.بترسدينش بعدید از گزیاست که بایهمه شما، او تنها کس

.کردین کار را میبود همیمن ميروز جاآن گر دریمن لبخند زدم و حاال متقاعد شده ام که هر کس د

د وگرنه یشما منطق خود را از دست بدهشود یموجب مییدادهایرویگاه«است که 1نگیگفته لس

به یعیت نابهنجار، رفتار طبیواکنش نابهنجار در برابر موقعآنچهچن».دیندارآن از دست دادنيل برایدل

ک امر نابهنجار، از یک فرد در برابر یيم که واکنش هایدارن را یانتظار ایما روانپزشکان حت.رودیشمار م

که به اردوگاه يواکنش فرد.مارستان، به نسبت درجه بهنجار بودن او نابهنجار باشدیل فرستادن به تیقب

دگاه ین مساله از دیاما اگر با.دهدیاو را نشان میز وضع نابهنجار ذهنیه است ندوارد شيکار اجبار

است بهنجار و ید واکنشید دیکه بعدها خواههمانطورین واکنشیط موجود چنیم در شراینگاه کنینیع

از یزندان.چند روز باژگون شدیح داده ام، طیش تر توضین واکنشها را پین، همانطور که من ایراست

وره ن دیدر ایبود که زندانینسبیاحساسیمرحله دوم، مرحله ب:دیرسیمرحله نخست به مرحله دوم م

ان تازه وارد یح داده ام، زندانیکه تاکنون توضییزد، به جز واکنش هایدست و پا میمرگ عاطفیدر نوع

نها را در خود نابود آن بود همه یکردند که تالش شان بر ایمتجربه یرا از نظر احساسيشکنجه دردناك تر

اق گاه یل و اشتین میا.خود بودندنکه، در حسرت بازگشت به خانه و کاشانه و خانواده ینخست ا.سازد

گر یدو، د.کرد حسرت چون خوره به جانش افتاده استیکه احساس مآوردیفشار میچنان به زندان

.يبه شکل ظاهریرامونش بود، حتیکه در پییهایتنفر از همه زشت؛تنفر بود

١- Lessing



در فاصله کلبه ها در .دتر بودنیخوش آآن داده بودند که مترسک ازيژنده ايان لباسهایشتر زندانیبه ب

خته یشتر بر سر راهمان ریم بیکردیز میشتر تمیخورد و هر چه بیبه چشم نميزیاردوگاه جز کثافت چ

زگاهها یز کردن آبریتمیخوش داشتند که تازه واردان را به کار گروه،ان مسئولیافسران و زندان.شدیم

مدفوع بگمارند اگر داد، به هنگام حمل یميکه معموال روختن مدفوع بگمارند اگر همانطور یرون ریو ب

یان میزندانيتپه ها، مدفوع بسر و رويداد، بهنگام حمل مدفوع بر رویميکه معموال رويهمانطور

پاك کند، ضربات کاپو بود که بر آنراکرد یمیا سعیشد یده میاز تنفر در چهره اش دیخت و نشانیر

.شدیع میبه هنجار تسرينرو کشتن واکنش هایاز او می آمدکرش فرود یپ

را یگرداند، زیبر ميشوند روین رفت و آمد مجازات مید که در حیدیرا میگروهیوقتیابتدا زندان

ياما روزها و هفته ها.مد در باتالق کتک بخورندش به هنگام رفت و آیل کند که رفقاتحمتوانستینم

یدر ميبا گروهش جلویش بود زندانیکه هوا هنوز گرگ و میح زود، وقتصب.شدیان دگرگون میبعد جر

گر یکنند و دین میرا نقش زمیقید که چگونه رفیدی، ميادیفريدن صدایبا شن.کار بودآمادهستاد و یا

ین که تب داشت و بیايکردند؟ براین میشود، چرا چنینکار تکرار میستانند و باز هم ایایبار او را م

یه میروزانه اش رها شود تنبف یخواست از وظاین که میموقع به درمانگاه رفته بود و به خاطر هم

.شد

ده از یقش دیه رفیدن تنبیگر با دیده بود دیرسیروان شناسيکه به مرحله دوم واکنش هایاما زندان

نکه یدون ان منظره را بیسست شده بود و اآتشن مرحله احساسیرا در ایز.گرفتیصحنه برنم

:کنمیف میتان تعریگر را براینمونه د.کردیبه او دست دهد تماشا مین احساسیکوچکتر

نکه به ید ایداشت به امیقدم بر میلیستاده بود و با حالت لیان در درمانگاه به انتظار ایاز زندانیکی

یرا ميپسر دوازده ساله ا.ودا تب دو روز کار سبک در داخل اردوگاه به او داده شیا تاول پا یعلت زخم 

ا در یستند و ین پسر را مجبور کرده بودند ساعتها در برف به حال خبردار بایا.د که به درمانگاه آوردندید



ن یایزندان.کنديگاریاو نبود، بيدوگاه به اندازه پاردر اینکه کفشیبرهنه به علت ايباز با پايفضا

ن پسر خردسال را سرما زده بود و دکتر یايانگشتان پا.کردیه منگايرا بدون برگرداندن رومنظره 

ینفرت، وحشت و ترحم عواطف.کندین میبا موچیکییکیاو را يایاه غانقاریسيشه هایک ریکش

که در حال یمنظره شکنجه شدگان، کسان.گر سنگ شده بودندیان ما در برابر آنها دیاست که تماشاچ

.دادیگر او را تکان نمیشد که دیميچنان عادیاردوگاهیس از چند هفته زندگمرگ بودند و مرده ها، پ

گفتند و در یان میباال بود و اغلب هذیلیکار کردم، که تبشان خیفوسیماران تیدر کلبه بیمن مدت

ن منظره یایعاطفیچگونه آشفتگیمن بدون هماران مرد، ین بیاز ایکینکه یپس از ا.حال مرگ بودند

ک یکه هنوز گرم بود نزديبه جسدیکییکیان یزندان.کردمیشد، تماشا میکه با مرگ هر نفر تکرار مرا

ن یکرد کفش چوبیفکر ميگریداشت، دیاش را چنگ زده بر مینیب زمیپس مانده سیکی.شدندیم

بلند کرده ش راینفر سوم پالتو.کردیعوض مآن خودش را بايش مناسب تر است و کفش هایمرده برا

!دیورد، تصورش را بکنآچنگ ه نخ بيچند مترتوانستیخوشحال بود که ميگریو د

خواستم که »پرستار«سرانجام از .کردمیبخورم، تماشا مین تکانینکه کوچکترینها را بدون ایمن هم ا

کشان آنرافت و جسد را گريد را ببرد دو پام گرفت جسیتصمیپرستار وقت.رون ببردیبآنجا جسد را از

کرده بودند به ينها بسترآيرا رویفوسیمار تینجاه بده بودند و پیف چوب چیکه دو ردییکشان از راهرو

رفت یباز ميکه به سمت فضايم، هماره دو پله ایبردیرنج مییچون از کمبود مواد غذا.سمت در برد

باالرفتن از پله ها را که يارایمان در اردوگاه چنانکه چند ماه پس از اقامت .کردیما دچار اشکال ميبرا

دستمان را به آنکه  م بدونیتوانستیم و نمینها بود، نداشتآک از یهر يمتر بلندیدر حدود پانزده سانت

.میباال بروآن م ازیم و خودمان را بکشیریچهارچوب در بگ



د، یکشیان خودش را باال منفس، نفس زن.شدیک میکرد به پله ها نزدیکه جسد را حمل ميمرد

يسر جسد را با سر و صدا.دیکشیش، بعد تنه اش و سرانجام سرش را باال میبعد هم جسد را، ابتدا پاها

.کردیرد مآن اد و برخورد با پله ها ازیز

.ن بنا شده بودیک زمیبود که نزدیمن در طرف مقابل کلبه و کنار تنها پنجره کوچکيجا

.ن منظره افتادیکردم، چشمم به ایان سرد خود کاسه داغ سوپ را مزه مزه مکه با دستیهنگام

ن دو ساعت یهم.ستینگریدگان زل زده به من میدور شده بود با دآنجا که هم اکنون ازيجسد

یکنم به جسدش میکه سوپم را مزه مزه میکردم و حاال در حالین مرد صحبت میش بود که با ایپ

ن واقعه را به یگر ایداشت، حاال دیوا نمیمن از نقطه نظر حرفه ام مرا به شگفتیفگعاطیاگر ب.نگرم

.ختیانگیدر من برنمین احساسیرا کوچکتریداشتم، زیاد نمی

بود یینه هاات ندهد، نشیاهميزیگر به چیکه انسان دیو سست شدن عواطف و احساسیتفاوتیب

يو سرانجام او را در برابر شکنجه هامی آمدد یان پدیندانزیروان شناسيکه در مرحله دوم واکنشها

به یتفاوت ماندن بود که زندانین سنگ شدن و بیکرد و با همیتفاوت میگران بیو روزانه ديلحظه ا

.دیتنیبه دور خود ميتاريزود

در به طور مثال نان.میخوردیل کتک میدلیبیحتیشد و گاهیموجب کتک خوردن میهر حرکت

ان یاز زندانیکیکبار ی.میستیافت نان به صف بایدريست برایبایبود و ما ميره بندیمحل کارمان ج

.ند نبودیاس خوشا.افسر اسينه براین برهم خوردن قریستاده بود و ایخارج از صف ایپشت سر من کم

گذرد، یه ماس چ.در ذهن نگهبان اسممی دانستگذشت و نه یپشت سر من چه مممی دانستنه

کوفت یهمان موقع نگهبان را که با چوب بر سرم م.ن قدر دو ضربه محکم بر سرم فرود آمدیهم

که در مورد آنقدرن همیو ا(ست ینیزند درد جسمیبه انسان ضربه مآنچه،ين لحظه ایدر چن.دمید



یعدالتیبرخاسته از بین رنج روحیبلکه ا)ز درست استیه کودکان صادق است، در مورد بزرگساالن نیتنب

.دهنده استآزار است کهیمنطقیبیو به طور کل

تواند در یگذارد مینمياز خود به جایکه نشانينست که ضربه ایا،استیموجب شگفتآنچه

راه خط يک توفان برف رویکبار در ی.دهدآزار   ماند،یمیش باقیکه جايش از ضربه ایبيژه ایط ویشرا

چون تنها راه گرم نگهداشتن .کردیست کار میباینامساعد، گروه ما ميبا وجود هوا.رفته بودرا گآهن

ینکه نفسیايک لحظه برایتنها .کردمیل را جابجا میم، من به شدت ریدیدیخودمان را در کار کردن م

د و فکر یو مرا داز بخت برگشته من درست در همان لحظه نگهبان برگشت .دماه دیلم تکیتازه کنم به ب

که به من وارد ينه ازدشنام بود و نه از ضربه اد یآفرمیلحظه براآن که او دريدرد.گذرانمیکرد وقت م

ستاده بود یکه در برابرش ايحمت را به خود نداد به مرد ژنده پوش گرسنه ازن یاینگهبان حت.آورده بود

در عوض .دشنام هم ندادید، حتیبگويزیباشد، چیوجود انسانیادآوربه طور مبهم توانستید میو شا

ن کار او به نظر من درست مانند یا.من پرتاب کردين برداشت و به سویاز زمیخوشحال سنگیبا حالت

آنقدرکه وجه مشترکمان يبه سر کارش، با موجودیاهلیوانیفراخواندن ح.وان بودیک حیجلب توجه 

یبود که به ما میین هاین کتک ها توهین بخش ایم دردناك تریکنیه نمیتنبیزست که او را حتیناچ

اگر .میخ بسته حمل کنیر یمسين را بر رویدراز و سنگیچوبيرهایکبار مجبورمان کردند تیچنانکه .کردند

هم که یه کسانیبقيا وضع خود را به خطر انداخته بود بلکه براهد نه تنیلغزیش میاز افراد پایکی

يادن من نقص مادرزیریاز دوستان دیکیلگن خاصره .کردیجاد میکردند خطر ایر را حمل میهمان ت

که ينش افرادیرا به هنگام گزیکار کند زتوانستیقص منن یوجود اداشت اما او خوشحال بود که با

یحمل مینیار سنگیبسیر چوبیتياو که با عده ا.شدندینا به اتاق گاز روانه میقیداشتند ينقص عضو

چون هنوز .خود بکشده را هم بایفتد و بقینمانده بود که بيزید و چیخ بندان لنگیر یمسيکرد، بر رو

بر پشتم فرود آمد و نگهبان در يدرنگ ضربه ایب.اش شتافتمياریدرنگ به ه بود بدون دینوبت من نرس



که مرا ین نگهبانینجاست که همیاورآشگفت .خود بازگردميکرد دستور داد به جایخم میکه توبیحال

ياصال حس همکار»خوکها«به ما گفته بود که ما يآمیزخ یش با لحن توبیقه پیزد چند دقیکتک م

.میندار

آب را يم تا لوله هایخ زده پرداختین یت، به کندن زمیبا حرارت دو درجه فارنهایکبار هم، در جنگلی

.گوشتالو و سرخيمد با گونه هاآيسرکارگر.ف شده بودمیضعینروزها از نظر بدنآدر .میکنيجاگذار

.ستادیگزنده ايسرماآن گرم و نرم او دريدستکش هاينگاهم رو.اد کله خوك انداختیه چهره او مرا ب

را که یرا مقدار خاکین من است زیدر کمیاحساس کردم همانند شکارچ.ساکت مرا ورانداز کردیمدت

.دادیزان کارم را نشان مین خود میود و ام بیکنده بودم جلو

!موختآکار کردن را به تو خواهم !ف، تمام مدت مواظبت بودمیخوك کث«ادش بلند شد یناگهان فر

هرگز !رسمیدو روزه حسابت را م!يریوان بمیک حیو مثل ین را بکنیت زمیکنم با دندانهایوادارت م

»؟ تاجر؟ياره بودف، چه کیخوك کث.يت کار نکرده ایدر زندگ

د او را ید تهدیاما با.ی، چه صدنیک نیب از سرم گذشته بود چه آت نداشت، یم اهمیز برایچ چیگر هید

.و چشم در چشمش دوختمآدمستینرو راست ایاز ا.گرفتمیميکشتنم جديبرا

».ک پزشک متخصصی-ک پزشک بودمیمن «

».يکرده ایخالب مردم را یبندم که جی؟ شرط مي؟ پزشک بودیچ«

شدم اما متوجه».کردمیافت نمیهم از مردم دریکردم و پولیکار میاتفاقا من در درمانگاه دولت«

وانگان نعره یکه مثل دیمن انداخت و در حالين ضمن نگهبان خودش را رویدر هم.حرف زده اميادیز

.چه گفتادها یاد ندارم ضمن فریگر به یو د.دین کوبیزد مرا به زميا



یکه خشم و نفرت ممی آیدش یپینست که نشان دهم لحظاتیایین داستان جزیان ایمراد من از ب

از یا درد ناشییرحمیخشم و نفرت نه تنها از ب-زاندیز برانگیمسخ شده را نیک زندانییحتتوانست

گوش دهم که يه سخنان مردد بیرا باید، زیلحظه خون به سرم دوآن در.نآر نهفته درین، بلکه از تحقآ

:د اعتراف کنمیبا(که يبداند، مردآن ازيزین چیکوچکترآنکه  یب.کندیميمن داوریبر من و زندگ

پست آنقدر)به من دست داديکودکانه اآرامش ف کردم،یخود تعریزندانيرفقايداستان را برایوقت

.دادیبه اتاق انتظار راه نمیمن، او را حتمارستان یبییبود که پرستار درمانگاه سرپایو وحش

ينکه به ماجراهای، او به علت امی دانستون من یکه در گروه ما بود، خود را مدییخوشبختانه کاپو

به هنگام ش یاو ماجراها.دا کرده بودیبه من عالقه پمی دادمش گوش یخانوادگيهایعاشقانه و گرفتار

.کردیف میم تعریر برادراز به سمت محل کايهاياده رویپ

آن از.روانکاوانه، در او نفوذ کردميت او داشتم و با پندهایکه از شخصیمن با شناخت او و با برداشت

ف نخست صف یاز پنج ردیکیاو بارها در .من ارزش داشتين خود برایپس او از من سپاسگزار بود و ا

ت ین نهایشد و ایست و هشتاد نفر میمل دوداشت که معموال شایمن نگه ميکنار خودش براییجا

نکه یهمه از ا.میستادیایصف مه ش بود بیکه هنوز هوا گرگ و مید صبح زود زمانیما با.لطف او بود

م نجاايبرايافراده را اگر بیستند وحشت داشتند، زیصف بایعقبيف هایر برسند و در ردیممکن بود د

د به ین افراد باید و ایگزیخر صف برمآرا از آنانو می آمدارشد يواز داشتند، کاپیند نیناخوشايکارها

ن یهم ایکاپوها، گاه.بپردازنديدشواريکارهاهژیو به ويگریس، به کار دآشنانگهبانان نیسرپرست

يو رندیکردند زرنگیمیرا که سعیدند تا مچ کسانیگزیف نخست برمیاز را از پنج ردیافراد مورد ن

ده شده ین برگزیکردند و مجرمیرام مآز با چند لگد جانانه، یرند، همه اعتراض ها و التماسها را نیکنند بگ

.دندیدوانیاد و کتک میدن به محل کار با فریرا تا رس



يجا-سوده بودمآن برنامه ها یبه دردل با من داشت از ايازیگروهم نيکه کاپویمن، تا زمان

منهم مانند همه .ز داشتینيگریاز دین رفاقت امتیاما ا.بودر اومن در کناين شده افتخاریتضم

شد یده میکشآنچنانم یورم کرده بود و پوست پايم به حدیپاها.دمیکشیپا درد مآماسان از یزندان

م یکرده کفش هاآماسينکه بتوانم با پاهایايبرا.م را حرکت دهمیم زانوهاتوانستیمیکه به سخت

م بپوشم، چون توانستیداشتم هم نمیمیاگر جوراب.م را نبندمیچار بودم بند کفش هارا بپوشم، نا

م یس و کفش هایاره خوبرهنه بود، همآن ازیمیمن که نينرو پاهایاز ا.رفتیم نمیم به پایکفش ها

یکه برمیب هرگامین ترتیاره سرمازده و متورم بود و به اومان همیکه صد البته پاها.ز پر از برف بودین

ان مرتبا یجه زندانیدر نت.شدیده از برف میم پوشیدراز کفش هايهاییمایدر راه پ.م دردناك بودیداشت

ن ستون ینوقت اآ.افتادندیهم ميدر حرکت بودند، روآنانکه در پشت سر يدند و افرادیلغزیم

کرد ینگهبان درنگ نمين مواردیندر چ.ستادیایشتر ،از حرکت باز میک لحظه و نه بیيتنها برایگوشت

است یعیطب.دیزانیخیرا بر مآنانو آوردیان وارد میزندانکر یبه پیو با قنداق تفنگ خود ضربات

ينبود برايازیجه نیستند و در نتیصف بود، کمتر مجبور بودند از حرکت بازايشان در جلویکه جایکسان

یژه عالینکه پزشک ویهم من خوشوقت بودم به علت اباز.دردناك بدونديدن به صف، با پاهایرس

.کردمیرام حرکت مآيصف و با گام هايجناب کاپو شده بودم، در ابتدا

م یم، به هنگام تقسآوردیکه در حقش به جا میمن به خاطر خدمتيالم جمع بود که کاپویضمنا خ

ینخود هم در کاسه ام ميو مقدارزدیگ مید، چمچه را به ته دیرسینوبت به من میسوپ ناهار وقت

داد که در گوش سرکارگر که یشهامت به خرج مآنقدریش تر افسر ارتش بود، حتین کاپو که پیا.ختیر

ن یت که ادرست اس.هستمیخوبییارگر استثناکرد که من کیانه ام با او شکراب بود زمزمه میم

بود که جانم ياز چند موردیکی(داد یمرا نجات میگرفت، اما به هر حال زندگیف ها دستم را نمیتعر

.فرستاديگریکار به گروه ديبرایروز بعد از مشاجره من با سرکارگر، مرا پنهان).دادیرا نجات م



یالتیط کار تسهیکردند دست کم در محیکردند و تالش میميهم بودند که با ما همدردیسرکارگران

.ورندآما فراهم يبرا

ن برابر ما کاریدر مدت کمتر، چنديک کارگر عادیکردند که یميیادآورز هماره ینآنانال ن حیبا ا

که (صد گرم نبود یسيگر روزیديه نان کارگران عادید که سهمدانستنمی آنانا  یآاما.دادندیمانجام 

خوردند، که یق نمیار رقیتر سوپ بسیم لینيو روز)میداشتیافت مین مقدار را دریغالبا ما کمتر از ا

يمان خبریم، نبودند که از خانواده هایکه ما بدان محکوم بودیروانير چنان فشاریزيکارگران عاد

يدرنگ به اتاق هایا بیفرستاده شده و يگریديا به اردوگاههایکه ییخانواده ها-میکردیافت نمیدر

یمن حت.شدندید به مرگ نمیساعت تهدمرتبا هر روز و هر يگاز روانه شده بودند، که کارگران عاد

که من یاگر شما هم در همان مدت زمان کوتاه«ک سرکارگر گفتم، یو به دماکبار به خود جرات دی

سرکارگر با ».شدمیل میتان قایبراید احترام فراوانیاد گرفتیمغز را یاد گرفتم، جراحیرا يراهساز

.زدين حرف پوزخندیدن ایشن

یبه شمار م»از خود1دفاع«يزم ضروریمرحله دوم بود مکانین نشانه مرضیه مهمتر، کیاحساسیب

ک مساله دور یيجانها، رویشد، و همه تالشها و همه عواطف و هیت سست میرفته رفته واقع.رفت

ان چونان گله از محل کار به اردوگاه یزندانیشامگاهان وقت.ر دوستانیزد، حفظ جان و حفظ سایم

».گر هم گذشتیک روز دیخوب «ند، یگویشد که میده میشدند، شنیانده مبازگرد

زنده ماندن همراه بود موجب يبه تالش برااز دائم یکه با نيفشارآنچنانبرد، یتوان پیمیخوبه ب

موزش آچند نفر از همکاران من در اردوگاه که .افت کندینییان به سطح پایزندانید، وضع روحیگردیم

واپس «گفتند، یان اردوگاه سخن میان زندانیدر م»يواپس رو«داشتند، اغلب از يدر روانکاوينه ایو زم

1- Self - Defense



ها و آرزوی، زندانين مرحله ایدر چن.استییابتدایهنذیک نوع زندگیبازگشت به يبه معنا»يرو

.ندیبیش را در خواب میخواسته ها

یرا به خواب میگار و حمام گرم، خوبی، سینیریشدند؟ نان، یدیمییان اغلب چه نوع خوابهایزندان

ا  یآنکهیا.کردیتظاهر ما یرون رو به شکلیشد، از ایه نمآوردبريداریها در عالم بآرزون یچون ا.دندید

یت زندگیدار شدن با واقعید پس از بیبایاست، زندانيگریا نه بحث دید بود ین خوابها مفیدن اید

.دیگردیمياروی، روا یرويانهایبا توهمات و هذآن ناكو تضاد وحشتیاردوگاه

او به شدت دست .ان از خواب جستمیاز زندانیکیک شب با قرقر یکنم که چگونه یهرگز فراموش نم

که یژه نسبت به کسانیکه هماره، به وآنجا از.شده بودیا دچار کابوس وحشتناکیزد و گویو پا م

چاره را از خواب یگفتند، حس ترحم داشتم، خواستم مرد بیان میا هذیدند یدیترسناك ميخواب ها

خواستمیکه میدم، چون از عملیرفت او را تکان دهد پس کشیدار کنم، اما ناگهان دستم را که میب

تواند یهر چند هولناك نمیچ خوابیدم که هیقت رسین حقیلحظه به اآن و در.دهم، وحشت کردمانجام 

آن خواستم او را بهیانه مآگاهرامون ما باشد و من نایپیاردوگاهیت زندگیواقعیندگو گزیبه تلخ

.بازگردانمیزندگ

یرنج مآن ان ازیت صفر بود و زندانیت و کمیفیکه از نظر کیناکافيبود که به علت غذایعیطب

یهماره مشغول مان را یشده بود که ذهن زندانیاصلییزه ابتدایخوب، غريک غذایيآرزوبردند، 

کند و اتفاقا یم که در حال کار کردن هستند، بهم نزدیبرویانیدار زندانید با هم به دییایحال ب.داشت

از یک زندانیکردند یشروع به گپ زدن میینه مواد غذایدرنگ در زمیب.ستینآنانهم مراقب یکس

را ییدستور غذاهاآن و پس از.ستیدلخواهش چيد غذایپرسی، مکردیکه داخل گودال کار ميگرید

گر گرد هم یخود را که بار ديآزادروز يکردند، صورت غذایگر رد و بدل میکدیند بپزند با توانستیکه م

خود يکاشانه هاه و بدور از بند رها شوندياندهیآکه در يکردند، روزیمآمادهند در ذهن می آمد



يا شماره ایله واژه رمز ینکه ناگهان به وسیکردند تا ایبت مل صحیبه تفضآنقدردرباره غذا .بازگردند

».دینگهبان سر رس«:د کهیرسیخبر دهن به دهن به ما م

با يرا اشتباه است جهاز هاضمه خود را تا حدودیز.ممی دانستمن هماره صحبت درباره غذا را خطرناك 

م، یک کنیذ تحریخوشمزه و لذيهان خو گرفته است، با مجسم کردن غذاییار پایت بسیفیت و کیکم

یاست که از نظر جسميزودگذر است، اما تصوریروانآرامش کینگونه صحبت ها همراه با یگرچه ا

.ستیاز خطر نید خالیبدون ترد

ن یشیق و همان تکه کوچک نان پیار رقیما شامل سوپ بسییره روزانه غذایدر اواخر دوره زندان، ج

ک ورقه نازك یا ی، یست گرم کره نباتیم که شامل بیز داشتینیاصطالح اضافه برهیجآن بوده، عالوه بر

ق که یرقيک قاشق مربایا ی، یعیر طبیعسل غیا کمیر، یک تکه کوچک پنیا یمت، یکالباس ارزان ق

که ما کار سخت ژهیسنده بود، به وکامال نابيه از نظر کالرین نوع تغذیا.کردیر میینوعش روزانه تغ

ر یکه زیمارانیوضع ب.میدر معرض سرما هم بودیم و در ضمن هماره با لباس ناکافیکردیهم میبدن

.زتر بودینهم اسف انگیاز ارك اردوگاه در بستر بمانندتيژه بودند و اجازه داشتند به جایمراقبت و

ه ده بنلباس ژم که یمی آمددر یشد و ما به شکل اسکلتیب مآبدنمان یچربيه هایالن  یآخریوقت

کرد و در ین خود را هضم مییبدن ما پروت.میبودیل رفتن بدنمان مید شاهد تحلیتنش کرده باشند، با

جامعه ياعضا.نداشتیستادگیايبراییروینیگر بدنیو حاال د.شدندید میچه ها ناپدیجه ماهینت

ن بار نوبت یم اییم بگویستتوانیک از ما استادانه میهر .مردندیميگریپس از دیکیکوچک ما 

گر یم، دیکه شاهدش بوديریمرگ و مهمهآنبا .دیدر خانه خودمان خواهد خوابین شتر کیست و ایک

یگر زمزمه میکدیدر گوش .ق بودیما کامال دقيهاینیش بیو پ.میشناختیمیعالئم مرگ را بخوب

يب هنگام که طبق برنامه روزانه شپش هاو ش»حاال نوبت اوست«ا ی».یدینخواهد پايریاو د«م، یکرد

ن یاا  یآاست؟آمدهم که چه بر سرمان یکردیدم فکر میدیانمان را میم و تن عریجستیخود را م



یم گوشت انسانیک توده عظیاز یجز مشتيزیگر چیست بدن ماست؟ ما دیش نیبيبدن، که جسد

که يم، توده ای، گله وار جا داده شده ایگليخاردار که در کلبه هايم هایم پشت سیتوده عظ.میستین

.گر جان نداردیرا دیشود زیپوسد و فاسد میمآن ازیهر روز بخش

آزار ان رایدن خوره وار مغز زندانیشیدلخواه انديخوراك و غذاهاه شدم که چگونه بیادآورن یش از ایپ

ش اشغال یکاریاز بيرا در هر لحظه ایندانهر زآگاهن فکر ذهن یا.ر بودیکار اجتناب ناپذنیداد و ایم

نسبتا يگر غذایم که بار دیبوديز در حسرت روزین ما نیرومندترینید که حتیببرید پید بتوانیشا.کردیم

دون یزندگآن بود کهيروزياق در واقع به خاطر خود خوراك نبود بلکه براین اشتیم، و ایبخوریخوب

.م از هم فرو بپاشدیدیشیاندیذا نمجز غيزیبه چآن که دريبشر

را که نابودکننده روح یتعارض ذهنآن را تجربه نکرده اند، مشکل بتوانندین مراحلیکه چنیکسان

ن هرگز یهمچنآنان.را تجربه کرده است، مجسم کنندیرا که گرسنگياراده مرديروینياست و تضادها

ا ده صبح یم یگودال و گوش به سوت اعالم ساعت نه و نستادن و کندنیتنها ايکرد، معناخواهنددرك ن

در (کردند یع میره نان ما را توزین ساعت جیم و در ایم ساعت استراحت داشتیما تنها ن.ستیداشتن چ

دند و یپرسیرفتار ما میکرات از سرکارگر راجع به چگونگه بآنان)داشت؟یوجود میکه اصال نانیصورت

آنرام، ابتدا یکردیب پالتو لمس میتکه نان مان را در جیم و با دلگرمیدیپرسیما مرتبا ساعت را م

یمآنرااز يم و بعد تکه ایگرفتیبا انگستان سرمازده و بدون دستکش در دست مییز گرانبهایچونان چ

م و با یگذاردیب میدر جآنرااراده باز هم يرویذره نن  یآخرم، و سرانجام بایگذاشتیو بدهان ممیکند

یادآورآنچههمهيتواند به معنایمیکسا  یآ.میرا نگه دارآن م که تا شامگاهیبستیمان میخود پ

ببرد؟یشدم پ

آن ا کم کم خوردنیکباره خوردن و یيکه برايژه هایويوه هایبودن شمعنایا بیما در مورد با معنا 

کبار به ما داده یير اواخر دوره زندان و تنها روزبود که دین نانیم، ایکردیز صحبت میک تکه نان ناچی



که .ره نان در همان لحظه نخستیخوردن جیکی.ان دو نوع طرز تفکر وجود داشتیان زندانیدر م.شدیم

ین میکوتاه تسکیمدتيکبار در روز برایرا دست کم یدرد گرسنگیهم زندان.از داشتین کار دو امتیا

ینکه گروهیگر ایدو د.کردیره حفظ میا کمبود جیو یاز دستبرد احتمالآنراکل ن شیاه نکه بیداد و هم ا

که من .دادندیهم ارائه میل مختلفیخوردند و دالیدفعات مه کردند و بیم میره خود را تقسیج

.وستمیپآنانسرانجام به صف 

ده دم یپخواب ما در سرایز.بوديداریساعت بیاردوگاهیساعت زندگ24ن لحظه ها در یوحشتناکتر

ا یرومفرط ویده از خستگییرحمانه از خواب زایما را ب.کردندیش با نواختن سه سوت پاره میگرگ و م

م یتوانستیس خود که به ندرت میخيد با کفش هاین زمان بود که بایارکردند و دین جدا میریشيها

.میش کنم کشمکیفرو برآن کرده خود را درآماسدردناك و يپاها

بند يم به جایاز بستن کفش با سیشد که ناشیده میهم شنییمعمول و قرقرهايالبته غرولندها

.شناختمیميشجاع و باوقارآدمدم که او را به عنوان یرا شنیه کسیگريک روز صبح صدای.کفش بود

ش کوچک یراش که بیرا پس از کشمکش فراوان با کفش هایست زیگرین مرد چونان کودکان میا

برهنه در برف يبگنجاند، مجبور شده بود با پاهاآن کرده اش را درآماسيپاهاتوانستیشده بود و نم

م و با آوردیب در میره نانم را از جیافتم، جییمآرامش یکمین لحظات وحشتناکیراه برود من در چن

.جستمیلذت مآتشفراوان از ذرياشتها

يکند که چرا معموال اشتهایدن احتماال روشن میشیمختلف انديذاهاوسته به غیه و پیتغذيبد

د یبود که روانشناس بايرین تنها تفسی، این ضربه روحیبه جز اثرات نخست.ن رفته بودیدر ما از بیجنس

ل یرا مردان تشکآن يکه اعضایساتیده، که برعکس همه تاسین پدیمردانه در مورد ايدر اردوگاهها

در خواب یحتیزندان.کردیکم بود، توجه ميدر اردوگاه کار اجباریمانند ارتش، انحراف جنسدادند، یم



یاو در عالم خواب تجلیکه احساسات ناکام مانده و عالینداشت، در حالیل جنسیبه مسایهم توجه

.کردیم

که با يزیبه هر چجانشان، نسبتییو تالش در رهايبدویک زندگیان با غوطه ور شدن در یاکثر زندان

یداد که چگونه از احساسات و عواطف تهین نشان میتوجه بودند و اینداشت، بيوندین هدف پیا

که ما را یترن.افتمیدر1وابسته به داخاوایبه اردوگاهآشویتسن مساله را در انتقالم از یمن ا.شده اند

يستگاههایاز ایکیمه شب بود که از ین.تگذشین مین ترن از ویا.بودیبرد حامل دو هزار زندانیم

ام را، در واقع تا یاز زندگياریبسيگذشت که من سالهایمیابانیترن از خ.میگذشتین میقطار و

.کرده بودميسپرآنجا اسارت گرفته شوم دره نکه بیش از ایپ

ک گروه، یکه یده بود در حالجا داده شیتن زندان50له دار بود، یدو روزنه کوچک ميدر کوپه ما که دارا

روزنه آن ستند کناریاه ه که مجبور بودند ساعتها بیکف کوپه جا داشتند، بقيچمباتمه زدن رويتنها برا

همراه با یم نگاهیدند و منهم با نیکشیپنجه پا سرك ميکه گرد پنجره بودند رویکسان.جمع شدند

موتهوزن يم قطار ما به سویکردیکه فکر مآنجا از.کردمیسر همه به زادگاهم نگاه ميترس از البال

.یم تا زندگیکردیشتر احساس مرگ مینبود، بیا دو هفته از عمرمان باقیک یش از یدر حرکت بود و ب

ام را با یدوران کودکيدانها و خانه هایابانها، میکردم من خیدر درونم بود که فکر ميزیک احساس غری

ک شهر جن زده یکنم، من شهر را مثل یبازگشته نگاه ميگریکه از جهان ديه اک مرده، مردیدگان ید

ن خودمان اابیخ-دمیابان را دینجا بود که خیو ا.ستگاه را ترك کردیر ترن ایپس از ساعتها تاخ.دمیدیم

به یگداد بزریشان رویبراين سفریرا پشت سر گذارده بودند و چنیاردوگاهیکه سالها زندگیجوانان!را

یسلولکردم، به همیالتماس مآنانبه .ره شده بودندیابان ها خیرفت با عشق از روزنه به خیشمار م

)برگرداننده.(نزدیک مونیخ محل اردوي کار اجباري در زمان هیتلر شهري در باواریاي اولیا ،-1



کردم به یتالش م.ک لحظه شهر را نگاه کنمیستم و تنها یروزنه بايکردم بگذارند جلویمام تمنیها

.داردییم چه معنایروزنه براآن لحظه نگاه کردن ازآن بفهمانم که درآنان

؟ ينجا گذرانده ایهمه عمرت را در اییبگویخواهیم«:شخند پاسخ دادندیو ریادبیم را با بیتقاضا

»!يده ایدیها را به اندازه کافیدنیخوب، پس د

نه البته دو استثنا وجود ین زمیدر ا.شدیمشاهده م»1یفرهنگيخمود«ک نوع یمعموال در اردوگاه 

رفت، به یاست میوسته سخن از سیم در همه اردوگاه پیتوانم بگویا مبیتقر.نیاست و دیس:داشت

کرد و به سرعت در سراسر اردوگاه یدرز ميعه از گوشه ایشا.عات بودیه شایطور عمده بحث ها بر پا

ن گونه یا.ض بودیافت ضد و نقییت ارتش رواج مینه وضعیکه در زمیعاتیمعموال شا.دواندیشه میر

.شدیان موجب جنگ اعصاب میکرد و در ذهن همه زندانیگل ميگریپس از دیکیعت به سرعات یشا

ع شده بود مبدل ین شایافراد خوش بيع جنگ که از سویان سریان درباره پاید زندانیمواقع، امياریبس

اب اعصين بودند که رویماران خوش بین بینداشتند و ايدیگر امیان دیاز زندانیبرخ.شدیميدیبه نوم

.انداختندیچنگ مآدم

یداشت که در تصور مآنانت یمیاز صمیگرفت، نشانیان که با سرعت جان میزندانیق مذهبیعال

ن رابطه سخت یکه در اآنچه.داشتیوا میاغلب تازه واردان را به شگفتیمذهبيرویژرفا و ن.دیگنج

ان از خود ابداع کرده بودند و در گوشه ید که زندانبویداد، دعاها و مراسم مذهبیر قرار میر تاثیانسان را ز

، خسته و يان که ما را از محل کار دور افتاده ایژه چهارپایون قفل شده ویکامیکیا در تاری، يکلبه ا

یميگرداند، به جایاردوگاه باز مه م بیژنده خود منجمد شده بوديکه در جامه هایگرسنه در حال

.ندآورد
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.مبتال شدنديمارین بیان به ایبا همه زندانیع شد و تقریفوس شایت1945سال در زمستان و بهار

.دادند باال بودیکه توان داشتند به کار خود ادامه مآنجا د تایف که بایر افراد ضعیدرصد مرگ و م

از ياپاره .یوجود داشت و نه مراقبتیینه دارو.کرده بودند، نامناسب بوديماران را بستریکه بییجا

که (ز غذا ینسبت به مقدار ناچیرقابل کنترل حتیغییاشتهایند بود، بیار ناخوشایبسيماریبينشانه ها

.جمله بودندآن ان ازیوحشتناك سرسام و هذيو حمله ها)رفتیش به شمار میزندگيبرايگریخطر د

خواست دعا یمرگ است و مکرد در حال یاز دوستانم شد، که فکر میکیر یان دامنگین مورد هذیبدتر

یان میگر از زندانیدياریمن و بس.ابدیمناسب دعا را بيواژه هاتوانستیحال نمآن اما در.بخواند

کردم تا یساعتها تالش م.میدار بمانیشتر شب را بیم بینکه دچار سرسام نشویايم برایدیکوش

کردم که در اتاق یبه نوشتن کتابآغازسرانجام .کنمآمادهرا در ذهن خود ییهایم سخنرانتوانست

يپاره کاغذيو رویسیوه کوتاه نویرا به شيدیکلين بار واژه هایا.گم کرده بودمآشویتسییگندزدا

.نوشتم

یبودم که هرگز در زندگيزیکبار شاهد چی.شدیل میدر اردوگاه تشکیهم جلسات بحث علمیگاهگه

سرپرست .ک جلسه احضار روح بودین یده بودم و ایک بود، ندینزدمق حرفه اینکه به عالیو با ايعاد

از من هم )ان بودیاز زندانیکیو خود (است یتخصصم روان پزشکمی دانستپزشکان اردوگاه که 

يماران بستریاو در بخش بین جلسه در اتاق کوچک خصوصیا.ابمین جلسه حضور یدعوت کرده بود در ا

هم از بخش ي، برخالف قانون، افسرآنانان یبودند که در مآمدهگرد یتعداد کم.شدیل میتشک

.شدیده میديبهدار

ال نوشتن داشته ینکه خیاردوگاه بدون ایمنش.با خواندن دعا، شروع به احضار روح کردينجا مردیدر ا

ه جلسه به نکیپس از ا(قه بعد یده دق.د هم برابرش بودیک برگ کاغذ سفین نشسته بود و یزميباشد رو

کاغذ رسم کرد که يرویخطوطآرامیه بیمداد منش)کندربا روح ارتباط برقراتوانستنکه رابط نیعلت ا



ن هرگز یاموخته بود و همچنین نیهرگز التیشد گفته شد که منشیخوانده م»VAE.V«واژه یبه روشن

ده من یبه عق.ده بودیرا نشنبر مغلوب استيوايمعنارا که به»Vae-victis«يواژه هاآن ش ازیپ

ر یضم(اورد به روح یاد بینکه به یده باشد و اکنون بدون ایش تر شنین واژه ها را پیکبار اید یاو با

.ل شدیان جنگ تشکیما و در پايآزادش از ین جلسه چند ماه پیبازگشته بود، ا)اوآگاهناخواد

ن یم، امکان ایبوديبدویو جسمیذهنیک زندگیمحکوم به ينکه ما در اردوگاه کار اجباریبا وجود ا

روشنفکرانه یک زندگیکه به ید افراد حساسیشا.میز غوطه ور شدینيمعنویزندگيبود که در ژرفا

)داشتندیفیظرین عده اغلب ساختمان بدنیا(بردند یگران رنج میشتر از دیعادت کرده بودند، بيپربار

یط وحشتناك به زندگیند از محتوانستیمآنان.دیرسآسیبآنانیندرویگران به زندگیاما کمتر از د

شکار آن راز یبه ایتوان پیل است که مین دلیتنها به هم.بازگردنديمعنويآزادپربار خود و به یدرون

رومند بودند در برابر یکه نیف و ناتوان بهتر از کسانیان ضعیاز زندانيشد عده ایده میبرد که اغلب د

خود یخودم روشن شود، ناچارم به تجارب شخصينکه مساله برایايبرا.ندآوردیدوام میاردوگاهیگزند

ياده به سویم پیش که ناچار بودیسحرگاهان گرگ و مآن تان بازگو کنم که درید برایبگذار.بازگردم

.افتادیم چه اتفاقیمحل کارمان برو

!چهار-سه-دو-چپ!چهار-سه-دو-چپ!گروه، قدم رو«:شدیاد فرمانده صادر میفرمان قدم رو با فر

ن واژه ها در یهنوز هم ا»!کالهها برداشته!نفر اول حرکت، چپ و چپ و چپ و چپ!چهار-سه-دو-چپ

م و نورافکن یداده شد، ما از دروازه اردوگاه گذشت»!کالهها برداشته«فرمان یوقت.زندیگوش من زنگ م

نکه اجازه داده شود کالهمان را یش از ایعلت سرما پبه کهیکسبیچاره.دیچرخیما ميچرخان رويها

.ده بودیش کشیگوشهايم، کالهش را رویبه سر بگذار

م و یرفتیميبزرگ سکندريسنگهايشد رویکه از اردوگاه منشعب ميدر امتداد جاده ایکیما در تار

زدند و با یاد میکردند، سرمان فریمیکه ما را همراهیم نگهبانانیدیلغزیبزرگ ميگودالهايتو



ند درست راه توانستیکرده بود و نمآماسشان یکه پاهایکسان.راندندیش میقنداق تفنگ ما را به پ

یحرف زدن باقيبرایرا سوز سرما حالیشد، زیده نمیشنیچ سخنیه.گرفتندیق خود را میرفيبروند بازو

ده بود فرو برده و ناگهان در یقه اش که باال کشیهانش را در که کنار من بود، ديمرد.گذاشتینم

در اردوگاهشان آناندوارم وضع یام!دندیدین وضع میاگر همسران ما، ما را در ا«:گوشم زمزمه کرد

».خبر نداشته باشندمی آیدکه به سر ما ییبهتر از ما باشد و از بال

یميخها سکندریيلومترها مسافت را رویکه کیدر حال.اد همسرم انداختیقم مرا به یسخنان رف

م و به یکردین بلند میزميگر را از رویکدیم، یکردیاستفاده محایلگر به عنوان یکدیم، بارها از یخورد

م، که یمی دانستاما هر دو .مییبگوینکه سخنیم، بدون ایزان در حرکت بودیم، افتان و خیراندیش میپ

.شدیاندیک به همسر خود میهر 

رنگ سحر در پس توده ابرها یگل بهییش در حال افول بود و روشنایکه ستاره هاآسمانبه یگهگاه

مرموزش مجسم یرکیاو را با ز.کردیر همسرم را رها نمیاما ذهنم تصو.کردمیشد، نگاه میر میگیجا

قت داشته یچه حق.دمیدینان بخش و رکش را میداد، لبخند او و نگاه اطمیاو به من پاسخ م.کردمیم

.ال برخاستن داشتیبود که خيدیلحظه درخشان تر از خورشآن باشد و چه نداشته باشد نگاه او در

به شکل ترانه ياریبسيرا که شعرایقتیام حقین بار در زندگینخستيبرا:در من شکفتيشه ایاند

قت، که ین حقیا.دمیان داشته اند، دیبییت نهامبه عنوان حکآنراز یار نیشمندان بسیسروده اند و اند

ينجا بود که به معنایو در ا.آنستيآرزواست که بشر در یهدفن یتریین و نهایتریعشق عال

بشر از راه عشق و ییافتم، رهایشکار سازد، دست آد یشه و باور بشر بایکه شعر بشر و اندين رازیبزرگتر

ین جهان از دست داده، هنوز میزش را در ایر همه چگیکه ديبردم که چگونه بشریپ.در عشق است

بشر در .شدیاندیکوتاه، به معشوقش ميلحظه ايشد، ولو برایندیو عشق بیتواند به خوشبخت

ابراز یاش را به شکل عمل مثبتیدرونيازهایتواند نیکند و نمیکه خال کامل را تجربه میطیشرا



ن و شرافتمندانه یراستيوه ایش را به شیکه رنجهاینست که در حالیامی آیدکه از او بر يد تنها کارینما

که از يدن به معشوق و تجسم خاطرات شرافتمندانه عاشقانه ایشیتواند از راه اندیکند، میتحمل م

ین واژه ها پیايام بود که به معناین بار در زندگینخستيبرا.معشوقش دارد خود را خشنود گرداند

».ان غرقندیپایو بيشکوهمند ابديشه هایان در اندفرشتگ«.بردم

آنانيش افتادند نگهبان به سویکه پشت سر او بودند رویرفت و کسانيسکندريمن مرديجلو

.چند لحظه پاره شديم برایشه هاید و همه را با شالق زد و رشته اندیدو

ان را فراموش کردم و به جهان خود ید زندانافت و وجویگر راه خود را بازیم بار دیشه هایاندياما به زود

کردم و او به من پاسخ داد، او هم ییاز او پرسش ها:بازگشتم و با معشوقم به گفتگو پرداختم

.آدمکرد و من به او پاسخ دییپرسشها

ر شدند تا ابزار کار یک سرازیدرون کلبه تاره همه با شتاب ب.میده بودیما به محل کارمان رس»!ستیا«

.برداشتیا کلنگیل یبیهر زندان.ورندآبه چنگ یناسبم

خ بسته ین یزم.میش وارد شدیک در گودال روز پیدرنگ هر یما ب»د؟ید بجنبیتوانیشما خوکها؟ نم«

ان خاموش و مغزشان کرخت شده یزندان.زدیداشت و نوك کلنگ جرقه میبا فشار کلنگ شکاف بر م

.بود

.اصال همسرم زنده استا  یآاز ذهنم گذشت کهيشه ایاند.بودذهن من همچنان متوجه همسرم

ق از جسم معشوق هم بس شن که عیاآن موخته ام وآنجا یکه در اممی دانستز را یک چیمن تنها 

ینمیگر فرقیحال د.ابدییشخص و در درون او ميمعنویژرف خود را در هستيرود و معنایفراتر م

.نداردیتیگر اهمین دیا زنده، ایا نباشد، مرده باشد یکند که معشوق حاضر باشد 

(ن امر نداشتمیه ایبردن یپيهم برایچ راهیا نه، و هیهمسرم زنده است منمی دانستمن  در دوران .

ن یاما ا)میپست کنيم نامه ایتوانستیم و نه میداشتیافت میدري، نه نامه ایاردوگاهیزندگ



توانستیز نمیچ چیرا هیقت را بفهمم، زینداشتم حقيازین.نداشتیتیمم اهیلحظه براآن مساله در

می زمان آن اگر در.آوردوارد یر بگذارد و خللیر معشوقم تاثیم و تصویشه هایعشق من، انديرویبر ن

دم و یشیاندیشد و همچنان به او میم گسسته نمیشه هایهمسرم مرده است، باز هم اندمدانست

(بودیهمچنان درخشنده و خشنودکننده ممنیذهنيگفتگو بر قلبت بزن، عشق همان يمرا چون مهر.

.)رومندست که مرگیاندازه ن

زد و یخود از حال بگریهستیو فقر روحیشانیکرد تا از خال پریکمک میبه زندانیدرونیت زندگیتقو

.به گذشته پناه برد

یعیکرد، که اغلب مهم هم نبودند بلکه وقایمریگذشت سيدادهایل او در روی، تخيآزادبه هنگام 

به خود یبیات عجید و انها خصویبخشیدادها شکوه میروآن ذهن دلتنگ او، به.رفتندیبه شمار مییجز

اق یداشت روحشان با حسرت و اشتيادیان و وجودشان با انها فاصله زیکه جهان زندانیدر حال.گرفتندیم

رفتم، یخانه ام ميگرفتم و به سویمیال، اتوبوسیمن در عالم خ.شدیمکرد و متاثر ینفوذ مآن در

، می دادمشد پاسخ یکه مییکردم، به تلفن هایکردم، چراغها را روشن میپارتمانم را باز مآيدر ورود

ه یما را تا حد گرتوانستین خاطره ها خود میرفت و ایش میات پیین جزیتا ایشه ما حتیاند

.زدیبرانگ

.کردیش تجربه میش از پیز بیعت را نیهنر و طبییبایشد، زیژرفتر میزندانیدرونیهمچنان که زندگ

ز یت هولناك خود را نیوضعیحتینها گاهآیدر اثر لمس واقعیبود که زندانين مرحله ایو در چن

ده بود که چگونه یدا یبه اردوگاه باوارآشویتسما را در سفر از يچهره هایاگر کس.کردیفراموش م

آفتابشان را که در یسالزبورگ و قله هايله دار کوچک واگن زندان کوههایميما از پنجره هاينگاهها

است که همه یمردانآن ن چهره ها ازیکرد اید، هرگز باور نمیبلعیمید با چه حرص و ولعیدرخشیم



عت یطبییبایما با زآن د به خاطریا شایعامل و ن یبا وجود ا.را از دست داده انديآزادو ید به زندگیام

.میشدیم، سحر میجدا مانده بودآن که مدتها از

قش را که در کنار یتوجه رفیک زندانینمونه يبرا.میشدیعت میطبییبایز گاه مسحور زیدر اردوگاه ن

یا جلب میباواريهابرافراشته جنگلدرختان قديد از البالیکرد به منظره فرونشستن خورشیاو کار م

(کرد )اده شده استدنشان 1ابرنگ معروف دورریچنانکه در نقاش.

کروز غروب، ی.میبنا کرده بوديع اسلحه سازیکارخانه وسآن بود که ما در وسطین همان جنگلیا

م و کاسه سوپ در دستمان بود یت خسته بودینهایمان در حال استراحت و بیکه در کف کلبه هایوقت

با را تماشا ید زیم و غروب خورشین رژه برویان با شتاب وارد کلبه شد و از ما خواست به زمیاز زندانیکی

با آسماند و پهنه یدرخشیم که در غرب میدیانبوه را ديم ابرهایرون از کلبه رفتیبه بیوقت.میکن

ن یآتشبه سرخ يپوالدیبآابرها از .گرفتیشکل و رنگ بود جان میوسته در حال باژگونیکه پییابرها

یگليکرد و کلبه هایدرخشان را منعکس مآسمانن، یاب گرفته زميداد، گودال هایر رنگ مییتغ

.داشتیبین منظره باشکوه، تضاد عجیغم زده ما در برابر ا

»!باشدتوانستیبا میجهان چقدر ز«:گفتيگریان به دیاز زندانیکییپس از چند لحظه خاموش

سرمان هم يباالآسمان.بوديده دم خاکستریسپ.میکردیم همه ما در گودال ها کار مکبار هی

يرفقايچهره هایبود، حتيدم خاکستریدیده رنگ سحر میپرییروشناهم که در یبود، برفيخاکستر

سرم با همیمن باز هم در خاموش.دیرسیبه نظر ميکه به تن داشتند، خاکسترییژنده هاآن بایزندان

.ابمیام را دریجیم را و مرگ تدریل رنجهاید در تالش بودم دلیا شایدر گفتگو بودم، 

نقاشي او در عني .دورر آلربشت ، نقاش ، رسام و حكاك بزرگ آملاني است-١
.او فرزند واقعي رنسانس است.قدرت و اصالت تا حدودي بدوي است



ها را شکافته و بر یرگیک، احساس کردم روحم تینسبت به مرگ نزدآمیزاعتراض خشونت ن  یآخردر

ه روزمندانیپينداییاوج گرفت و از جایمعنیهوده و بیجهان بآن احساس کردم روحم از.زدیخیم

دورها آن لحظه درآن در.دمیوجود دارد، شنییهدف غاآفرینشدر ا  یآرا در پاسخ به پرسشم که»بله«

ا در افق یز، باواریده دم غم انگیان سپی، در مینقاشيکلبه چونان تابلو.روشن شدییدر کلبه روستایچراغ

.دن گرفتیدرخشیکیدر تاريبود و نوريبرپا

گر با یکبار دی.رم کردیتحقآنجا نگهبان به هنگام عبور از.شکافتمیبا کلنگ من منجمد را یساعتها زم

توانم یکردم میشتر احساس میگفتم، بیشتر با او سخن میهر چه ب.همسرم رابطه برقرار کردم

آنجا رومند بود، اویار نیاحساسم بس.رمیش را در دستم بگیم و دستهایم را بگشایلمسش کنم، دستها

یتوده خاکيمد و در برابرم روآفرود یدر خاموشيستاده بود، در همان لحظه پرنده ایدر کنار من ابود و

.ره شدیا به من خیگویکه از گودال کنده بودم، نشست و با نگاه

ن دارد ه آبیگر بستگین دیهنر وجود دارد؟ ايک اردوگاه کار اجباریدر ا  یآ.اد کردمین از هنر یش از ایپ

یمیرا خاليموقتا کلبه ا.داشتندیمان بپا میکاباره براینوعیگهگاه.را هنر بنامديزیچه چکه شخص

یاجرا مآن يکردند و برنامه رویخ میا به هم میدادند یرا کنار هم قرار میمکت چوبیکردند، چند ن

يکه مجبور نبودند برایگرانکاپوها و کار-برخوردار بودندیازاتیکه در اردوگاه از امتیشامگاه، کسان.شد

ند که می آمد.ندمی آمدگرد آنجا در-دور افتاده ترك کنندیکار اردوگاه را به مقصد کارگاهانجام 

.سپارندیز را به دست فراموشیند و همه چیخندند و بگرند و بیبگو

ن یهمه ا.شدیه مدیدر مورد اردوگاه گنجانییه هایو کناین نوع برنامه ها ترانه، شعر، فکاهیدر ا

ییان گردهمیا.میکردیم و فراموش هم میز را فراموش کنین بود که ما همه چیبرنامه ها به منظور ا

روزانه و با یبا وجود خستگیان معمولیاز زندانيه همه موثر بود که عده ایدر روحياندازه اه ها ب

.ندمی آمده ها دن برنامیده دادند بیشان را از دست میه غذایکه سهميوجود



یمانکاران مینه سوپ را پیهز(ره سوپ ما را  یکه جیصرف نهار، وقتيم ساعت استراحت برایدر ن

ياز اتاق هایکیم به یدادند، اجازه داشتیدر محل کار م)کردندینمآن هم خرجيادیپرداختند که پول ز

.شدیق داده میک چمچه پر، سوپ رقیهر نفر ه ، بآنجا به محض ورودمان به.میکارخانه ناتمام برو

ییایتالیايایرفت و آریمیک تغار چوبیيباالیک زندانیم، یکردیکه با ولع سوپ را مزه مزه میوقت

گر سوپ از یک چمچه دیم یدادیم و به او قول میشدی، سرشار از لذت مآوازدن یما با شن.خواندیم

!که نخود هم همراه داشتیسوپیعنیگ یم سوپ ته دیگ به او بدهیته د

ق یکف زدن و تشويماند، بلکه برایاجر نمیکار ما بیح و سرگرمیدر اردوگاه نه تنها به خاطر تفر

یم نظر موافق بتوانستیب مین ترتیمثال من خودم به ا.کردندیبل مان را چرب میکردن هم س

ن یا).نداشتمآنانبه توجه يازیرگز نو چه خوشبخت بودم که ه(ن کاپوها را در اردوگاه جلب کنمیرحمتر

ک روز غروب افتخار ی.دادينگونه رویداستان ا.شدیده مینام»کشآدميکاپو«شمار یل بیکاپو به دال

ک پزشک ینزدين که رفقایشیهمان جمع پ.گر بار به جلسه احضار ارواح دعوت شومیافتم که دیآنرا

آدميکاپو.بودندآمدهگرد آنجا ز درینياز بخش بهداريسرتر افیرقانونیاردوگاه بودند و از همه غ

یور تلقآا ننگ یاز اشعارش را که در اردوگاه مشهور یکیکش تصادفا وارد اتاق شد و از او خواسته شد 

و شروع به آوردب در یمش را از جیدرنگ تقویرا بی، زخواهندنبود دوبار از او بيازین.شد بخواندیم

لبم آنقدرنکه نخندم یاياز اشعار عاشقانه اش برایکیضمن خواندن .از هنرش کردییه هاخواندن نمون

یکه کف طوالنآنجا از.م را نجات دادی، زندگين خودمهارید همید و شایدآسیبرا گاز گرفتم که 

دا یت پم نجایشدم زندگیه محکوم به کار در گروه او میشد به عنوان تنبیاگر بنا میش زدم، حتیبرا

یهفتاد پشتم کافيکروز براین کاپو کار کرده بودم و همان یک روز در گروه ایآن ش ازیمن ب.کرده بود

د واقع شود، یمفتوانستیمرا شناخت خود میه خوبیکش از زاوآدمينکه کاپویبود، به هر حال ا

.زدمیشتر کف میجان هرچه بین با هیبنابرا



که یر واقعیرا تاثیز.بودیکار مضحکيدر اردوگاه تا حدوديگونه کار هنرهريریگی، پیالبته به طور کل

کار يبود که از اجرايگذاشت، به علت تضادیان میوابسته به هنر بود بر زندانآنچهایيهر نوع کار هنر

فراموش آشویتسهرگز شب دوم ورودم را به .خواستیور اردوگاه بر مآزجر ینه زندگیشیو پيهنر

.دار شدمیبیقیموسيمفرط بود با نوایاز خستگیکه ناشیقین شب از خواب عمیدر ا.کنمیمن

با عربده آنانو .به پا کرده بودیک بود جشنیکلبه ما نزديزندانبان ارشد کلبه ما در اتاقش که به ورود

یکیو در دل تارناگهان سکوت همه جا را فرا گرفت .خواندندیمبتذل ميهاگآهنیاز مستیناشيها

یمیکه با وجود قدییاستثنايهاگآهننواخت، یز تانگو را میار غم انگیبسگآهنک ییولونیشب و

نروز آرا یکرد، زیناله مآن ست و وجود منهم همراهیگریولون میو.بودن ارزش خود را حفظ کرده بود

ر یاسآشویتساز اردوگاه يگریدشخص در قسمت آن .ان بودیاز زندانیکیین بهار زندگیست و چهارمیب

ک، ما به ین فاصله نزدین حال و با ایبا ا.لومتر با ما فاصله داشتیک کیا ید چند صد متر و یبود که شا

.جز همسرم نبودیشخص کسآن .مینداشتیاو دسترس

هم وجود يش هنرینماينکه در اردوگاه کار اجباریدن این زندانها نبوده اند از شنیکه در اید کسانیشا

بود که در اردوگاه یو مزاحیه شوخیاست، روحیه شگفتیشتر مایبآنچهداشت شگفت زده شوند، اما

یشوخ.داشتیذهن ما را به خود مشغول ميقه ایا دقیه یم و تنها چند ثانیالبته از نوع مال.حاکم بود

.رفتیار مروح بود که در مبارزه به خاطر حفظ جان به کيگر از اسلحه هایدیکی

ط یتواند انسان را از شرایدر ساخت بشر، ميگریز دیش از هر چیبیده شده است که شوخیدیبه خوب

ينکه برایزد، ولو ایها برخیها و زشتیببخشد تا در برابر هرگونه سختیسخت موجود جدا سازد و به او توان

اد دهم یکرد یکار میر من در ساختماناز دوستانم که در کنایکیم به توانستمن .ه بوده باشدیچند ثان

یحیک داستان تفریم روزانه دست کم یریم بگیشنهاد کردم تصمیبه او پ.ردیرا فرا گیچگونه شوخ طبع

.فتدیما اتفاق بيآزادروز پس از کیباشد که ممکن است يدادیدرباره روآن هیم، که درون مایبساز



کردم او را بخندانم و گفتم که چگونه یکبار سعی.بودیمارستان بزرگیدوست من جراح، و معاون ب

می که بازرس یژه هنگامیبه و(در محل ساختمان .را از سر بدر کندیاردوگاهیممکن است عادات زندگ

.میع تر کار کنیکرد که سریق میتشو»دید،بجنبیبجنب«اد، یسرکارگر ما را با فر)آمد

یکه مشغول عمل جراحيو روزيگردین خود باز میشیپمارستان یتو به بيروز«بدوستم گفتم، 

شود و ورود یمارستان با شتاب وارد میشود و ناگهان سرکارگر بی، در اتاق عمل باز میهستیحساس

».داردیاعالم م»!دید، بجنبیبجنب«اد یجراح ارشد را با فر

کردند که به یرا مجسم میمثال شب.ساختندیمندهیآدرباره یجالبيز داستانهایان نیر زندانیسایگاه

زبان یشوند به میمییرایبا سوپ پذیکنند که کجا هستند و وقتیشام دعوت شده اند، فراموش م

.نخود هم داشته باشديو سوپ بده تا مقدار»گ بزنیبه ته د«کنند که چمچه را یالتماس م

و یه شوخ طبعیجاد روحیايبران تالش کهیرد، ایستن را فراگیکند هنر زیتالش میانسان وقت

.شودیميزیرود شگرد شگفت انگیرامون خود به کار میپیستیط زیو به خاطر تحمل شرایخوشمزگ

ست مطلب را ابهتر.توان بکار بردیوسته میهم با وجود رنج پيدر اردوگاه کار اجبارین شگرد را حتیا

یاز گاز را با تلمبه وارد اتاق خالینیاگر مقدار معکهانچن.ه عمل کرد گاز استیرنج انسان شب:بشکافم

کسان و به طور کامل یآنراو .م، اتاق هر قدر هم که بزرگ باشد، تلمبه اتاق را پر از گاز خواهد کردیبکن

آزار   او راآگاهر یاد روح بشر و ضمین رنج چه کم و چه زیبنابرا.اتاق خواهد رسانديبه همه قسمت ها

.استیرنج بشر کامال نسب»زانیم«توان گفت که ینرو میاز ا.خواهد داد

.ها گرددیاندمان شیموجب بزرگتريزیار ناچیداد بسیتوان گفت که ممکن است رویل مین دلیبه هم

که وابسته به داخاوا بود رخ داد، یبه اردوگاهآشویتسرا که هنگام سفرمان از يبه طور مثال واقعه ا

ک یش ما با نزدیتشو.م که مقصد ما، اردوگاه موتهورن باشدیما همه نگران بود.مکنیتان بازگو میبرا

رفتن به يگفتند ترن برایبا تجربه ما ميرا رفقایز.شدیشتر میدانوب بود بيکه بر رویشدن به پل



شادمانهیکوبیتوانند پایده اند، هرگز نمیرا ندین حوادثیکه چنیکسان.پل بگذرديد از رویموتهوزن با

پل نگذشت و در عوض يدند ترن از رویدیوقتآنانان در ترن بر پا کردند تصور کنند، یرا که زندانيا

.شناختندیاردوگاه داخاوا رفت سر از پا نميبه سو»تنها«

هر يافتاد؟ جا بسنده برایو اما به هنگام ورودمان به اردوگاه پس از دو روز و سه شب سفر چه اتفاق

ز به ینیکمعده .میستیم همه راه را بایاکثر ما مجبور بود.ندین بنشیزميد تا بتواند چمباتمه رونفر نبو

که وارد اردوگاه یموقع.س بود چمباتمه زده بودندیان خیکه از ادرار زندانياپارهيرهایحصينوبت رو

نسبتا کوچک هاردوگانین بود که ایم ایدیان سالخورده تر شنیکه از زندانین خبر مهمیم نخستیشد

که از پا یکه شخصین معنیبه ا!دارد و نه اتاق گازيسوزآدمنه کوره )نفر بود2500آن تیجمع(

به )مارانیگروه ب(شد تا همراه ید منتظر میشد، بلکه بایما به اتاق گاز فرستاده نمیافتاد مستق

نگهبان ارشد يآرزو.مییایبن خبر مسرت بخش موجب شد که سردماغیهم.فرستاده شودآشویتس

آشویتسم که مانند یمنتقل شده بودیوست، ما به سرعت به محلیقت پیبه حقآشویتسکلبه ما در 

یو لودگیدر انتظارمان بود، شوخندهیآکه در چند ساعت یبا وجود همه مشقات.در کار نبود»یدود کش«

.میکردیم

یمنتظر مآنقدرد در باران و باد سرد ین ما بایبنابرا.کم بوداز مایکین را شمردند، یما تازه واردیوقت

به یافتند که از شدت خستگیيرا در کلبه این زندانیسرانجام ا.شدیدا میم تا فرد گمشده پیماند

م تمام یکه ناچار بودین معنیبه ا.شدیهیل به مانور تنبیاب تبدینجا حضور و غیدر ا.خواب رفته بود

ده شده یکشبآکه از سرما منجمد و از باران مانند موش یروقت صبح روز بعد در حالینشب و تا دآ

نکه در یم از ایار خشنود بودیها بسین ناراحتیبا همه ا.میستیباز بايم، خسته از سفر دراز در فضایبود

.بوديهم راه درازآشویتسوجود نداشت و تا ین اردوگاه دودکشیا



نروز بود که به آو .میدیگذشتند، دیکه از مقابل کارگاه ما میرا در حالنیاز محکوميدسته ايروز

با .میغبطه خوردآناننسبتا منظم و خوب یان و زندگیزندانآن ما به.میبردیبودن همه رنجها پینسب

آناننا یقیرند، یند مرتبا حمام بگتوانستیم که مطمئنا میخوردیحسرت مآناناندوه به وضع 

شان یو پست ماهانه داشتند که از خو-هر نفريتشک جداگانه برا-اهوت پاك کن، تشکمسواك، م

اما همه ما مدتها بود که از همه .ا نهیگرفتند که زنده اند یا دست کم خبر می.داشتندیافت میخود در

.میزها محروم بودین چیا

کار کنند حسرت يده ایل سرپوشبروند و در محين شانس را داشتند به کارخانه ایکه ایما به کسان

ش از یبیحتینسبیزان خوشبختیم.کنديارین شکل بخت با او یبود که به ایهر کسيآرزوم، یبردیم

)نها بودمآاز یکیکه من خود عضو (رون اردوگاه بودندیکه در بيان گروههایدر میحت.رودیهم منیا

يم که مجبور نبود روزیبردیرشک ميبه مردیما حت.گران بودیبود که وضع شان بدتر از دییواحدها

شتر یرا بیز.کندیرا خالآهنخط يل بزند و گودالهایب را بین سراشیک زمیدوازده ساعت در گل و شل 

یما را در اردوگاه به مرگ م.داد که اغلب کشنده هم بودین کارها رخ میهمانجام نیحادثه ها ح

گرفت و به یخود را به کار میژه سنتیقه ویر گروهها سرکارگر سلیر ساد.میشویگرفتند تا به تب راض

کرده و يارینکه بخت با ما یشد از این مساله موجب میزد، که خود همیکارگران چپ و راست کتک م

کبار، از یمن .بردیبه مار پناه مید که انسان چگونه از افعینیبیم.میستینير فرمان چنان سرکارگریز

ژه ین مدت سرکارگر تمام توجهش به ویدر ا(اگر پس از دو ساعت کار .دماافتید در چنان گروهبخت ب

مجبور آنانبود و کار را متوقف نکرده بود و نیامدهبه صدا در ییحمله هواآژیر)من متمرکز بوديرو

ا یکه مردگان ییوتهاتابآن ازیکید مرا با یکنند، بايکار ما را دوباره گروه بندآغازيشدند براینم

چکس یه.گرداندندیکردند، به اردوگاه باز میمل مدر حال مرگ بودند حیاز شدت خستگرا کهيافراد

ک بوکس باز یم ید بگویبایحت.استیچه موهبتیتیدر چنان وضعآژیريتواند تصور کند که صداینم



لحظه آن مرا درآرامش تواندیز نمیشنود نیان را میزنگ پايلحظات خطرناك صدان  یآخرهم که در

.ژه احساس کندیو

ش از رفتن ینکه پیبه طور نمونه از ا.میشد، سپاسگزار بودیکه در حق ما مین لطفیدر برابر کوچکتر

د با یرا بایند نبود، زینکار چندان خوشایگرچه ا.میم خوشحال بودیکشتیمان را مید شپش هایبه بستر با

اما اگر در .میکردیمیبود شپش کشآویزانل یکه از سقفش هم قنديدون بخارتن برهنه در کلبه ب

م، یشدیکردند سپاسگزار میو چراغها را خاموش نممی آمدبه صدا در نییحمله هواآژیرنکار ین ایح

.میماندیدار میشب بيمه هاید تا نیماند بایرا اگر کارمان ناتمام میز

از ییرها«را آن چنانکه شوپنهاور.دادیبما میمنفیخوشحالینوعیاردوگاهیزندگییجزيهایخوش

ار کم یزش بسینوع ناچیحتیمثبت واقعيهایخوش.بودین هم به طور نسبینامد و تازه همیم»رنج

از ياریبردم که در بسیپیم را رسم کردم و پس از بررسیهایاز خوشيترازنامه اياد دارم روزیبه .بود

از کارگاه یبود که وقتيکبار، روزی.گذشته، من تنها دو لحظه لذت بخش را تجربه کرده امياهفته ه

ستم که یبایخانه اردوگاه بروم و در صفآشپزاد به یم، به من اجازه دادند پس از انتظار زیگشتیبازم

که یکاسه هر زنداندر.اده بودتسیایگ بزرگیپشت دآشپز.دادیمان را میره هایج......فآشپزیزندان

که در کاسه یانیبود که به چهره زندانيآشپزاو تنها .ختیریک چمچه سوپ میشد یش رد میاز جلو

نکه یداد، بدون توجه به ایکسان سوپ میکه به همه يآشپزکرد ،تنها یخت، نگاه نمیریشان سوپ م

ب یسآنانبه نکه یکرد، نه ایمکسان رفتار یخود هم يهایا همشهریبا دوستان یحت.ستیکیزندان

.قین سوپ رقیریبدهد و به ساینیزم

يشدند، داوریل میض قایدادند و تبعیت میخود اهميکه به رفقایانیخواهم درباره زندانیمن نم

شان یبرایا زندگیا زود مساله مرگ یر یکه دیطیخود را در شرايرا که رفقايست که بتواند مردیک.کنم



را ندارد، مگر ين داوریچکس حق چنیه.دهد، مالمت کندیت قرار میدر درجه اول اهممطرح است، 

.کردین نمیبود، چنیشخص مآن ياگر او هم به جاا  یآنکه با صداقت مطلق از خود بپرسد کهیا

ر کنفی)از اردوگاهییمدتها پس از رهایعنی(خود بازگشتم يعادیگر به زندگینکه بار دیمدتها پس از ا

ده و مات و یشان دراز کشيکه در بسترهایانیاز زندانیینشانم داد که عکس هایک مجله مصور هفتگی

ره ترسناك، وحشتناك یخين نگاههایا ایآ«د یاو پرس.ره شده بودند چاپ کرده بودیخیمبهوت به مالقات

»ست؟ین

:گذشته جان گرفتیر زندگگیلحظه بار دآن نبردم و چون دریرا به منظورش پیز»چرا؟«دم، یپرس

دراز یگليدر کلبه ایبستر سخت چوبيمن رو.ش بودیرون هنوز هوا گرگ و میب.ساعت پنج صبح

مجبور ندهیآم و تا چند هفته یض بودیشد، ما مریم که از ما مراقبت میما هفتاد نفر بود-ده بودمیکش

م همه روز در یتوانستیما م-میرژه برومین ناچار نبودیم، همچنینبوديگاریبيبه ترك اردوگاه برا

یماران کمتر میکه البته به ب(ره روزانه مان یم و منتظر جیم و چرت بزنیدر کلبه دراز بکشيگوشه ا

ط یم، با وجود شراینها چه قدر خشنود بودیبا همه ا.میباش)تر و با مقدار کمتریابک(و سوپ )دادند

بدنمان يم تا گرمایده شده بودیکنار هم چیکه به شکل کتابیموقع.میخشنود بودیوحشتناك زندگ

ک انگشتمان را بدون ضرورت حرکت ییم حتیخواستیم که نمیحال بودیتنبل و بآنقدرهدر نرود و 

حضور يگشتند و برایک شبانه بازمیکه به کشیدانینگهبانان را از ميادهایم، سوت گوشخراش و فریده

.میدیشنیند، ممی آمداب گرد یو غ

ده از برف یکه پوشيق خسته و وازده ای، رفآورددر به شدت باز شد و توفان برف به داخل کلبه هجوم 

.نشستيرفت و چند لحظه ايبود بدرون سکندر

م یشد، ما حق نداشتیان کنترل میکه تعداد زندانیوقت.رون بازگرداندیاما نگهبان ارشد او را به ب

لحظه من چه قدر نسبت به او احساس ترحم کردم و چه آن در.میه خود راه دهرا به درون کلبيگانه ایب



ن اماریم در بسترم در بخش بتوانستیفتاد و در عوض میمن نين اتفاق برایقدر خوشحال بودم که ا

بخش ییشد، چون فرشته رهاید میگر هم تمدیدو روز استراحت در بخش که احتماال دو روز د!چرت بزنم

!بود

شان از یکه برایهنگام.دن عکسها در ذهنم جان گرفتیتان بازگو کردم با دیکه برایداستانهمه

از همه .افتمییها هم وحشتناك نمآنقدردند که چرا عکسها را یام سخن گفتم فهمیاردوگاهیزندگ

.دها هم ناخشنود نبودنآنقدررا تجربه کرده اند، یاردوگاهیکه زندگید کسانینها گذشته شایا

رپرست با ن پزشک سین حیدر هم.ک شبانه کردندیماران مرا مامور کشیروز چهارم استراحتم در بخش ب

يکارهايداشت برایفوسیماران تیکه بيگریمد و از من خواست در اردوگاه دآشتاب بدرون کلبه 

انم حاضر به ک از همکاریچیکه هيو با وجود(م یمصرانه رفقايبرخالف اندرزها.داوطلب شومیپزشک

يکشند، بزودیکه از من ميگاریبا بممی دانسترا یز.م گرفتم داوطلب شومی، تصم)نشدنديهمکار

یکردم بیفکر م.کردیدا میپییمردم دست کم مرگم معنایمياما اگر در بخش بهدار.خواهم مرد

می را ادامه ینباتیر زندگکه اگیدارم، در حالیم کمک کنم هدفیک پزشک به رفقاید اگر به عنوان یترد

.کردمیرا دوا نميمردم، دردیمیمصرفیا سرانجام به عنوان کارگر بیدادم

به طور محرمانه ياما افسر مامور بخش بهدار.ينکار از نظر من حساب دودوتا چهار تا بود نه فداکاریا

»مراقبت«دوگاه شده بودند فوس اریکه داوطلب بخش تيماریاز دو پزشک بیستیدستور داده بود که با

يرویدو پزشک دو جسد اضافيد به جایترسیم که افسر میف شده بودیضعآنقدرما .دیبه عمل آ

.دستش بماند

مان نداشت یمیصميا رفقایبازنده ماندن خود ینآیکه ارتباطيزیشدم که هر چیادآورن یش از ایپ

چنان در چنگال آن ت فردیشخص.شدیم)بقا(ن هدف یايد فدایز بایرا همه چیارزش بود، زیما بيبرا

ا دست کم ید و یاو را تهديکه همه ارزش هايخود را تا حدين هدف گرفتار بود که شخص تعادل فکریا



ینمییبشر و عظمت او بهایگر به زندگیکه دیدر جهان.دادید، از دست میکشیر عالمت سوال میز

(آوردنابود شدن در يبرایییشکسته و او را به صورت شدادند، تا اراده اش را در هم  ، يزین برنامه ریبا ا.

ط، ین شرایرا در ایز).ش را از او بستانندیرویذره نن  یآخراز او بکنند ويکه ابتدا همه گونه استفاده ا

.بردیاز گم شدن ارزش ها رنج م»1خود شخص«سرانجام 

د عزت نفس خود یکوشیکرد و نمین رفتن ارزش ها، مبارزه نمیز ببا اياگر انسان در اردوگاه کار اجبار

یشخصیو ارزشیدرونيآزادمغز است و از يکه دارایانسان-را حفظ کند، احساس انسان بودن را

یاو تا حد زندگیم مردم و هستیشد از توده عظیمیو تنها بخش.دادیاز دست م-تبرخوردار اس

همه را با هم و یماندند، گاهیک سو چونان گله میان را هر لحظه به ینزندا.کردیسقوط میوانیح

گروه کوچک اما .از خود دارديد و نه اراده ایشیاندیکه نه میهم جدا از هم مانند رمه گوسفندانیگاه

یان را میزندانیبودند از همه سو چهار چشمآشنادادن آزار   شکنجه ويوه هایکه با همه شیخطرناک

و ما گوسفندان تنها .راندندیادها و لگدها و ضربات به جلو و عقب میوسته با فریرمه را پآنان.دندییاپ

.میرآکف ه بيریبخور و نميم و چگونه غذایزیچگونه از چنگال سگان هار بگر.میدیشیاندیز میبه دو چ

م به یدیکوشیز میما نک ازیشوند، هر یکه مظلومانه در وسط رمه جمع میدرست مانند گوسفندان

یکه در دو سو و عقب و جلو ستون گوشتیب از ضربات نگهبانانین ترتیاه را بیز.میابیان راه یان زندانیم

یاز را داشت که از سوز سرما محفوظ مین امتیدر مرکز جمع بودن ا.میدر حرکت بودند در امان بود

انجام ن وارینکار را ما ماشیزنده ماندن و ايبرابودیم در مرکز جمع بودن تالشیم، ساده تر بگویماند

حفظ جان در ياردوگاه و براين اجباریم به موجب قوانیکردیگر تالش میاما در مواقع د.میدادیم

.میاس ها را نکن.م جلب توجه اسیدیکوشیما هماره م.مید نباشیمعرض د

1- Personal Ego



تجربه نشان داده است که .میانت بدور بمیالزم بود از جمعیهم ممکن و حتیالبته مواقع

را در یبشود، زیمدت کوتاهياجتماع ولو براآن ز انسان ازی، منجر به گرياجتماع اجباریممکنست زندگ

یزندان.دهندیمانجام است که تک تک افراد در هر لحظهيهمه حواسها متوجه هر کارین اجتماعیچن

.خوردیبودن را ميشه حسرت با خود بودن و منزویهم.ش تنها بماندیشه هایداشت با خود و اندآرزو

تنها يقه ایافتاد که من بتوانم پنج دقی، بندرت اتفاق م)اردوگاه استراحت(پس از انتقال به اصطالح به 

مار بدحال جا داده یب50که در حدود ییکردم و جایکه من کار مییجایعنی، یپشت کلبه گل.باشم

را سراغ ییساخت، جایخارج جدا ميایم خاردار دو جداره که اردوگاه را از دنینار سدر کيبودند، در گوشه ا

جا دهند آن ر و شاخه درخت برپا کرده بودند تا چند جسد را دریبا چند تیک چادر موقتیآنجا در.داشتم

.)ر هر روزه در اردوگاهیمرگ و م(

يکاریمواقع بداشت، که من دریش چوبشد و درپویمیب منتهآيهم بود که به لوله هايمحور

از يا که با شبکه ایباواريسرسبز دورنمايپر از گل و تپه هايهایبینشستم و به سراشیمآن يرو

م در یشه هایرفتم و اندیفرو ما یروبا حسرت در.کردمیخاردار احاطه شده بود، نگاه ميم هایس

.دمیدینميزیکرد، اما جز ابر چیاحت میر و سیر خانه ام سیدر مسیشمال و شمال شرق

نگهبانان يپايتنها صدا.کردید، ناراحتم نمیلولینها مآکه در کنارم بودند و شپش در ییجسدها

که ییل گرفتن داروهایتحويا برایخواستند و یمرا ميا از بهداری.کردیم را پاره میشه هایرشته اند

مصرف ين بود که برایسپرآا ده قرض ین داروها شامل پنج یا-.رفتمیتازه وارد شده بود، به کلبه ام م

یگرفتم و به کسانیمارانم را میگرفتم، نبض بیل میم را تحویه داروهایسهم.مار بودیبپنجاهچند روز 

می دند دارو نیکشینفسها را من  یآخرکهیمارانیاما به ب.می دادمم بود نصف قرص یکه حالشان وخ

یشان میبه بهبوديدیهم که هنوز امیگذشته کسانآن نداشت، ازيده ایفامی دادمرا اگر هم یز.دادم



نکه ینداشتم جز ايزیکه حالشان چندان هم بد نبود چیمارانیبيبرا.شدندیرفت از دارو محروم م

.شان دهمیدلدار

کردم، یادت میماران را عیبدم و یکشیف و خسته بودم، خودم را میار ضعیفوس بسینکه در اثر تیبا ا

.رفتمیسرپوش محور ميبه محل امن خودم روآن پس از

ان را در یمان، مقامات زندان، زندانیآزاداز ش یپیکم.را نجات دادین محور جان سه زندانیتصادفا هم

يبرا.روندخواستند بیکرده و نميکار عاقالنه این سه زندانیفرستادند و ایم به داخاوا میعظيتوده ها

يرام روآگناه و یبيافه ایمنهم با ق.د نگهبانان در امان باشندین رفتند تا از دیین منظور از محور پایا

دن من لحظه ینگهبانان با د.م خاردار مشغول بودمیبچگانه پرتاب شن به سيسرپوش نشسته و به باز

.که خطر رفع شده استسه نفر گفتم آن درنگ بهیمردد ماندند و بعد رفتند و من بيا

ارزش بودن یزان بیار دشوار است که بتوانند مین اردوگاهها نبوده اند، بسیکه در درون ایکسانيبرا

بشر را یبه هستیتوجهین بیایگر سخت جان شده بود، تنها زمانیکه دیزندان.جان انسان را درك کنند

.دادندیال مانتقيگریمار را به محل دیان بدکرد، که مریاحساس م

لومتر ها اغلب در توفان برف به یرا کآن دیان بایدادند که زندانیجا مییهایماران بدحال را در گاریب

انداختند، چون یميمرد، باز هم او را در گاریش از حرکت میماران پیاز بیکیاگر .گر بکشندیاردوگاه د

ن یک مرد به ای.ت داشتیبود که اهميزیفهرست نامها تنها چ!بودیق مید دقیفهرست اسم ها با

گر ین دیا.ل به شماره شده بودیگر انسان تبدیديبود، به واژه ايشماره ايشد که دارایل شمرده میدل

آن در پس.گر مطرح نبودید)شماره(ک ییا مرده، زندگیشماره زنده باشد آن ت نداشت کهیاهم

در .مردآن خ و نامیه بود چه نهفته بود؟ سرنوشت، تارتش کمتر از شماریاهمیکه حتیشماره و زندگ

ا به یشدند و منهم به عنوان پزشک همراهشان از باواریگر حمل میکه به اردوگاه دیمارانیبيگار

.میرفتیميگریاردوگاه د



یزندان.ماندید در همان اردوگاه میبود که اسم برادرش در فهرست نبود و به ناچار بایجوانیزندان

يدهد و برادر او جارا به اويگریمرد ديم گرفت جایالتماس کرد تا سرپرست اردوگاه تصمآنقدرجوان 

نقصید بیاما فهرست اسمها با.لحظه در همان اردوگاه بماندآن داد دریح میرا گرفت که ترجيمرد

.شدیمبا هم جابجا ین دو زندانیرا شماره ایز.سان بودآنکار هم یالبته ا!بودمی

که به سرمان ییم، که پس از همه بالهایشدم ما صاحب بدنمان بودیادآورن یش از ایهمانطور که پ

یبه نام لباس که اسکلت وجودمان را مییزها از جمله ژنده هایه چیبود ،هنوز جان داشت و بقآمده

.انداختندیماران میبيخورد که ما را در گاریبه درد میپوشاند تنها زمان

شان بهتر از مال خودشان یا کفش هاینند پالتو یکردند تا ببیرا سر تا پا ورانداز مومنانمن یان ایزندان

.ا نهیبود 

که هنوز زنده یخورده بود، اما کسانآنانان براسکلت یو مهرپاآمدهبسر آنانگذشته سرنوشت آن از

یاستفاده مکردیزنده ماندنشان را درازتر مکه مدتيله اید از هر وسیکار داشتند بايرویبودند و هنوز ن

يباز-نگهبانان داشتيبه خلق و خویان کامال بستگیرفتار زندان.نبودندیگر احساساتیدآنان.کردند

.موجود اردوگاهط یکرد تا شرایدور ميرا از احساس بشرآنانشتر ین مسائل بیو ا-سرنوشت

یميرویپآن من بعدها ازيشتر رفقاید بود و بیفده بودم که میبرگزیخط مشآشویتسمن در 

که ییزهای، اما در مورد چمی دادمت صداقت پاسخ یمن معموال به همه گونه پرسش ها در نها.کردند

اگر حرفه ام را .می دادمدند پاسخ یپرسیاگر سنم را م.کردمیده بودند سکوت میحا از من نپرسیصر

.می دادمنیحیگر توضیو د)پزشک(گفتم یدند، میپرسیم

يد به گروههایروز ما باآن .مدآاس به محل رژه .م، افسر اسیبودآشویتسکه در ین صبحینخست

سال داشتند، 40که کمتر از یسال داشتند، کسان40ش از یکه بیکسان.میشدیم میتقسیمختلف

از یو برخ.ا نهیم یفتق دارنندیببنه کردند تایما را معاآن پس از.ن دستیک ها و از ایفلزکاران، مکان



يگریداده شده بودم، به کلبه ديجاآن که من دریگروه.دادندیل میتشکيدید گروه جدیان بایزندان

در مورد سن و حرفه ام ییگر با توجه به پرسش هاینجا بار دیدر ا.میستادیم که دوباره به صف ایبرده شد

م یتقسیمختلفيگروههاه بردند و بيگریگر ما را به کلبه دیدکبار ی.وستمیپيگریبه گروه کوچک د

را یدم کالفه بودم، زیدیمآشنانايان عده ایادامه داشت و من که خود را در مینکار تا مدتیا.کردند

ه گرفت و من بانجام نشین گزیسرانجام واپس.م مفهوم نبودیگفتند که برایسخن میینها به زبانهاآ

ن مدت یبا متوجه نشدند که من در ایدوستان من تقر!ن کلبه با من بودندیکه در نخستبازگشتمیگروه

.لحظات سرنوشت ساز بودندآن کهممی دانستاما .شدمیگر انتقال داده میبه کلبه ديزمان از کلبه ا

اسم ب داده شد،یبرد ترتیم)اردوگاه استراحت(را به مقصد آنانماران که یحمل بيکه گاریهنگام

یچکس باور نمیاما ه.از داشتندیمحل به چند پزشک نآن را دریدر فهرست بود، ز)شماره امیعنی(من 

صورت گرفت، همان بار هم ین انتقالیک چنیش یچند هفته پ.کرد که مقصد ما واقعا استراحتگاه باشد

ک شبانه داوطلب یکشيکه برایاعالم کردند کسانیوقت.کردند مقصد اتاق گاز استیهمه فکر م

کربع ی.درنگ داوطلب شدندیبیحذف خواهد شد، هشتاد و دو نفر زندانیشوند، اسمشان از صورت اسام

ک ها یاکثر کشيماندند، برایک شب باقیهمچنان در کششد، اما هشتاد و دو نفر یبعد انتقال منتف

.بودندهیآروز 15مرگ در يبه معناين شب کاریا

يچه حقه انمی دانستیباز هم کس.شدآمادهاستراحتگاه يماران برایحمل بياردوباره گو اکنون 

اتاق گاز ه ب-دو هفته استيا تنها برایآ-افراد در حال مرگ بکار گرفته شوديروینن  یآخردرکارست تا

رهسپار خواهد شد، پزشک سرپرست که به من لطف داشت یا به اردوگاه استراحت واقعیخواهد رفت و 

گفته ام که یدر اتاق نگهبان(سر در گوشم گذاشت و گفت، یروز پنهانکیربع به ده غروب کیساعت 

م گرفتن وقت یتصميو تا ساعت ده شب هم برایاسمت را از فهرست حذف کنیتوانیهنوز هم م

.)يدار



(ارمده ام که خود را بدست سرنوشت بسپیجه رسین نتیاه کنم و بینمين کاریاو گفتم چنه ب ح یترج.

دستم را در .می دانستت را یواقعییترحم را در چشمانش خواندم، گو)دهم با دوستانم بمانمیم

در.به کلبه ام بازگشتمآرامیبه .بودینبود، بلکه از زندگیزندگيبرایخداحافظییسکوت فشرد، گو

.در انتظارم بودیدوستآنجا 

»؟ينها بروآبایخواهیمیبراست«د، یبا اندوه پرس

»رومیم، بله «

:ت کردمیکردم، وصیميد کاریبا.کنمآرامش دمیاشک در چشمانش حلقه زد و من کوش

، به او بگو که هر روز و هر يدیاگر به خانه نزد همسرم بازنگشتم و اگر تو او را د!گوش کن، اوتو«

سه .دوست دارمیش از هر کسیرا بنکه اویگر ایادت باشد و دی.کردمیساعت راجع به او صحبت م

ش یکرده ام هماره بیکه با او زندگیاد مدت کمیآمدهنجا بسرم یکه در اینکه، با وجود مشقاتیگر اید

».ز و گرانبها بوده استیم عزیز برایاز هر چ

مسرت را ت افتاده؟ هیبرایم چه اتفاقاتیکه با هم بوديبارن  یآخر؟ ازي؟ زنده اییحاال تو کجا!اوتو

یواژه واژه و تو کودکانه اشک ميت مرا به خاطر بسپاریچگونه از تو خواستم وصياد داریه ؟ بيدا کردیپ

؟یتخیر

در کار نبود مقصد ما اتاق گاز نبود بلکه واقعا یرنگین بار نیا.را ترك کردمآنجا صبح روز بعد

یز قحطیر مهمیدر اردوگاه ماندند و بزکردند ینسبت به ما احساس ترحم میکسان.استراحت گاه بود

شان را یدند زندگیکوشآنان.نها حمله ور شده بوده آد ما بیرحمانه تر از اردوگاه جدیده شدند که بیکش

را از اردوگاه یمان، دوستیآزادماهها پس از .ن کردندیین کار سرنوشت خود را تعینجات دهند اما با ا

ک تکه یدر دنبال ه بگفت دریکرد، میس کار میدوگاه در سمت پلاو که در ار.مالقات کردمیمیقد



يکه رويدر قابلمه اآنراگشت که از توده جسدها کنده بودند و سرانجام یمیگوشت مردار انسان

.را ترك کرده بودمآنجا اردوگاه را فرا گرفته بود و من به موقعيخوارآدم.دا کردیبود پآتش

کبار ین قرار بود که یکند؟ داستان از ایزنده نمآدممرگ در تهران را در ذهن ت داستانین وضعیا ایآ

که آورداد بریخدمتکار فر.زدیاز خدمتکارانش در باغ قدم میکیبا یرانیک مرد ثروتمند و مقتدر ای

ش را به او ن اسبیزپاتریخدمتکار از اربابش تقاضا کرد که ت.ده استید،د کرده بود یل که او را تهدییعزرا

ارباب موافقت .غروب همان روز به تهران برسدتوانستیزد، او میبدهد تا او با شتاب به تهران بگر

د و از او یل را دییارباب به هنگام بازگشت به خانه اش عزرا.تهران تاختيکرد، خدمتکار شتابان به سو

د نکردم، تنها یمن او را تهد«داد، ل پاسخییعزرا»؟يو ترسانديد کردیچرا خدمتکار مرا تهد«دیپرس

».نجاستینم هنوز ایکه قرار بود که امشب او را در تهران ببیشگفت زده شدم که چرا در حال

آنانرومند یاحساس نه خاطر ن بیو ا.وحشت داشتندينه ایدر هر زميریم گیان اردوگاه از تصمیزندان

آنچهکند بلکه بگذارد هريبازآن د باینسان نبان کننده است و ایینه بود که سرنوشت تعین زمیدر ا

یگاه.ره و حاکم شده بودیچیبر همه احساسات زندانیاحساسیگذشته، بآن از.دیآد خوش یآش یپ

ن یدر چنیاما حت.بودیا زندگیکه متضمن مرگ یماتیم، تصمیگرفتیمییساآمات برق ید تصمیبا

ش از یبیوقتيریم گیز از هر نوع تصمیگر.م سرنوشت خود باشدیداد تسلیح میترجیز زندانینیلحظات

که ین لحظاتیرد و در چنیا نکردن بگیم به فرار کردن یمجبور بود تصمیشد که زندانیر میز چشم گیهر چ

ماند کهیو مردد م.شدیمی، او دچار شکنجه روحمی آمدق به حساب یار حساس بود و دقایمساله بس

ا نه؟یندازد و فرار کند یبه خطر بجان خود راا  یآ

ز یاردوگاه کشانده شده، من نیکینزده که جبهه جنگ بیزمان.شدمين شکنجه ایز دچار چنیمن خود ن

ماران بخارج از یدن بیديد برایاز همکارانم بایکین بود که یداستان چن.زمین را داشتم که بگریفرصت ا

ن زمان فرار کند و مرا هم با خود یخواست در ایاو م.بودیت پزشکیک مامورین یرفت و ایاردوگاه م



ک متخصص داشت یاز به مشورت با یش نیماریکه بيماریدر مورد بیبهانه مشاوره پزشکه او ب.ببرد

ما لباس و ه بیجنبش مقاومت خارجياز اعضایکیقرار بود خارج اردوگاه .مرا از اردوگاه خارج سازد

ما .میاردوگاه برگرده گر بیم بار دیناچار شدیعلت مشکالت فنه ن دم بیدر واپس.مدارك الزم را بدهد

.میبا خود برداشتیک کوله پشتیخراب و ینیب زمیمت شمرده مقدار سیهم فرصت را غن

را زنان را به یبود، زین اردوگاه خالیا.میرسانديدرون کلبه اه در راه ما خود را به اردوگاه زنان و ب

دا بود که زنان خرت و یپ.ختهیز در هم ریکلبه مثل بازار شام بود و همه چ.فرستاده بودنديگریداردوگاه 

ير، غذایلباس ژنده، حص.شده بودندآنجا هیخود دست و پا کرده و بعد هم ناچار به تخليبراییپرتها

م ید اما تصمخوریچند کاسه سالم هم بود که بدرد ما م.جمله بودآن فاسد و ظروف شکسته از

یغذا استفاده نمين کاسه ها تنها برایشد، از ایاوضاع بحرانیم که وقتیدیبعدها شن.میم برنداریگرفت

(شدیز استفاده مینییلگن و لگن دستشويکردند بلکه، بجا داخل کلبه ه بینکه بردن هر گونه ظرفیبا ا.

یفوسیماران تیژه بیشدند، به ویشتن قانون مر گذایان ناچار به زیاز زندانیبعضیممنوع بود، اما گاه

یدر حال)کردیکمک مآنانبه یاگر کسیبودند تا خارج از کلبه به توالت بروند، حتآن ف تر ازیکه ضع

یک کوله پشتیبا یدوستم داخل کلبه رفت و پس از مدت کوتاهمی دادمک یرون کلبه کشیکه من ب

ین بار نوبت من بود که به داخل کلبه بروم و کوله پشتیا.مدآرون یر کتش پنهان کرده بود، بیکه ز

کوله .خرت و پرت ها به جستجو پرداختميبه داخل رفتم و تو.ده بود بردارمیرا که دوستم ديگرید

که زنان بجا ییزهایهمه چآن انیو ناگهان در م.مآوردک مسواك هم بچنگ ییحت.دا کردمیرا پیپشت

.دمیرا دینگذاشته بودند جسد ز

ک جفت دستکش مندرس، که از یکاسه غذا، :ه ام را جمع کنمیبا شتاب به کلبه ام بازگشتم که اثاث

م را نوشته بودم یادداشتهایکه يبرده بودم، چند تکه کاغذ)ارثه ب(یفوسیماران مرده تیاز بیکی

يبرا).کرده بودمیسیدم، بازنوگم کرده بوآشویتسرا که در ییادداشتهایشدم، من یادآورهمانطور که (



يباال.ده بودندیده خوابیپوسيچوبهايکلبه، رويماران در دوسوین بیا.دن کردمیمارانم دیبار از بن  یآخر

م و یکرده بودم جانش را نجات دهم، اما وضعش وخیسعیلیخ.م بود رفتمیکه همشهريماریسر تنها ب

قم حدس زده بود یا رفیم، اما گویبگويزیگران چیه فرارم به دنداشتم راجع بيچ قصدیه.رو به مرگ بود

انکار کردم، »؟یکنینجا را ترك میتو هم ا«د یخسته از من پرسییبا صدا).بودیافه من عصبید قیشا(

ش او بازگشتم و بار یدم، پیماران سر کشینکه به همه بیپس از ا.نش دشوار بودیز از نگاه اندوهگیاما گر

قم گفتم منهم با او فرار یرفه نکه بیپس از ا.شدميارویکرد رویمارش که مرا متهم مینگاه بگر با ید

آن ناگهان بر.شدیبدرونم چنگ انداخت که لحظه به لحظه ژرفتر ميندیخواهم کرد، احساس ناخوشا

به دم ویرون کلبه دویب.رم و مهارش کنمیکبار هم که شده سرنوشت را در دست بگیيشدم که برا

مارانم یلم با بیت به دوستم گفتم که مایکه با قاطعيبه مجرد.توانم با او برومیدوستم گفتم که نم

کیم داشت اما یش خواهیچه در پندهیآيروزهامنمی دانست.م کردیمارگونه رهایاحساس بآن بمانم

تخته ها يبازگشتم، روبه کلبه.تجربه نکرده بودمآن ش ازیکردم که هرگز بیاحساس میدرونآرامش 

دم دریماران گپ زدم و کوشیر بیبا ساآن کنم، پس ازآرامش کردمیم نشستم و سعیکنار همشهر

.ان کنمآرامشکه داشتند،یانیحال هذآن 

شد، یکتر میاردوگاه نزده هر قدر که دامنه جبهه ها ب.دین روز اقامت ما در اردوگاه فرا رسیخرآ

ها فرار را آشپزمقامات زندان، کاپوها و .کردندیگر منتقل میدياردوگاههاه دسته بان را دسته به یزندان

ه یکامال تخلآفتابد تا غروب یدستور داده شده بود که اردوگاه باين روزیدر چن.ح داده بودندیبر قرار ترج

شدند، آنجا ه تركمجبور ب)ماران، چند پزشک و پرستارانیب(مانده بودند یکه باقیچند زندانیحت.شود

د و یایون که قرار بود بعد از ظهر بیمدن کامآهنوز از .بزنندآتشتا بتوانند شب هنگام اردوگاه را 

اردوگاه بسته شد و مراقبت در يدر عوض دروازه ها.نبوديحمل کند، خبريگریماران را به اردوگاه دیب



ان محکوم یمانده زندانید باقیرسیبه نظر م.ندنتواند فرار کیدتر شد تا کسیخاردار شديم هایاطراف س

.میم فرار کنیم گرفتیگر تصمیمن و دوستم بار د.زده شوندآتشبودند در اردوگاه 

تنها ما .میخاردار به خاك بسپاريم هایرون اردوگاه و پشت سیرا بیبه ما دستور دادند جسد سه زندان

که هنوز مورد يه افراد در چند کلبه ایبا بقیتقر.میدهجام انراين کاریم چنیرو داشتیم که نیدو نفر بود

يگر نقشه ایحاال د.کردندیان دست و پنجه نرم می، در بستر بودند و با تب و هذگرفتیاستفاده قرار م

را یم که کوله پشتیکردیتابوت استفاده ميک وان کهنه به جایبردن جسد از يبرا:میگر در سر داشتید

م با یم و قصد داشتیبردیرا مین جسد کوله پشتیبا دوم.میپنهان کنآن م در درونیتتوانسیهم م

.اه بوده ربز رویگرفت، همه چانجام در بردن دو جسد کار ما طبق نقشه.مین جسد هم فرار کنیسوم

روز م در چند یدست و پا کند تا بتوانیکه دوستم رفته بود که تکه نانیم، موقعینکه برگشتیپس از ا

گذشت و من همچنان منتظر یقه ها میدق.م، من منتظر ماندمیکنیرفع گرسنگآن در جنگلها باندهیآ

يآزاد، مزه یاردوگاهیپس از سه سال زندگ.شدمیقرارتر میامدن دوستم بیبا گذشت زمان و ن.بودم

اما .میجبهه جنگ برويوخواهد بود به سیکردم چه قدر عالیفکر م.کردمیدر ذهنم زنده مشادمانهرا 

.دینرسآنجا کار ما به

رنگ که یل پر زرق و برق سربیک اتومبیکه دوستم بازگشت، دروازه اردوگاه باز شد، ياهمان لحظه

ین المللیب سرخ بیاز صلياندهینما.دین رژه رسیهسته به زمآشد، یده میب سرخ دیش عالمت صلیرو

د یاقامت گزییک خانه روستایدر ندهینما.ان در پناه او بودندیوگاه و زندانگر اردیدر ژنو وارد شد، و حاال د

دارو يبه فکر فرار بود؟ بسته هایگر چه کسیحاال د.ک اردوگاه باشدینزديتا در صورت بروز هر گونه خطر

ن و یزماز يگرفتند و شادیکردند، از ما عکس میع میگار توزیند، سآوردیرون میل بیبود که از اتومب

نبود جان خود را به خطر انداخته و به جبهه جنگ يازیگر نیبود، حاال دید و خجسته لحظاتیباریزمان م

.میبرو



يکه برايرون برده و در قبریسرانجام جسد را ب.میجسد سوم را فراموش کرده بودیجان زدگیدر اثر ه

دفعتا -بوديزارآیبآدمو نسبتا -کردیمیکه ما را همراهینگهبان.میم جا دادیسه جسد کنده بود

روز مبادا يما برايکرد که ممکن است ورق برگردد و جلب خشنودیشد، او فکر میمیمالآدمل به یتبد

ز در مراسم یم و او نیم، دعا کردیزیجسدها برينکه خاك را بر رویش از ایپ.مدآقطعا به کارش خواهد 

کهییاه، روزهایچند روز سخت و سآن حاصله دريات و فشارهاجانیهآنهمهپس از .وستیدعا به ما پ

ن و یدرخشان ترآرامش دن به صلح ویش ما در رسیاینيهام، واژهیره گشتیسرانجام بر مرگ چ

.خاستیبود که از درون ما بر میین واژه هایمانه تریصم

را زودتر از موقع جشن يروزیا پیگواما .میکرديسپريآزادد یز به امیروز زندان را نن  یآخرنیبنابرا

ده و اردوگاه را شمان صلح امضا ینان داد که پیب سرخ به ما اطمیصلندهینمانکه یرا با ایز.میگرفته بود

ه یدند و گفتند دستور دارند که اردوگاه را تخلیاس سر رس.ه کرد، اما همان شب افسران اسید تخلینبا

س بفرستند تا ییساعت به سو48ببرند که بعد ظرف يه اردوگاه مرکزان را بیزندانیقرار بود باق.کنند

.جنگ مبادله کنندير اسرایبا سا

شکنجه ياس ها.نها همان اسیم ایکردیرفتارشان دوستانه بود که ما باور نمآنقدراس .افسران اس

د از یگفتند بایمم و یونها شویدند ما را وادار کنند بدون وحشت سوار کامیکوشیاس ها م.اس.گرند

را یونها شدند، و کسانیداشتند سوار کامییرویکه هنوز ته نیکسان.میشانس خوب خود سپاسگزار باش

.دادندیون جا میکردند و در کامیبلند ميهم که کامال از رمق رفته بودند، به دشوار

م که یستادیایگروهن  یآخرما در صف.میمان را پنهان کنینبود من و دوستم کوله پشتيازیگر نید

سرپرست پزشکان .فرستادندیخر مآون ما قبل یدند و با کامیگزین گروه بر میزده نفر را از اید سیبا

.میون شدند و ما دو نفر جا ماندیزده نفر سوار کامیس.میاز را شمرد، اما ما از قلم افتادیتعداد مورد ن

و کالفه شدن خود را بهانه یاو هم خستگ.میکردید پزشک را مالمت میما شگفت زده، ناراحت و ناام



یکه کوله پشتیما در حال.میال فرار در سر داریرا فکر کرده بود که ما دو نفر هنوز خیکرد و عذر خواست ز

م و منتظریان نشستیزندانیهمراه باقيقراریو بيصبریت بیم و در نهایشتامان را به پشت دیها

ينگهبانان رویسرانجام در اتاق خال.میبه انتظار بمانيم مدت درازیار بودناچ.میون شدیکامن  یآخر

م تا یدیبا لباس و کفش خواب.میکردیميسپريدید و ناامیم، لحظات را در امیدیتشک ها دراز کش

.میسفر باشآماده

.ختیریدرون کلبه مه ر و توپ بیتيم، نور خمپاره و صدایدار شدیو توپ بيراندازیتيبا صدا

ان به یاز زندانیکی.مین بخوابیزمينه رویسه سرپرست پزشکان با شتاب وارد کلبه شد و دستور داد ب

دم هنوز یدار شدم و دیاز خواب ب.دیشکمم پريبسترش با کفش رويدن دستور پزشک از رویمحض شن

ده یتا اردوگاه ما رسدامنه جبهه جنگ:افتاده استیم چه اتفاقیدیلحظه بود که فهمآن و در!سالمم

ه با وزش باد بيدیدر دروازه اردوگاه پرچم سفيریتيرون رویو ب.ده زدیرام گرفت و سپآيراندازیت!بود

.مدآاهتزاز در 

مانده یها با ما باقیز سرنوشت چه بازینن  یآخردر همان ساعاتیم که حتیبردیبعد پهن هفتیچند

.چه قدر نااستوار استیژه در موارد مرگ و زندگیم بشر به ویم که تصمیدیو د.ن داشته استایانزند

دوستان .که از اردوگاه ما چندان دور نبود برداشته بودید که از اردوگاه کوچکیبه دستم رسییعکس ها

آنجا ن اردوگاه منتقل شدند و دریاه روند، بیميآزاديونها به سویکردند در کامینشب فکر مآما که 

گر یبار د.ص دهمیم تشختوانستیرا مآنانمه سوخته ینيبدنها.قفل شده سوزانده شدنديادر کلبه ه

.دمال در تهران افتییاد عزرایبه 

ن یا.بوديگریده عوامل دییداشت، زایسم دفاعیبه عنوان مکانینکه نقشیان جز ایزندانیاحساسیب

یو ب)می آمدش یز پینيعادیزندگهمانطور که در (و کمبود خواب یده گرسنگییزایاحساسیب

ن به علت وجود یکمبود خواب همچن.رفتیبه شمار میزندانیاز مشخصات روحیکیبود که یحوصلگ



یب.گرفتیمیت بود که در اثر نداشتن بهداشت و نظافت فزونیپرجمعيدهنده در کلبه هاآزارشپش

.باشدتوانستیگار هم میدن سیبه علت نخوردن قهوه و نکشیاحساسیو بیحوصلگ

بروز يژه ایويز مطرح بود که به شکل عقده هاینیروانيزه های، انگیجسمانيزه هاین انگیعالوه بر ا

یش از اسارت فکر میک پیما هر .بردندیعقده حقارت رنج میان از نوعیکرد چنانکه اکثر زندانیم

اعتقاد به ارزش (ل نبودندیارزش قايزیاندازه پشبه ما يکه در زندان برایدر حال)میهستیکس(م یکرد

از هم فرو آنراتواند ینمیاردوگاهیدارد و زندگیبستگيو واالتريمعنوينه هایبشر به زمیدرون

ان یبرخوردارند که ما از زندانير و سلوك معنوین سیاز اآزادياز انسانهايچه تعدادا  یآاما.پاشد

)م؟یانتظار دار

کرد از نظر یبرد، احساس میت در اسارت به سر مین واقعیاه دن بیشیبدون اندیعمولمیزندان

یناشيشد که انسان تضادهایشکار مآین مساله زمانیو ا.کامال سقوط کرده استیانسانيارهایمع

.کردیمیاردوگاه را بررسییاستثنایاز ساخت جامعه شناس

چ وجه یاردوگاه معموال به هيس هایها، مغازه داران، پلپزآشان، کاپوها ،یزندان»نیتربرجسته«

بشان شده ینصيکردند افتخاریافته اند، بلکه فکر میان تنزل یکردند مانند اکثر زندانیاحساس نم

!است

ن یان نسبت به ایکه اکثر زندانیواکنش ذهن.دادیز دست مینیاحساس بزرگیحتآناناز یبه بعض

گوناگون و يو قرقر بود که به شکلهايدادند ،همراه با حسدورزیه از خود نشان مز کردیت عزیگروه اقل

به عراجيگریدی، به زندانیک زندانیبه طور مثال، .کردیبروز میو شوخییز به شکل بذله گوینیگاه

.تمشناخیک بانک بود میس ییکه تنها رین مرد را زمانیمن ا!فکرش را بکن«گفت، یگر میدییکاپو

»ده است؟یرسیین مقام واالیست که به چنینیخوشبختيجا



ن یکه امی آمدش یپییارویده، رویبه عرش رستیر شده و اقلیت تحقین اکثرینکه بیبه محض ا

.بوديان انفجاریک جریجه اش یشد، نتیع غذا شروع میشه هم با توزیها کم هم نبود و همیریدرگ

ر که راجع به عوامل یهمه گیافت، کج خلقییمیفزونیروانين فشارهایکه این هنگامیبنابرا

ن فشارها یست که اینیشگفتيچ جایو ه.دیگردیدتر میز شدیم نیشتر صحبت کردیبآن یجسمان

ل یان بود، میوست شاهد شالق خوردن زندانیپیکه زندانآنجا از.شدیز میاغلب سبب در گرفتن دعوا ن

د و یدویگرسنه و خسته بودم، خون به سرم میمن خودم وقت.اشتدیبه خشونت در او سر برم

يم و من برایروشن کنيخاربیفوسیماران تیبودند در کلبه ببه ما اجازه داده.کردمیم را گره میمشتها

.ار خسته و فرسوده بودمین علت غالبا بسیبه هممی دادمک یخاموش نشود تا صبح کشيبخارنکهیا

ن یمن در دل ا.گفتندیان میا هذیا خواب بودند و یه یبود که بقیین شبهایات من همن ساعیترییایرو

که ذغالش هم یآتشيرا رويدزدینیب زمیشم و چند سدراز بکيبخاريم جلوتوانستیمه شب ها، مین

.حس تر و تندخود تر بودمیاما روز بعد خسته تر، ب.بود برشته کنميدزد

ز که یسرپرست ارشد نيد به جایکردم، بایکار میفوسیماران تیک در کلبه بکه به عنوان پزشیموقع

ز نگاهداشتن کلبه ها بودم، البته ین من در برابر مقامات اردوگاه مسئول تمیض بود کار کنم، بنابرایمر

که اغلب هم از کلبه ها بهیتظاهر به بازرس.ز شناختیم به واژه تمیکردیرا که ما مياگر بشود کار

.شتر به خاطر شکنجه ما بود تا بهداشتیمد بآیعمل م

ک پر کاه ین توجه داشتند که یشتر بود، اما بازرسان تنها به ایبيبود دارو و غذایاتیما حيبراآنچه

یگر توجهیمارن مرتب تا شده باشد و دیف و پر از کرم بیکثيا پتوهایفتاده باشد و یوسط راهرو ن

کالهم را به سرعت از سرم بر یعنیمی دادماگر گزارشم را درست .می آیدچه مارینداشتند که به سر ب

»،ک پزشکیمار، دو پرستار و یبپنجاه و دو:6-9کلبه شماره «کوفتم، یم را بهم میداشتم و پاهایم

مد، اغلب با آخواهندیبازرسيکردند که برایاعالم میمعموال وقت.کردندیرا ترك مآنجا خشنود



بودند من ناچار بودم نیامدهکه یند، اما تا زمانمی آمدهم اصال نیند و گاهمی آمدر یاعتها تاخس

.خت، جمع کنمیریرون میپتوها را مرتب کنم، ذرات کاه را که از رختخواب ب

کردند زحمت مرا در نظم ید میدند و تهدیغلتیچاره را که در رختخواب شان میماران بیو سر ب

محسوس آنقدرماران بدحال یان بیدر میتفاوتیو بیاحساسیب.اد بکشمیداد فرخواهندرختخواب هدر 

اد هم یفریکه گاه.زدمیاد مینکه سرشان فریدادند، مگر ایاز خود نشان نمیچگونه واکنشیبود که ه

را انسان یز.را کتک نزنمآنانکردم تا ید سخت خودم را کنترل مینجا بود که بایشد و در اینمرکارگ

که (ژه در موارد خطرناك یگران به ویدیتفاوتیو بیاحساسیبرد با بیاش رنج مییخود از تندخویوقت

.شدیميارویرو)می آمدش یپیدر مواقع بازرس

يژه یات وی، خصوصیروانیشناسآسیبه یو توجیروانشناسيمطالعه نیايکه در ارائه یبا کوشش

جاد کرده باشم که بشر کامال ین تصور را در ذهن شما اینمودم ، ممکنست ايرران اردوگاه کار اجبایاس

(شودیش واقع میط خویر محیر تاثیر زیاجتناب ناپذيبگونه ا ط منحصر به یط، محین مورد محیارالبته د.

يدآزاپس .)ق دهدیتطبيرفته شده ایپذيداشت، رفتارش را با الگویرا وا میفرد زندان است که زندان

؟ط موجود، وجود نداردیدر رابطه با رفتار و واکنش در برابر محيمعنويآزادچگونه یشود؟ هیبشر چه م

ينکه دارای، اعم از ایطیط محیجز محصول عوامل و شرايزیه درست است که بشر چین نظریاا  یآ

عوامل نیایبشر محصول تصادفا  یآست؟یباشد، نیا جامعه شناسییروانشناسیستیعت زیطب

کند یثابت ميدر برابر جهان واحد اردوگاه کار اجباریزندانيواکنش هاا  یآنکه،یاست؟ مهمتر از همه ا

نش عمل یحق گزیطیبا چنان شراییارویبشر در روا  یآزد؟یط خود بگریرات محیتواند از تاثیکه بشر نم

ندارد؟

اندوخته شده در يتجربه ها.میه پاسخ دهتجربيو از رویم به طور اصولیتوانین پرسش ها میاه ب

عت یطبيکه اغلب دارایینمونه ها.نش عمل را داردیدهد که بشر حق گزینشان میاردوگاهیزندگ



ز یرا نییره شود و تندخویچیاحساسیتواند بر بیکند انسان میقهرمانانه است وجود دارد، که ثابت م

خود را حفظ يمعنويآزاد، یو جسمیروحيط هولناك فشارهایان شریدر چنیتواند حتیمهار کند، بشر م

.کند

یگر میديرا که به کلبه هایم مردانیدیدیچشم مه م، بیکردیمیزندگيما که در اردوگاه کار اجبار

درست است که .دندیبخشیمآنانتکه نانشان را هم به ن  یآخردادند ویميگران را دلداریرفتند و د

ک انسان گرفت یتوان از یز را میکرد که همه چین هم ثابت میاد نبودند، اما همیردان زن میشمار ا

.نش راه خودیط موجود و گزینش رفتار خود در هر شرایبشر را در گزيآزادن  یآخر:زیک چیمگر 

د یم و بایشد، قرار داشتیکه به ما داده مییما در اردوگاه، هر روز و هر ساعت در برابر فرصت ها

ا یم یم بشویکرد تسلید میکه ما را تهدییروهاینکه در برابر نیم در مورد ایم، تصمیگرفتیم میتصم

کرد ما یکه مشخص میمیمان بدزدند، تصمیدرونيآزادنکه ما را از خودمان و از ید به اینه، تهد

يزینمونه قالب ریانک زندیگرفت و ما را به شکل یرا از ما میو بزرگيآزادم، یط هستیچه شرایباز

.کردیم

يزید چیبايان اردوگاه کار اجباریزندانیروانيم که واکنش هاینیبیم، مید به مساله بنگرین دیاگر از ا

.باشدیو جامعه شناسیژه جسمیط ویان شرایش از بیب

وجب گوناگون میروانيو فشارهایناکافيل کمبود خواب، غذایاز قبیط نامناسب زندگیگرچه شرا

ر ییشود تغیروشن مییل نهایه تحلیدر تجزیاز خود واکنش نشان دهند، ولیان به شکلیشد زندانیم

ن، اصوال هر یبنابرا.یاردوگاهیرات زندگیجه تاثیاوست و نه تنها نتیم درونیجه تصمینتیت زندانیماه

یاو م.ابدیر ییونه تغچگيو معنویرد از نظر روحیم بگیتصمیطیدر چنان شرایتواند حتیميمرد

ک یمن تنها از «:دیگویمیوسکیداستا.نگاهدارديدر اردوگاه کار اجباریخود را حتیتواند ارزش انسان

که رفتارشان یرانیبا اسییآشناپس از ».م را نداشته باشمیرنجهایستگینکه شایاآن ترسم ویز میچ



توان از دست یرا هرگز نميآزادن  یآخرت بود کهین واقعیبر ايدر اردوگاه ، رنجها و مرگشان شاهد

به .شان را دارندیارزش رنجهاآناندم که یدیرا به چشم میز.افتمیمیوسکیاد گفته داستایداد، به 

ن یو هم.بکر داشتیک عظمت درونیت از یکردند، حکایرفتند و تحمل میپذیکه رنج را ميوه ایش

را یبود که زندگيمعنويآزادن ید و همیاز ما برباآنراوانستتیچکس نمیبود که هيمعنويآزاد

.ساختیپرمعنا و با هدف م

، یحیر فعال تفریغیبرد، و زندگیدهد تا در کار خالقه به ارزشها پیفعال به بشر فرصت میزندگ

فعال است که نه یاما در زندگ.عتیا طبی، هنر ییبایافتن به کمال در تجربه زیدست ياست برایفرصت

به طور مثال، در :نهفته استیز هدفیدهد، نیرا به ما ميواالتریر فعال و امکان رفتار اخالقیو نه غ

خالقه و یاز زندگیمحدود شده است زندانیرونیبيروهایکه با نيش، وجودیش انسان به وجود خویگرا

یاگر اصال زندگ.کندیرا پربار نمیستن زندگیزشادمانهت و یاما تنها خالق.هر دو محروم بودیحیتفر

یشه کن شدن زندگیر قابل ریرنج، بخش غ.داشته باشدیید رنج هم معنایباشد، پس بایمفهوميدارا

.بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد شدیزندگ.است، گرچه به شکل سرنوشت و مرگ باشد

ب خود را به دوش یکه صليوه ایشه رد، بیپذیش را میکه انسان سرنوشت و همه رنجهايوه ایبه ش

.ش ببخشدیژرفتر به زندگییط، معناین شرایدر دشوارتریابد که حتییمیکشد، فرصتیم

يهم که در مبارزه براید و بودند کسانیخواهد درخشآزادهماره قهرمانه و شرافتمندانه و ین زندگیچن

ا ینجاست که یو در ا.ندمی آمدوانات در یخود را فراموش کرده و در زمره حينجات جان، عظمت بشر

یش راه او قرار میط دشوار در پیت و شرایکه موقعیاخالقيدن به ارزش هایرسيبشر از فرصتها برا

کند او ارزش ینش است که مشخص مین گزیو هم.گرداندیبر ميروآن ا ازید و یجویدهد، سود م

.ریا خیش را دارد یرنجها



نست که یت ایواقع.ماستیواقعیاست و خارج از زندگییایردنیل غیا مسانهید که ایگمان مبر

ان یدر م.دارند انگشت شمارستییواالیاخالقيارهایدن به چنان معیرسیستگیکه شایشمار کسان

که ارمغان ییخود را حفظ کردند و به چنان ارزش هایکامل درونيآزادبودند که يان، تنها معدودیزندان

بشر یدرونيرویاست که نين دست شاهد بسنده ایک نمونه از اییاما حتافتند، ین بود دست شایرنجها

توان یست که مینيتنها در اردوگاه کار اجبار.روزش گرداندیخود پيزد و بر سرنوشت صوریاو را برانگ

ش یرنجهااز راه يزیبه چیابیبشر در همه جا با سرنوشت و با فرصت دست .افتیرا ین مردانیچن

.استيارویرو

کبار نامه ی.ر قابل عالج هستندیاورم که غیرا مثال بیمارانیژه بیماران و به ویبهترست سرنوشت ب

عمل یست و حتینیاز عمرش باقيزینوشته بود که چیدوستيبه دستم افتاد که برایجوان معلول

را يمردآن که درآوردیاد میبه رایلمیو بعد هم نوشته بود ف.نخواهد داشتيده ایهم فایجراح

کرد که ین پسر معلول فکر میا.شجاعانه و با رشادت در انتظار مرگ بوديو ه ایکرد که به شیر میتصو

رفت و یشواز مرگ میاند که چنان بزرگ منشانه به پینمایرکمال او را میمرد با مرگ سنیبرخورد ا

.داشتیرا میرا پذيمادیستین

عده از ما که آن اکران آمد،يبر رو2يتولستوياز کتابهایکیاز »1زیرستاخ«به نام یلمیفش یسالها پ

لم سرشار بود از سرنوشت مردان ین فیرا ایز.میدر سر داشتییشه هاین اندیز چنیم نیدیلم را دین فیا

آنچنانبه دنید به رسیعظمت وجود داشت و نه امآن بایمانیما نه ايزمان براآن بزرگ گرچه در

.درجه واال

١- Resurrection
2 - Tolstoy



ن یکتریلم به نزدیفآن دنیپس از د.میابیدست یم به چنان عظمتینداشتیگر، فرصتیديبه واژه ا

یبیعجیکیزیمتافيشه هایچ اندیک ساندویک فنجان قهوه و خوردن یدن یم و پس از نوشیخانه رفتیچا

.میسپردیک لحظه از ذهنمان گذشته بود، به دست فراموشیرا که 

يبرابریرا با عظمت روحآن م کهیشدآن م و بریشديارویرویخودمان با سرنوشت بزرگیاما وقت

.میرا فراموش کرده و از پا در افتادیجوانيراه حلهاآن گر همهیم، دیرا باشیپذ

گر یاما حاال د.میدیدیرا مآن رینظا یلم و یگر همان فیاز ما بار دید که بعضیرسیمید زمانیشا

که در یر کسانیم، تصاویدیدیرا با چشم دل ميرید در همان زمان تصاویرا شایکرد زیمساله فرق م

.بودیلم احساسیک فیيش از محتوایبیلیش خیافته بودند که محتوایدست ییزهایخود به چیزندگ

اردوگاه کار که من خود در یمانند داستان زن جوانینیمرد معیات عظمت درونییاز جزيد پاره ایشا

توانم مطلب یار کوتاه است و نمین داستان بسیا.شاهد مرگش بودم، از ذهن شما گذر کندياجبار

ن یمن ايداستان ساخته و پرداخته ذهن خودم است، اما براییچنانکه گو.میدرباره اش بگويادیز

.داستان مانند شعر است

که من با او صحبت کردم، از یاما زمان.هد مردخواندهیآکه ظرف چند روز می دانستقهرمان داستان 

بر ینین ضربه سهمگیاز سرنوشتم سپاسگزارم که چن«ن زن به من گفت، یا.برخوردار بودیه خوبیروح

ینمیتلقيرا جديبودم و کمال معنویاده خواه و از خود راضینم زیشیپیرا در زندگی، زآوردمن وارد 

است که ین درخت تنها دوستیاییدر لحظات تنها«کرد گفت، یبه اشاره مکه به پنجره کلیدر حال»کردم

يند که رویک شاخه درخت شاه بلوط را ببیاز پنجره تنها توانستین زن میا».ستاده استیدر برابر من ا

نمی من در شگفت شدم، ».کنمین درخت دردل میمن اغلب با ا«او به من گفت، .دو غنچه بودآن 

ا  یآدمیاق از او پرسیدچار کابوس بود؟ با اشتا  یآگفت؟یان مین زن هذیاا  یآ.میه بگوچمدانست

داد؟یدرخت هم پاسخ م



»بله«

گفت؟یچه م

ن یش از ایپ.جاودانمیهستم، من زندگیمن زندگ-نجا هستمیمن ا-نجا هستم یگفت، من ایم

شد چندان وابسته به یمیزندانیو درونیوحوضع ریتا موجب باژگونینهاآنچهشدم کهیادآورز ین

از یروانشناسيهایبررس.بودیزندانآزادم یجه تصمیط زندان نبود، بلکه نتیمحیجسم–یط روانیشرا

شدند، که یاردوگاهیرات مخرب زندگیتاثیسرانجام قربانیان نشان داده است که تنها مردانیزندان

یميزیکه چه چمی آیدش ین پرسش پینجا ایدر ا.افت کندنانآیو اخالقيمعنوياجازه دادند خو

جاد کند؟یرا در ما ا)یدرونيروین(ن یست چنیبایا میو توانست

ش از همه یکه بآنچهنندآسند، برینویا میکنند یاز تجارب خود صحبت مین وقتیشیان پیزندان

درازا خواهد ه دت زندان او چه قدر بنست که نداند میشود ایمیزندانیف روحیو تضعآزار موجب

(نمی دانستش را یآزادخ یتاریزندان.دیکش در )بودیمعنیز بین مورد نیدرزندان ما حرف زدن در ا.

در یک روانشناس پژوهشگر برجسته معتقد است که زندگی.واقع مدت زندان نامعلوم و نامحدود بود

م و ین شکل کامل کنین عبارت را به ایهتر است ما او ب.است»موقتیزندگ«ک یياردوگاه کار اجبار

.میبنام»موقت نامحدودیزندگ«آنرا

.ددانستننمی در اردوگاه را یط زندگیک از شرایچ یتازه واردان ه

چکس یاردوگاهها هم هیر اردوگاهها بازگشته بودند مجبور به سکوت بودند و از بعضیکه از سایکسان

ان ابهام و یبا پا.می آمدد یپدییهایورود به اردوگاه باژگونيدر ابتدایداندر ذهن زن.بازنگشته بود

یدر دلش سر برمیسرانجام کار زندانيبرايگریان دوره زندان ابهام دینان نسبت به پاید، عدم اطمیترد

.ا نهیخواهد داشت یانیش پاین شکل زندگیبداند اصال ایرا امکان نداشت که زندانیز.داشت



یزندگ«توانستیکه نميمرد.دنیرسيبرایا هدف، و هدفیان یپا:دو معنا داردFinisن یه التواژ

، برخالف توانستیگر نمیاو د.ردیرا نشانه بگییهدف نهاتوانستیکند، نمینیش بیخود را پ»موقت

او باژگون یدرونیزندگیل بود که ساخت کلین دلیو به هم.کندیزندگندهیآيگران برایدیعیطبیزندگ

به طور مثال، .میبوديارویز روینیر مراحل زندگیسقوط و افت در ساين نشانه هایو ما با ا.شدیم

ندهیآيبراتوانستینمیبود و به عبارتیاو موقتیرا زندگیقرار دارد، زیکار در وضع مشابهیکارگر ب

گرفته است، نشان انجام کاریان بیمعدنچکه در موردییپژوهش ها.داشته باشدیا هدفیکند و یزندگ

که برخاسته از وضع نابسامان -یمرحله درون-ياژهیمرحله دگرگون شده ویاز نوعآناندهد که یم

در .بردندیب رنج میعج»يتجربه مرحله ا«ن یز از ایان نیزندان.بردندی، رنج مآنانستيکاریدوران ب

ان یپایکرد و خستگیميکروز را ساعت به ساعت با شکنجه سپری، مثال یک واحد زمانییاردوگاه زندان

من معتقد بودم که .گذشتیک هفته به سرعت میتر، مثال یطوالنیواحد زمان.دیرسیر به نظر میناپذ

را که آنچه.ده بودندیم هم با من هم عقید و رفقایرسیک هفته به نظر میک روز درازتر از یدر اردوگاه 

، آمیزاد، کوه سحریه نجا انسان بیو در ا!ز بودیم شگفت انگیکردیزمان تجربه مگذشتما در مورد

يشرفت معنویمان پ.استیاز نکات برجسته روانشناسيپاره ايافتد که دارایم1نوشته توماس مان

ک یر ماران مسلول را دیور مثال ببه ط.بودند مطالعه کردیمشابهیت روانشناسیرا که در موقعیکسان

یز زندگینآنان.شدخواهندمرخص آنجا ازید چه زماندانستننمی شگاه مورد مطالعه قرار داد که یساآ

.کردندیتجربه مندهیآرا بدون هدف و یمشابه

یستگاه ترن به اردوگاه میاز ايان جدیاز زندانیورودش همراه با ستونيکه در ابتدایانیاز زندانیکی

.ع جنازه خود شرکت جسته استییکرد در تشیلحظه احساس مآن قل کرد که درم نیت، بعدها برارف

مرده ییکرد که گویافته لمس میان یپاآنچنانرا یو زندگ.دیدیمندهیآش را کامال بدون یرا زندگیز

١- Thomas mann



به علت نامحدود بودن دوره یشد، از نظر زمانید میتشديگرین احساس مرگ با عوامل دیالبته ا.است

که آنچههر.دادیزارش ممحدوده تنگ زندان آیاز نظر مکانشد،یانش که به شدت هم احساس مزند

.کردیجلوه میر واقعیغیخاردار بود به نظرش متروك، دور از دسترس و به عبارتيم هایدر پس س

یزندگ.کردیدا میرا پیش جنبه شبحیبرایعیطبیخارج از اردوگاه و همه زندگيدادهایچنانکه مردم و رو

يایاز دنيمرد مرده ایید که گویرسیند، چنان به نظرش میبه چشم ببتوانستیکه مآنجا خارج را تا

.ستینگریگر بدان مید

گذشته را نشخوار يشه هایشد و اندیميم واپس نگرید، ناچار تسلیدینمندهیآدر یکه هدفیکس

.شدین باعث سقوط او میکرد که همیم

مل کند سخن را بهتر تح»حال«یشد زندانیبب مکه سيل به واپس نگرینه تماین در زمیاش از یپ

تر احساس کند، یر واقعیساخت که خوف و دهشت حال را غیسم شخص را قادر میکانمن یا.میگفت

-می آمدش یرا که پیین صورت فرصت هایرا در ایز.تش خود خطرناك بودیکردن حال از واقعیاما ته

ده یببخشد را نادیمثبتيمعنایاردوگاهیو امکان داشت به زندگ-که واقعا وجود داشتییهافرصت

یک زندگیکه خود »موقت مانیزندگ«با توجه به .میشدینها رد مآاز کنار یسانآم و به یانگاشتیم

دست تعادل خود را ازیموجب شود زندانتوانستیرفت و میبه شمار میو عامل مهمیرواقعیغ

ط دشوار یکردند که چنان شرایش مموان فراین زندانیا.شدیمیمعنیز بیهمه چیبدهد، به عبارت

نکه یايبه جاآنان.خود گام گذارنديفراسویدهد تا از نظر روحانیبه انسان میاغلب فرصتییاستثنا

به آنراکردند و ینمیتلقيرا جدیزندگخود،یدرونيرویبدانند از نیاردوگاه را سنگ محکيهایدشوار

شان را ببندند و در یدادند چشم هایح میکردند و ترجیر میدر بر نداشت تحقيجه ایکه نتيزیعنوان چ

.شدیز میمعنا نیبین اشخاصیچنيبرایالبته زندگ.کنندیگذشته زندگ



ن یهم ایمار کماما به ش.افتندییت دست میروحانيبه اوج واالیاست که تنها شمار کمیعیطب

برسند، و یشان، و مرگ، به عظمت انسانییایشکار دنآيبا وجود شکستهایداد که حتیمفرصت دست

يفرادما که ایدر مورد باق.ابندیدست بدانيط عادیند در شراتوانستیهرگز نمآنانبود که ین کمالیا

ند رفتن به دندانپزشک است، چون مانیزندگ«:صادق بود1سماركیم سخن بیعالقه بودیو بیمعمول

از ».لحظات را پشت سر گذاشته استآن کهین لحظات است در حالیانسان همواره منتظر دردناکتر

يمعتقد بودند که فرصت هايشتر مردان در اردوگاه کار اجباریم که بیتوانم بگویم، مینها که بگذریا

ن فرصت ها و مبارزات هنوز هم وجود یت از ایدر واقعن حال یبا ایول.را از دست داده اندیزندگیواقع

ا یسوق دهد، یدرونيروزیرا به پیروز شود و زندگیز پین تجارب نیدر اتوانستیانسان م.داشت

.ندیرا برگزینباتیان، زندگیبرعکس از مبارزه درگذرد و مانند اکثر زندان

يدرمانگرله روانی، چه به وسیط زندان بر زندانیحم»2يزايماریروان ب«ریهرگونه تالش در مبارزه با تاث

را با یزندانیدرونيروهاین اصل استوار باشد که نیست بر ایبایبهداشت روان، ميگر روشهایا دیو 

یخود ميزیان به طور غریاز زندانیبرخ.دیبر او بگشايدیو روزنه ام.زاندی، برانگیآتينشان دادن هدفها

ندهیآد به یتواند با امینست که او تنها میبشر ايهایژگیاز ویکیرا یز.ندازندیگ بچنیدند به هدفیکوش

3Sab.کندیزندگ specie aeterni tatsi،د به خود فشار یبايزید بستن به چیاميبرایگاهیگرچه زندان

.شودیش مییش موجب رهاین لحظات زندگین فشار خود در دشوارتریای، ولآورد

در اثر (دم یچیپیکه از شدت درد به خود میدر حال.کنمیتان بازگو میخودم را برایب شخصاز تجاریکی

ان از اردوگاه به یاز زندانیرا با ستون گوشتيلومتریچند ک)م زخم شده بودیپاهادن کفش پارهیپوش

ت وسته به مشکالیپ.کوفتیسخت و باد تلخ به صورتم ميسرما.سمت محل کار، لنگ لنگان رفتم

١- Bismarck
2 -Psychopathological

)زیر سیماي جاویدان.(پینوزا فیلسوف مشهورگفتاري است از اس-٣



اگر به .دادخواهندنکه غذا امشب چه یاه ب.دمیشیاندیسراسر مشقت بار خود میان زندگیپایکوچک ب

گارم را که دو یسن  یآخرایعوض کنم؟ یبا تکه نانآنراس بدهند، یک تکه سوسییره اضافیک جیعنوان 

دا کنم یپیمیتکه ستوانمیک کاسه سوپ مبادله کنم؟ چگونه میم با آوردش با بن به دست یهفته پ

وندم یخود بپیشگیبه موقع به گروه کار همتوانستخواهم ا  یآ.استفاده کنمآن بند کفش ازيو بجا

کنم بتوانم با کاپو رابطه ه دارد؟ چیرحمیبرملحق شوم که سرکارگيگریا مجبور خواهم شد به گروه دی

يوحشتناك و دراز روزانه، کاريهایاده روین پیايتواند کمکم کند به جایکه مییبرقرا کنم؟ کاپویخوب

شم، جانم به یندیز بیل ناچین مسایهر روز و هر ساعت به انکه ناچار بودم، یورم؟ از اآدر اردوگاه به دست 

يسکويناگهان خود را در رو.مشغول دارميگریم را به موضوع دیشه هایدم اندیو کوش.ده بودیلب رس

نرم فرو رفته و به سخنانم يهایسراپاگوش در صندليبرم عده اادر بر.دمیدیاطاق گرم و روشن سخنران

ر فشارم قرار داده یزآنچههمه!بودياردوگاه کار اجباریام روانشناسیموضوع سخنران.دادندیگوش م

وه ین شیمن با ا.کردیدا میم پیبرایلحظه کم کم جنبه علمآن مد، که درآدر ینیبود به صورت ع

دم که یدینها را چنان مآلحظه مسلط شوم، و آن يطم، و بر رنجهایدر اوضاع محيگونه اه م بانستتو

شد که خود به یعلم-یک مطالعه روانیزه یمن و مشکالتم انگناگهان .به گذشته تعلق دارندییگو

از عواطف یقیر روشن و دقینکه ما تصوید به محض ایگویدر کتاب اخالق خود م1نوزایاسپ.عهده گرفتم

.ستدیایدن باز میم، عواطف در حال رنج، از رنج کشیکنیخود رسم م

، ندهیآمان به یخود را از دست داده بود، محکوم به فنا بود و با از دست دادن اندهیآد به یکه امیزندان

یدگیسدن و پویداد، او خود را محکوم به فروپاشیکباره از دست میز به یخود را نيمعنوزیدستاو

افتاد و یاتفاق میک بحران و کامال ناگهانیبه شکل ین فروپاشیمعموال ا.دیدیمیو روانیجسمان

دوستانمان يشتر براین لحظه شوم بیما همه از ا.بودندآشناآن يان با تجربه اردوگاه با نشانه هایزندان

1 -Spinoza



ک روز صبح از بلند شدن و ییانشد که زندین شروع میان چنیمعموال هم جر.م تا خودمانیوحشت داشت

ب آز چون ید نیالتماس و فشار و تهد.دیورزیمين رژه خودداریا رفتن به زمیدن و شستشو یلباس پوش

ن یاگر ا.کردیهم نمید و حرکتیکشیخود دراز مياز دست رفته در جایزندان.دن بودیدر هاون کوب

یافت هرگونه کمکیا از دریو يرفتن به بخش بهداراز ی، زندانمی آمدد یپديماریک بیبحران همراه 

یدر بستر خود در مدفوع و ادرار خود م.شستیز دست میگر، او از همه چیديبه واژه ا.کردیميخوددار

.دادیزارش نمآيزیگر چید و دیلول

...ف .م محض خطرناك بودین تسلی، و اندهیآد از یک قطع امیکبار شاهد ارتباط نزدیمن خود 

ک روز به طور محرمانه یبود يسنده اشعار اپرا و شخص برجسته ایساز و نوگآهنسرپرست ارشد من که 

به گوشم ییدر خواب ندا.ده امیدیبیخواب عج.میت بگویرا برايزیخواهم چیدکتر م«:به من گفت

من پاسخ ياهمه پرسش هه خواهم بدانم و بیم چه میدر دل بکنم و بگوییآرزوتوانم ید که میرس

منظورم را .ابدییان میمن چه وقت پايدم جنگ برایدم؟ پرسیچه پرسیکنیفکر م.داده خواهد شد

یما کيخواهد شد و رنجهاآزادداشتم بدانم چه وقت ما و اردوگاه ما آرزو!منيدکتر، برایفهمیم

».دیان خواهد رسیبه خط پا

.ستده این خواب را دیایدم چه زمانیاز او پرس

.ماه مارسآغازاست، یخیحاال چه تار.1945ه یپاسخ داد، در فور

»داد؟یصدا چه پاسخ«

»ام ماه مارسیس«در گوشم زمزمه کرد، یواشکی

ر خواهد ید و معتقد بود که خوابش تعبیف کرد، سرشار از امیم تعریداستان را برا....که ف یهنگام

د، یرسیکه راجع به جنگ به اردوگاه ما ميم، با اخباریشدیکتر میام مارس نزدیاما هر چه به س.شد

مار شد و تب یمارس دوستم ب29ناگهان روز .ار کم استیر خواب دوستم بسیم که احتمال تعبیدیدیم



ش خواهد بود، یان جنگ و رنجهایکه به او وعده داده شده بود روز پايروزیعنیام مارس 30.کرديدیشد

.فوس جان سپردیظاهرا از ت.کم مارس او مردیو یروز س.شدیهوشیان و بیدچار هذ

او، و درجه يدیو نومیجراتیا بید یک انسان، جرات و امیین وضع روحیک بیکه به رابطه نزدیکسان

کشنده يریتواند تاثید مید که دست شستن از جرات و امهناآگدانند، خوب یرا ميماریاز بیمنیا

که او در انتظارش بود اتفاق يآزادآن ن بود کهیمرگ دوست من اییعلت نهاچنانکه .داشته باشد

فوس ین مساله خود مقاومت بدنش را در برابر تیکه ا.دیگرديدیجه او به شدت دچار نومیفتاد و در نتین

فلجستن یزيو اراده او براندهیآمان او به یا.ش شدیو موجب نابودآوردن ییپایمزمن به طور ناگهان

.وستیقت پیعالم خواب به حقيرفت و سرانجام صدایرا پذيماریشد و بدنش ب

افته ها و مشاهدات سرپزشک اردوگاه ینها گرفتم با آکه از یجیک مورد و نتاین یمشاهدات من از ا

ار یبس1945تا سال نو 1944سمسیر از کریزان مرگ و میگفت میميو.کردیکامال مطابقت م

ط یم، شرایابیم بیتوانیمين قوس صعودیايکه برایهین پزشک معتقد بود توجیه، اش بودیشتر از پیب

ل ین دلیبلکه تنها به ا.نبوديمسريهایماریوع بیا شیر هوا ییا تغی، ییم بدتر غذایا رژیيگاریسخت ب

د خويسمس به خانه هایکريکردند براید زنده بودند که فکر مین امیان به ایبود که اکثر زندان

ل به یکردند، میافت نمیدرید بخشیچ خبر امیشد و هیک میسمس نزدیو چون کر.گشتخواهندباز

یر بس خطرناکین خود تاثیکه ا.گشتیره میبر وجودشان چيدیافت و نومییکاهش مآناندر یزندگ

.مردندیمآناناز يریگذاشت و شمار کثیمقاومت شان ميرویدر ن

د در یدر اردوگاه بایزندانیدرونيرویحفظ نيبرایشدم، هر گونه تالشدآوریاش تر یکه پیهمانطور

ستن یزيبراییکه چرایکس«د یگویم1چهیشد، چنانکه نیمانجام ،ندهیآدر یجهت نشان دادن هدف

همه يت کننده برایک شعار هدایتواند ین میو ا»می آیدز بر ینيداشته باشد، از پس هر چگونه ا
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ییداد چرایدست مید هر وقت فرصتیبا.ان باشدیزندانیانه و بهداشت روانیگرایروان درمانيتالش ها

آنانشان به یوحشتناك زندگیتحمل چگونگيم برایم تا بتوانیدادیان میبه زندان-ک هدفییعنی–

ت، چه هم نداشيو مقصودیافت، هدفییش نمیدر زندگییگر معنایکه دیبر کسيوا.میرو ببخشین

ینميریگر دیب بود که دین ترتیو به ا.نبودید و قادر به ادامه زندگیدیمیتهین حالیخود را در چن

من «:بودیکیکرد یرد مآنراداد و ید بخش میامين فرد گم گشته به همه بحثهایکه ایپاسخ.دییپا

م؟یبدهین شخصینم به چیتوانستیمیگر چه پاسخیو د».خواهمینمیاز زندگيزیگر چید

در نگرش و طرز تفکر ما به يشه ایر رییک تغیاز بود، یکه واقعا و جدا نآنچهبهين مرحله ایدر چن

د و یر مردان نومید به سایم، بلکه بایکردیميرا در خود، بازسازین حالتید چنیما نه تنها با.بودیزندگ

نکه ما از یخواهد، نه ایاز ما چه میکه زندگنست یت دارد ایاهمآنچهم کهیموختآیز میافسرده ن

د در مورد یم، بلکه بایکردیمیستن پرسشیزيد درباره معناینباگر یما د.میداريچه انتظاریزندگ

د پاسخ دهند، یقرار گرفته اند و هر روز و هر ساعت بایکه مورد بازخواست زندگیخودمان به عنوان کسان

ن و به یبود، بلکه با کردار راستیشه مید با واژه و اندیم نبایدادیکه ما میپاسخ.میدیشیاندیم

ن به یافتن پاسخ راستیيمسئول بودن برايتا به معناینهایرا زندگیز.کردین جلوه میراستيرفتار

.ردیگیقرار ميراه هر فردوسته فرایاست که پیفیوظاانجام وآن ها و مشکالتیدشوار

یبروز مینزد افراد مختلف، و لحظه به لحظه، به شکل متفاوتیزندگيمعناجهیف و در نتین وظایا

در يم پرسش هایتوانیهرگز نم.ک فرمول، ناممکن استیو دادن یزندگيف معناینرو تعریاز ا.کند

ست، بلکه یز مبهم نیچيبه معنا»یزندگ«.میپاسخ دهیرا با عبارات گسترده و کلیزندگيمورد معنا

یار واقعیز بسینیف موجود در زندگیو قابل لمس، همانگونه که وظایار واقعیاست بسيزیبرعکس چ

را یچ سرنوشتیا هیچ فرد یه.سازدیژه خود اوست میف سرنوشت بشر را که وین وظایا.رندیو لمس پذ

یتیگردد و به هر موقعیتکرار نمیتیچ موقعیه.سه کردیمقايگریا سرنوشت دیتوان با فرد ینم



که یکند با عملیجاب میرد، ایگیقرار مآن که مرد دریتیموقعیگاه.د داده  شودیبایپاسخ متفاوت

اگر از فرصت استفاده کند و یرد، سرنوشتش را شکل بخشد گاهیگیش میت در پیموقعآن در پاسخ به

است سرنوشت خود ز الزمینیگاه.ش سودمندتر خواهد بودیشد، برایندیهست بآنچهبه وضع موجود و

ک یشود و هماره یبودن خود مشخص مییبا استثنایتیهر موقع.ش را تحمل کندیرد و رنجهایرا بپذ

.است وجود دارديش رویکه در پیهر مشکلين برایپاسخ راست

–فه یز رنج بردن است، ناچارست رنجش را به عنوان وظیبرد که سرنوشت او نیمیانسان پیوقت

ز در جهان تک و یرد که در رنج بردن نیقت را بپذین حقید ایر بایناگز.ردیبپذ-گانهیو ییثنااستيفه ایوظ

یتنها فرصت موجود، بستگ.او رنج برديا به جایش برهاند و یتواند او را از رنجهایچکس نمیه.تنهاست

.به نحوه برخورد او با مشکالت و تحمل مشقات دارد

ن یدر بدتریرا حتیز.کردیت نبود و به ما کمک هم میها جدا از واقعشهین اندیاان یما زندانيبرا

مدتها بود که ما .دیبخشیمییرهايدید، ما را از نومیرسیبه نظر نميزیچ راه گریز که هیط نیشرا

.میرا پشت سر گذاشته بودیزندگيمرحله پرسش درباره معنا

ز یت فعال، چیاز راه خالقیافتن به هدفیدست یعنییدهد، زندگیکه به ما نشان ميپرسش ساده ا

.دن و مردن بودیو مرگ، رنج کشیع از زندگیوسيرنده دوره ایدر بر گیزندگيما معنايارزنده برا

ده انگاشتن یاردوگاه از راه ناديا سبک کردن شکنجه هایم، از کاهش دادن یبردیرنج پیبه معنیوقت

يفه ایما وظيدن برایدر واقع رنج کش.میزدی، سرباز میساختگینیو خوش بیا تصورات واهینها، آ

برده یکمال پيدن برایرنج کشیپنهانيما به فرصت ها.مینپشت بکآن م بهیخواستیشده بود که نم

د یچه قدر رنج و مشقت را با«ن بنگارد، یداشت چنآن را بریلمانآشاعر 1لکهیکه رییفرصت ها.میبود

د یار بایما رنج بس.ن از کار کردنیرید، که سایگویدن سخن میلکه چنان از رنج کشیر»!میپشت سر بگذار
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يم لحظات ضعف و اشکهایدیکوشیم و میشدیمياروین رنجها رویست با ایباینرو، میاز ا.میبردیم

بر يخود شاهدن اشکها یم، چه ایخود شرمنده باشينبود از اشکهايازیاما ن.میرا به حداقل برسانیپنهان

.کندیکه انسان دالورانه و برافراشته قامت، رنج ها را تحمل مآنست

کردند که یاعتراف میان با شرمندگیاز زندانیبرخ.برده بودندین مساله پیبه ایاما تنها شمار کم

ه از یبا گر«پاسخ داد »ش را چگونه درمان کردهیپاآماس«:دمیکه از او پرسیقیه کرده اند، مانند رفیگر

»مرون راندیتنم ب

یا جمعیيم در اردوگاه افراد را به طور انفرادیتوانستشد که آغازیا بهداشت روان درمانییروان درمان

و )ینجات زندگ(یشد، اغلب نوعیمانجام يفرديدرمانگرکه از نظر روانییتالش ها.میدرمان کن

ينجات مرديرا برایررات سخت اردوگاه هرگونه تالشمق.بودیاز عمل خودکشيریجلوگيمعموال برا

ن آکرد خود را با یمیسعیکه زندانیبه طور مثال قطع طناب.کردیداشت، منع میکه قصد خودکش

.ت داشتیاهمییدادهاین رویاز وقوع چنيریپس جلوگ.زد، ممنوع بودیوآبه دار 

گر یکدیهم به يادیانجامد و شباهت زیبیاد دارم که امکان داشت به خودکشیمن دو مورد را به 

را همان جمله معمول یصحبت کرده بودند و هر دو علت خودکشیاز قصد خودکشیهر دو زندان.داشت

م که هنوز هم یکردیم میتفهآناند به یدر هر دو مورد با.گفتندیندارند را میاز زندگيگر انتظاریکه د

ندو آاز یکیم که یبردیدر واقع ما پ.بودآنانار تظدر انندهیآر ديزیانتظار داشت، چآناناز یزندگ

يبرا.داشتیکه او به حد پرستش دوست ميدر انتظار او بود، فرزندیداشت که در کشور خارجيفرزند

آناند یکتاب نوشته بود و بايک سریبود که يدوم مرد دانشمند.مطرح بود نه شخصيزیهم چيگرید

یچ کس نمین دانشمند را پر کند، چنانکه هیايجاتوانستینميگریچکس دیه.بردیان میرا به پا

.فرزند پر کنديپدر را براآن يجاتوانست



يبخشد، در کارهایاو معنا میسازد و به هستیممتاز ميگریو وحدت که هر فرد را از دییکتاین یا

یمیپيگریبا ديفردییاممکن بودن جابجابه نیوقت.گذاردیر میتاثيز مانند عشق بشریخالقه ن

.میشویمآشنابا همه عظمتش آن ادامه.ش یخویز در برابر هستیت فرد نینگاه با مسئولآم، یبر

ک کار یا در برابر یک انسان که مشتاقانه در انتظار اوست، یش در برابر یت خویکه به مسئوليمرد

یاش را میهست»يچرا«ن یبزند ،او همچنیبه خودکشدست توانستاست، هرگز نخواهد آگاهناتمام 

.افتددر»يچگونه ا«ز خواهد داشت که با هر ینآنراداند و توان 

يک الگوییگاه.وجود نداشتیدرمان دسته جمعيبرایاست که در اردوگاه، فرصت چندانیعیطب

ندان همدل نبود، با رفتار عادالنه و زندانبان ارشد که با مقامات ز.ن به مراتب موثرتر از کالم بودیراست

ر یگذاشت که زیمیبر کسانیشگفتیر اخالقیخود از هزاران فرصت استفاده کرده و تاثآمیزش یتشو

.نظر او بودند

بود که به ین زمانیر نبود و ایتاثیز بیصحبت نیاما گاه.، همواره موثرتر از واژه استير فوریچه تاث

ش یپیوضع.اد دارمیاز موارد را به یکی.شدید میتشدیرش ذهنی،پذیرونیط بیاز شرايعلت پاره ا

ت یان به علت موقعین زندانیایذهنرش یم، که پذیکردیک کلبه کار میان یزندانيد رویمد که باآ

.د شده بودیتشديژه ایویرونیب

ه آوردبه حساب يپس خرابکارن آاز کارها را ازياریبود، به هنگام مراسم رژه، اعالم کردند بسيروز بد

يبرا«کهنه ياز پتوهايدن نوارین جرمها، بریاز جمله ا.خته خواهد شدیوآو شخص مجرم بالفاصله به دار 

يانبار شده و مقدارینیب زمیگرسنه وارد سیک زندانیش هم یچند روز پ.بودییجزيهایو دزد»مچ بند

خبر به گوش مقامات یوقت.کردندییرا شناسا»دزد«ان یداناز زنیبرمال شد، و بعضيدزد.ه بوددیدزد

.ماندخواهندغذا یا همه اردوگاه تمام روز را بیم و یل دهیا دزد را تحوید، دستور دادند که یاردوگاه رس

.رندیم گرفتند روزه بگینفر تصم2500است که یعیطب



زد و هر ینمیحرفیم کسیده بودیکشخود مغموم دراز ي، همه در کلبه هاينروز روزه دارآشامگاه 

لب ه گر جان همه بید.نکه برق هم خاموش شدیبدتر از همه ا.شدیبر سرمان زده میچون پتکيواژه ا

آن که درییزهایشروع کرد به صحبت کردن درباره همه چ.بودیاما نگهبان ارشد ما مرد عاقل.ده بودیرس

یو چه خودکشيماریزد که در چند روز گذشته چه در اثر بیمحرفییاز رفقا.گذشتیلحظه از ذهن ما م

د ین بود که دست از امیاآنانیداند علت مرگ واقعیشد که میادآوراما ضمنا .در گذشته بودند

را ین حوادثیامکان وقوع چنيوجود داشته باشد که بتوان جلوید راهیاو معتقد بود که با.شسته بودند

.ان باشمیزندانيو از من خواست راهگشا.برسندین مرحله ذهنیبه اندهیآان ینگرفت و نگذاشت قربا

م یرفقاه ا موعظه کنم و بیبدهم و یحات روانشناختیداند که من اصال حوصله نداشتم، توضیخدا م

کردم و ید تالش میتندخو و خسته شده بودم، اما با.سرد و گرسنه بودم.بدهمیدستورات مراقبتینوع

آن از بهیو نمی آمدکار ه بيزیش از هر چیق بیحاال تشو.جستمیسود میین فرصت استثنایااز 

.شدیاحساس م

ن یدر اروپا و در ششمیگفتم که حت.کردمآغازداشت ینیشه صحبت را که جنبه تسکین اندیبا ا

د یم بایکردینگونه که ما فکر مآضع ما چندان هم وحشتناك نبوده، نه دوم، ویزمستان جنگ جهان

ر قابل یرا از دست داده است که غییزهاید از خود بپرسد تاکنون چه چیک از ما بایگفتم که هر .باشد

هر .ز بوده استیاز دست داده اند واقعا ناچآنچهزانیان میشتر زندانیبيفکر کردم برا.بازگشت است

حرفه يهایی، توانایت، خانواده، خوشبختسالم.دوار بودن داشتیاميبرایلیکه هنوز زنده بود، دلیکس

ما هنوز سالم يگذشته استخوانهاآن از.آوردگر به دست یشد بار دیرا میت اجتماعی، ثروت، موقعيا

چه را ینوقت عبارت نآ.مان سودمند باشدیبراندهیآدر توانستیبر ما رفته بود، مآنچهبودند، همه

.سازدیرومندتر مینشود، مرا نموجب مرگ من آنچهبازگو کردم، که



یک به نظر میار تاریبسندهیآ، یطرفیدر نظر هر شخص بگفتم.دماداد سخن دندهیآسپس راجع به 

.حدس بزند شانس زنده ماندنش چه قدر کم بودتوانستیک از ما میده بودم که هر ین عقیبر ا.رسد

شانس زنده ماندنش چه قدر یر نشده، ولیهمه گفوس در اردوگاهیتيمارینکه هنوز بیبه آنان گفتم با ا

شانس زنده ماندن یر نشده، ولیهمه گفوس در اردوگاهیتيمارینکه هنوز بینان گفتم با اه آب.کم بود

چکس یرا هیز.بسپارميدیندارم که خود را به نومآنراال یچ خیحال، هنیبا ا.خود من پنج درصد است

آسمانب را که به یک سینکه یخواهد داد و مگر نه ايچه روندهیآت ک ساعییحتندهیآداند در ینم

ندهیآرا هم در چند روز ینظاميدادهایاگر انتظار رویحت.خوردیده هزار چرخ مین نرسیبه زميندازیب

چه یبه طور ناگهانیداند که گاهیم-ینهمه تجارب اردوگاهیبا ا–بهتر از ما یم، چه کسینداشته باش

ر منتظره یرا به طور غیبه طور مثال ممکن بود زندان.می آیدش یپ-فرديدست کم برا–ییهاشانس 

را یز.بهره مند باشديت خوب کاریاز موقعییمنتقل کنند که باز هم به طور استثنايژه ایبه گروه و

.کردیورد مآرا بریزندان»شانس«زها بود که ین چیهم

ده شده بود حرف نزدم، بلکه از یکشآن که بریو نقابندهیآنها از ان گرسنه تیدر سخنانم با زندان

يبرا.ز سخن گفتمید نیدرخشیمان میکنونیزندگیکیش که در تاریهاییها و روشناییبایگذشته، ز

د، یرا که شما تجربه کرده اآنچه:ان کردمیبيرا از شاعرینکه سخنانم جنبه وعظ نداشته باشد عبارتیا

م، یداده اانجام آنچهما، بلکه با همهينه تنها تجربه ها.تواند از شما بازستاندیا نمیدر دنییرویچ نیه

را از دست نداده يزیم، چیکه رنج برده اآنچهم و از همهیکه در سر داشته ایبزرگيشه هایهمه اند

د یاست شایهستیودن نوعرا بیز.میده ایبخشینها را هستیما اینها گذشته است ولیگرچه همه ا.میا

.آنستن شکل یهم مطمئن تر

یکه ب(م یمن به رفقا.بخشد، سخن گفتمیمعنا میکه به زندگياریبسيسپس در مورد فرصت ها

تواند یهرگز نمیطیبشر در هر شرایگفتم که زندگ)دندیکشیمیآهده بودند و گهگاهیحرکت دراز کش



ن یاز ا.ز در بر داردیت و مرگ را نی، محرومیرندگیرنج و میزندگان یپایبين معنایمعنا باشد و ایب

یدادند خواستم که به بحرانیکلبه به دقت به سخنان من گوش میکیسرگشته که در تاريانسانها

مان داشته باشند که پا در ید ایند، بلکه باید بشوید دست از امینان نه تنها، نباآ.برندیبودن وضع خود پ

نان آبه .د همچنان شهامت خود را حفظ کنندیش نخواهد کاست و بایزه ما از عظمت و معنامبارییهوا

ا خدا چشم به ما یک زنده، یا یک مرده و ی، ي، همسرین ساعات دشوار و مرگبار دوستیگفتم که در ا

یرنج مند ما با سرافراشته ین بسته است که ببید به ایاو ام.میدش کنیدوخته است و انتظار ندارد نوم

.میو خفت و هنر مردن را آموخته ایم، نه با بدبختیبر

عت یو در طب.کردیدا میمعنا پيکه در هر مورديوردم، فداکارآان یبه ميو سرانجام سخن از فداکار

یمیمعنیبآنراست و ینگریده تعجب میده بدان بيمادیعیطبيایبود که دنين فداکاریا

که ینان گفتم، کسانه آپرده بیمن ب.ژرف داشتییت معنایما در واقعيکه فداکاریدر حال.پنداشت

شان بازگو کردم که در یرا برایقیداستان رف.کنندیدرك میسانه آن مساله را بیدارند ایمان مذهبیا

را که یرد، تا کسیپذیمان بسته بود که رنج و مرگ را به جان میخود پيورود به اردوگاه، با خدايابتدا

او ين مرد رنج و مرگ پرمعنا بود، فداکاریايبرا.نشودیداشت دچار سرانجام وحشتناکیدوست م

م یخواهیک از ما نمیچ یهمانطور که ه.ردیچ بمیهيخواست برایاو نم.بس ژرف داشتییمعنا

.میرین بمیچن

وضع مرگبار، آن به، و درکلآن زمان، و درآن ن بود که درین واژه ها ایمنظور من از بکار گرفتن همه ا

برق یرا وقتیز.خود بودمآمیزت یده باز شاهد تالش موفقیده ابم و بیان بیزندانیزندگيبراییمعنا

به يسپاسگزاريدگان اشک الود برایزان و با دیدم که افتان و خیف دوستانم را دینحيکرهایروشن شد، پ

م شدن در یسهيبراییرویمن نمی آمدش یرت پد اعتراف کنم که به ندیند، اما بامی آمدسمت من 

.نکار از دست داده بودمیايرا برايشماریبيا فرصت هاین حساب گویشته باشم و با ااشان دیرنجها



.يآزادپس از یزندانیروانشناسیعنییک زندانییروانين مرحله واکنش هایم به سومیبپردازنکیو ا

شود، یاشاره کنم که اغلب از روانشناس مید به پرسشیشن کنم، بان مساله را رویاآنکه  ش ازیاما پ

نگهبانان اردوگاه ینظر شما در مورد رفتار روانشناس.بوده باشدیژه که روانشناس خود زندانیبه و

از ياریرا که بسياز گوشت و خون است، رفتارياآمیختهکه یست؟ چگونه ممکن است انسانیچ

د و یشنیهولناك را مين داستانهایانسان اینان اعمال کرده باشند؟ وقتآبا کنندیان بازگو میزندان

ست انسان از یکنند اتفاق افتاده است و افسانه نیان نقل میزندانآنچهکرد که همهیباور میوقت

يبرا.شکنجه کندآنچنانگر را ی، انسان دیچگونه ممکن است انسانید از نظر روانشناسیپرسیخود م

:ز اشاره کنمید به چند چیم باین پرسش، پاسخ دهیاه ب-میات شویینکه وارد جزآیب–م یکه بتواننیا

.وجود داشتآن ینیبالیواقعيبه معناآزارگرا یست یساديان نگهبانان عده اینکه، در مینخست ا

نان را آشتند، داياز به افرادیسخت نيت هایمامورانجام يکه مقامات اردوگاه برایگر، هنگامیدو د

.دندیگزیمان برآزارگرن یان ایاز م

خودمان را در )خبندان تلخیپس از دو ساعت کار طاقت فرسا در (شد یکه به ما اجازه داده میهنگام

اما .میدیگنجیدر پوست خود نمیم، از خوشحالیم، گرم کنیکه با خرده چوب درست کرده بودیآتشکنار 

.بردندیاز ما بس لذت میخوشآن بودند که از گرفتنیز، سرکارگرانینین لحظات کوتاه خوشیدر هم

کردند، یبرفها پخش ميبا را رویزآتشآن م بلکهیستیباآتشگذاشتند کنار یکه نه تنها نمیهنگام

يآزارگربودند که در شکنجه و یان کسانیان زندانیهماره در م!دیدرخشیبرق لذت در چشمانشان م

یحواله مآزارگرن افراد یاو را به امی آمدخوششان نیاز کسیاس ها وقت.، و استخصص داشتند

یبيوه هایکار در اردوگاه و ناظر بودن بر شيمتمادينکه اکثر نگهبانان در اثر سالهایسوم ا.دادند

و یاخالقکه از نظرین مردانیا.ان، احساسات شان مرده بودیانه اردوگاه در شکنجه زندانیحشرحمانه و و



یسرباز ميآزارگرن بود، که خود از نقش فعال در یکردند ایکه ميسنگ شده بودند، حداقل کاریروان

.شدندین نمیریسایرسانآزار گر مانعیزدند، اما د

نمونه به ذکر يبرا.سوختیکه دلشان به حال ما میشد کسانیدا میان نگهبانان هم پیچهارم، در م

.کنمیشدم بسنده مآزادآنجا که من ازیفرمانده اردوگاه

ن یکتریب خود پول خرج کرده تا از نزدیاز جيادین فرمانده مبلغ زیما معلوم شد که ايآزادپس از 

می دانستبود یک زندانین مساله را تنها پزشک اردوگاه که خود یان خود دارو بخرد و ایزنداني، برا1بازار

در .کردیاس رفتار م.رتر از هر افسر اسیان بود، سخت گیگاه که خود از زنداناما نگهبان ارشد اردو.و بس

ن نگهبان با یما بلند نکرد، ايدانم هرگز دستش را رویکه من مآنجا که فرمانده اردوگاه، تایحال

.گرفتیان را به باد کتک میافت زندانییکه مین فرصتیکوچکتر

ان یدر م.کردیرا حل نميزی، چیک زندانیا یا نگهبان اردوگاه بود ین مرد ینکه ایادانستنن با یبنابرا

.میدهیمورد مالمت قرار میکه ما به راحتیدر کسانیخورد، حتیچشم مه بیمهر انسانیهر گروه

دسته آن فرشته اند ونن مرداینکه اید با گفتن ایاست، و ما نبایوجه مشترکين گروهها دارایمرز ب

.میجه برسیبه نتمن،یگر اهرید

اس روي داد، رفتاري است .واقعه جاليب که در رابطه با این فرمانده اس-١
در پایان جنگ، .که چند نفر از زندانیان یهودي با او در پیش گرفتند

ا آزاد کردند، سه جوان هنگامي که امریکایي ها زندانیان را از اردوگاه م
و .جمارستاني یهودي این فرمانده را در جنگل هاي باواریا پنهان کردند
اس .سپس نزد فرمانده نريوهاي امریکایي که بسیار عالقمند بود این افسر اس

را دستگري کند رفتند و گفتند تنها در صورتي که قول بدهند آسیيب به او 
پس از مدتي افسر .ي او را نشان دهندخنواهند رساند، حاضرند حمل پنهان

اس در اسارت .امریکایي سراجنام به این سه جوان قول داد که به افسر اس
افسر امریکایي نه تنها به قول خود وفا کرد، بلکه .آسیيب خنواهند رساند

وري آدر واقع فرمانده پیشني به حنوي در پست خود باقي ماند و سرپرسيت مجع 
ي نزدیک باواریا و توزیع آن در میان ما به او سپرده پوشاک از روستاها

شد، زیرا ما تا آن زمان در اردوگاه آشویتس از لباس کساني استفاده مي 
کردمي که نگون خبت تر از ما بودند و به حمض ورود به ایستگاه ترن به اتاق 

.گاز فرستاده مي شدند



ان رفتار مهر ینااردوگاه، نسبت به زنديک سرکارگر با وجود همه کنترل هایا یک نگهبان ییمسلما وقت

یزندانيرا که با رفقایزندانیداشت، اما پستیگام بر میداشت، در جهت مثبت و انسانيآمیز

ت یواضح است که کمبود شخصپر.ه کردیتوان توجیداشت چگونه میستیرفتار ناشاآنچنانخودش 

ک از نگهبانان یهر آمیزن حرکت مهریکه از کوچکتریان منقلب کننده بود، در حالیزندانيبراین مردانیچن

ره ید ندارم از جیبه من داد که تردیتکه نانیک سرکارگر پنهانیيچنانکه روز.ندمی آمدجان یقا به هیعم

از يزیکرد تکه نان نبود، بلکه چيدگانم جاریده اشک را بآنچهلحظه،آن در.ره کرده بودیصبحانه اش ذخ

بود که همراه دادن نان به چهره ام گسترد و یو نگاهن مرد به من داد، واژه هایت بود که ایانسان

.م را نوازش دادیشهاوگ

.کامل و ناقصد مرداننژا.جهان تنها دو نژاد وجود داردم که در یبریمیتان گفتم، پیبراآنچهاز همه

یهرگز نم.کنندیاجتماع نفوذ ميان همه گروههایرا در میزشوندیافت مین دو نژاد در همه جا یا

»نژاد خالص«از یچ گروهیب هین ترتیاه ب.ن گروه ناقصین گروه کامال کامل است و ایتوان گفت ا

.میخوردیوگاه هم بر مان نگهبانان اردینگونه افراد کامل در مین گهگاه به ایست و بنابراین

شگفت ا  یآ.سازدیان مینماآنرايشکافد و ژرفایروح انسان را ميایزوايدر اردوگاه کار اجباریزندگ

عتش یم که طبیاز انسان برخوریاتیگر تنها به خصوصیبار دیروح انسانيژرفاهاآن زست که دریانگ

گذرد، به یسازد، از همه انسانها میجدا مکه خوب را از بدیاز خوب و بد باشد؟ شکافياآمیخته

یشکار مآان گذارده است، یبنيکه در اردوگاه کار اجبارآنچهيدر ژرفایرسد و حتین سطح مینترییپا

.گردد

شده آزادکه یزندانیم به روانشناسیرسی، مياردوگاه کار اجباریفصل روانشناسن  یآخرو اکنون در

خواهم ین بخشه آخودم باشد، بيد از تجربه هایعتا بایکه طبيآزاديف تجربه هایدر توص.است

اردوگاه به يپراضطراب برفراز دروازه هايد پس از روزهایاست که پرچم سفيپرداخت که از صبح روز



یم از خوشحالییاما اگر بگو.ل به استراحت شدیما تبدیدرونین زمان حالت سرگردانیدر ا.مدآاهتزاز در 

افتاد؟یپس چه اتفاق.میم اشتباه کرده ایجنون شده بوددچار 

با ترس و دلهره به .میدیکشیاردوگاه ميدروازه هايخسته خودمان را به سويان با گام هایما زندان

یرون اردوگاه میبه بیبعد چند گام.میکردیچ میگر را سوال پیکدیم نگاه یم و با نیستینگریاطراف م

.میبدهیا کتک جا خالیفرار از لگد ينبود برايازیچ نیزد و هیاد نمیبر سرمان فرین بار کسیا.میرفت

را با شتاب لباس یم، زینان را نشناختآابتدا !کردندیگار تعارف مینگهبانان به ما سینجا حتیا!نه

اه منشعب که از اردوگيدر امتداد جاده اآرامیبه .ده بودندیپوشیشان را عوض کرده و لباس شخصیها

یاما همچنان لنگ لنگان م.چدیمان درد گرفت و ممکن بود هر لحظه بپیپاها.میزدیشد، قدم میم

یبا خود تکرار م.مینیببآزاددگان مردان ین بار با دینخستيم اطراف اردوگاه را برایخواستیم و میرفت

يآزاديآرزوکه در يان متمادیسالیما ط.میآزادم که یم باور کنیتوانستیاما هنوز نم»يآزاد«م یکرد

يآزادت یگر واقعید.خود را از دست داده بوديگر معنایم که دیرا بر زبان رانده بودهن واژیاآنقدرم یبود

.ما بودآن ازيآزادم که اکنون یریقت را بپذیحقنیم ایتوانستیکرد و نمیرخنه نممانآگاهر یبه ضم

چ یبودند، اما ما هآنجا شهینها همآم که یورداد آیم و به یدیرا دم، گلها یدیرسبه چمن پر از گل 

را با دم یسرشارمان کرد که خروسیزمانیاندمان جرقه شینخست.میشتانها ندآنسبت به یاحساس

.میا تعلق نداشتین دنیرا ما به ایماند زیباقين جرقه همچنان چون نقطه کوریاما ا.میدیرنگارنگ د

بگو «زمزمه کرد يگریدر گوش دیکیم یمدمان گرد آیگر همه در کلبه هایار دکه بیشامگاهان وقت

که نمی دانستو او »، نهیراستش را بخواه«گفت یمرد با شرمندگآن و»؟ينم امروز خوشحال بودیبب

در واقع ما احساس خوش بودن و خوشحال شدن را از دست داده .مین احساس را داشتیما همه هم

يبرایکه از نظر روانشناسآنچه.میموختآین هنر خوش بودن را دوباره میج اید به تدریام و بیبود

.دیرسیبه نظر میر واقعیز غیهمه چ.نام داشتییت زدایافتاد، شخصیان از بند رسته اتفاق میزندان



در خواب گول گذشته چه بسايدر سالها.استیم واقعینیبیمآنچهم کهیما باور نداشت.ا یرومانند

م و یم، به کاشانه خود بازگشته ایشده اآزادده، ما یفرا رسيآزاددم که روز یدیخواب م.میخورده بود

آنچهز نشسته و ازیم، بر سر میگرفتیغوش مم، همسرمان را در آیگفتیتانمان خوش آمد مسوبه د

سوت ...نگاه و آ.میگفتیم سخن میده بودیديآزادکه از روز ییاز خوابهایکه بر ما رفته بود و حت

م باور یتوانستیما  یآاما.وسته استیقت پین خوابها به حقیما بود و حاال ايآزاديایرونایزندانبان پا

م؟یکن

.کردیميآزادبازدارنده دارد و از همان لحظه نخست حداکثر استفاده را از يروهایبدن کمتر از ذهن ن

یز غذا میمه شبان نیدر نیزده ها حتیساعتها و روزها چون قحطيآزادن پس از به دست اوردیزندان

ش خوردن ینست که مگر انسان از نظر مقدار چقدر گنجایدارد ایوا میانسان را به شگفتآنچه.خورد

دا کرده بود او را به خانه اش دعوت یان پیاز زندانیکیبا يکه روابط دوستانه اییک روستاییوقت.دارد

.ورد ساعتها حرف زدآبدست آرامش کهید و کمیوقفه غذا خورد، قهوه نوشیبین زندانیرد، اک

کرد، یش گوش میبه حرفهایانسان وقت.زرد رها شدآیکه سالها ذهنش را ميم از فشارسرانجا

واند تیاق خود به حرف زدن نمیر و مجبور به حرف زدن است و در برابر اشتیکرد که او ناگزیاحساس م

ن یچن)گشتاپويهایمثال، در بازرس(یمدت کوتاهيشناختم که تنها برایرا میمن کسان.مقاومت کند

کرد و یزبان باز مینکه نه تنها زندانیشد تا ایميروزها سپر.دادندیاز خود نشان مییعکس العمل ها

زمان بود که احساسات نیشکفت و در ایهم در او ميگریز دیکرد، بلکه چیبدون توقف صحبت م

.گسستیر میزنجیخاموش به طور ناگهان

يمقصدم بازار.لومترها راه رفتمیکروز من در دهکده که چمنزار پر از گل بود کیيآزادچند روز پس از 

ینها را مآشادمانهيدند و صدایکشیپر مآسمانچکاوك ها به .ک اردوگاه قرار داشتیبود که نزد

خوش يواو آآسمانع و پهنهین وسیجز زميزیچ.خوردیاطراف به چشم نمآن چکس دریه.دمیشن



نگاه آ.ز چشم دوختمینآسمان، به اطرافم نگاه کردم و به دماستیا.مدیدیفضا نميآزادچکاوك ها و 

همان جمله .ک جمله در ذهنم بودیتنها .ا را فراموش کرده بودمیلحظه خود و دنآن در.زانو زدم

».ع، پاسخم دادیپهنه وسيآزادزندان کوچک خود فراخواندم و او در زدان را از یمن «:یشگیهم

دانم یکه ميزیچیحت.ورمآیاد نمیبه يزیکردم، چین جمله را تکرار میزانو زده و ایتا چه زمان

ه بار نکیرفتم تا ایش میگام به گام پ.شدآغازتازه من یساعت زندگآن روز و درآن نست که دریا

.ک انسانیگر خودم شدم، ید

یط)یذهنآرامش جنگ اعصاب تاآن از(خر در اردوگاه آيروزهاینش و فشار ذهند از تیرا که بایراه

از ینیگر به مراقبت روحیشده دآزادیم که زندانیکردیاگر ما فکر م.از مانع نبودینا خالیقیم، یکردیم

زمان آن يکه برايم، مردیکردیت توجه مین واقعید به ایعکس بابلکه بر.میندارد، دچار اشتباه بود

عتا پس از یشد طبیرها میناگهانن فشارها به طور یژه که ایبود، به ویفشار روانآنچنانر یدراز ز

آن یواکنش روانشناس)اشیبهداشت روانشناسيبه معنا(ن خطر یا.ش در معرض خطرستیدازآ

که محفظه اش را به ناگهان ترك کند یز در صورتینییایر دریکارگر زیسمچنانکه بهداشت ج.فشارهاست

رسته یکه به ناگهان از فشار روانين مردیبنابرا.، در خطر است)استيد جویر فشار شدین لحظه زیدر ا(

.ر استیپذآسیبار یبسیو بهداشت روانیظر اخالقاست، از ن

رات یتوانند از تاثی، نمین مرحله روانشناسیدند، در اگران بویتر از ديبدویطبعيکه دارایکسان

یکردند که میبرخوردار بودند، گمان ميآزادحاال که از .در امان بمانندیاردوگاهیزندگيهایگریوحش

ن بود که یکه باژگون شده بود، ایزیتنها چ.استفاده کنندآن ستمگرانه ازيوه ایو به شیتوانند با هرزگ

شده بودند یل به کسانیو تبدآمدهبودن در یگر از حالت شینان دلم بودند نه مظلوم، آکنون آنان ظاا

.کردندیميدادگریزانده، بیو برانگياراديرویکه با ن



ن مساله اغلب در یکه ا.کردندیه میتلخ و وحشتناك خود توجيوه رفتارشان را با تجربه هاینان شآ

م و یگذشتیدست در دست مياز مزرعه ایبا دوستيچنانکه روز.خوردیز به چشم مینییجزيدادهایرو

لگد آنراکردم یار سعیاختیمن ب.میدیرسم، ناگهان به مزرعه گندم سبزیرفتیبه سمت اردوگاه م

من مکث کردم که .گندم برديد و مرا کشان کشان از البالینکنم، اما دوستم، با دستش دستم را کش

!نمیبب«اد زد، یبه من انداخت و فرینگاه پر از خشم.شفتدوستم برآ.گدمال کنمدم جوان را لمبادا گن

ست؟ همسرم و فرزندم را به اتاق گاز فرستاده اند و حاال تو مرا از ینیکه از ما گرفته اند کافآنچه

»!یکنیلگدمال کردن چند ساقه گندم منع م

اگر به او یچکس حق ندارد خطا کند، حتیم که هیدفهمانیمنن مرداید به ایو حوصله باآرامیتنها به 

شوم تر از، یجیم وگرنه نتایراندیقت مین حقیاينان را به سوآر یگید با تالش پیما با.ستم رفته باشد

ن یستآورم که آیاد میرا به یک زندانیمن هنوز .می آمدن چند هزار ساقه گندم به بار از دست داد

پس از آنران دست من، اگر یده باد ایبر«اد زد یر چشم گرفت و فریتش را زش را باال زد، دست راسیها

ين واژه ها، انسان بدینده ایکنم که گویمد یمن تاک»!میاالیبازگشت به خانه ام به خون ستمگران ن

.بوديآزادق من در اردوگاه و پس از ین رفینبود، بلکه بهتر

ت یز شخصیگر نیدیاز فشار بود، دو تجربه اساسیناگهانییااز رهیکه ناشیاخالقیمارگونگیعالوه بر ب

، پس از بازگشت به یو دوم سرخوردگيآزادپس از یزندگیتلخیکی:کردید میشده را تهدآزادیزندان

.نیشیپیزندگ

به شهر ین معنا که وقتیبه ا.شدیمواجه مآن بود که او در شهرش بایبه علت مسائلیزندگیتلخ

یلش میش پا افتاده تحویشدند و جمالت پیرا میاو را پذيجاها با سردياریگشت، در بسیمخود باز

رنج و همهآند چرا متحمل یپرسیشد و از خود میميل به انسان گزنده ایل تبدین دلیبه هم.دادند



ما «ا یو »مینمی دانستما «د که یشنیرا از مردم ميشه ایهمان جمالت کلیوقت.مشقت شده است

گفتن ندارند؟يبراينها جمالت بهتریواقعا اا  یآگفتی، به خود م»میده ایهم رنج کش

و ينگریکه سطح(نبود یت دوستیگر حکاینجا دیا.گر استیديزیچیاما مساله و تجربه سرخوردگ

يگوشه اه خواهد بیکرد میزار کننده بود، که شخص سرانجام احساس مینداشتن احساس بود، که ب

آنچنانبلکه داستان سرنوشت بود که )دنیرا نبیرا نشنود و چهره انسانیانسانيگر صدایبخزد و د

ممکن يکرد حد مطلق همه رنجهایکه سالها فکر میمرد.ده بودیرحمانه او را در هم کوبیظالمانه و ب

د رنج یاو هنوز هم باشناسد و ینميد که رنج حدودیرسیجه مین نتینجا به ایرا لمس کرده است، در ا

.شیشتر از پیبکشد، ب

م که یبودآن م، بریکردیدر اردوگاه صحبت میک زندانییجاد شهامت روانیايما از کوشش برایوقت

هنوز در انتظار اوست و یم که زندگیوردآیادش مید به یبا.میاو باز کنيبراندهیآرا در يدیچه امیدر

در یچگاه کسیبردند هیبودند که پیانیپس از بازگشت؟ زنداناما .منتظر بازگشت اوستیانسان

ید میبه او امدر اردوگاه ییکه خاطره اش به تنهاید انسانیکه دیبه حال کسيوا.انتظارشان نبود

گشت، آزادوست و سرانجام یقت پیش به حقیایرویکه وقتیبه حال کسيوا!گر وجود نداردید دیبخش

یميشد، به خانه ایمید سوار واگن برقیشا!افتیاقش بود، یدر اشتآنچهت ازرا کامال متفاويآزاد

درست همانگونه که -ورد آیرفت که سالها در ذهنش جان داشت، در عالم درون، زنگ در را به صدا در م

گریکند دد در را بازیکه بایابد که کسیقت را درین حقینکه ایايتنها برا-خود کرده بوديایرودر هزاران

ییایدنيچ شادیم که هیگفتیگر میکدیما همه در اردوگاه به .ست و هرگز هم نخواهد بودینآنجا 

دل يآزادروزگار یاندماما به ش.م، جبران کندیرا که متحمل شده ایرنجهمهآنتوانستنخواهد 

ما و مردن ما يهایداکارما، فيد و به رنجهایبخشید نبود که به ما شهامت مین امیم و اینبسته بود

که در انتظار شمار ین سرخوردگیا.مینداشتیمادگگر آیه هم دغم و اندوياما برا.دیبخشیمعنا م



ز یک روانپزشک نیيخاك رساند و براه را بياریسخت بود که پشت بسيان بود، تجربه ایاز زندانيادیز

يد موجب دلسردیهم نبانیاما ا.ره شوندیچنان کمک کند تا بر احوال غمزده خوددشوار بود که به آ

.دیتازه به شمار آيزه اید انگیروانپزشک شود، برعکس با

نگرد و تجارب یدوران اسارت خود مه بیرسد که وقتیفرا ميروزياز بند رسته ایهر زندانيبرا

.کرده استيل و سپررا تحميکند، باور نخواهد کرد که چنان روزگار دشواریر و رو میرا زیاردوگاه

هم فرا يبود، روزییبایزيایروز در نظرش چونید و همه چیش فرا رسیآزادهمچنان که سرانجام روز 

.اش چون کابوس رنجش خواهد دادیاردوگاهيد که تجربه هایخواهد رس

، که ندیفرآیمیدارد احساس شگرفیش گام بر مخانه ايکه به سويمرديگرانبها براين تجربه هایا

.بترسد مگر خداآن نبود که او ازيزیگر چیکه جان و روانش متحمل شده، دیرنجهمهآنپس از 


