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 فتار کتاب: گپیش

رند بمی کوچک و بزرگ رنج یماران خود که از اضطراب ها و دردهایاز ب یگاه ،سندهینو ـانپزشک رو  فرانکل دکتر     

 یروان درمان یماران خط اصلیتواند از پاسخ بیاو اغلب م« د؟ینکمین یچرا خودکش» ،رسدپمینند کمیو شکوه 

وند یپکه او را به فرزندانش  ک نفر عشق وجود داردی یجود دارد. در زندگو یزیچ ،یهر کس یابد. در زندگیش را بیخو

که  یکشدار یهاد تنها خاطرهیشا ،یسوم یرد؛ در زندگیکه بتواند آن را بکار گ یاستعداد ،یگرید یدهد؛ در زندگیم

از معنا و  ،توارک انگاره اسیبه شکل  ،دهیفرو پاش یک زندگیف یظر یهان رشتهیافتن ایارزش حفظ کردن دارد. 

ن ینو« یستیالیستانسیل اگزیاز تحل»ر دکتر فرانکل یکه تعب ،است« یلوگوتراپ» یت هدف و موضوع مبارزه طلبیمسئول

 ( است.یدرمان ی)هست

در  یادیمدت ز یدهد. ویح میشد توض« یلوگوتراپ»را که منجر به کشف  یادکتر فرانکل تجربه ،ن کتابیا در   

در  ایبرادر و همسرش  ،مادر ،ماند و بس. پدر یاو باق یاش برار بود که تنها وجود برهنهیاس یاردوگاه کار اجبار

ز ن خانواده بود که اای هسپرده شدند. خواهرش تنها بازماند یسوزآدم یهاا به کورهیها جان سپردند و اردوگاه

را از  لشکه همه اموای؟ در حالانستدمیستن یرا قابل ز یجان سالم بدر برد. او چگونه زندگ یکار اجبار یهااردوگاه

ر برد و هر لحظه دینج مر  میرحیو سرما و ب ی؛ از گرسنگده گرفته شده بودیش نادیهاارزشدست داده بود؛ همه 

 بوده یارویرو یناکط خوفیکه خود با چنان شرا ین روانکاویام چنیچگونه زنده ماند؟ پ یانتظار مرگ بود. او به راست

د دکتر ید بایتردین شخص بیبنگرد؛ ا یما عاقالنه و با دلسوز یط انسانیبتواند به شرا یدن دارد. اگر کسیشن ،است

ر ر ژرف استواایبس یهاند. چون بر تجربهینشیبر دل م ،زدیخیکه از دل دکتر فرانکل بر م ییهاواژهفرانکل باشد. 

ده. و او واالست و ارزن یهاامیند. پیب در آن ببیاز فر ین رنگیترکوچکتر از آن است که انسان است. صادقانه و ژرف

ه ک« یلوگوتراپ» یهاکینیه کلآواز و به علت  ،نیدانشگاه و یاو در دانشکده پزشک یت کنونیش به خاطر موقعیکارها

به کار  ازآغن یاو در و یشناسعصب یشدهک شناختهینیکلیاز پل یبردارها با الگونیاز سرزم یاریامروزه در بس

 دارد. یشهرت جهان ،کندیم

هر دو پزشک  ،سه نکند. چهید سنجش و مقایگموند فرویکتور فرانکل را با کار زیکار ووهیه و شیاند نظرتونمی انسان   

کننده را در شانیپر« یهااختالل»ن یا یشهید ریتوجه داشتند. فرو« هاینژندروان»عت و درمان یبه طب آغازدر 

را بر چند «نوروزها»است. اما فرانکل  آمدهبه وجود « آگاهنا»و « یتعارض« »یهازهیانگ»بد که در اثر یامی «یاضطراب»
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 یدر زندگ یتیدا کردن معنا و مسئولیمار در پیب یجه ناتوانینت ،ک(ینئوژن ینژندها را )رواناز آن یاند و برخدمینوع 

امروزه در «. یمعنا خواه»در « یناکام»اما فرانکل بر  ،د داردیتاک یجنس یدر زندگ« یناکام»د بر یاند. فرودمیش یخو

اند که مکتب آورده یرو« یدرمان یهست»برگردانده و به  ید رویپزشکان آشکارا از فروشناسان و رواناروپا روان

بلکه روش  ،ندکمید را رد نین است که هرگز فرویفرانکل ا ید گنجاید یهایژگیاز و یکی از آنهاست. یکی« یلوگوتراپ»

بلکه به  ،ز نداردیز سر ستین« یدرمان یهست» یهار شکلیبا سا ینهد. او حتیاو انجام داده است بنا م آنچهخود را بر 

 .دیآیمدر  یشیآنان خوشامد گفته و از در خو

تا  آغازاز  رانآک نشست یراست. من دو بار در یار هنرمندانه و گیبس یول ،ن کتاب گر چه کوتاه استیا داستان   

از  یین بگذارم نداشتم. دکتر فرانکل در جایبه زم آنراکه نیا یارایام. افسون آن چنان مرا گرفت که ان خواندهیپا

هد که خواننده دمیوند یم به داستان پیاو آن را چنان مال ،ناساندشمیخود را به خواننده « یلوگوتراپ»فلسفه  ،داستان

اله داستان ن بخش از کتاب دنبیگر ایند که دیبمیرد و بمی ینوشته او پ ینده کتاب به ژرفاان رسایتنها پس از به پا

 ست.ین یکار اجبار یهات اردوگاهیسبع

ه به کمیکه انسان هنگا ،ردیگمیآموزد. خواننده فرا یزها میچ یارینامه دردناک بسین زندگیهم از خواننده   

با « ند.کمیچه  ،اش نداردبرهنه یشدهاز دست دادن به جز بدن مسخره یبرا یزیچ»ند که کمیناگهان احساس 

 یزین چیود، نخستشمیر یوح انسان تسخر  ،هددمیبه ما « یاحساسیب» و « جانیه» ختهیآمکه فرانکل از  یفیتوص

پس از آن به  ند.کمیاست که انسان را متوجه سرنوشت خود  ایهسرد جدا ماند یکنجکاو ،دیآیمکه به نجات انسان 

س تر ،ریتحق ،یزست. گرسنگیار ناچیبا آنکه شانس زنده ماندن بس ،یمانده زندگیحفظ باق یبرا ییکار بستن شگردها

 یهاییبایز یو حت یشوخ طبع ،مذهب ،از افراد محبوب و مورد عالقه ییهارا هاله یدادگریاز ب یو خشم ژرف ناش

  ند.کمیقابل تحمل  فتابآا غروب یک درخت یعت مانند یبخش طبآرام

د یمف یها در صورتزد. آنیانگیبر م یرا در زندان یل به ادامه زندگیبخش مآرامش یهان لحظهای هد کیمبر گمان   

 ینجاست که ما با هسته مرکزی. و در اابدیهوده خود بیرنج ب یبرا ییدهند معنا یاریرا  یبود که بتوانند زندان خواهند

در رنج  ییر معناید ناگزیزنده ماندن با یکردن رنج بردن است؛ برا یاگر زندگم که یوشمی یارویم روسیالیستانسیاگز

اند تونمیچ کس یز معنا خواهد داشت. اما هین یرندگیرنج و م ،داشته باشد یخود هدف ی. اگر اصال زندگافتیبردن 

را باشد. اگر یز پذین راآنت یخود جستجو کند و مسئول ،خود را یزندگ ید معنایابد. هر کس بایب یگرید ین معنا را برایا
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ن ای همند است بچه عالقهیهد. فرانکل که به ندمیادامه  یها به زندگقیرها و تحمیبا وجود همه تحق ،موفق شود

 «.خواهد ساخت یابا هر چگونه ،افتهیرا  یزندگ ییکه چرا یکس» ،مان داردیز ایاش نگفته

 یهاکنترل خود را از دست بدهد. همه هدف یکه زندان ،ودشمین یموجب ا ایههر حادث یباراج کار اردوگاه در   

در  یآزاد« است. یبشر یهاین آزادیواپس»ماند  یم یش باقیکه برا یزیود. تنها چشمیاز او گرفته  یزندگ یعاد

شناخته شده است و  [7] ونیواقله ر یکه هم بوس یینها ین آزادیحوادث ا یک سریشه و برخورد با یوه اندینش شیگز

اما دست  ،بودند یمعمول یان مردمیاست. زندان یت درخشانیاهم یدر داستان فرانکل دارا ،نیان نویگرا یهم هست

ه سرنوشت یبشر را در برخاستن عل یستگین کار شایشان را دارند و با ایهاارزش رنج»از آنان ثابت کردند که  یکم شمار

 «.خود به ثبوت رساندند

 هان به انسان کمک کرد تا بتومیببرد چگونه  یواهد پخمی« مانگرروان در»ک یکتاب به عنوان  این هسندینو البته   

مسئول  یزیخت که به خاطر چین حس را برانگیمار ایان در بتومیابد. چگونه یدست  یبرجسته بشر یستگیشا این

« یرمانده گرو»ک جلسه یاز  ایهط قرار گرفته باشد؟ فرانکل نمونه تکان دهندین شرایهر چند که در بدتر ،است یزندگ

 هد.دمیه یگر داشت به ما ارایان دیکه با زندان

و هم « یوگوتراپل» یاز اصول اساس ،ییایآشکار و گو یبخش مختصر ول ،خود ناشر درخواست به فرانکل دکتر   

د و یفرو یعنین یگر وینامه افزوده است. گرچه درباره دو مکتب دین زندگای هز بین فهرست کتب مربوطه را نیچن

 یدرمانگرن در رشته روانیشتر انتشارات مکتب سوم ویب یول ،موجود است یسیبه زبان انگل یاریبس یاه نوشته لرآد 

اب را کت این هن رو جا دارد که خواننده از دکتر فرانکل کیچاپ شده است. از ا ی( به طور عمده به زبان آلمانی)لوگوتراپ

 نگاشته است سپاسگذار باشد. یسیبه زبان انگل

که خود  ایهسندین است و نه ضد مذهب. بلکه برعکس نوینه بدب ییان اروپایگرایاز هست یاریخالف بسبر فرانکل   

ف ط موجود و کشیره گشتن بر شرایبشر در چ ییبه توانا یبه خوب ،شکنجه بوده یطانیش یروهایها و نشاهد همه رنج

 دارد. یآگاهروشنگر و بسنده  یقتیحق

از همگان  ،تابدین مشکالت بشر میتررخشد و بر ژرفدمیش چون گوهر یهارا که واژه ن کتابیا خواندن   

 یشناسن جنبش روانیتراست پر جذبه و ارزنده یگفتارشیو پ یو فلسف یارزش ادب یاست دارا یرا کتابیخواستارم. ز

 روزگار ما.

  گوردون و. آلپورت

http://us.f419.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?MsgId=8618_1859157_4110_1580_18552_0_3582_66716_970186917&Idx=16&YY=15579&inc=25&order=down&sort=date&pos=0&view=&head=&box=Inbox#_ftn7#_ftn7
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از اردوگاه کار  یتجارب

 1یاجبار

                                                
1-Concentration Camb 



 9 

 

 

 

 

ازد که سمیرا منعکس  یئه دهد، بلکه تجارب شخصاار  یدادها گزارشیندارد که از اتفاقات و روآن  ن کتاب سریا

 اند.رنج بردهآن  را لمس کرده و ازآن  ها انسانونیلیم

در بآن  که جان سالم از یاز کسان یکیله یکه به وس یاست از درون اردوگاه کار اجبار یان گفت کتاب شرحتومی

 یه زجرهابردازد، بلکه پمیهولناک )که کمتر در حد باور مردم بوده( ن یدادهایود. داستان به روشمیاست بازگو  برده

ن پرسش پاسخ ای هنست که بین داستان بر ایگر تالش ما در اید ایهکافد، به واژشمیند و آنها را کمیکوچک اشاره 

 م:یده

 دارد؟ یک انسان متوسط چگونه بازتابی، در ذهن یروزانه اردوگاه کار اجبار یزندگ

 یهاوگاهنداده، بلکه در ارد یبزرگ و مشهور رو یهاود، در اردوگاهشمینجا نشان داده یکه در ا ییدادهایشتر رویب

 گرفت.انجام  آن ها دریسوزآدمتر شیرخ داده است که ب یکوچک

که  یانیزندان ـ برجسته یا کاپوهایان شناخته شده و یزندانن داستان به رنج و مرگ قهرمانان بزرگ و یگر اید ایهاژبه و 

ردازد. سخن از پمینـ  برخوردار بودند ییازهایجه از امتیرفتند و در نتگمین مورد استفاده قرار یبه عنوان افراد ام

ها نیم. ایاز آنان در دست ندار یاست که گزارش ینیخته و مجرمآشنان یهاشدگان و مرگ تودهمصلوب یهایفداکار

اپوها کر یبودند که به شدت مورد تحق ین خود نداشتند و کسانیآست یرو ایهژ یبودند که نشان و یان عادیهمان زندان

ا با ی وخوردن نداشتند  یبرا یزیا چیکه آنان یدند، در حالیچشیرا نم یکه هرگز مزه گرسنگ ییدند. کاپوهاشمیواقع 

شان نیشیپ یتر از زندگها، بهاز کاپوها در اردوگاه یاریو گذران بس یدند. اما زندگوابانخمیاد شکم را یفر ییاندک غذا

تک کا به باد تر از اس.اس هرحمانهیردند و آنان را بکمیبانان رفتار رتر از زندانیگان سختیبود. اغلب کاپوها با زندان

بود  یفتارچنان ر آن  دهندهشان نشانتیدند که شخصیزگمیبر یانیان زندانیگفته نماند که کاپوها را از مرفتند. ناگمی

درنگ از ید بشمیص داده یها تشخاس.در عمل خالف خواسته و انتظار اس آنچهس ها انتظار داشتند و چن.که اس

 دند.شمیکارشان برکنار 
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ز یننان ن در مورد آیردند. بنابراکمیدا یها را پاردوگاه یهاانبها و زنداناس.اس یرعت خلق و خوسکاپوها به 

 کرد. یداور یشناسه اصول روانیان بر پاتومی

واقع  زیآمر عواطف و احساسات ترحمیر تاثیکه زنیا تان، به علیکه در خارج زندان بودند، درباره زندان یکسان

د و شیمن یتکوماندن زنده یان براینان زندایکه در م ایهرا آنان از مبارز یداشتند. ز یدند، تصورات نادرستشمی

 داشتند. یترکم یآگاهد یجوشیم

ان یرسته در جویر روزانه پینان بخور و نم ایهبه چنگ آوردن تک یرحمانه تنها براین مبارزه و تالش به طرز خشن و بیا

 بود.

 یگریردوگاه ده اان را بیاز زندان ایهژ یشمار و یستید باشمیم که رسما اعالم یریگمیرا در نظر  یونینمونه کام یبرا

ن ای هخواهد شد. ب یگاز منته یاهاتاقون به یکام یین بود، که مقصد نهاای هن همیقیک به یحمل کند، اما حدس نزد

ز به بزرگ که مجه یمرکز یهااز اردوگاه یکیده و به یمار و ناتوان و از کار افتاده را برگزیان بیاز زندان ایهب عدیترت

ن همه یه بانآزاد یریک درگی یبود برا یوه کار زنگ خطریردند. شکمیبود، روانه  یسوز آدم یاهکورهگاز و  یاهاتاق

ا یدند نام خود یوشکمین بود که همه یداشت ا یتایجنبه ح آنچه گر،ید یک گروه با گروهیبرخورد  ایان، یزندان

نفر را کید یم حذف شده، حتما بانا ید که به جاانستندمیکه یحذف شود، در حال یدوستشان از فهرست دسته اعزام

ا ب یر زندانت هیکه موجود آنجا  دند. و ازشمید روانه یان بایاز زندان ینیشمار مع یونین او کرد. چون با هر کامیجانش

 اشد.بود تعداد نفرات درست ب یافتد. تنها کافیبا کاروان براه م ین مهم نبود که چه کسید اشمیک شماره مشخص ی

1تسیآشوبود که در  ایهوین شیان را به محض ورود به اردوگاه )دست کم اینمدارک زندا د( همراه با شمیبه کار گرفته  

ند یخود برگز یبرا یساختگ ایها حرفید که نام شمین فرصت داده یا یرفتند. تنها به هر زندانگمیل شان یر وسایسا

بود. اغلب شماره اسرا عالقمند  یهاان تنها به شمارهیدانردند. سرپرست زنکمین یل مختلف چنیبه دال  یادیکه عده ز

 یوختند. هر زندانباندمیا شلوارش یاز کت، پالتو  ایهژ یقسمت و یا رویردند و کمی یکوبن آنها خالبد یرا رو یزندان

ها وحشت نگاهمین نیندازد )که چه قدر ما از ایاش ببه شماره یم نگاهیبود ن یه کند، کافیرو تنب یواست زندانخمیکه 

 نبود اسمش را بپرسد. یازیم!( و نیداشت

                                                

1 -Auschwitzان ی، شهر ا در جنگ جه ان ه ان که آلم ار یدوم اردو یدر لهست ار اجب ار میدر ا یک ا داشتند. و در آن چه ون تن از یلینج

ازان به وسیهودیژه یران به ویاس ، دارنید فیق اسی، تزریله گ ، گلوله اریو ب ی، گرسنگیك  ن رفتند. )برگردان کننده(یاز ب یم
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 یخالقو ا یل وجدانینکه مساینجا هم وقت تنگ بود و هم ایان بود. در ایل زندانمکه در حال ح یونیم به کامیبرگرد

 گر مطرح نبود.ید

دارد و جان هاو بود زنده نگا اش که در انتظارخانواده یاد: خود را برادمیشه جوالن یک اندیتنها  یدر ذهن هر زندان

او  ید تا به جایزگمیرا بر یگریا شماره دیگر ید ی، زندانیدین تردیترن بدون کوچکیدوستانش را نجات بخشد. بنابرا

 شود.  یراه

ان ین زندانیتررحمیرا تنها بیبود، ز یان منفیک جرینش کاپوها یان گزیم، جریشد ادآوریتر شیطور که در پهمان

 ورد(.خمیبه چشم  یزین ییاستثناها یدند )گرچه گاهشمیده ین شغل برگزیا یبرا

ان یان همه زندانیز هماره در مین ینیخودگز یرفت، نوعگمیها صورت نش کاپوها که توسط اس.اسیعالوه بر گز

ه اردوگاه ب یاردوگاهاز  ییها جابجاند زنده بمانند که پس از سالانستتومی یانیهم رفته تنها زندانیان داشت. رویجر

اضر حنجات جان خود  یبرا آنانشده بودند.  یاخالق یهاارزشگونه زنده ماندن، فاقد همه یگر و در مبارزه براید

 مندانه.ر شرافتیا غیمندانه بزنند اعم از کار شرافت یبودند دست به هر کار

ستفاده ا -رحمانهیولو خشن و ب ـ خود یهاییادند و سرانجام از توانادمیردند و دوستانشان رو لو کمی یدزد

ها ن اردوگاهیاز ا -دینهیکه شما نامش م  آنچه ا هری - ا معجزهیا حسن اتفاق یردند. ما که از بخت خوب کمی

 ما برنگشتند. یهانیم که بهتریاندمیم، خوب ایهبازگشت

 ه شده است.گزارش و نوشت یاریق بسیحقا یکار اجبار یهااردوگاه یدادهایاز رو

 هک نستین کتاب ایباشد. تالش ما در ا یبا تجارب شخصمعنا خواهد داشت، که همراه  یق تنها زمانینجا، حقایدر ا

 م.یح دهین تجارب را توضای

 و میشکافر بوده اند، بیها اسردوگاهن ایرا که در ا یم که در پرتو دانش امروز تجارب کسانیدارآن  نجا سریما در ا

آن  تر ازد و باالن تجارب را جذب کننیم تا بتوانند ایده یاریافته اند، یها راه نن اردوگاهیدرون اه که هرگز ب را هم یکسان

بند لمس کنند. یامیبس دشوار  را یجان سالم بدر بردند و اکنون زندگ آنجا  را که از یانیاز زندان یدرصد کمتجارب، 

، ها بودندهکه درون اردوگا یکسان یم. برایزاریمان بز بازگو کردن تجاربند، "ایوگمیان از بند رسته اغلب ین زندانیا

م یشتدا یها چه احساساردوگاهآن  بود که ما در خواهندن نیدن ایگران هم قادر به فهمیم و دییبگو یست سخنین یازین

 م."یدار یانند درک کنند که اکنون چه احساستونمیو 
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 یطرفید به بیبا یشناسرا روانیبس دشوار است، ز ین موضوع، کاریرانه از اگپژوهش یک بررسیارائه  یتالش برا

که یازد، در صورتسمی یخود را بر کاغذ جار یهایکه مشاهدات و بررس یکسا  یآ توجه داشته باشد. اما ایهژ یو یعلم

ها گاهرون اردو یاست که در ب یکسانآن  از یطرفیرا حفظ کند؟ چنان ب یطرف ین بیاند اتومیبوده باشد  یخود زندان

 یواقع عرضه دارد که از ارزش یاند مطالبتونمی ین فردیرا چنیاز اشتباه نخواهد بود ز یهم ته نیاند. اما ابوده

ش یهایرن ممکن است داویده و لمس نکرده است. بنابرایرا ند آنجا  انینبوده و جر ر اردوگاهیبرخوردار باشد، چون اس

 این هاب شود کتناج یشخص یریگتا از هر گونه جهتم ید بکوشیش دور از ذهن باشد. پس بایهایباینادرست و هم ارز

د شهامت گفتن تجارب یسد که شخص بار میالزم به نظر  یرا گاهین دست است. زیاز ا یکتاب یمساله مشکل واقع

ه کنم. ستفادم ایرم و تنها از شماره زندانن کتاب را با نام مستعار بنگایم داشتم ایخود را داشته باشد. ابتدا تصم یشخص

است. کخواهد آن  سنده گمنام، از ارزشیبردم که چاپ کتاب با نو ید، پیان رسیه کار نوشتن کتاب به پاکمیاما هنگا

از  نکه به شدتین با ایبنابرا ان کنم.یب یروشنه د استوار خود را بیکه من با نام مشخص همه عقا آنستدرست 

 کنم. یدر کتاب خوددار یدم از حذف هر مطلبیت دارم، کوشنفر ییخودنما

بتواند  ین تئورید ایخشک در آورند تا شا یهایات کتاب را به صورت تئوریده محتوینک بر خوانندگان است که چکیا

 میس یماریب»توجه شد و ما را با نشانه )سندروم( آن  اول به یدان، که پس از جنگ جهانزن یزندگ یشناسبه روان

 یون جنگ جهانیمد یادیها تا حد زتوده یروان یشناسبیآسکرد کمک کند. ما دانش خود را در مورد  آشنا «خاردار

ورم که آیرا م یعبارت معروف و نام کتاب نجایساخت. )من در ا یرا غنآن  مان افزود ویهاهنستام که به دیاندمیدوم 

1لوبون  را به ارمغان آورد.  یکار اجبار یهاز اردوگاهیو جنگ اعصاب نموخت آ نگاشته بود.( جنگ، به ما جنگ اعصاب را 

 نگاشته است. من یعاد یک زندانیمن به عنوان  یتجارب شخصه ر بات است که دریلحاظ حائز اهمآن  ن کتاب ازیا

را در  ی، شغلپزشک یا حتیپزشک زندان خر در اردوگاه به عنوان روانوم که به جز چند هفته آشمی ادآوری یبا سربلند

سرد،  یاهاتاقه و در یاول یهاافتند که در مشاغل کمکین فرصت را یاز همکاران من ا یرفته بودم. چند تنیاردوگاه نپذ

غول شتر اوقات مشیبود و ب 119104کنند. اما شماره من در زندان  یبندخمزکاغذ باطله  یهان را با تکه پارهرامایب

به  ین کمکیترکه کوچکنیهم کارم کندن تونل راه آب بود بدون ا یبودم. زمان آهن کار گذاشتن خط ین برایکندن زم

 تم.افت داشیزه دریک کوپن به عنوان جای، 1944سمس یش از کریرا درست پیاجر نماند. ز ین کار من بیمن شود. اما ا

                                                
1 - Lebon 
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شکل که  این هکرده بود: ب یاردیرد که عمال ما را به عنوان برده خرکمیصادر  یک شرکت ساختمانیها را ن کوپنیا

 رداخت.پمی یمت مقطوعیان قیک از زندانیهر  یشده روزانه براادیشرکت 

ابر شش چند هفته بعد در بر  یحت یگاه آنرام یانستتومید و ما شمیک تمام ینیشرکت، پنجاه ف یها بران کوپنیا

گار یبودم که دوازده عدد س ینخوشبخت ب  د. اکنون من مالک شمیطل هم با یم، گرچه گاهیگار خرج کنیعدد س

ازده ن دو یهم یگارها را با دوزاده کاسه سوپ معاوضه کنم و گاهیم سانستتومین بود که یتر اارزش داشت. اما مهم

 اد.دمینجات  یاز گرسنگ یکاسه سوپ ما را از مرگ ناش

 عنوان که به یانیار بودند. احتماال زندانبرخورد یره هفتگیکاپوها بود که از جآن  از یدن واقعیگار کشیاز سیامت

 یگارید چند سشمیواگذار  آنانکه به  یخطرناک یردند در قبال کارهاکمیها کار سرکارگر در انبارها و کارگاه

دست ز ارا  یزندگه د بیبود که ام یدر مورد کسانهم آن د وشمیده یک مورد، استثنا دیر د. تنها دیردگمیشان بینص

ش یگارهایم که سیدیدمیرا  یقیرف یوقترو نیخود لذت ببرند. از ا یزندگ یروزهان  یآخر واستند ازخمیدند و داده بو

 ی. و وقتاز دست داده است یش در ادامه زندگیداریپا یرویمان خود را به نای هم کیردبمی یند پکمیدود  یپدریرا پ

 م.ینداشتپمید از دست رفته یشخص را باآن  شت وگمیندرت باز به  یل به زندگیاد مدمیمان را از دست ین ایا یکس

 یهام،  در واکنشینکمی یاست بررس یشماریان بیجه مشاهدات و تجارب زندانیرا که نت یشماریمنابع ب یوقت

گر یدو د ،دوود: مرحله نخست ورود او به زندان بشمیده ید یاردوگاه سه مرحله به روشن یان در برابر زندگیزندان یروان

 است. یآزادروزمره زندان آموخته شده و مرحله سوم  یبه کارها یاست که زندان ایهمرحل

 یاژهیط ویر شرایز یضربه روح یاست. ممکن است حت یضربه روحسازد یکه مرحله نخست را مشخص م ایهنشان

 نم.کمیازگو خودم را ب یده شود. به عنوان نمونه تجربه شخصیز دیش از ورود به زندان نیپ

ن یردند. در هر واگن هشتاد نفر را جا داده بودند. همه مسافرکمین شبانه روز سفر یبار هزار و پانصد نفر چندکی

 یپر بود که تنها در قسمت باال  آنقدرها دند. واگنیشکمیبار خود که تنها پس مانده اموالشان بود دراز  یرو یستیبا

ورد. همه انتظار داشتند قطار سر از کارخانه خمیده دم به چشم یش سپیر گرگ و متابش نو یبرا ایهها روزنپنجره

1ایسلیم که هنوز در سیانستدمیندند و ما یشکمی یگاریبود که ما را به ب یین جایورد و اآدر  یسازاسلحه ا به یم یهست 

قطار به رد. سپس کمیسقوط  یستین یکنان به سوبود که التماس یم. سوت قطار مانند ضجه کسایهدیلهستان رس

، ان مسافران مضطربیم. ناگهان از میوشمیک ینزد یستگاه بزرگایهدا بود که بیپ ر داد ویر مسییتغ یگریخط د

                                                
1- Silesia 
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 یاهکورهگاز،  یاهاتاقرد: کمیه مو بر تن همه راست کمینا تسیآشوبله  «!تسیآشوتابلو »د، یبه گوش رس یادیفر

 یهاواست لحظهخمی ییکت بود که گور در ح یبارمرگ ینأچنان آهسته و با تآن  قطار. یجمع ی، کشتارهایسوزآدم

 هست بگرداند:  آنچه دارتر ازرا کش تسیآشوک شدن به یاز نزد یوحشت ناش

 تس!یآش ... و

ر ، نوینم خاردار، برج نگهبایف سین ردیناک با چنداردوگاه سهم این هده دم منظر ید در سپیبا باال آمدن خورش

متداد اان در ید. زندانشمیده یره دیده دم تیزده، در سپان ژنده پوش و غمیدراز از زندان یهاچرخان، و صف یهاافکن

م. یانستدمینن مقصد در حرکت بودند، یکدام یدند. به سویشکمیخود را  یم متروک به دشواریمستق یهاجاده

 د.یسر میگوش ه فرمان، ب یهاها و سوتنعرهتک یصدا

تلو  ها تلوان بر آنیدار برد که جسد زندان یهادن چوبهیم را به دیهام. تصور من چشمیوردآ ین صداها سر در نمیما از ا

 آشنا یناک نامحدودبا وحشت خوف یستیبود که گام به گام باآن  دهندهن نشانیزده بودم و اورد. من وحشتخمی

 م.یعادت کنآن  د بهیم و بایشو

آن  م بایپس محکوم بودآن  فرماندهان درهم شکست. از یادهاین با فریشیم. سکوت پیدیرس ستگاهای هانجام بسر 

د. شمیآزرده  آن دنیمان از شنها گوشم و بارها و بارها در همه اردوگاهیکن یخراش و خشن زندگگوش یادهایفر

د که یجهیرون میب یحلقوم مرد از ییک محکوم که گویاد ین فریفرماندهان سوهان روح بود و مانند واپس یصدا

از  یکوچک قطار باز شد و گروه یشتند. درهاکمیشتند و دگربار کمیکه او را  یاد بکشد، مردیگونه فرمجبور بود همان

ما بود ا دهیک شکل راه راه به تن داشتند، سرشان تراشی یهاان لباسین زندانیها شدند. اگونه وارد کوپهان توفانیزندان

ط یادند که در شر ز میحرف  یمزگو با خوش ییاروپا یهابه زبان آنانبرخوردارند.  یه خوبید از تغذیسر میبه نظر 

اندازد )که اغلب احساسات یچنگ م یکه به پرکاه یقیمن مانند غر یذات ینیبد. خوشیسر میب به نظر یموجود عج

به  ان کامال خوبین زندانیخت که: ظاهرا ایمن ر شه را در ذهنین اندیط مهار کرده است( این شرایدر بدتر یمرا حت

 آنان یط خوب زندگید من هم بتوانم در شرایاند؟ شادمی یندند. چه کسخمی یدند، خوش خلقند، حتیسر مینظر 

 ک باشم.یشر

نکه حکم یش از ایپ ایهلحظ ین حالتیمرد محکوم به مرگ در چن. «ییتوهم رها»است به نام  یحالت یپزشکدر روان

افت. ما یخواهد  یین لحظه، از مرگ رهایود که احتماال در واپسشمیدا یش پین توهم برایه مرحله اجرا گذارده شود اب

ر خواهد یم به خیردکمیفکر  لحظهن یآخر م و تایستبمید یام یزین چیترم و به کوچکیداشت ین حالتیز چنین
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د را به یاخت و دانه امسمیگرم مان دل ییخود به تنهاان یزندانآن  یلوآگوشت یهاسرخ و چهره یهاگذشت. گونه

 آنجا  که همه روزه وارد یانیزندان ییرایپذ یبودند برا یدگانیبرگز آنانم یانستدمینزمان آن  رد. درکمیمان بارور دل

 دند. شمی

 تسیآشود. احتماال شمیجواهرات هم  یمختصر و گاه یزهایبودند، که شامل چ آنانه یان و اثاثیمسئول زندان آنان

رفته مت گینغر و به یسرازآنجا  ان بهیکه با زندان ییهان و الماسیمنحصر به فرد جواهرات، نقره، پالت یهانهید با گنجیبا

ها اساس. د بلکه در دستشمیده ین غنائم نه تنها در انبارها دیبوده باشد. ا یبیزده مرکز عججنگ ید، در اروپاشمی

 د.یردگمیهم مشاهده 

ز سرما ار را جا داده بودند. ما یست نفر را داشت، هزار و پانصد نفر اسیش دویکه احتماال حداکثر گنجا یلونکآدر 

که این هم چه رسد بیه بزنمن خشک، چمباتیزم ینبود که دست کم رو یکاف یهمه جا یم و برایم، گرسنه بودیدیرزلمی

ال ن حیاد. با ادمیل یما را تشک یبود که غذا یزیتنها چ یج اونسک تکه نان پنیم. در مدت چهار روز یدراز بکش

 یاز اعضا یکیا الماس، با ین یک سنجاق کراوات پالتیبودند، بر سر آلونک  که مسئول یان ارشدیدم زندانینشمی

دار مشروب د مقیخر یاد ندارم برایگر به ید. دشمیم با مشروب مبادله یدند. سرانجام همه غناز میچانه  ییرایات پذیه

ه از بیان مسئول نیزندانآن  نست کهیانم ادمیکه  یزیک "شب باشکوه" چند هزار مارک الزم بود، تنها چی یمصرف

 نکهیبه خاطر ا یطیرا در چنان شرا آنانم یانتونمیم ینیبمیم یکن یمشروب داشتند. کالهمان را هم که قاض

را که  یکوریان بودند که به مقدار نامحدود لیگر از زندانید ایهتم. دسیر کنند مالمت کنیواستند خود را تخدخمی

به  یسوز آدم یاهکورهگاز و  یاهاتاقبودند که در  یان مسئول کسانین زندانیدند: ایشنویردند مکمیه یها تهاس.اس

حکم  یره از سمت مججیرا گرفته و در نت آنان یگر جاید ایهدست ید روزانستندمی یکار گرفته شده بودند و به خوب

 شد. خواهندا سپرده هکورهراست به کین، یاعدام محکوم

ز یافته و همه چی ییلحظه رهان  یآخر ن توهم را داشتند که دریقطار همراه ما بودند اکه در آن  یبا همه کسانیتقر

در انتظار ماست. به  یزیو چه چ ذردگمیم در پس پرده چه یردکمیبه خود خواهد گرفت. ما درک ن یدگربار وضع عاد

 یتا از جلو ـ گرید یک سو و مردان در سویزنان در ـ  میستیبام و در دو صف یه خود را در قطار بگذاریاثاثما گفتند 

 یک از جلویک یم پنهان کنم. گروه ما یر پالتویام را زیبختانه من جرات کردم کوله پشتم. خوشیافسران اس.اس بگذر

فتد وضع خطرناک خواهد بود. از تجارب یمن ب یکردم اگر افسر چشمش به کوله پشت افسر اس.اس گذشت. احساس

ده یکش یدم، با قامتشمیکتر یرو همچنان که به افسر نزدنید. از این خواهد کوبیدست کم مرا به زم مانستدمین یشیپ
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بود بلند قامت و الغر اندام با  یم. افسر مردیگر چهره به چهره بودینم نشود. حاال دیفتم تا متوجه بار سنگر میراه 

م، در تضاد بود، ینامرتب و گرفته داشت ییهاافهیرا پشت سر گذاشته و ق یک، ظاهرا او با ما که سفر درازیشمیفوریاون

رنج دست راستش را نگهداشته بود. دست آاعتنا داشت. با دست چپ  یب یبرخوردار بود و نگاه آرامش  اش ازافهیق

ک از ما یچ یرد. هکمیا چپ اشاره یدانه به سمت راست یقید و با انگشت اشاره همان دست، بشمیراستش بلند 

 م.یانستدمینبه راست و اکثرا به چپ بود  یاشاره دست او را که گاه یمعنا

شد  خواهندوند به کار گمارده شمیکه به سمت راست فرستاده  یک نفر در گوشم زمزمه کرد، کسانید. ینوبت من رس

 ایهژ یهستند که توان کار کردن ندارند و به اردوگاه و یمارینند، افراد بکمیت یرا که به سمت چپ هدا یکسان و

با  ندهیآبود که در  یادیل زیمسا آغازن تازه یفم چه خواهد شد و اینم تکلیهم منتظر بودم بب شد. من خواهندفرستاده 

م. ده قامت گام بردار یدم کشیل کرد اما کوشیبه سمت چپ متما یمرا کم یکوله پشت ینیردم. سنگکمینها برخورد آ

ش تالم گذاشت. یهاشانه یش را رویهااش خواندم. سپس دستد را در چهرهیم را برانداز کرد. تردیافسر اس. اس سراپا

م ه رد و منکتم یدام را چرخاند و به سمت راست هیهاانهشمیآرانکه به یرومند جلوه کند. تا ایافه ام نیار کردم تا قیبس

 به همان سمت حرکت کردم.

 ایستن یا نبودن، زینش بود، بودن ین گزین نخستیح دادند. ایمان توضیانگشت را همان شب برا ین بازیا یمعنا

 چند ساعت به مرحله اجرا یدر حدود نود درصد حکم مرگ صادر شد و حکم ط یعنیاکثر همراهان ما،  ی. براینابود

انکه روانه شدند. چن یسوز آدم یاهکورهکسره به یگاه ستیه به سمت چپ فرستاده شده بودند، از اک یمد. کسانآدر 

ده بود. نوشته ش «گرمابه»واژه  یین زبان اروپایا به چندهکوره یدرها ین ساختمان به من گفت، رویاز کارگران ا یکی

اد دمی یرو آنجا را که در آنچه نمیبمین یازین ـ عدد و بشمیقالب صابون داده  کیآنجا  ان به محض ورود بهیبه زندان

 ناک نگاشته شده است. ن صحنه وحشتیاز ا یاریح دهم. مطالب بسیتوض

ودند ب آنجا  در یکه مدت یانیم. از زندانیبرد یقت امر پیم شب هنگام به حقیاز ما که از مرگ جسته بود یشمار کم

 تاده شد.به کدام سمت فرس پ دم دوست و همکار منیپرس

 «ا او را به سمت چپ فرستادند؟یآ»

 »بله»

 «.ینیببآنجا  او را در یانتومی»به من گفتند:

 »کجا؟»
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نه لهستان زبا یخاکستر آسماناز شعله به  یبود نشانم داد. ستون یرا که در فاصله چند صد متر یبا دستش دودکش

 ل به ابر شوم دود شد.یدوستم تبد یعنید. او، یشکمی

 «تان در بهشت شناور استست که دوستا یینجا همان جاآ»

 ح دادند.یم توضیساده برا ییهانکه با واژهیدم تا ایفهمیها را نمن حرفیا یاما من هنوز معنا

گاه ستیه وارد اکمیده دیاز سپ یشناسان کنم. از نظر روانیب بیدادها را به ترتیبهتر است رو دمااز مطلب دور افت

 م.یداشت یش رویبس دراز پ یمان در اردوگاه راهن استراحتیخستم، تا نیشد

که  یخاردار یهامیم، از سیگاه بدوستیم از ایردند، مجبور بودکمی یاس ما را همراه.که افسران مسلح اسیدر حال

ک ین یم ایبودنش را پشت سر گذارده ین گزیما که نخست یم. برایها برسم تا به گرمابهیبرق داشت و از اردوگاه بگذر

دند و ما به یسر می یدر ما جان گرفت. افسران اس. اس به نظر دوست داشتن ییتوهم رهاگر یبود. بار د یحمام واقع

و  راممان کرده یزبانند با چربانستتومیم و یکه ساعت به مچ داشت یم. تا زمانیبرد ین امر پیل ایبه دل یزود

ظاهر شن افسران خوید ایم؟ و چرا نبایبده آنانز خود را به یتر نبود همه چبها  یآ رند، خوب بودند.یمان را بگساعت

 ردند.کمی ین گذشت ما را تالفین مناسبت، ایبه هم ید روزیساعت داشته باشند؟ شا

 ییپتو مدند وآم، افسران اس. اس یباشد، به انتظار نشست ید اتاق انتظار بخش ضدعفونیسر میکه به نظر  یلونکآدر 

فراد اان ما هنوز یم. در میختیرمیآن  یمان را روواهراتجها و مان، ساعتهمه اثاث یستین پهن کردند که بایزم یرو

ا یشان، انند حلقه ازدواجتومیا یآ دندیرسپمیبودند  آمدهکه به کمک ما  ایهان کارکشتیبودند که از زندان یلوحساده

ز یچ نبرده بود که همه یقت پین حقای هکس هنوز بچیا نه. هیدارند نگه  آوردیرا که شانس م یزیا چیک قطعه نشان ی

 گرفت. خواهندما را از ما 

 ینب درویکه در ج یش رفتم و به لوله کاغذیبه سو یان را به خود جلب کنم. پنهانیاز زندان یکیدم اعتماد یکوش

 یلیخ دیگفت، با یانم به من چه خواهدمی است. یک کتاب علمیها ن نوشتهین ایبب»م بود اشاره کردم و گفتم، یپالتو

 باشم. باشد که از سرنوشت خود انتظار داشته یزید تنها چین باین محل به در برم و ایخوشحال باشم که تن سالم از ا

ها حاصل هن نوشتیدارم. اکه باشد نگاه یمتین نوشته ها را به هر قید ایبا .شمیندیل بین مساای هبانم تونمیاما من 

 «م؟یوگمیچه  یفهمیک عمر کار منست. می

، ح بودیتفر ین لبخند ابتدا از رویاش نقش بست. ابر چهره یبخندلمیآرام. به یوگمید چه شمیبله، کم کم متوجه 

ن بود ید. ایچیدر فضا پ «گه»ک واژه یشد و سرانجام به شکل  زیآمنیخر سر توهآسپس جنبه مسخره به خود گرفت و 
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 یدم و کاریان را دیقت عریلحظه بود که حقآن  ان معمول بود. دریان زندانین واژه در اردوگاه در میار اپاسخ من، تکر 

 ن خود بدرود گفتم.یشیپ یگذاشت، من با زندگ یمن داغ ین مرحله واکنش روانیکردم که بر نقطه اوج نخست

ستاده بودند و در ای هزدوحشت یهاده، چهرهیده شد که با رنگ پریسفرانم دان همیدر م یناگهان جنب و جوش

انتظار  داد. با فشار به درون اتاق آزار مان راخشن فرماندهان گوش یهاگر بار نعرهیدند. دز میحرف  یدفاعیت بینها

 یز روا» آنگاه گفت م.یمدآم گرد یک افسر اس.اس که صبر کرد تا همه وارد شویبه دور  آنجا  م. دریگرمابه رانده شد

د. ید بگذارایهستادایهک ییجان، همانیزم یزتان را روید، همه چید کامال لخت شویقه فرصت داریدو دقساعت من 

 «رم!یگمین حاال وقت یک شکم بند. از همیا بند شلوار و یها، کمربند د مگر کفشیاردمیز با خود بر نیچ چیه

 آنان یم، حالت عصبیدشمیکتر یقه نزدیان دو دقیان کردند. هر چه به پاین درنگ خود را عریتران بدون کوچکیزندان

شان را یهاردند و بند کفشکمیاز تن به در  یدست و پا چلفت یخود را با حالت یرپوش و کمربندهایرفت و زگمی یفزون

 .آمد یمان فرود یان زندانیبود که بر بدن عر یچرم یهام. شالقیدیشالق را شن ین صدایردند. سپس نخستکمیباز 

دند یا تراشد، نه تنها سرمان ر شمیده یبدنمان تراش یموها یستیراندند، که با یاتاق یوار به سوما را گلهآن  ازپس 

ه صف گر بار بینجا بود که دید و در اینگذاشتند. نوبت حمام گرفتن فرا رس یباق ییبدنمان تار مو یچ جایبلکه در ه

ب آزش یرار یبس آرامش  ان بایاز زندان یم اما حاال بعضیورآ یجاگر را به یم همدیانستتومی یم. ما به سختیستادیا

 شان لمس کردند.را بر تن یواقع

 بود. ما مانده یمان باقیبود که برا یزیم، تن برهنه ما تنها چیمتوجه شدمان برسد م تا نوبتیه منتظر بودکمیهنگا

 یزیچه چ گرید یما بود. به راست ییبرهنه ما تنها دارا تن ن تار مو.یترکوتاه یم، حتیزمان را از دست داده بودیهمه چ

ود، بانده ممن  یبودند که برا ییزهاینک و کمربند تنها چیوند دهد؟ عیمان پنیشیپ یمان مانده بود که ما را با زندگیبرا

را شب یز جان شدند.یبند داشتند دچار هکه شکم ی. کساندماک تکه نان از دست دیکه من کمربندم را هم در قبال 

مد گفت و به شرافتش سوگند خورد که اگر آبه ما خوش یکه مسئول کلبه ما بود، ضمن سخنان یارشد یهنگام زندان

آن  که با دستش به -« ریبه همان ت»کرده باشد، خودش شخصا او را  یمخف یمتیا سنگ قیبندش پول شکم یتو یکس

 هگاک ساکن اردو یحق را به او به عنوان  این هن اردوگایاد که قوانح دیخت و با غرور توضیوبه دار خواهد آ - اشاره کرد

 هد. دمی
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 یهاکه کفش ییهانآم، اما یکن یها نگهدارنآست از یابمیبود. گرچه ما  یداشتن کفش، خود در زندان مساله مهم

شان یکه اندازه پا یکفش تک جفین بدهند. و در عوض یل مسئولیها را تحونآدند شمیداشتند مجبور  ینسبتا خوب

 ردند. کمیافت ینبود در

ساق  واق انتظار( گوش کردند ان مسئول )در اتیسوزانه زنداندند که به حرف دلشمی یدچار دردسر واقع یانیزندان

ر ا افسران اس.اس منتظیدند. گویمالآن  دا نباشد صابون بهیپ یدگیبر یکه جانیا یدند و برایشان را بریهاچکمه

 یهاهانه و ضجیتاز یها صدابردند و ما تا مدت ییپهلون جرم شده بودند به اتاق یرا که مرتکب ا یدند. کسانن بویهم

 د. یها به درازا کشن بار شکنجه مدتیم. ایدینشمیرا  آنان

خوش خلق  ایهر منتظر یبه طور غآن  د و پس ازشمیب نقش بر آ یگریپس از د یکیما  یواهاالت ید که خینیبمی

 یوقتان خود را. یمسخره و تن عر یم مگر زندگیم از دست بدهینداشت یزیم که چیانستدمی یما به خوبم. یدشیم

 گر را.یکدیم و هم یندازیم هم خودمان را دست بیردکمی یسع یدوش آب باز شد، همگ

بود. من  ینجکاوحس کهم آن دا شد ویز در ما پین یگریم، احساس دیدا کرده بودیکه پ ینظر از شوخ طبعصرف

ودم. بتجربه کرده  ییژه و استثنایو یهاتیدر برابر موقع یها را به عنوان واکنش اساسیگونه کنجکاونین، ایش از ایپ

، یک احساس داشتم: کنجکاویتنها  یلحظه بحرانآن  به خطر افتاد در ینوردک حادثه کوهیبار در کیکه جانم  یموقع

 باز خواهم گشت. یا با جمجمه شکسته و بدن زخمیجان سالم به در خواهم برد ا  یآ هن مورد کیدر ا یکنجکاو

 یطیاخت. محسمیط اطراف منحرف یذهن ما را از مح ایهز حاکم بود، که به گونین تسیآشوتلخ در  ین کنجکاویا

محافظت خود  یبرا یاهلیرا به عنوان وس ین حالت ذهنیهنگام ما اآن  م. دریبرخورد داشتآن  با ینیکه ما به صورت ع

 م.یردکمیت یتقو

 ز،ییبندان آخر پاخیا در یباز،  یستادن ما در فضاای هجیچه خواهد بود. مثال نت یداد بعدیم رویم بدانیعالقمند بود

ش را به یما جا یمه خشک پس از دوش گرفتن چه خواهد بود. چند روز بعد کنجکاویان با بدن نیلخت و عرهم آن

 م.ینکه سرما نخوردیزده از اداد. شگفت یشگفت

 یهاهمه کتاب»بردند که:  یان ما بودند پیکه در م یدند. ابتدا پزشکانشمی ین مرتب دچار شگفت زدگیواردتازه

ن کامال یخواب بماند. ایب یساعات محدود یاند جز براتونمیها نوشته شده است بشر در کتاب »دروغ است. یدرس

انم تونمیا ین بخوابم، یانم بدون اتونمیناتوانم: مثال من  ایهژ یو یکارهاانجام  بودم که ازغلط است! من متقاعد شده 

ف )که یف بود. در هر ردیم که به ردیدیخواب یم بر بستریبود تسیآشوکه در  ین شبیکنم. نخست یزندگآن  ن ویبا ا
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م. ناگفته نگذارم که همه یم. هر نه نفر دو پتو داشتیدیخواب ایهن تختیم بود( نه نفر بر کف زمیاش دو تا دو متر و ناندازه

تلخ تا  یب از سرمایترت این هم که بیده بخوابیچسب کم موجب شده بود که به هم ین جایم. همیدیخوابید به پهلو میبا

 م. یرها شو یحدود

بالش  گل به عنوان یهاهیشان با وجود ال یهاان از کفشیاز زندان یگرچه بردن کفش به خوابگاه ممنوع بود، اما بعض

رد، و بمیمان ط دردناک، خوابیذاشتند. با همه شراگمیه ترف دست خواب ید سر را به رویردند، وگرنه باکمیاستفاده 

 م. یدشمیم و از درد و رنج رها یفتر می یبه عالم فراموش یچند ساعت یبرا

مان را یهام دندانیانستتونمیف کنم. ما یتان تعریا براهیخود را در برابر دشوار یجانست چند نمونه از سختیبد ن

ماه ا ششر  هنار یک پیم یش بود. ناچار بودیتر از پمان سالمیهان لثهیتامین حال و با وجود کمبود ویم. با ایمسواک بزن

 یا حتیم خود را یانستتونمیبسته خی یهاافتاد به علت لولهیاتفاق م د.یآدر  هنار یکه از شکل پ یم، تا زمانیبپوش

رد )البته مساله کمیلوده بود چرک نآمان که به گل و کثافت یهان حال زخم دستیم، با اییاز خودمان را بشو یقسمت

از اتاق مجاور  یین صدایترشان سبک بود و اگر کوچکبودند که خواب یگر، کسانیجدا بود(. نمونه د یسرمازدگ

رد به خواب کمیبلند خرخر  یق خود که با صدایکنار رف یند به شکل کتابانستوتمیدند، حاال یرپمیاز خواب  آمدیم

 فرو روند. ینیسنگ

1یوسکیداستا یقت گفتهیاز ما در مورد حق یاکنون اگر کس اند به تومیاست که  یبشر موجود»فت گمیبپرسد که  

نه  «د چگونهیرد، اما نپرسیگمیز خو یاست که به همه چ یبله، بشر موجود»م داد یپاسخ خواه « ز عادت کندیهمه چ

را ما هنوز در مرحله یم. زیده بودیمرحله رسآن  ان بهیده بود و نه ما زندانیمرحله رسآن  ما به یروانشناس یهایبررس

 م.یبود یروان یهاواکنش ییابتدا

م. یه تجربه کرده بودمدت کوتا یشه را ولو براین اندیبا از ذهن همه ما گذشته بود، همه ما ایتقر یکشد فکر خو

ر شکنجه یکه زیک بودن مرگ کسانیرد و نزدکمیدمان یده وضع موجود بود، خطر مرگ که هماره تهدییکه زا ایهشیاند

مان بستم که یبه اردوگاه با خود پن شب ورودم ی، نخستخواهم پرداختآن  ده استوارم که بعدا به ذکریبودند، به علت عق

م یبود که با دست زدن به س یوه خودکشین شیترفت و بهر میبود که در اردوگاه بکار  ین عبارتیا. «م خاردار نزنمیسه ب»

ا ی، که شانس زنده ماندن و آنجا از اشکال نبود. از یمن خال یبرا یمین تصمیرفت. گرفتن چنگمیآنجا  دارخاردار برق

 ینان نداشت جزو کسانیکس اطمچیشت. هندا یگر مفهومید ید کم بود، خودکششمی ییکه موجب رها ییدادهایرو
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از مرگ وحشت  ین مرحله ضربه روحیدر نخست تسیآشوان یها جان سالم به در برد. زنداننشیباشد که از همه گز

 اد.دمیاتاق گاز پس از چند روز نخست، ابهت خود را از دست  ینداشتند. حت

باشم.  شده ینبودم که با ورود به اردوگاه دچار افسردگ یاز کسان یکیدم، به من گفتند من یرا که بعدها د یدوستان

 ود که بابن قرار یر رخ داد، من تنها لبخند زدم. داستان از ایاتفاق ز تسیآشوه صبح روز بعد از ورودمان به کمیهنگا

رد ش وایاز دوستان من که چند هفته پ یکیم، یمان خارج شویهاد از کلبهید نباشمیکه گفته  ییوجود اخطارها

 شیآسا بن بود که با گفتن چند نکته کوچک موجیا یدار براین دیمد. قصد او از اآبه کلبه ما  یشده بود پنهان تسیآشو

لود چند نکته را آشتاب یدیقیو ب یطبعمش با شوخیوزن کم کرده بود که ابتدا نشناخت یما شود. او به حد یذهن

 شد و رفت:  ادآوری

ن دروغ و ی)ا »با پزشکان دارد. یاس.اس( رفتار خوب یاست پزشکید! دکتر. م )ریننش وحشت نکید! از گزینترس»

ز ها بود و حدود شصت سال ااز کلبه یان که پزشک شماریاز زندان یکیراه کننده بود. ق من گمیدوستانه رفسخنان 

 یاررش به اتاق گاز خوددذشت به من گفته بود که چگونه به دکتر. م التماس کرده بود تا از فرستادن پسگمیسنش 

 درخواست او را رد کرده بود.( یکند، اما دکتر م. با سرد

کار را نای هشیک تکه شید با یاگر مجبور باش ید، حتیتان را بتراشنم هر روز صورتکمیخواهش »دوستم ادامه داد: 

تر به نظر تان سرخیهاتر و گونهنن صورت جوایتان باشد. در اتکه نانن یآخر مت از دست دادنیا به قید... و یبکن

تان تاول یاپم پاشنه ید. فرض کنید کار کنید بتوانیک راه وجود دارد: باید تنها ید زنده بمانیواهخمید. اگر یخواهد رس

صورت مطمئن آن  بکشد در یند و شما را به کنارین ضمن افسر اس.اس شما را ببید و در همیزده باشد و شما بلنگ

افه یکه ق یست؟ مردیمنظورمان چ »یالابال»م ییوگمی ید وقتیاندمیعد اتاق گاز در انتظارتان است. د روز بیباش

فر نک یاست.  «یالابال» کین ی... ا را ندارد یدشوار بدن یتوان کارهاگر یبر استخوان که د یدارد و پوست یمفلوک

ده ید و کشیتان را بتراشد: صورتیاد داشته باشین به یبنابراود. شمیروانه اتاق گاز  یا زود و غالبا به زودیر ید یالابال

 ید حتایهستادینجا اید. همه شما که در ایداشته باش یست از اتاق گاز وحشتین یازیصورت ننید، در ایبردارگام قامت 

رد و رو به من ک د، مگر شما. سپسید از اتاق گاز بترسیتر نگذشته باشد نباشیست و چهار ساعت بیتان باگر از اقامت

د از یاست که با یان همه شما، او تنها کسیاز م»گران کرد و گفت: یرو به د «دیدوارم از رک بودن من نرنجیام»گفت، 

  «د!ین نگران نباشیبترسد. بنابرا ینش بعدیگز

 .کردین کار را میود همبمیمن  یروز جاآن  گر دریام که هر کس دمن لبخند زدم و حاال متقاعد شده
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1نگیگفته لس از  یل براید وگرنه دلیشما منطق خود را از دست بدهود شمیموجب  ییدادهایرو یگاه»است که  

ود. ما ر میبه شمار  یعیت نابهنجار، رفتار طبیواکنش نابهنجار در برابر موقع آنچهچن «د.یندارآن  دست دادن

مارستان، یل فرستادن به تیک امر نابهنجار، از قبیبرابر  ک فرد دری یهام که واکنشین را داریانتظار ا یپزشکان حتروان

ز وضع نابهنجار یه است ندوارد ش یکه به اردوگاه کار اجبار یبه نسبت درجه بهنجار بودن او نابهنجار باشد. واکنش فرد

که  طورهمان ین واکنشیط موجود چنیم در شراینگاه کن ینیدگاه عین مساله از دیهد. اما اگر بادمیاو را نشان  یذهن

چند  یام، طح دادهیتر توضشیها را پن واکنشین، همانطور که من ایاست بهنجار و راست ید واکنشید دیبعدها خواه

 یبود که زندان ینسب یاحساسید: مرحله دوم، مرحله بیسر میاز مرحله نخست به مرحله دوم  یروز باژگون شد. زندان

وارد ان تازهیام، زندانح دادهیکه تاکنون توض ییهاد، به جز واکنشز میو پا دست  یمرگ عاطف ین دوره در نوعیدر ا

نها را در خود نابود سازد. نخست آن بود همه یشان بر اردند که تالشکمیتجربه  یرا از نظر احساس یترشکنجه دردناک

 آوردیفشار م یق گاه چنان به زندانایل و اشتین مینکه، در حسرت بازگشت به خانه و کاشانه و خانواده خود بودند. ایا

که در  ییهایتنفر از همه زشت ؛ گر تنفر بودیرد حسرت چون خوره به جانش افتاده است. دو، دکمیکه احساس 

 .یبه شکل ظاهر یرامونش بود، حتیپ

ز ها در اردوگاه جندتر بود. در فاصله کلبهیخوش آآن  داده بودند که مترسک از ایهژند یهاان لباسیتر زندانشیبه ب

ان یندانز د. افسران و شمیخته یشتر بر سر راهمان ریم بیردکمیز یتر تمشیورد و هر چه بخمیبه چشم ن یزیکثافت چ

ر ختن مدفوع بگمارند اگیرون ریها و بزگاهیرز کردن آبیتم یواردان را به کار گروهخوش داشتند که تازه ،مسئول

 یخت و نشانیرمیان یزندان یسر و روه تپه ها، مدفوع ب ی، بهنگام حمل مدفوع بر رودادمی یطور که معموال روهمان

رو نیو از ا آمدیمکرش فرود یپاک کند، ضربات کاپو بود که بر پ راآنرد کمی یا سعید شمیده یاش داز تنفر در چهره

 د.شمیع یهنجار تسربه یهاکشتن واکنش

 انستتونمیرا یرداند، زگمیبر  یوند روشمین رفت و آمد مجازات ید که در حیدمیرا  یگروه یوقت یابتدا زندان

د. شمیان دگرگون یبعد جر یهامد در باتالق کتک بخورند. اما روزها و هفتهش به هنگام رفت و آیل کند که رفقاتحم

 یدن صدایکار بود. با شن دهآماستاد و یایدر م یبا گروهش جلو یش بود زندانیکه هوا هنوز گرگ و م یصبح زود، وقت

ود، چرا شمیکار تکرار نیستانند و باز هم ایایگر بار او را مینند و دکمین یرا نقش زم یقید که چگونه رفیدمی، یادیفر
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ف یواست از وظاخمین که یموقع به درمانگاه رفته بود و به خاطر همین که تب داشت و بیا یردند؟ براکمین یچن

 د.شمیه یشود تنباش رها روزانه

ده از صحنه یقش دیه رفیدن تنبیگر با دیده بود دیرس یشناسروان یهاکه به مرحله دوم واکنش یاما زندان

به او  ین احساسیترکه کوچکنین منظره را بدون ایسست شده بود و ا تشان مرحله احساسیرا در ایرفت. زگمیبرن

 نم:کمیف یان تعرتیگر را برایرد. نمونه دکمیدست دهد تماشا 

ا ی علت زخم نکه بهید ایاشت به امدمیقدم بر  یل یستاده بود و با حالت لیان در درمانگاه به انتظار ایاز زندان یکی

دند. د که به درمانگاه آور یدمیرا  ایها تب دو روز کار سبک در داخل اردوگاه به او داده شود. پسر دوازده سالیتاول پا 

نکه یت ابرهنه به عل یباز با پا یا در فضایستند و یها در برف به حال خبردار باکرده بودند ساعتن پسر را مجبور یا

ان رد. انگشتکمینگاه  یرا بدون برگرداندن رون منظره یا یکند. زندان یگاریاو نبود، ب یدوگاه به اندازه پار در ا یکفش

ند. کمین یبا موچ یکی یکیاو را  یایاه غانقاریس یهاشهیک رین پسر خردسال را سرما زده بود و دکتر کشیا یپا

شدگان، گر سنگ شده بودند. منظره شکنجهیان ما در برابر آنها دیاست که تماشاچ ینفرت، وحشت و ترحم عواطف

ن گر او را تکاید که دشمی یچنان عاد یاردوگاه یها، پس از چند هفته زندگکه در حال مرگ بودند و مرده یکسان

 اد.دمین

رگ فتند و در حال مگمیان یباال بود و اغلب هذ یلیشان خکار کردم، که تب یفوسیماران تیدر کلبه ب یمن مدت

 فر تکرارن منظره را که با مرگ هر نیا یعاطف یگونه آشفتگچیمن بدون هماران مرد، ین بیاز ا یکیکه نیبودند. پس از ا

ب یپس مانده س یکیدند. شمیک یکه هنوز گرم بود نزد یبه جسد یکی یکیان یردم. زندانکمید، تماشا شمی

خودش  یهاتر است و کفشش مناسبین مرده برایرد کفش چوبکمیفکر  یگریاشت، ددمیاش را چنگ زده بر ینیزم

نگ چه نخ ب یچند متر انستتومیخوشحال بود که  یگریش را بلند کرده و دیرد. نفر سوم پالتوکمیعوض آن  را با

 د!یصورش را بکنورد، تآ

 خواستم که جسد را از «پرستار»ردم. سرانجام از کمیبخورم، تماشا  ین تکانیترکه کوچکنیها را بدون انیمن هم ا

که دو  ییکشان کشان از راهرو آنراجسد را گرفت و  ید را ببرد دو پام گرفت جسیتصم یرون ببرد. پرستار وقتیبآنجا 

کرده بودند به سمت در برد. چون از کمبود مواد  یها بسترنآ یرا رو یفوسیمار تینجاه بده بودند و پیف چوب چیرد

رد. چنانکه چند ماه پس کمیما دچار اشکال  یفت برار میباز  یکه به سمت فضا ایهم، هماره دو پلیردبمیرنج  ییغذا
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م و ینها بود، نداشتآک از یهر  یمتر بلندیباالرفتن از پله ها را که در حدود پانزده سانت یارایمان در اردوگاه از اقامت

 م.یباال بروآن  م ازیم و خودمان را بکشیریمان را به چهارچوب در بگدستآنکه   م بدونیانستتونمی

د را، د، بعد هم جسیشکمید. نفس، نفس زنان خودش را باال شمیک یرد به پله ها نزدکمیکه جسد را حمل  یمرد

د ر آن  ها از اد و برخورد با پلهیز ید. سر جسد را با سر و صدایشکمیو سرانجام سرش را باال اش ش، بعد تنهیابتدا پاها

 رد.کمی

 ن بنا شده بود.یک زمیبود که نزد یمن در طرف مقابل کلبه و کنار تنها پنجره کوچک یجا

 تاد.منظره اف این هردم، چشمم بکمیه با دستان سرد خود کاسه داغ سوپ را مزه مزه کمیهنگا

ن یا ش بود که باین دو ساعت پی. همستینگر یدگان زل زده به من میدور شده بود با د آنجا  که هم اکنون از یجسد

نظر  من از نقطه یعاطفگیاگر ب نگرم. ینم به جسدش مکمیکه سوپم را مزه مزه  یردم و حاال در حالکمیمرد صحبت 

ن مدر  ین احساسیتررا کوچکیاشتم، زدمیاد نین واقعه را به یاگر یاشت، حاال ددمیوا ن یام مرا به شگفتحرفه

 خت.یانگیبرنم

بود که در مرحله  ییهانهات ندهد، نشیاهم یزیگر به چیکه انسان د یو سست شدن عواطف و احساس یتفاوت یب

ن گرایو روزانه د یاهلحظ یهاو سرانجام او را در برابر شکنجه آمدیمد یان پدیزندان یشناسروان یهادوم واکنش

 د.یتنیبه دور خود م یتار یبه زود یتفاوت ماندن بود که زندانین سنگ شدن و بیرد و با همکمیتفاوت یب

م. به طور مثال نان در محل کارمان یوردخمیل کتک یدل یب یحت ید و گاهشمیموجب کتک خوردن  یهر حرکت

ارج از خمیان پشت سر من کیاز زندان یکیبار کیم. یستیصف با افت نان بهیدر یست برایابمیبود و ما  یبندرهیج

 ند نبود.یافسر اس.اس خوشا ینه براین برهم خوردن قریستاده بود و ایصف ا

ن قدر دو یذرد، همگمیدر ذهن نگهبان اس.اس چه  مانستدمیذشت و نه گمیپشت سر من چه  مانستدمی نه

به   آنچه ،ایهن لحظیدم. در چنیوفت دکمینگهبان را که با چوب بر سرم ضربه محکم بر سرم فرود آمد. همان موقع 

ز ین ه کودکان صادق است، در مورد بزرگساالنیکه در مورد تنب قدرآنن همیست )و این یند درد جسمز میانسان ضربه 

 هنده است.دآزار است که یمنطقیب یو به طور کل یعدالتیبرخاسته از ب یرنج روح این هدرست است( بلک

ش یب ایهژ یط ویاند در شراتومیذارد گمین یاز خود به جا یکه نشان ایهنست که ضربیا ،است یموجب شگفت آنچه

 یرا گرفته بود. با وجود هوا آهنراه خط  یبرف رو ،ک توفانیبار در کیدهد.  آزار ماند،یم یش باقیکه جا ایهاز ضرب

م، من به شدت یدیدمید. چون تنها راه گرم نگهداشتن خودمان را در کار کردن ر کمیست کار یابمینامساعد، گروه ما 
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. از بخت برگشته من درست در دماه دیلم تکیتازه کنم به ب یکه نفسنیا یک لحظه برایردم. تنها کمیل را جابجا یر

دشنام بود و  نه ازد یآفر میبرالحظه آن  که او در یذرانم. دردگمید و فکر کرد وقت یهمان لحظه نگهبان برگشت و مرا د

که در برابرش  ایهپوش گرسنحمت را به خود نداد به مرد ژندهزن یا یکه به من وارد آورده بود. نگهبان حت ایهنه از ضرب

دشنام هم نداد. در عوض با  ید، حتیبگو یزیباشد، چ یوجود انسان ادآوریبه طور مبهم  انستتومید یستاده بود و شایا

ک ین کار او به نظر من درست مانند جلب توجه یمن پرتاب کرد. ا ین برداشت و به سویاز زم یوشحال سنگخ یحالت

 یزست که او را حتیناچ قدرآنمان که وجه مشترک یبه سر کارش، با موجود یاهل یوانیوان بود. فراخواندن حیح

بار مجبورمان کردند کیکه ردند. چنانکمیما بود که به  ییهانیها توهن کتکین بخش ایترم دردناکینکمیه نیتنب

ا وضع خود را هد نه تنیغزلمیش یاز افراد پا یکیم. اگر یخ بسته حمل کنیر یمس ین را بر رویدراز و سنگ یچوب یرهایت

 از یکیرد. لگن خاصره کمیجاد یردند خطر اکمیر را حمل یهم که همان ت یه کسانیبق یبه خطر انداخته بود بلکه برا

را به هنگام یکار کند ز انستتومیقص نن یوجود ا داشت اما او خوشحال بود که با یادن من نقص مادرز یریدوستان د

 ینیار سنگیبس یر چوبیت ایهدند. او که با عدشمینا به اتاق گاز روانه یقیداشتند  یکه نقص عضو ینش افرادیگز

خود بکشد. چون هنوز نوبت  ه را هم بایفتد و بقینده بود که بنما یزید و چیبندان لنگخیر یمس یرد، بر روکمیحمل 

خم یکه توبیبر پشتم فرود آمد و نگهبان در حال ایهدرنگ ضربیاش شتافتم. بیاریدرنگ به ه بود بدون دیمن نرس

ش با یپ قهید چند دقز میکه مرا کتک  ین نگهبانینجاست که همیور اآخود بازگردم. شگفت یرد دستور داد به جاکمی

 م.یندار یاصال حس همکار «خوکها»به ما گفته بود که ما  یزیآمخیلحن توب

 م.یکن یآب را جاگذار یهام تا لولهیزده پرداختخین یت، به کندن زمیبا حرارت دو درجه فارنها یبار هم، در جنگلکی

وک خاد کله یه و سرخ. چهره او مرا ب لوآگوشت یهامد با گونهآ یف شده بودم. سرکارگریضع یروزها از نظر بدننآدر 

س کردم ساکت مرا ورانداز کرد. احسا یستاد. مدتایهگزند یسرماآن  گرم و نرم او در یهادستکش یانداخت. نگاهم رو

 اد.دمی زان کارم را نشانین خود میم بود و ایرا که کنده بودم جلو یرا مقدار خاکین من است زیدر کم یهمانند شکارچ

نم با کمیموخت! وادارت آف، تمام مدت مواظبت بودم! کار کردن را به تو خواهم یخوک کث»ادش بلند شد یرناگهان ف

. خوک ایهت کار نکردیسم! هرگز در زندگر می! دو روزه حسابت را یریوان بمیک حیو مثل  ین را بکنیت زمیهادندان

 «؟ تاجر؟یف، چه کاره بودیکث

شتنم ک ید او را براید تهدی. اما باین ، چه صدیک نیب از سرم گذشته بود چه آ، ت نداشتیم اهمیز برایچ چیگر هید

 و چشم در چشمش دوختم. آدمستیرو راست انیرفتم. از اگمی یجد
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 «ک پزشک متخصص.یـ  ک پزشک بودمیمن »

 «.ایهکرد یب مردم را خالیندم که جبمی؟ شرط ی؟ پزشک بودیچ»

حرف  یادیشدم ز اما متوجه «ردم.کمیافت نیهم از مردم در یردم و پولکمیر کا یاتفاقا من در درمانگاه دولت»

. و دیوبن کیزد مرا به زم ایهوانگان نعر یکه مثل د یمن انداخت و در حال ین ضمن نگهبان خودش را رویام. در همزده

 ادها چه گفت.یاد ندارم ضمن فریگر به ید

ک ی یحت انستتومیکه خشم و نفرت  دیآیمش یپ ینشان دهم لحظاتنست که یا یین داستان جزیان ایمراد من از ب

 در ن.آ ر نهفته دریقن، بلکه از تحآاز  یدرد ناش یامیرحیخشم و نفرت نه تنها از ب -زاندیز برانگیمسخ شده را ن یزندان

آنکه  یند. بکمی یمن داور یگوش دهم که بر من و زندگ ید به سخنان مردیرا باید، زیلحظه خون به سرم دوآن 

 ،ف کردمیخود تعر یزندان یرفقا یداستان را برا ید اعتراف کنم: وقتیکه )با یبداند، مردآن  از یزین چیترکوچک

به  یا حتر مارستان من، او یب ییبود که پرستار درمانگاه سرپا یپست و وحش قدرآنبه من دست داد(  ایهکودکان آرامش 

 اد.دمیاتاق انتظار راه ن

و  عاشقانه ینکه به ماجراهای، او به علت اانستدمیون من یکه در گروه ما بود، خود را مد ییتانه کاپوخوشبخ

دراز به  یها یروادهیبه هنگام پش یدا کرده بود. او ماجراهایبه من عالقه پ ادمدمیش گوش یخانوادگ یهایگرفتار

  رد.کمیف یم تعریسمت محل کار برا

من  او از پسآن  کاوانه، در او نفوذ کردم. ازروان یت او داشتم و با پندهایکه از شخص یاشتمن با شناخت او و با برد

 من یکنار خودش برا ییف نخست صف جایاز پنج رد یکیمن ارزش داشت. او بارها در  ین خود برایسپاسگزار بود و ا

ه هنوز ک ید صبح زود زمانیبود. ما با ت لطف اوین نهاید و اشمیست و هشتاد نفر یاشت که معموال شامل دودمینگه 

ستند یصف با یعقب یهافیر برسند و در ردینکه ممکن بود دیم. همه از ایستادیایصف مه ش بود بیهوا گرگ و م

 خر صفآز ارا  آنانو  آمدیمارشد  یاز داشتند، کاپویند نیناخوشا یم کارهانجاا یبرا یافراده را اگر بیوحشت داشتند، ز

ا، د. کاپوهبپردازن یدشوار یکارها هژ یو به و یگریس، به کار دآشنانگهبانان ن ید به سرپرستین افراد بایو اد یزگمیبر

 کنند یرند و یردند زرنگکمی یرا که سع یدند تا مچ کسانیزگمیف نخست بریاز را از پنج ردین افراد مورد نیهم ا یگاه

 دن بهیرس ده شده را تاین برگزیردند و مجرمکمیرام آلگد جانانه،  ز با چندیها را نرند، همه اعتراض ها و التماسیبگ

 دند.یواندمیاد و کتک یمحل کار با فر
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ن شده یضمت یجا -سوده بودمآن برنامه ها یل با من داشت از اد به درد یازیگروهم ن یکه کاپو یمن، تا زمان

رد دپا  آماسان از یهم مانند همه زندان اشت. منز دین یگریاز دین رفاقت امتیبود. اما ا من در کنار او یافتخار

م را یم زانوهاانستتومی ید که به سختشمیده یکش آنچنانم یورم کرده بود و پوست پا یم به حدیدم. پاهایشکمی

 یبگر جورام را نبندم. ایهام را بپوشم، ناچار بودم بند کفشیهاکرده کفش آماس ینکه بتوانم با پاهایا یحرکت دهم. برا

ه بود، برهنآن  از یمیمن که ن یرو پاهانیفت. از ار میم نیم به پایهام بپوشم، چون کفشانستتونمیاشتم هم دمی

ب یترت این هاره سرمازده و متورم بود و بومان همیز پر از برف بود. که صد البته پاهایم نیهاس و کفشیاره خوهم

ان مرتبا ینجه زنداید. در نتشمیده از برف یم پوشیهادراز کفش یهاییمایپم دردناک بود. در راهیاشتدمیه برکمیهرگا

 یاتنها بر  ین ستون گوشتیوقت انآافتادند. یهم م یدر حرکت بودند، رو آنانکه در پشت سر  یدند و افرادیغزلمی

 یرباتضقنداق تفنگ خود رد و با کمینگهبان درنگ ن ین مواردیستاد. در چنیا یتر ،از حرکت باز مشیک لحظه و نه بی

تر مجبور صف بود، کم یشان در جلویکه جا یاست کسان یعید. طبیزانیخمیرا بر  آنانو  آوردیان وارد میزندانکر یبه پ

وقت شدردناک بدوند. باز هم من خو یدن به صف، با پاهایرس ینبود برا یازیجه نیستند و در نتیبودند از حرکت بازا

 ردم.کمیرام حرکت آ یهاصف و با گام یجناب کاپو شده بودم، در ابتدایژه عالیشک ونکه پز یبودم به علت ا

م سوپ ناهار یم، به هنگام تقسآورد یکه در حقش به جا م یمن به خاطر خدمت یالم جمع بود که کاپویضمنا خ

تر شیپ ن کاپو کهیخت. ایرمینخود هم در کاسه ام  ید و مقدارز میگ ید، چمچه را به ته دیسر مینوبت به من  یوقت

رد که کمیام با او شکراب بود زمزمه انهیاد که در گوش سرکارگر که مدمیشهامت به خرج  قدرآن یافسر ارتش بود، حت

نجات  مرا یرفت، اما به هر حال زندگگمیها دستم را نفیتعر این هت کهستم. درست اس یخوب ییارگر استثنامن ک

 کار به یراب یاد(. روز بعد از مشاجره من با سرکارگر، مرا پنهاندمیبود که جانم را نجات  یاز چند مورد یکیاد )دمی

 فرستاد. یگریگروه د

فراهم  ما یبرا یالتیط کار تسهیردند دست کم در محکمیردند و تالش کمی یدردهم بودند که با ما هم یسرکارگران

 ورند.آ

ادند. دمیانجام  ن برابر ما کاریتر، چنددر مدت کم یک کارگر عادیدند که ر کمی یادآوریز هماره ین آنانن حال یبا ا

ن مقدار را یصد گرم نبود )که غالبا ما کمتر از ایس یگر روزید یه نان کارگران عادید که سهمانستندمی آنانا  یآ اما

که ما  یروان یر چنان فشاریز یوردند، که کارگران عادخمیق نیار رقیتر سوپ بسیم لین یم( و روزیاشتدمیافت یدر

 یگرید یهاا به اردوگاهیکه  ییهاخانوادهـ  میردکمیافت نیدر یمان خبریهام، نبودند که از خانوادهیبدان محکوم بود
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د به مرگ یمرتبا هر روز و هر ساعت تهد یگاز روانه شده بودند، که کارگران عاد یاهاتاقدرنگ به یا بیفرستاده شده و 

که  یاگر شما هم در همان مدت زمان کوتاه»ک سرکارگر گفتم، یو به  دمابار به خود جرات دکی یمن حت دند.شمین

ن یدن ایسرکارگر با شن «دم.شمیل یتان قایبرا ید احترام فراوانیاد گرفتیمغز را  یاد گرفتم، جراحیرا  یسازمن راه

 زد. یحرف پوزخند

1دفاع» یزم ضروریه دوم بود مکانمرحل ین نشانه مرضیتر، که مهمیاحساسیب فت. رفته رفته ر میبه شمار  «از خود 

ر ید، حفظ جان و حفظ ساز میک مساله دور ی ی، روهاجانیعواطف و هها و همه د، و همه تالششمیت سست یواقع

ند، یوگمید که شمیده یدند، شنشمیان چونان گله از محل کار به اردوگاه بازگردانده یزندان یدوستان. شامگاهان وقت

 «گر هم گذشت.یک روز دیخوب »

د، وضع یردگمیزنده ماندن همراه بود موجب  یبه تالش برااز دائم یکه با ن یفشار چنانآنبرد،  یان پتومی یخوبه ب

 یکاودر روان ایهنیموزش و زمآافت کند. چند نفر از همکاران من در اردوگاه که  ینییان به سطح پایزندان یروح

ع ک نو یبازگشت به  یبه معنا «یروواپس»فتند، گمیان اردوگاه سخن یان زندانیدر م «یروواپس»تند، اغلب از داش

 ند.یبمیش را در خواب یهاها و خواستهآرزو ی، زندانایهن مرحلیاست. در چن ییابتدا یهنذ یزندگ

دند. چون یدمیرا به خواب  یگرم، خوب گار و حمامی، سینیریدند؟ نان، شیدمی ییهاان اغلب چه نوع خوابیزندان

د بود یها مفخواب نیدن ایدا  یآ هنکیرد. اکمیتظاهر  ا یرو ن رو به شکلید، از اشمیه نآوردبر  یداریها در عالم بآرزون یا

 ت وبا توهماآن  ناکو تضاد وحشت یاردوگاه یت زندگیدار شدن با واقعید پس از بیبا یاست، زندان یگریا نه بحث دی

 د.یردگمی یاروی، روایرو یهاانیهذ

ا ید و گوز میان از خواب جستم. او به شدت دست و پا یاز زندان یکی قرقرک شب با ینم که چگونه کمیهرگز فراموش ن

ا یدند یدمیترسناک  یهاکه خواب یژه نسبت به کسانیکه هماره، به و آنجا  شده بود. از یدچار کابوس وحشتناک

فت او را ر میدار کنم، اما ناگهان دستم را که یچاره را از خواب بیحس ترحم داشتم، خواستم مرد ب فتند،گمیان یهذ

دم یقت رسین حقای هلحظه بآن  دهم، وحشت کردم. و درانجام  واستمخمیکه  یدم، چون از عملیتکان دهد پس کش

انه آگاهانرامون ما باشد و من یپ یاردوگاه یت زندگیواقع یو گزندگ یاند به تلختونمیهر چند هولناک  یچ خوابیکه ه

 بازگردانم. یزندگآن  واستم او را بهخمی

                                                
1- Self - Defense  



 29 

ک ی یآرزوردند، بمیرنج آن  ان ازیت صفر بود و زندانیت و کمیفیکه از نظر ک یناکاف یبود که به علت غذا یعیطب

دار ید با هم به دییایاشت. حال بدمیان را هماره مشغول یشده بود که ذهن زندان یاصل ییزه ابتدایخوب، غر یغذا

د نه موایدرنگ در زمیست. بین آنانهم مراقب  یکند و اتفاقا کسیم که در حال کار کردن هستند، بهم نزدیبرو یانیزندان

خواهش دل ید غذایرسپمی، ردکمیکه داخل گودال کار  یگریاز د یک زندانیردند کمیشروع به گپ زدن  ییغذا

 یآزاد روز یردند، صورت غذاکمیگر رد و بدل یکدیند بپزند با انستتومیرا که  ییستور غذاهادآن  ست. و پس ازیچ

 یهاکاشانهه و ب دور از بند رها شوند ایهندیآکه در  یردند، روزکمی آمادهند در ذهن آمدیمگر گرد هم یخود را که بار د

خبر دهن  ایها شمار یله واژه رمز یکه ناگهان به وسنیا اردند تکمیل صحبت یصبه تف قدرآنخود بازگردند. درباره غذا 

 «.دینگهبان سر رس»د که: یسر میبه دهن به ما 

 وت یبا کم یرا اشتباه است جهاز هاضمه خود را تا حدودی. زمانستدمیمن هماره صحبت درباره غذا را خطرناک 

ها گونه صحبتنای هم، گرچیک کنیذ تحریو لذمزه خوش ین خو گرفته است، با مجسم کردن غذاهاییار پایت بسیفیک

 ست.یاز خطر ن ید خالیبدون ترد یاست که از نظر جسم یزودگذر است، اما تصور یروانآرامش  کیهمراه با 

ن آ ه برن بوده، عالویشیق و همان تکه کوچک نان پیار رقیما شامل سوپ بس ییره روزانه غذایدر اواخر دوره زندان، ج

تکه  کیا یمت، یک ورقه نازک کالباس ارزان قیا ی، یست گرم کره نباتیم که شامل بیز داشتین یاضاف اصطالحه ره بیج

ز نظر ه این نوع تغذیرد. اکمیر ییق که نوعش روزانه تغیرق یک قاشق مربایا ی، یعیر طبیعسل غ یا کمیر، یکوچک پن

رض سرما در مع یم و در ضمن هماره با لباس ناکافیدر کمیهم  یکه ما کار سخت بدن ژهیسنده بود، به وکامال ناب یکالر

هم نیااز  رک اردوگاه در بستر بمانندت یژه بودند و اجازه داشتند به جایر مراقبت ویکه ز یمارانیم. وضع بیهم بود

 زتر بود.یانگاسف

تنش کرده ه ب دهنم که لباس ژیآمدیمدر  ید و ما به شکل اسکلتشمیب آمان بدن یچرب یهاهیال ن یآخر یوقت

د یها ناپدچهیجه ماهیرد و در نتکمین خود را هضم ییم. بدن ما پروتیودبمیمان ل رفتن بدنید شاهد تحلیباشند، با

مردند. یم یگریپس از د یکیجامعه کوچک ما  ینداشت. اعضا یستادگیا یبرا ییروین یگر بدنیو حاال د دند.شمی

 آند. با یدر خانه خودمان خواهد خواب ین شتر کیست و این بار نوبت کیم اییم بگویانستتومیک از ما استادانه یهر 

ق بود. در یما کامال دق یهاینیبشیم. و پیناختشمی یگر عالئم مرگ را بخوبیم، دیکه شاهدش بود یریمرگ و م همه

که طبق برنامه روزانه و شب هنگام  «حاال نوبت اوست»ا ی «.دیینخواهد پا یریاو د»م، یردکمیگر زمزمه یکدیگوش 

ن بدن، که یاا یآ است؟ آمدهم که چه بر سرمان یردکمیم فکر یدیدمیانمان را یم و تن عریجستیخود را م یهاشپش
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م پشت یم. توده عظیستین یم گوشت انسانیک توده عظیاز  یجز مشت یزیگر چیست بدن ماست؟ ما دیش نیب یجسد

وسد و فاسد پمیآن  از یکه هر روز بخش ایهم، تودایهوار جا داده شدله، گیگل یهاخاردار که در کلبه یهامیس

 گر جان ندارد.یرا دیود زشمی

 نیاد و ادمیآزار  ان رایوار مغز زنداندن خورهیشیخواه انددل یخوراک و غذاهاه شدم که چگونه ب ادآورین یش از ایپ

 ید پید بتوانیرد. شاکمیش اشغال یکاریاز ب ایها در هر لحظر  یهر زندان آگاهن فکر ذهن یر بود. ایناپذکار اجتناب

ع ر واقداق ین اشتیم، و ایبخور ینسبتا خوب یگر غذایم که بار دیبود یز در حسرت روزین ما نیرومندترین ید که حتیببر

م از یدیشیاندیجز غذا نم یزیبه چآن  که در یدون بشر یزندگآن  بود که یروز یبه خاطر خود خوراک نبود بلکه برا

 هم فرو بپاشد.

 یدهارا که نابودکننده روح است و تضا یتعارض ذهنآن  اند، مشکل بتوانندرا تجربه نکرده ین مراحلیکه چن یکسان

ا تنه یکرد، معنا خواهندن هرگز درک نیچنهم آنانرا تجربه کرده است، مجسم کنند.  یکه گرسنگ یاراده مرد یروین

ت م ساعت استراحیست. ما تنها نیا ده صبح داشتن چیم یگوش به سوت اعالم ساعت نه و نستادن و کندن گودال و یا

ات از کر ه ب آناناشت؟( دمیوجود  یکه اصال نانیردند )در صورتکمیع یره نان ما را توزین ساعت جیم و در ایداشت

ب یمان را در جتکه نان یگرمو با دلم یدیرسپمیدند و ما مرتبا ساعت را یرسپمیرفتار ما  یسرکارگر راجع به چگونگ

م و یرفتگمیکش در دست با انگستان سرمازده و بدون دست ییبهاز گرانیچونان چ راآنم، ابتدا یردکمیپالتو لمس 

ب یدر ج راآناراده باز هم  یرویذره نن یآخر م، و سرانجام بایذاشتگمیدهان ه و ب میندکمی راآناز  ایهبعد تک

شدم  ادآوری نچهآ همه یاند به معناتومی یکسا  یآ م.یرا نگه دارآن  گاهم که تا شامیستبمیمان یو با خود پ میذاردگمی

 ببرد؟ یپ

ز یان ناچک تکه نیآن  ا کم کم خوردنیباره خوردن و کی یکه برا یاژهیو یهاوهیبودن ش معنایا بیما در مورد با معنا 

 ان دو نوعیانان زندید. در مشمیبار به ما داده کی یاواخر دوره زندان و تنها روز بود که در ین نانیم، ایردکمیصحبت 

رد د یاز داشت. هم زندانیکار دو امت این هره نان در همان لحظه نخست. کیخوردن ج یکیطرز تفکر وجود داشت. 

 برد/از دست راآنشکل  ینا هکه بنیاد و هم ادمین یکوتاه تسک یمدت یبار در روز براکیرا دست کم  یگرسنگ

وردند و خمیدفعات ه ردند و بکمیم یره خود را تقسیج یکه گروهنیگر ایرد. دو دکمیره حفظ یا کمبود جیو  یاحتمال

 وستم.یپ آنانادند. که من سرانجام به صف دمیهم ارائه  یل مختلفیدال 
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ش یده دم گرگ و میپرا خواب ما در سیود. زب یداریساعت ب یاردوگاه یساعت زندگ 24ها در ن لحظهیناکتروحشت

ردند و کمین جدا یریش یهاایرو مفرط و یده از خستگییرحمانه از خواب زایردند. ما را بکمیبا نواختن سه سوت پاره 

فرو آن  ردکرده خود را  آماسدردناک و  یم پاهایانستتومیس خود که به ندرت یخ یهاد با کفشین زمان بود که بایا رد

 م.یم کشمکش کنیرب

 کیبند کفش بود.  یم به جایاز بستن کفش با س ید که ناششمیده یهم شن ییقرقرهامعمول و  یالبته غرولندها

 ناختم. شمی یشجاع و باوقار آدمدم که او را به عنوان یرا شن یه کسیگر یروز صبح صدا

ش کوچک شده بود و یش که برایاهرا پس از کشمکش فراوان با کفشیست زیرگمین مرد چونان کودکان یا

ن یچن برهنه در برف راه برود من در یبگنجاند، مجبور شده بود با پاهاآن  اش را درکرده آماس یپاها انستتونمی

لذت  تشافراوان از ذر  یم و با اشتهاآوردیب در میره نانم را از جیفتم، جیامیآرامش  یکم یناکلحظات وحشت

 جستم.یم

از  در ما یجنس یهاند که چرا معموال اشتکمیاحتماال روشن  ،دنیشیمختلف اند یوسته به غذاهایو پ ،هیتغذ یبد

مردانه در  یهاد در اردوگاهیشناس بابود که روان یرین تنها تفسی، این ضربه روحین رفته بود. به جز اثرات نخستیب

ر د یادند، مانند ارتش، انحراف جنسدمیل یرا مردان تشکآن  یکه اعضا یساتیده، که برعکس همه تاسین پدیمورد ا

که ینداشت، در حال یل جنسیبه مسا یدر خواب هم توجه یحت یرد. زندانکمیکم بود، توجه  یاردوگاه کار اجبار

 رد.کمی یاو در عالم خواب تجل یاحساسات ناکام مانده و عال

ن هدف یکه با ا یزیشان، نسبت به هر چجان ییو تالش در رها یبدو یک زندگیور شدن در ان با غوطهیاکثر زندان

ن مساله را در یاند. من اشده یاد که چگونه از احساسات و عواطف تهدمین نشان یتوجه بودند و ا ینداشت، ب یوندیپ

1وابسته به داخاوا یبه اردوگاه تسیآشوانتقالم از  ن از ن تریبود. ا یرد حامل دو هزار زندانبمیکه ما را  یافتم. ترنیدر 

ذشت که من گمی یابانیم. ترن از خیذشتگمین یقطار و یهاگاهستیاز ا یکیمه شب بود که از یذشت. نگمین یو

 کرده بودم. یسپر آنجا اسارت گرفته شوم دره نکه بیش از ایام را، در واقع تا پیاز زندگ یاریبس یهاسال

 یک گروه، تنها برایکه یجا داده شده بود در حال یزندان تن 50دار بود، لهیدو روزنه کوچک م یدر کوپه ما که دارا

که  یروزنه جمع شدند. کسانآن  ستند کنارایهها به که مجبور بودند ساعتیکف کوپه جا داشتند، بق یچمباتمه زدن رو

زادگاهم نگاه سر همه به  یهمراه با ترس از البال ینگاهمیهم با ن دند و منیشکمیپنجه پا سرک  یگرد پنجره بودند رو

                                                

اوار یشهر - 1 ار یخ محل اردویك مونینزد ا ،یاول یایدر ب ار اجب ان ه یک  تلر .)برگرداننده(یدر زم
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 یا دو هفته از عمرمان باقیک یش از یموتهوزن در حرکت بود و ب یم قطار ما به سویردکمیکه فکر آنجا  ردم. ازکمی

ها، ابانیردم من خکمیدر درونم بود که فکر  یزیک احساس غری. یم تا زندگیردکمیتر احساس مرگ شینبود، ب

نم، من شهر کمیبازگشته نگاه  یگریکه از جهان د ایهک مرده، مردیدگان یبا دام را یدوران کودک یهاها و خانهدانیم

-دمیابان را دینجا بود که خیستگاه را ترک کرد. و ایر ترن ایها تاخدم. پس از ساعتیدمیزده ک شهر جنیرا مثل 

داد یشان رویبرا یسفر نیرا پشت سر گذارده بودند و چن یاردوگاه یها زندگکه سال ین خودمان را! جواناناابیخ

 ام تمنیهایسلول ردم، به همکمیالتماس  آنانره شده بودند. به یها خابانیفت با عشق از روزنه به خر میبه شمار  یبزرگ

لحظه آن  بفهمانم که در آنانردم به کمیک لحظه شهر را نگاه کنم. تالش یستم و تنها یروزنه با یردم بگذارند جلوکمی

 دارد. ییم چه معنایروزنه براآن  نگاه کردن از

؟ خوب، پس ایهنجا گذراندیهمه عمرت را در ا ییبگو یواهخمی»خند پاسخ دادند: شیو ر یادبیم را با بیتقاضا

 «!ایهدید یها را به اندازه کافیدنید

1یفرهنگ یخمود»ک نوع یمعموال در اردوگاه  است ید داشت: سنه البته دو استثنا وجوین زمید. در اشمیمشاهده  «

عات یه شایها بر پافت، به طور عمده بحثر میاست یوسته سخن از سیم در همه اردوگاه پیانم بگوتومیبا ین. تقریو د

ت ینه وضعیکه در زم یعاتیواند. معموال شادمیشه یرد و به سرعت در سراسر اردوگاه رکمیدرز  ایهعه از گوشیبود. شا

رد و در ذهن همه کمیگل  یگریپس از د یکیبه سرعت عات ین گونه شایبود. اض یفت ضد و نقیامیارتش رواج 

افراد خوش  یع جنگ که از سویان سریان درباره پاید زندانیمواقع، ام یارید. بسشمیان موجب جنگ اعصاب یزندان

ن بودند که یبن خوشماراین بینداشتند و ا یدیگر امیان دیاز زندان ید. برخشمی یدیع شده بود مبدل به نومین شایب

 انداختند.یچنگ م آدماعصاب  یرو

د. ژرفا و ینجگمیداشت که در تصور  آنانت یمیاز صم یرفت، نشانگمیان که با سرعت جان یزندان یق مذهبیعال

اد، دمیار ر قر یر تاثین رابطه سخت انسان را زیکه در ا  آنچه اشت.دمیوا  یواردان را به شگفتاغلب تازه یمذهب یروین

ژه یوقفل شده  ونیکام یکیا در تاری، ایهان از خود ابداع کرده بودند و در گوشه کلبیبود که زندان یدعاها و مراسم مذهب

ه م بیه بودژنده خود منجمد شد یهاکه در جامه ی، خسته و گرسنه در حالایهان که ما را از محل کار دور افتادیچهارپا

 ند.آوردیم یرداند، به جاگمیاردوگاه باز 

                                                
1- Cultural Hibernation 
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ر یم ومبتال شدند. درصد مرگ  یمارین بای هان بیبا همه زندانیع شد و تقریفوس شایت 1945در زمستان و بهار سال 

 ادند باال بود. دمیکه توان داشتند به کار خود ادامه آنجا  د تایف که بایافراد ضع

 یهااز نشانه یاپاره. ید داشت و نه مراقبتوجو ییکرده بودند، نامناسب بود. نه دارو یماران را بستریکه ب ییجا

 یبرا یگریز غذا )که خطر دینسبت به مقدار ناچ یرقابل کنترل حتیغ ییاشتهایند بود، بیار ناخوشایبس یماریب

ر یگان دامنین مورد هذیجمله بودند. بدترآن  ان ازیناک سرسام و هذوحشت یهافت( و حملهر میش به شمار یزندگ

 یهاواژه انستتونمیحال آن  واست دعا بخواند. اما درخمیرد در حال مرگ است و کمینم شد، که فکر از دوستا یکی

دار یتر شب را بشیم بیکه دچار سرسام نشونیا یم برایدیوشکمیان یگر از زندانید یاریابد. من و بسیمناسب دعا را ب

 یتاببه نوشتن ک آغازکنم. سرانجام  آمادهدر ذهن خود  را ییهایم سخنرانتوانستردم تا کمیها تالش م. ساعتیبمان

 یکاغذ پاره یو رو یسینووه کوتاهیرا به ش یدیکل یهان بار واژهیگم کرده بودم. ا تسیآشو ییکردم که در اتاق گندزدا

 نوشتم.

 و با یعاد یبودم که هرگز در زندگ یزیبار شاهد چکید. شمیل یر اردوگاه تشکدمیهم جلسات بحث عل یگاهگه

ک جلسه احضار روح بود. سرپرست پزشکان اردوگاه که ین یده بودم و ایک بود، ندیم نزداق حرفهینکه به عالیا

ن جلسه حضور یان بود( از من هم دعوت کرده بود در ایاز زندان یکیاست )و خود  یتخصصم روان پزشک انستدمی

در  بودند که آمدهرد گمید. تعداد کشمیل یتشک یان بسترمار یاو در بخش ب ین جلسه در اتاق کوچک خصوصیابم. ای

 د.شمیده ید یهم از بخش بهدار ی، برخالف قانون، افسرآنانان یم

 یرو ال نوشتن داشته باشدینکه خیاردوگاه بدون ا یبا خواندن دعا، شروع به احضار روح کرد. منش ینجا مردیدر ا

 وانستتنکه رابط نینکه جلسه به علت ایقه بعد )پس از ایرش بود. ده دقد هم برابیک برگ کاغذ سفین نشسته بود و یزم

ه خواند «VAE.V»واژه  یکاغذ رسم کرد که به روشن یرو یطوطخمیآراه ب یکند( مداد منش ربا روح ارتباط برقرا

 را که به «Vae-victis» یهاواژهآن  ش ازین هرگز پیاموخته بود و همچنین نیهرگز الت ید گفته شد که منششمی

ن نون بدوده باشد و اکیتر شنشیها را پن واژهیبار اکید یده من او بایده بود. به عقیبر مغلوب است را نشن یوا یمعنا

 ان جنگیما و در پا یآزادش از یماه پن جلسه چندیاو( بازگشته بود، ا آگاهر ناخوادیاورد به روح )ضمیاد بینکه به یا

 ل شد.یتشک

ن بود که در یم، امکان ایبود یبدو یو جسم یذهن یک زندگیمحکوم به  یدر اردوگاه کار اجبار نکه مایبا وجود ا

عادت کرده بودند،  یفکرانه پربارروشن یک زندگیکه به  ید افراد حساسیم. شایور شدز غوطهین یمعنو یزندگ یژرفا



 34 

 یدرون یگران به زندگیتر از دند( اما کمداشت یفیظر ین عده اغلب ساختمان بدنیردند )ابمیگران رنج یتر از دشیب

بازگردند. تنها به  یمعنو یآزادپربار خود و به  یدرون یناک به زندگط وحشتیند از محانستتومی آناند. یرس بیآس آنان

از ف و ناتوان بهتر یان ضعیاز زندان ایهد عدشمیده یشکار برد که اغلب دآن راز ای هب یان پتومیل است که ین دلیهم

خودم روشن شود، ناچارم به  یکه مساله برانیا یند. براآوردیدوام م یاردوگاه یرومند بودند در برابر زندگیکه ن یکسان

 یاده به سویم پیش که ناچار بودیسحرگاهان گرگ و مآن  تان بازگو کنم که درید برایخود بازگردم. بگذار یتجارب شخص

 افتاد. یم چه اتفاقیمحل کارمان برو

-سه-دو-چپ چهار!-هس-دو-چهار! چپ-هس-ود-گروه، قدم رو! چپ»د: شمیاد فرمانده صادر یمان قدم رو با فرفر

 یند. وقتز میها در گوش من زنگ ن واژهیهنوز هم ا «ها برداشته!کاله چهار! نفر اول حرکت، چپ و چپ و چپ و چپ!

 چارهیبد. یچرخیما م یچرخان رو یهام و نورافکنیتداده شد، ما از دروازه اردوگاه گذش «ها برداشته!کاله»فرمان 

ده یش کشیهاگوش یم، کالهش را رویمان را به سر بگذارکه اجازه داده شود کالهنیش از ایعلت سرما پبه  که یکس

 بود.

 یم و تویفتر می یبزرگ سکندر یهاسنگ ید روشمیکه از اردوگاه منشعب  ایهدر امتداد جاد یکیما در تار

ش یما را به پ دند و با قنداق تفنگز میاد یردند، سرمان فرکمی یکه ما را همراه یم نگهبانانیدیغزلمیبزرگ  یهالگودا

چ یرفتند. هگمیق خود را یرف یند درست راه بروند بازوانستتونمیکرده بود و  آماسشان یکه پاها یاندند. کسانر می

ر دکه کنار من بود، دهانش را  یذاشت. مردگمین یحرف زدن باق یبرا یرا سوز سرما حالید، زشمیده نیشن یسخن

دند! یدمین وضع یاگر همسران ما، ما را در ا»ده بود فرو برده و ناگهان در گوشم زمزمه کرد: یاش که باال کشقهی

 «.خبر نداشته باشند دیآ یمکه به سر ما  ییدر اردوگاهشان بهتر از ما باشد و از بال آناندوارم وضع یام

م، بارها از یوردخمی یها سکندرخی یلومترها مسافت را رویکه کیاد همسرم انداخت. در حالیقم مرا به یسخنان رف

زان یم، افتان و خیاندر میش یم و به پیردکمین بلند یزم یگر را از رویدکیم، یردکمیاستفاده  لیحاگر به عنوان یکدی

 شد.یاندیک به همسر خود میم، که هر یانستدمیاما هر دو م. ییبگو ینکه سخنیم، بدون ایدر حرکت بود

ر یگیرنگ سحر در پس توده ابرها جا یبهگل ییش در حال افول بود و روشنایهاکه ستاره آسمانبه  یگاهگه

سخ ردم. او به من پاکمیمرموزش مجسم  یرکیرد. او را با زکمیر همسرم را رها نیکردم. اما ذهنم تصوید، نگاه مشمی

آن  در قت داشته باشد و چه نداشته باشد نگاه اویدم. چه حقیدمیبخش و رکش را نانیاد، لبخند او و نگاه اطمدمی

 ال برخاستن داشت.یبود که خ یدیتر از خورشلحظه درخشان
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ند و ابه شکل ترانه سروده یاریبس یرا که شعرا یقتیام حقین بار در زندگینخست یدر من شکفت: برا ایهشیاند

ن و یتریقت، که عشق عالین حقیدم. ایاند، دان داشتهیب ییت نهامبه عنوان حک راآنز یار نیشمندان بسیاند

 ه و باورشیکه شعر بشر و اند ین رازیتربزرگ ینجا بود که به معنای. و در اآنست یآرزواست که بشر در  یهدفن یتریینها

 گر همهیکه د یبردم که چگونه بشر ی. پاز راه عشق و در عشق است بشر ییرهاافتم، یشکار سازد، دست آد یبشر با

کوتاه، به  ایهلحظ یشد، ولو برایندیو عشق ب یاند به خوشبختتومین جهان از دست داده، هنوز یزش را در ایچ

مل عکل اش را به شیدرون یازهایاند نتونمیند و کمیکه خال کامل را تجربه  یطیشد. بشر در شرایاندیمعشوقش م

مندانه افتن و شر یراست ایهویش را به شیهاکه رنجینست که در حالیا دیآیمکه از او بر  ید تنها کاریابراز نما یمثبت

ش دارد که از معشوق ایهمندانه عاشقاندن به معشوق و تجسم خاطرات شرافتیشیاند از راه اندتومیند، کمیتحمل 

 یهاشهیدفرشتگان در ان»بردم.  یها پن واژهیا یام بود که به معنا یار در زندگن بینخست یخود را خشنود گرداند. برا

 «ان غرقند.یپا یو ب یمند ابدشکوه

ا د و همه را بیدو آنان یش افتادند نگهبان به سویکه پشت سر او بودند رو یرفت و کسان یسکندر یمن مرد یجلو

 .چند لحظه پاره شد یم برایهاشهیشالق زد و رشته اند

و با  ازگشتمان را فراموش کردم و به جهان خود بیافت و وجود زندانیگر راه خود را بازیم بار دیهاشهیاند یاما به زود

 .دماخ دکرد و من به او پاس ییهاکردم و او به من پاسخ داد، او هم پرسش ییهامعشوقم به گفتگو پرداختم: از او پرسش

به  یسبر شدند تا ابزار کار منایک سرازیدرون کلبه تاره م. همه با شتاب بیده بودیما به محل کارمان رس «ست!یا»

 برداشت. یا کلنگیل یب یورند. هر زندانآچنگ 

کلنگ  بسته با فشارخین یم. زمیش وارد شدیک در گودال روز پیدرنگ هر یما ب «د؟ید بجنبیانتونمیها؟ شما خوک»

 ان خاموش و مغزشان کرخت شده بود.یداند. زنز میاشت و نوک کلنگ جرقه دمیشکاف بر 

ز را یک چیاصال همسرم زنده است. من تنها ا  یآ هاز ذهنم گذشت ک ایهشیچنان متوجه همسرم بود. اندذهن من هم

ر دژرف خود را  یود و معنار میق از جسم معشوق هم بس فراتر شکه عنیاآن  ام وموختهآجا نیکه در ا مانستدمی

ا ید ا نباشد، مرده باشیند که معشوق حاضر باشد کمین یگر فرقیبد. حال دیامیو در درون او شخص  یمعنو یهست

 ندارد. یتیگر اهمین دیزنده، ا

 ین امر نداشتم. )در دوران زندگای هببردن  یپ یهم برا یچ راهیا نه، و هیهمسرم زنده است  مانستدمینمن 

 یتیم اهمیلحظه براآن  ن مساله دریم( اما ایپست کن ایهم نامیانستتومی م و نهیاشتدمیافت یدر ایه، نه نامیاردوگاه
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ر معشوقم یم و تصویهاشهیعشق من، اند یرویبر ن انستتونمیز یچ چیرا هیقت را بفهمم، زینداشتم حق یازینداشت. ن

د و شمیم گسسته نیهاشهیهمسرم مرده است، باز هم اند مانستدمیزمان آن  . اگر درآوردوارد  یر بگذارد و خللیتاث

بر قلبت  یود. )مرا چون مهربمیچنان درخشنده و خشنودکننده من هم یذهن یدم و گفتگویشیاندیچنان به او مهم

 رومندست که مرگ.(یبزن، عشق همان اندازه ن

ذشته و به گزد یخود از حال بگر یهست یو فقر روح یشانیرد تا از خال پرکمیکمک  یبه زندان یدرون یت زندگیتقو

 پناه برد.

مار به ش ییجز یعیرد، که اغلب مهم هم نبودند بلکه وقاکمیر یگذشت س یدادهایل او در روی، تخیآزادبه هنگام 

که یلرفتند. در حاگمیبه خود  یبیات عجینها خصوآد و یخشبمیدادها شکوه یروآن  فتند. ذهن دلتنگ او، بهر می

د. شمیرد و متاثر کمینفوذ آن  اق دریشان با حسرت و اشتداشت روح یادیفاصله ز هانآان و وجودشان با یجهان زندان

ها را روشن ردم، چراغکمیپارتمانم را باز آ یفتم، در ورودر میام خانه یرفتم و به سوگمی یال، اتوبوسیمن در عالم خ

ها خود ن خاطرهیفت و ار میش یات پیین جزیتا ا یشه ما حتی، اندادمدمید پاسخ شمیکه  ییهاردم، به تلفنکمی

 زد.یه برانگیما را تا حد گر انستتومی

ن یرد. و در چنکمیش تجربه یش از پیز بیعت را نیهنر و طب ییباید، زشمیتر ژرف یزندان یدرون یهمچنان که زندگ

 یرد. اگر کسکمیاموش ز فر یناک خود را نت هولیوضع یحت ینها گاهآ یدر اثر لمس واقع یبود که زندان ایهمرحل

گن دار کوچک والهیم یهاما از پنجره یهاده بود که چگونه نگاهیا دیبه اردوگاه باوار تسیآشوما را در سفر از  یهاچهره

رد کمید، هرگز باور نیلعبمی ید با چه حرص و ولعیرخشدمی آفتابشان را که در یهاسالزبورگ و قله یهازندان کوه

 طرد به خایا شاین عامل و یاند. با وجود ارا از دست داده یآزادو  ید به زندگیاست که همه ام یمردانن آ ها ازن چهرهیا

 م.یدشمیم، سحر یجدا مانده بودآن  ها ازعت که مدتیطب ییبایما با زآن 

رد کمیر او کار قش را که در کنایتوجه رف یک زندانینمونه  یم. برایدشمیعت یطب ییبایز گاه مسحور زیدر اردوگاه ن

 یرد. )چنانکه در نقاشکمیا جلب یباوار یهابرافراشته جنگل درختان قد ید از البالیبه منظره فرونشستن خورش

1رنگ معروف دورربآ  اده شده است(دنشان  

                                                

ان - 1 اك بزرگ آلم ام و حک ، رس اش ، نق اش یدورر آلبرشت ا حدودیاو در ع یاست. نق الت ت  یفرزند واقعاست. او  یبدو ین قدرت و اص

انس است.  رنس
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 که در کفیروز غروب، وقتکیم. یبنا کرده بود یسازع اسلحهیکارخانه وسآن  بود که ما در وسط ین همان جنگلیا

د ان با شتاب وار یاز زندان یکیمان بود م و کاسه سوپ در دستیت خسته بودینهایمان در حال استراحت و بیهاکلبه

 یهام ابر یرون از کلبه رفتیبه ب یم. وقتیبا را تماشا کنید زیم و غروب خورشین رژه برویکلبه شد و از ما خواست به زم

ان جشکل و رنگ بود  یوسته در حال باژگونیکه پ ییبا ابرها آسماند و پهنه یرخشدمیم که در غرب یدیانبوه را د

ا درخشان ر  آسمانن، یب گرفته زمآ یهااد، گودالدمیر رنگ یین تغیآتشبه سرخ  یپوالد یبآرفت. ابرها از گمی

 داشت. یبین منظره باشکوه، تضاد عجیزده ما در برابر اغم یگل یهارد و کلبهکمیمنعکس 

 «باشد! انستتومیبا یجهان چقدر ز»: گفت یگریان به دیاز زندان یکی یه خاموشپس از چند لحظ

بود،  یسرمان هم خاکستر یباال  آسمانبود.  یده دم خاکستریم. سپیردکمیها کار بار هم همه ما در گودالکی

که به  ییهاژندهآن  با یزندان یرفقا یهاچهره یبود، حت یدم خاکستریدمیرنگ سحر دهیپر ییروشناهم که در  یبرف

ل یم دلد در تالش بودیا شایبا همسرم در گفتگو بودم،  ید. من باز هم در خاموشیسر میبه نظر  یتن داشتند، خاکستر

 ابم.یام را دریجیم را و مرگ تدریهارنج

د. ز یخمیها را شکافته و بر یرگیک، احساس کردم روحم تینسبت به مرگ نزد زیآماعتراض خشونتن یآخر در

رسشم پرا در پاسخ به  «بله»روزمندانه یپ یندا ییاوج گرفت و از جا یمعنیهوده و بیجهان بآن  احساس کردم روحم از

لبه روشن شد. ک ییدر کلبه روستا یدورها چراغآن  لحظه درآن  دم. دریوجود دارد، شن ییهدف غا نشیآفردر ا یآ هک

 دن گرفت.یدرخش یکیدر تار یبود و نور یا در افق برپایز، باواریگاندم غمدهیان سپی، در مینقاش یچونان تابلو

مسرم گر با هیبار دکیرم کرد. یتحق آنجا  کافتم. نگهبان به هنگام عبور ازشمین منجمد را با کلنگ یها زمساعت

م را یهادستانم لمسش کنم، تومیردم کمیتر احساس شیفتم، بگمیتر با او سخن شیرابطه برقرار کردم. هر چه ب

 ر هماندستاده بود، یبود و در کنار من ا آنجا  رومند بود، اویار نیرم. احساسم بسیش را در دستم بگیهام و دستیبگشا

 ا به منیوگ یکه از گودال کنده بودم، نشست و با نگاه یتوده خاک یمد و در برابرم روآفرود  یدر خاموش ایهلحظه پرند

 ره شد.یخ

ن دارد که شخص ه آب یگر بستگین دیهنر وجود دارد؟ ا یک اردوگاه کار اجباریدر ا  یآ اد کردم.ی ن از هنریش از ایپ

مکت یردند، چند نکمی یرا خال ایهاشتند. موقتا کلبدمیمان بپا یکاباره برا ینوع یگاهرا هنر بنامد. گه یزیچه چ

که در اردوگاه از  یگاه، کساند. شامشمیاجرا آن  یرو ردند و برنامهکمیخ یا به هم میادند دمیرا کنار هم قرار  یچوب
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دور افتاده  یکار اردوگاه را به مقصد کارگاهانجام  یکه مجبور نبودند برا یکاپوها و کارگران -برخوردار بودند یازاتیامت

 سپارند. یراموشز را به دست فیند و همه چیخندند و بگرند و بیند که بگوآمدیمند. آمدیمگرد  آنجا  در -ترک کنند

ها به منظور برنامه این هد. همشمیده یدر مورد اردوگاه گنجان ییهاهیو کنا یها ترانه، شعر، فکاهن نوع برنامهیدر ا

مه موثر بود ه هیدر روح ایهانداز ه ها بییآن گردهمیم. ایردکمیم و فراموش هم یز را فراموش کنین بود که ما همه چیا

دن یده ادند بدمیشان را از دست یه غذایکه سهم یروزانه و با وجود یبا وجود خستگ یان معمولیاز زندان ایهکه عد

 ند.آمدیمها برنامه

رداختند که پول پمیکاران مانینه سوپ را پیره سوپ ما را  )هزیکه ج یصرف نهار، وقت یم ساعت استراحت برایدر ن

م. به محض یروکارخانه ناتمام ب یاهاتاقاز  یکیم به ید، اجازه داشتادندمیردند( در محل کار کمینآن  هم خرج یادیز

ک یم، یردکمیکه با ولع سوپ را مزه مزه  ید. وقتشمیق داده یک چمچه پر، سوپ رقیهر نفر ه ، بآنجا ورودمان به

م و به او قول یدشمیذت ، سرشار از لآوازدن یواند. ما با شنخمی ییایتالیا یایفت و آرر می یک تغار چوبی یباال  یزندان

 راه داشت!که نخود هم هم یسوپ یعنیگ یم سوپ ته دیگ به او بدهیگر سوپ از ته دیک چمچه دیم یاددمی

مان لبیسق کردن هم یکف زدن و تشو یماند، بلکه برایاجر نمیار ما بکمیح و سرگریدر اردوگاه نه تنها به خاطر تفر

)و  لب کنمن کاپوها را در اردوگاه جیتررحمیم نظر موافق بانستتومیب ین ترتای هردند. مثال من خودم بکمیرا چرب 

د. شمیده ینام «کشآدم یکاپو»شمار  یل بین کاپو به دال ینداشتم(. ا آنانبه توجه  یازیچه خوشبخت بودم که هرگز ن

ن جمع سه احضار ارواح دعوت شوم. هماگر بار به جلیافتم که دی راآنک روز غروب افتخار یداد.  یگونه رونیداستان ا

 دهآمگرد  آنجا  ز درین یاز بخش بهدار یتر افسریرقانونیک پزشک اردوگاه بودند و از همه غینزد ین که رفقایشیپ

 یور تلقآا ننگیاز اشعارش را که در اردوگاه مشهور  یکیکش تصادفا وارد اتاق شد و از او خواسته شد آدم یبودند. کاپو

 ییهان نمونهو شروع به خواند آوردب در یمش را از جیدرنگ تقویرا بی، زخواهندنبود دوبار از او ب یازیخواند. ند بشمی

د یشا د وید بیآسلبم را گاز گرفتم که  آنقدرنکه نخندم یا یاش برااز اشعار عاشقانه یکیاز هنرش کرد. ضمن خواندن 

ه محکوم ید به عنوان تنبشمیاگر بنا  یش زدم، حتیبرا یکه کف طوالن آنجا  م را نجات داد. ازی، زندگین خودمهاریهم

ودم و همان بن کاپو کار کرده ای هک روز در گرویآن  ش ازیدا کرده بود. من بیم نجات پیدم زندگشمیبه کار در گروه او 

د یمف انستتومیناخت خود مرا ش یه خوبیکش از زاوآدم یکه کاپونیبود، به هر حال ا یهفتاد پشتم کاف یروز براکی

 دم.ز میتر کف شیجان هرچه بین با هیواقع شود، بنابرا
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کار  ر نوعکه ه یر واقعیرا تاثیبود. ز یکار مضحک یدر اردوگاه تا حدود یهر گونه کار هنر یریگی، پیالبته به طور کل

 یه زندگنیشیو پ یکار هنر یه از اجرابود ک یذاشت، به علت تضادگمیان یوابسته به هنر بود بر زندان  آنچه ای یهنر

که  یقین شب از خواب عمی. در انمکمیفراموش ن تسیآشوواست. هرگز شب دوم ورودم را به خمیور اردوگاه بر آزجر 

ک یزدنکلبه ما  یدار شدم. زندانبان ارشد کلبه ما در اتاقش که به ورودیب یقیموس یمفرط بود با نوا یاز خستگ یناش

جا را  واندند. ناگهان سکوت همهخمیمبتذل  یهاگآهن یاز مست یناش یهابا عربده آنانا کرده بود. و به پ یبود جشن

ود که با وج ییاستثنا یهاگآهننواخت، یز تانگو را میانگار غمیبس گآهنک ی یولونیشب و یکیفرا گرفت و در دل تار

ست و یروز بنآرا یرد، زکمیناله آن  هم همراه جود منست و ویرگمیولون یبودن ارزش خود را حفظ کرده بود. و یمیقد

د صد چند یر بود که شایاس تسیآشواز اردوگاه  یگریشخص در قسمت دآن  ان بود.یاز زندان یکی ین بهار زندگیچهارم

 یکس خصشآن  م.ینداشت یک، ما به او دسترسین فاصله نزدین حال و با ایلومتر با ما فاصله داشت. با ایک کیا یمتر و 

 جز همسرم نبود.

ت هم وجود داش یش هنرینما یکه در اردوگاه کار اجبارنیدن ایاند از شنها نبودهن زندانیکه در ا ید کسانیشا

ز نوع ابود که در اردوگاه حاکم بود. البته  یو مزاح یه شوخیاست، روح یه شگفتیتر ماشیب  آنچه زده شوند، اماشگفت

روح بود که در  یهاگر از اسلحهید یکی یاشت. شوخدمیذهن ما را به خود مشغول  ایهقیدقا یه یم و تنها چند ثانیمال

 فت.ر میمبارزه به خاطر حفظ جان به کار 

ط سخت یاند انسان را از شراتومیدر ساخت بشر،  یگریز دیش از هر چیب یده شده است که شوخید یبه خوب

ده ه بویچند ثان ینکه برایزد، ولو ایها برخیها و زشتیابر هرگونه سختببخشد تا در بر  یموجود جدا سازد و به او توان

رد. یرا فرا گ یطبعاد دهم چگونه شوخیرد کمیکار  یاز دوستانم که در کنار من در ساختمان یکیم به توانستباشد. من 

باشد  یدادیدرباره روآن  هیم، که درون مایبساز یحیک داستان تفریم روزانه دست کم یریم بگیشنهاد کردم تصمیبه او پ

 یبار سعکیبود.  یمارستان بزرگیفتد. دوست من جراح، و معاون بیما اتفاق ب یآزادروز پس از  کیکه ممکن است 

)به  در کند. در محل ساختمانه را از سر ب یاردوگاه یکردم او را بخندانم و گفتم که چگونه ممکن است عادات زندگ

 م. یتر کار کنعیرد که سرکمیق یتشو «دیبجنب د،یبجنب»اد، ی( سرکارگر ما را با فرمدآیمه بازرس کمیژه هنگایو

، یهست یحساس یکه مشغول عمل جراح یو روز یردگمین خود باز یشیمارستان پیتو به ب یروز»دوستم گفتم، ه ب

د، یبجنب» ادیاح ارشد را با فرود و ورود جر شمیمارستان با شتاب وارد یود و ناگهان سرکارگر بشمیدر اتاق عمل باز 

 «ارد.دمیاعالم  «د!یبجنب
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ام دعوت ردند که به شکمیرا مجسم  یاختند. مثال شبسمی ندهیآ هدربار  یجالب یهاز داستانیان نیر زندانیسا یگاه

به »مچه را نند که چکمیزبان التماس یوند به مشمی ییرایبا سوپ پذ ینند که کجا هستند و وقتکمیاند، فراموش شده

 نخود هم داشته باشد. یو سوپ بده تا مقدار «گ بزنیته د

و به  یمزگو خوش یه شوخ طبعیجاد روحیا ین تالش که برایرد، ایستن را فراگیند هنر زکمیتالش  یانسان وقت

کار  دوگاهدر ار  ین شگرد را حتیود. اشمی یزیانگود شگرد شگفتر میرامون خود به کار یپ یستیط زیخاطر تحمل شرا

کرد گاز است. ه عملیست مطلب را بشکافم: رنج انسان شبا ان بکار برد. بهترتومیوسته یهم با وجود رنج پ یاجبار

 پر از گاز تاق راام، اتاق هر قدر هم که بزرگ باشد، تلمبه یبکن یاز گاز را با تلمبه وارد اتاق خال ینیکه اگر مقدار معانچن

روح  ادین رنج چه کم و چه زیاتاق خواهد رساند. بنابرا یو به طور کامل به همه قسمت ها سانکی راآنخواهد کرد. و 

 است. یرنج بشر کامال نسب «زانیم»ان گفت که تومیرو نیخواهد داد. از اآزار  او را آگاهر یبشر و ضم

ثال ها گردد. به طور میاندمان شیترموجب بزرگ یزیار ناچیداد بسیان گفت که ممکن است روتومیل ین دلیبه هم

نم. ما همه کمیتان بازگو یکه وابسته به داخاوا بود رخ داد، برا یبه اردوگاه تسیآشورا که هنگام سفرمان از  ایهواقع

تر شیدانوب بود ب یکه بر رو یک شدن به پلیش ما با نزدیم که مقصد ما، اردوگاه موتهورن باشد. تشوینگران بود

ا ر  ین حوادثیکه چن یپل بگذرد. کسان ید از رویرفتن به موتهوزن با یفتند ترن براگمیتجربه ما  با یرا رفقاید. زشمی

ز ادند ترن ید یقتو آنانان در ترن بر پا کردند تصور کنند، یرا که زندان ایهشادمان یکوبیانند پاتونمیاند، هرگز دهیند

 ناختند.شمیرفت سر از پا ناردوگاه داخاوا  یبه سو «تنها»پل نگذشت و در عوض  یرو

ا بتواند بود تهر نفر ن یافتاد؟ جا بسنده برا یو اما به هنگام ورودمان به اردوگاه پس از دو روز و سه شب سفر چه اتفاق

که  یاهپار  یرهایحص یز به نوبت روین یکمم. عده یستیم همه راه را بایند. اکثر ما مجبور بودین بنشیزم یچمباتمه رو

ان یه از زندانکمین خبر مهیم نخستیکه وارد اردوگاه شد یس بود چمباتمه زده بودند. موقعیان خینداناز ادرار ز 

رد و نه دا یسوز آدمنفر بود( نه کوره  2500آن  تینسبتا کوچک )جمع هاردوگا این هن بود کیم ایدیتر شنخوردهسال

د تا همراه شمیظر د منتید، بلکه باشمیاتاق گاز فرستاده نما به یکه از پا افتاد مستق یکه شخص یمعن این هاتاق گاز! ب

نگهبان ارشد  یآرزوم. ییایبخش موجب شد که سردماغ بن خبر مسرتیفرستاده شود. هم تسیآشوماران( به ی)گروه ب

ر در کا «یدود کش» تسیآشوم که مانند یمنتقل شده بود یوست، ما به سرعت به محلیقت پیبه حق تسیآشوکلبه ما در 

 م.یردکمی یو لودگ یدر انتظارمان بود، شوخ ندهیآکه در چند ساعت  ینبود. با وجود همه مشقات
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م تا فرد یماندیمنتظر م قدرآند در باران و باد سرد ین ما بایاز ما کم بود. بنابرا یکین را شمردند، یواردما تازه یوقت

جا حضور نیبه خواب رفته بود. در ا یافتند که از شدت خستگی ایهرا در کلب ین زندانید. سرانجام اشمیدا یشده پگم

که از یر حالدروقت صبح روز بعد یشب و تا دنآم تمام یکه ناچار بود یمعن این هشد. ب یهیل به مانور تنبیاب تبدیو غ

 این هبا همم. یستیباز با یم، خسته از سفر دراز در فضایده شده بودیکش بآسرما منجمد و از باران مانند موش 

 بود. یهم راه دراز تسیآشووجود نداشت و تا  ین اردوگاه دودکشیکه در انیم از ایار خشنود بودیها بسیناراحت

بودن همه  یبروز بود که به نسنآم. و یدیذشتند، دگمیکه از مقابل کارگاه ما ین را در حالیاز محکوم ایهدست یروز

رت حس آنانم. با اندوه به وضع یغبطه خورد آناننسبتا منظم و خوب  یو زندگ انیزندانآن  م. ما بهیبرد یها پرنج

انه تشک جداگ ـ مسواک، ماهوت پاک کن، تشک آناننا یقیرند، یند مرتبا حمام بگانستتومیم که مطمئنا یوردخمی

ا یاند هرفتند که زندگمیا دست کم خبر یاشتند. دمیافت یشان خود دریو پست ماهانه داشتند که از خو ـ هر نفر یبرا

 م.یزها محروم بودیچ این هها بود که از همنه. اما همه ما مدت

 یآرزوم، یردبمی کار کنند حسرت ایهدیبروند و در محل سرپوش ایهشانس را داشتند به کارخان این هک یما به کسان

ان یدر م یود. حتر میهم  نیش از ایب یحت ینسب یزان خوشبختیکند. م یاریشکل بخت با او  این هبود که ب یهر کس

ران گیشان بدتر از دبود که وضع ییها بودم( واحدهانآاز  یکی)که من خود عضو رون اردوگاه بودندیکه در ب یهاگروه

زند و ل بیب را بین سراشیک زمی ،دوازده ساعت در گل و شل یم که مجبور نبود روزیردبمیرشک  یبه مرد یبود. ما حت

د. ما اد که اغلب کشنده هم بودمین کارها رخ یهمانجام  نیها حتر حادثهشیرا بیکند. ز یرا خال آهنخط  یهاگودال

کار  خود را به یژه سنتیقه ویها سرکارگر سلر گروهیم. در سایشو یرفتند تا به تب راضگمیرا در اردوگاه به مرگ 

ده و کر  یاریکه بخت با ما نید از اشمین مساله موجب ید، که خود همز میرفت و به کارگران چپ و راست کتک گمی

بار، از بخت بد در کیرد. من بمیبه مار پناه  ید که انسان چگونه از افعینیبمیم. یستین یر فرمان چنان سرکارگریز

 ریژآ( من متمرکز بود یژه روین مدت سرکارگر تمام توجهش به وی. اگر پس از دو ساعت کار )در ادماافت یچنان گروه

وباره دکار ما را  آغاز یدند براشمیمجبور ن آنانبود و کار را متوقف نکرده بود و  امدهینبه صدا در  ییحمله هوا

مل دند حدر حال مرگ بو یاز شدت خستگ را که یا افرادیکه مردگان  ییهاتابوتآن  از یکید مرا با یکنند، با یبندگروه

 یهبتچه مو یتیدر چنان وضع ریآژ یاند تصور کند که صداتونمیکس چیند. هرداندگمیردند، به اردوگاه باز کمی

 اندتونمیز ینود نشمیان را یزنگ پا یلحظات خطرناک صدان یآخر باز هم که درک بوکسیم ید بگویبا یاست. حت

 ژه احساس کند.یلحظه وآن  مرا در آرامش 
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د یستر باش از رفتن به بیکه پنیم. به طور نمونه از ایر بودد، سپاسگزاشمیکه در حق ما  ین لطفیتردر برابر کوچک

دون بد با تن برهنه در کلبه یرا بایند نبود، زیکار چندان خوشانای هم. گرچیم خوشحال بودیشتکمیمان را یهاشپش

ر دبه صدا  ییحمله هوا ریآژکار نین ایم. اما اگر در حیردکمی یکشبود شپش زانیآول یکه از سقفش هم قند یبخار

دار یشب ب یهامهید تا نیماند بایرا اگر کارمان ناتمام میم، زیدشمیردند سپاسگزار کمیها را خاموش نو چراغ آمدیمن

 م.یماندیم

 «از رنج ییرها»را آن  که شوپنهاوراد. چناندمیما ه ب یمنف یخوشحال ینوع یاردوگاه یزندگ ییجز یهایخوش

 یوزاد دارم ر یار کم بود. به یزش بسینوع ناچ یحت یمثبت واقع یهایبود. خوش یبه طور نسبن هم ینامد و تازه همیم

و لحظه دگذشته، من تنها  یهااز هفته یاریبردم که در بس یپ یم را رسم کردم و پس از بررسیهایاز خوش ایهترازنام

ه باد یر زم، به من اجازه دادند پس از انتظایشتگمیاز کارگاه باز یبود که وقت یبار، روزکیام. بخش را تجربه کردهلذت

 یگگ بزر یپشت د آشپزاد. دمیمان را یهارهی...... جف آشپز یستم که زندانیبا یخانه اردوگاه بروم و در صفآشپز

هره بود که به چ یآشپزخت. او تنها یرمیک چمچه سوپ ید شمیش رد یکه از جلو یاده بود. در کاسه هر زندانتسیا

 هاد، بدون توجه بدمیسان سوپ کیکه به همه  یآشپزتنها  رد،کمیخت، نگاه نیرمیشان سوپ که در کاسه یانیانزند

 ینیب زمیس آنانبه که نای هرد، نکمیسان رفتار کیخود هم  یهایا همشهریبا دوستان  یست. حتیک یکه زنداننای

 ق.ین سوپ رقیریبدهد و به سا

ست که یکنم. ک یدند، داورشمیل یض قایادند و تبعدمیت یخود اهم یکه به رفقا یانیندانواهم درباره ز خمیمن ن

اول  شان مطرح است، در درجهیبرا یا زندگیا زود مساله مرگ یر یکه د یطیخود را در شرا یرا که رفقا یبتواند مرد

 هه با صداقت مطلق از خود بپرسد ککنیرا ندارد، مگر ا ین داوریکس حق چنچیهد، مالمت کند. هدمیت قرار یاهم

 ؟ردکمین نیود، چنبمیشخص آن  یاگر او هم به جاا  یآ

ک ینفر  کیاز اردوگاه(  ییها پس از رهامدت یعنیخود بازگشتم ) یعاد یگر به زندگیکه بار دنیها پس از امدت

 یاتده و مات و مبهوت به مالقیدراز کششان یکه در بسترها یانیاز زندان ییهانشانم داد که عکس یمجله مصور هفتگ

 «ست؟یناک نناک، وحشتره ترسیخ یهان نگاهیا ایآ»د یره شده بودند چاپ کرده بود. او پرسیخ

گذشته جان گرفت: ساعت پنج صبح.  یگر زندگیلحظه بار دآن  نبردم و چون در یرا به منظورش پیز «چرا؟»دم، یپرس

م که یما هفتاد نفر بودـ  ده بودمیدراز کش یگل ایهدر کلب یبستر سخت چوب یروش بود. من یرون هنوز هوا گرگ و میب

ن ناچار یچنم، همینبود یگاریب یمجبور به ترک اردوگاه برا ندهیآ هم و تا چند هفتیض بودید، ما مرشمیاز ما مراقبت 
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مان )که ره روزانهیم و منتظر جیو چرت بزن میدر کلبه دراز بکش ایهروز در گوش یم همهیانستتومیما  ـ میم رژه بروینبود

م، با وجود یها چه قدر خشنود بوداین هم. با همیتر( باشتر و با مقدار کمیبکآادند( و سوپ )دمیتر ماران کمیالبته به ب

 مان هدربدن یم تا گرمایده شده بودیکنار هم چ یکه به شکل کتاب یم. موقعیخشنود بود یناک زندگط وحشتیشرا

م، سوت یمان را بدون ضرورت حرکت دهک انگشتی یم حتیواستخمیم که نیحال بودیتنبل و ب قدرآننرود و 

ند، آمد یماب گرد یحضور و غ یگشتند و برایک شبانه بازمیکه به کش یدانینگهبانان را از م یادهایخراش و فرگوش

 م.یدینشمی

درون ه بده از برف بود یکه پوش ایهق خسته و وازدی، رفآوردم در به شدت باز شد و توفان برف به داخل کلبه هجو

 نشست. ایهرفت و چند لحظ یسکندر

را به درون  ایهگانیم بید، ما حق نداشتشمیان کنترل یکه تعداد زندان یرون بازگرداند. وقتیاما نگهبان ارشد او را به ب

اتفاق  این هاس ترحم کردم و چه قدر خوشحال بودم کلحظه من چه قدر نسبت به او احسآن  م. دریکلبه خود راه ده

ماال دو ن چرت بزنم! دو روز استراحت در بخش که احتامار یم در بسترم در بخش بانستتومیفتاد و در عوض یمن ن یبرا

 بخش بود!یید، چون فرشته رهاشمید یگر هم تمدیروز د

 یشان از زندگیه براکمیر ذهنم جان گرفت. هنگاها ددن عکسیتان بازگو کردم با دیکه برا یداستان یهمه

د یها گذشته شانای هفتم. از همیامیناک نها هم وحشتقدر آنها را دند که چرا عکسیام سخن گفتم فهمیاردوگاه

 ها هم ناخشنود نبودند.قدر آناند، را تجربه کرده یاردوگاه یکه زندگ یکسان

ه رپرست با شتاب بن پزشک سین حیک شبانه کردند. در همیمامور کش ماران مرایروز چهارم استراحتم در بخش ب

داوطلب شوم.  یپزشک یکارها یداشت برا یفوسیماران تیکه ب یگریمد و از من خواست در اردوگاه دآدرون کلبه 

 م گرفتمینشدند(، تصم یک از همکارانم حاضر به همکاری چیکه ه یم )و با وجودیمصرانه رفقا یبرخالف اندرزها

مردم یم یخواهم مرد. اما اگر در بخش بهدار یزوده شند، بکمیکه از من  یگاریبا ب مانستدمیرا یداوطلب شوم. ز

رم، در دا یم کمک کنم هدفیک پزشک به رفقاید اگر به عنوان یتردیردم بکمیرد. فکر کمیدا یپ ییدست کم مرگم معنا

 ردم.کمیرا دوا ن یمردم، دردیم یمصرفیرانجام به عنوان کارگر با سی ادمدمیرا ادامه  ینبات یکه اگر زندگیحال

ه ستور دادبه طور محرمانه د ی. اما افسر مامور بخش بهداریتا چهار تا بود نه فداکار دو کار از نظر من حساب دونیا

 قدرآند. ما یآبه عمل  «مراقبت»فوس اردوگاه شده بودند یکه داوطلب بخش ت یماریاز دو پزشک ب یستیبود که با

 ش بماند.دست یرو یدو پزشک دو جسد اضاف ید به جایرستمیم که افسر یف شده بودیضع
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ما  یمان نداشت برایمیصم یا رفقایزنده ماندن خود  با ینآ یکه ارتباط یزیشدم که هر چ ادآورین یش از ایپ

ن هدف گرفتار بود یچنان در چنگال اآن  دت فر ید. شخصشمین هدف )بقا( یا ید فدایز بایرا همه چیارزش بود، زیب

د، از یشکمیر عالمت سوال یا دست کم زید و یاو را تهد یهاارزشکه همه  یخود را تا حد یکه شخص تعادل فکر

اش را در هم شکسته و او را به ادند، تا ارادهدمین ییبشر و عظمت او بها یگر به زندگیکه د یاد. در جهاندمیدست 

ذره ن یآخر از او بکنند و ایهگونه استفاد، که ابتدا همهیزیرن برنامهی. )با اآوردنابود شدن در  یابر  یییصورت ش

1خود شخص»ط، سرانجام ین شرایرا در ایش را از او بستانند(. زیروین  رد.بمیرنج  هاارزشاز گم شدن  «

ا حفظ کند، ر د عزت نفس خود یوشکمیرد و نکمی، مبارزه نهاارزشن رفتن یبا از ب یاگر انسان در اردوگاه کار اجبار

از دست  ـ تبرخوردار اس یشخص یو ارزش یدرون یآزادمغز است و از  یکه دارا یانسانـ  احساس انسان بودن را

هر لحظه  ان رایرد. زندانکمیسقوط  یوانیح یاو تا حد زندگ یم مردم و هستید از توده عظشمی یاد. و تنها بخشدمی

د و یشیاندیکه نه م یهم جدا از هم مانند رمه گوسفندان یهمه را با هم و گاه یماندند، گاهینان گله مک سو چویبه 

 مه سو چهاربودند از ه آشنادادن ر آزا شکنجه و یهاوهیکه با همه ش یاز خود دارد. گروه کوچک اما خطرناک ایهنه اراد

ان اندند. و ما گوسفندر میادها و لگدها و ضربات به جلو و عقب یفر وسته بایرمه را پ آناندند. ییاپمیان را یندانز میچش

 م.یرآکف ه ب یریبخور و نم یم و چگونه غذایزیم. چگونه از چنگال سگان هار بگریدیشیاندیز میتنها به دو چ

ان راه ینداان زنیم به میدیوشکمیز یک از ما نیوند، هر شمیکه مظلومانه در وسط رمه جمع  یدرست مانند گوسفندان

م. یر امان بوددر حرکت بودند د یکه در دو سو و عقب و جلو ستون گوشت یب از ضربات نگهبانانیترت این هرا بیم. زیابی

 یالشم در مرکز جمع بودن تیم، ساده تر بگویماندیاز را داشت که از سوز سرما محفوظ مین امتیدر مرکز جمع بودن ا

ن یم به موجب قوانیردکمیگر تالش یم. اما در مواقع دیاددمیانجام  وارنیا ما ماشکار ر نیزنده ماندن و ا یبود برا

 م.یها را نکنم جلب توجه اس. اسیدیوشکمیم. ما هماره ید نباشیحفظ جان در معرض د یاردوگاه و برا یاجبار

 یکه ممکنست زندگ م. تجربه نشان داده استیدور بمانه ت بیالزم بود از جمع یهم ممکن و حت یالبته مواقع

ها همه حواس ین اجتماعیرا در چنیبشود، ز یمدت کوتاه یاجتماع ولو براآن  ز انسان ازی، منجر به گریاجتماع اجبار

ش تنها یهاشهیداشت با خود و اند آرزو یهند. زنداندمیانجام  است که تک تک افراد در هر لحظه یمتوجه هر کار

ه ورد. پس از انتقال به اصطالح به )اردوگاه استراحت(، بخمیبودن را  یمنزو شه حسرت با خود بودن ویبماند. هم

که  ییردم و جاکمیکه من کار  ییجا یعنی، یتنها باشم. پشت کلبه گل ایهقیافتاد که من بتوانم پنج دقیندرت اتفاق م

                                                
1- Personal Ego 
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خارج جدا  یایه که اردوگاه را از دنخاردار دو جدار میدر کنار س ایهمار بدحال جا داده بودند، در گوشیب 50در حدود 

ر و شاخه درخت برپا کرده بودند تا چند جسد را یبا چند ت یک چادر موقتی آنجا  را سراغ داشتم. در ییاخت، جاسمی

 .ر هر روزه در اردوگاه(یجا دهند )مرگ و مآن  در

آن  یرو یکاریمواقع ب داشت، که من در ید و درپوش چوبشمی یب منتهآ یهاهم بود که به لوله یمحور

اطه شده خاردار اح یم هایاز س ایها که با شبکیباوار یسرسبز دورنما یهاپر از گل و تپه یهایبینشستم و به سراشیم

احت یر و سیام سر خانهیدر مس یم در شمال و شمال شرقیهاشهیفتم و اندر میفرو ا یرو ردم. با حسرت درکمیبود، نگاه 

 دم.یدمین یزیر چرد، اما جز ابکمی

بانان رشته نگه یپا یرد. تنها صداکمید، ناراحتم نیوللمیها نآکه در کنارم بودند و شپش در  ییجسدها

 د شده بود، بهکه تازه وار  ییل گرفتن داروهایتحو یا برایواستند و خمیمرا  یا از بهداریرد. کمیم را پاره یهاشهیاند

ه یممار بود. سهیب پنجاهمصرف چند روز  ین بود که برایسپرآا ده قرض یشامل پنج ن داروها یا ـفتم. ر میام کلبه

. اما به ادمدمیم بود نصف قرص یشان وخکه حال یرفتم و به کسانگمیمارانم را یرفتم، نبض بگمیل یم را تحویداروها

 یذشته کسانگآن  نداشت، از ایهدیفا ادمدمیرا اگر هم ی. زادمدمیدند دارو نیشکمیها را نفسن  یآخر که یمارانیب

بود شان چندان هم بد نکه حال یمارانیب یدند. براشمیفت از دارو محروم ر میشان یبه بهبود یدیهم که هنوز ام

 شان دهم. یکه دلدارنینداشتم جز ا یزیچ

به آن  ردم، پس ازکمیدت ایماران را عیدم و بیشکمیف و خسته بودم، خودم را یار ضعیفوس بسیکه در اثر تنیبا ا

 فتم.ر میسرپوش محور  یمحل امن خودم رو

 یهاهان را در تودیمان، مقامات زندان، زندانیآزاداز ش یپ میرا نجات داد. ک ین محور جان سه زندانیتصادفا هم

ن ییااز محور پ ن منظوریا یواستند بروند. براخمیکرده و ن ایهکار عاقالن ین سه زندانیفرستادند و ایم به داخاوا میعظ

ب چگانه پرتاب یسرپوش نشسته و به باز یرام روآگناه و یب ایهافیهم با ق د نگهبانان در امان باشند. منیرفتند تا از د

سه نفر آن  درنگ بهیمردد ماندند و بعد رفتند و من ب ایهدن من لحظیم خاردار مشغول بودم. نگهبانان با دیشن به س

 ع شده است.گفتم که خطر رف

 سان راارزش بودن جان انیزان بیار دشوار است که بتوانند میاند، بسها نبودهن اردوگاهیکه در درون ا یکسان یبرا

رد، که کمیبشر را احساس  یبه هست یتوجهین بیا یجان شده بود، تنها زمانگر سختیکه د یدرک کنند. زندان

 دند.ادمیانتقال  یگریمار را به محل دیان بدمر 
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ر گیردوگاه دلومترها اغلب در توفان برف به ایرا کآن  دیان بایادند که زنداندمیجا  ییهایماران بدحال را در گاریب

ق ید دقیها باانداختند، چون فهرست اسمیم یمرد، باز هم او را در گاریش از حرکت میماران پیاز ب یکیبکشند. اگر 

بود، به  ایهشمار  ید که داراشمیل شمرده یدل این هک مرد بیت داشت. یکه اهمبود  یزیها تنها چود! فهرست نامبمی

ک ی یگا مرده، زند یشماره زنده باشد آن  ت نداشت کهیگر اهمین دیل به شماره شده بود. ایگر انسان تبدید ایهواژ

، چه نهفته بود؟ سرنوشتتش کمتر از شماره بود یاهم یکه حت یشماره و زندگآن  گر مطرح نبود. در پسی)شماره( د

 ایشان از باوارهم به عنوان پزشک همراه دند و منشمیگر حمل یکه به اردوگاه د یمارانیب یمرد. در گارآن  خ و نامیتار

 م.یفتر می یگریبه اردوگاه د

 قدرنآن جوا یماند. زندانید در همان اردوگاه میبود که اسم برادرش در فهرست نبود و به ناچار با یجوان یزندان

ح یرجرا گرفت که ت یمرد یدهد و برادر او جا را به او یگریمرد د یم گرفت جایالتماس کرد تا سرپرست اردوگاه تصم

را یسان بود. زآکار هم نای هود! البتبمی نقصید بیها بالحظه در همان اردوگاه بماند. اما فهرست اسمآن  اد دردمی

 د.شمی با هم جابجا یدو زندان این هشمار 

نوز ه بود، آمدهکه به سرمان  ییم، که پس از همه بالهایمان بودشدم ما صاحب بدن ادآورین یش از ایطور که پهمان

ورد خیمبه درد  یوشاند تنها زمانپمیبه نام لباس که اسکلت وجودمان را  ییهازها از جمله ژندهیه چیجان داشت و بق

 ند.انداختیماران میب یکه ما را در گار

 ا نه.یبود  تر از مال خودشانشان بهیهاا کفشینند پالتو یردند تا ببکمیرا سر تا پا ورانداز  ومنانمن یان ایزندان

دند و هنوز که هنوز زنده بو یخورده بود، اما کسان آنانان براسکلت یپا هرو م   آمدهسر ه ب آنانگذشته سرنوشت آن  از

گر ید آنانردند. کمیاستفاده  ردکمیکه مدت زنده ماندنشان را درازتر  ایهلید از هر وسیکار داشتند با یروین

شتر ین مسائل بیو ا ـ سرنوشت یبازـ  نگهبانان داشت یبه خلق و خو یان کامال بستگینبودند. رفتار زندان یاحساسات

 موجود اردوگاه.ط یرد تا شراکمیدور  یرا از احساس بشر آنان

وال ردند. من معمکمی یرویپآن  من بعدها از یتر رفقاشید بود و بیده بودم که مفیگزبر  اییمشخط تسیآشومن در 

وت ده بودند سکیحا از من نپرسیکه صر ییزهای، اما در مورد چادمدمیت صداقت پاسخ یها در نهابه همه گونه پرسش

 یحیگر توضیفتم )پزشک( و دگمیدند، یرسپمیام را . اگر حرفهادمدمیدند پاسخ یرسپمیردم. اگر سنم را کمی

 .ادمدمین
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 میتقس یمختلف یهاد به گروهیروز ما باآن  مد.آم، افسر اس. اس به محل رژه یبود تسیآشوکه در  ین صبحینخست

ن یها و از اکیسال داشتند، فلزکاران، مکان 40تر از که کم یسال داشتند، کسان 40ش از یکه ب یم. کسانیدشمی

ادند. دمی لیتشک یدید گروه جدیان بایاز زندان یا نه. و برخیم یفتق دار نندینه کردند تا ببیرا معاما آن  دست. پس از

 گر بایدنجا بار یم. در ایستادیم که دوباره به صف ایبرده شد یگریداده شده بودم، به کلبه د یجاآن  که من در یگروه

ه و ب بردند یگریگر ما را به کلبه دیبار دکیوستم. یپ یگریام به گروه کوچک ددر مورد سن و حرفه ییهاتوجه به پرسش

دم کالفه یدمی آشنانا ایهان عدیادامه داشت و من که خود را در م یکار تا مدتنیم کردند. ایتقس یمختلف یهاگروه

ه بت و من گرفانجام  نشین گزیم مفهوم نبود. سرانجام واپسیفتند که براگمیسخن  ییهاها به زباننآرا یبودم، ز

 ایهلبکن مدت زمان از یبا متوجه نشدند که من در این کلبه با من بودند! دوستان من تقریبازگشتم که در نخست یگروه

ماران یحمل ب یه گارکمیساز بودند. هنگالحظات سرنوشتآن  که مانستدمیدم. اما شمیگر انتقال داده یبه کلبه د

آن  در رایام( در فهرست بود، زشماره یعنیب داده شد، اسم من )یرد ترتبمی( را به مقصد )اردوگاه استراحت آنانکه 

ک یش یگاه باشد. چند هفته پرد که مقصد ما واقعا استراحتکمیکس باور نچیاز داشتند. اما هیمحل به چند پزشک ن

 یراکه ب یم کردند کساناعال یردند مقصد اتاق گاز است. وقتکمیفکر  صورت گرفت، همان بار هم همه ین انتقالیچن

درنگ داوطلب یب یحذف خواهد شد، هشتاد و دو نفر زندان یشان از صورت اسامک شبانه داوطلب شوند، اسمیکش

ها کیاکثر کش یماندند، برا یک شب باقیچنان در کشهمشد، اما هشتاد و دو نفر  یربع بعد انتقال منتفکیشدند. 

 بود. ندهیآز رو 15مرگ در  یبه معنا یکارن شبیا

 درکارست تا ایهچه حق انستدمین یشد. باز هم کس آمادهگاه استراحت یماران برایحمل ب یدوباره گارو اکنون 

ه به اردوگا ایاتاق گاز خواهد رفت و ه ب ـ دو هفته است یا تنها برایآ ـ افراد در حال مرگ بکار گرفته شود یروینن یآخر

 یروز پنهان کیربع به ده غروب  کی، پزشک سرپرست که به من لطف داشت ساعت سپار خواهد شدره یاستراحت واقع

و تا  یاسمت را از فهرست حذف کن یانتومیام که هنوز هم گفته یدر اتاق نگهبان»سر در گوشم گذاشت و گفت، 

 «.یم گرفتن وقت داریتصم یساعت ده شب هم برا

هم با دمیح یام که خود را بدست سرنوشت بسپارم. )ترجدهیسجه ر ینت این هنم و بکمین ین کاریاو گفتم چنه ب

 یی. دستم را در سکوت فشرد، گوانستدمیت را یواقع ییدوستانم بمانم( ترحم را در چشمانش خواندم، گو

 ود.بدر انتظارم  یدوست آنجا  ام بازگشتم. دربه کلبه یآرامبود. به  ینبود، بلکه از زندگ یزندگ یبرا یخداحافظ

 «؟یها برونآبا  یواهخمی یبراست»د، یاندوه پرسبا 
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 «ومر می، بله»

 ت کردم:یردم، وصکمی ید کاریکنم. باآرامش  دمیاشک در چشمانش حلقه زد و من کوش

او  اجع بهر ، به او بگو که هر روز و هر ساعت یدیگوش کن، اوتو! اگر به خانه نزد همسرم بازنگشتم و اگر تو او را د»

ه در ک یکه، با وجود مشقاتنیگر ایدوست دارم. سه د یش از هر کسیکه او را بنیگر ایادت باشد و دی ردم.کمیصحبت 

 «بها بوده است.ز و گرانیم عزیز برایش از هر چیام هماره بکرده یه با او زندگکمیاد مدت کی آمدهسرم ه نجا بیا

ه ب؟ یدا کردیت افتاده؟ همسرت را پیبرا یم چه اتفاقاتیکه با هم بود یبارن یآخر ؟ ازایه؟ زندییاوتو! حاال تو کجا

 ؟یتخیرمیواژه واژه و تو کودکانه اشک  یت مرا به خاطر بسپاریچگونه از تو خواستم وص یاد داری

گاه بود. تمقصد ما اتاق گاز نبود بلکه واقعا استراح ،در کار نبود یرنگین بار نیرا ترک کردم. اآنجا  صبح روز بعد

تر از رحمانهیده شدند که بیکش یز قحطیر مهمیزه ردند در اردوگاه ماندند و بکمیبت به ما احساس ترحم نس یکسان

ن یید را تعن کار سرنوشت خویشان را نجات دهند اما با ایدند زندگیکوش آنانور شده بود. نها حملهه آد ما بیاردوگاه جد

رد، کمی س کاریمالقات کردم. او که در اردوگاه در سمت پل یمیگاه قدرا از اردو  یمان، دوستیآزادها پس از کردند. ماه

ر د آنراشت که از توده جسدها کنده بودند و سرانجام گمی یک تکه گوشت مردار انسانیدر دنبال ه ب فت درگمی

 ه بودم.ترک کردرا  آنجا  اردوگاه را فرا گرفته بود و من به موقع یخوارآدمدا کرد. یبود پ آتش یکه رو ایهقابلم

ک مرد یبار کین قرار بود که یند؟ داستان از اکمیزنده ن آدمرا در ذهن  مرگ در تهرانت داستان ین وضعیا ایآ

 دیرا تهد ل که اوییکه عزرا آورداد بر یکار فرد. خدمتز میکارانش در باغ قدم از خدمت یکیبا  یرانیمند و مقتدر اثروت

زد، یهران بگرتن اسبش را به او بدهد تا او با شتاب به یزپاتریار از اربابش تقاضا کرد که تکده است. خدمتید ،کرده بود

اب به تهران تاخت. ارب یکار شتابان به سوغروب همان روز به تهران برسد. ارباب موافقت کرد، خدمت انستتومیاو 

اسخ پل ییعزرا «؟یو ترساند ید کردیمرا تهد کارچرا خدمت» دید و از او پرسیل را دییاش عزراهنگام بازگشت به خانه

نوز نم هیکه قرار بود که امشب او را در تهران ببیزده شدم که چرا در حالد نکردم، تنها شگفتیمن او را تهد»داد 

 «نجاست.یا

نه یزمن یدر ا آنانرومند یاحساس نه خاطر ن بیوحشت داشتند. و ا ایهنیدر هر زم یریگمیان اردوگاه از تصمیزندان

آن  د. ازیآد خوش یآش یپ آنچه کند بلکه بگذارد هر یبازآن  د بایکننده است و انسان نبانییبود که سرنوشت تع

م، یرفتگمی ییساآمات برقید تصمیبا یره و حاکم شده بود. گاهیچ یبر همه احساسات زندان یاحساسیگذشته، ب

م سرنوشت خود یاد تسلدمیح یترج یز زندانین ین لحظاتیدر چن یبود. اما حت یا زندگیکه متضمن مرگ  یماتیتصم
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ا یم به فرار کردن یمجبور بود تصم ید که زندانشمیر یگز چشمیش از هر چیب یوقت یریگمیز از هر نوع تصمیباشد. گر

 ی، او دچار شکنجه روحآمدیمق به حساب یار حساس بود و دقایکه مساله بس ین لحظاتیرد و در چنینکردن بگ

 ا نه؟یندازد و فرار کند یجان خود را به خطر با  یآ هماند کید. و مردد مشمی

ن یز فرصت ایاردوگاه کشانده شده، من ن یکینزده که جبهه جنگ ب یشدم. زمان ایهن شکنجیز دچار چنیمن خود ن

 نیفت و ار میاز اردوگاه  خارجه ماران بیدن بید ید برایاز همکارانم با یکین بود که یزم. داستان چنیرا داشتم که بگر

د در مور  یشکبهانه مشاوره پز ه ن زمان فرار کند و مرا هم با خود ببرد. او بیواست در اخمیبود. او  یت پزشکیک ماموری

از  یکیک متخصص داشت مرا از اردوگاه خارج سازد. قرار بود خارج اردوگاه یاز به مشورت با یش نیماریکه ب یماریب

ار م بیناچار شد یعلت مشکالت فنه ن دم بیما لباس و مدارک الزم را بدهد. در واپسه ب یخارج جنبش مقاومت یاعضا

 م.یتبا خود برداش یک کوله پشتیخراب و  ینیب زمیمت شمرده مقدار سیم. ما هم فرصت را غنیاردوگاه برگرده گر بید

 یگرید ه اردوگاهرا زنان را بیبود، ز یدوگاه خالن ار یم. ایرساند ایهدرون کلبه در راه ما خود را به اردوگاه زنان و ب

پا  ودست  خود یبرا ییهادا بود که زنان خرت و پرتیخته. پیز در هم ریفرستاده بودند. کلبه مثل بازار شام بود و همه چ

چند  .جمله بودآن  فاسد و ظروف شکسته از یر، غذایشده بودند. لباس ژنده، حصآنجا  هیکرده و بعد هم ناچار به تخل

 نید، از اش یاوضاع بحران یم که وقتیدیم. بعدها شنیم برنداریم گرفتیورد اما تصمخمیدرد ما ه کاسه سالم هم بود که ب

بردن  نکهید. )با اشمیز استفاده ین ییلگن و لگن دستشو یجاه ردند بلکه، بکمیغذا استفاده ن یها تنها براکاسه

ژه یدند، به وشمیر گذاشتن قانون یان ناچار به زیاز زندان یبعض ی، اما گاهداخل کلبه ممنوع بوده ب یگونه ظرفهر

رد( در کمیکمک  آنانبه  یاگر کس یبودند تا خارج از کلبه به توالت بروند، حتآن  تر ازفیکه ضع یفوسیماران تیب

ش ر کتیکه ز یکوله پشتک یبا  یدوستم داخل کلبه رفت و پس از مدت کوتاه ادمدمیک یرون کلبه کشیکه من ب یحال

 ده بودیرا که دوستم د یگرید ین بار نوبت من بود که به داخل کلبه بروم و کوله پشتیمد. اآرون یپنهان کرده بود، ب

ه ک مسواک هم بی یدا کردم. حتیرا پ یها به جستجو پرداختم. کوله پشتخرت و پرت یبردارم. به داخل رفتم و تو

 دم.یرا د یکه زنان بجا گذاشته بودند جسد زن ییزهایهمه چآن  انیم. و ناگهان در مآوردچنگ 

ماران یاز ب یکیکش مندرس، که از ک جفت دستیام را جمع کنم: کاسه غذا، هیام بازگشتم که اثاثلبهبا شتاب به ک

شدم، من  رادآویطور که م را نوشته بودم )همانیهاادداشتیکه  یارث( برده بودم، چند تکه کاغذه )ب یفوسیمرده ت

ن یدن کردم. ایمارانم دیبار از بن یآخر یکرده بودم(. برا یسیگم کرده بودم، بازنو تسیآشورا که در  ییهاادداشتی

 یلیم بود رفتم. خیشهرکه هم یماریسر تنها ب یده بودند. باال یده خوابیپوس یهاچوب یکلبه، رو یماران در دوسویب
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گران ینداشتم راجع به فرارم به د یچ قصدیم و رو به مرگ بود. هیوضعش وخ کرده بودم جانش را نجات دهم، اما یسع

جا را نیتو هم ا»د یخسته از من پرس ییبود(. با صدا یافه من عصبید قیقم حدس زده بود )شایا رفیم، اما گویبگو یزیچ

ش او یدم، پیماران سر کشیهمه بکه به نینش دشوار بود. پس از ایگز از نگاه اندوهیانکار کردم، اما گر «؟ینکمیترک 

هم با او فرار  قم گفتم منیرفه نکه بیشدم. پس از ا یارویرد روکمیمارش که مرا متهم یگر با نگاه بیبازگشتم و بار د

شدم که آن  د. ناگهان برشمیتر درونم چنگ انداخت که لحظه به لحظه ژرفه ب یندیخواهم کرد، احساس ناخوشا

انم با تونمیدم و به دوستم گفتم که یرون کلبه دویرم و مهارش کنم. بیه سرنوشت را در دست بگبار هم که شدکی یبرا

م کرد. یمارگونه رهایاحساس بآن  مارانم بمانمیلم با بیت به دوستم گفتم که مایکه با قاطع یاو بروم. به مجرد

آن  ش ازیردم که هرگز بکمیحساس ا یدرون آرامش  کیم داشت اما یش خواهیچه در پ ندهیآ یروزها مانستدمین

ر یبا ساآن  کنم، پس از آرامش کردم یم نشستم و سعیشهرها کنار همتخته یتجربه نکرده بودم. به کلبه بازگشتم، رو

 ان کنم.شآرام که داشتند، یانیحال هذآن  دم دریماران گپ زدم و کوشیب

ه بان را دسته ید، زندانشمیتر کیاردوگاه نزده ها بنه جبههد. هر قدر که دامین روز اقامت ما در اردوگاه فرا رسیخرآ

ن یدند. در چنح داده بویها فرار را بر قرار ترجآشپز ردند. مقامات زندان، کاپوها و کمیگر منتقل ید یهااردوگاهه دسته ب

ودند بمانده  یکه باق یچند زندان یه شود. حتیکامال تخل آفتابد تا غروب یدستور داده شده بود که اردوگاه با یروز

مدن آوز از بزنند. هن آتششدند، تا بتوانند شب هنگام اردوگاه را  آنجا  ماران، چند پزشک و پرستاران( مجبور به ترکی)ب

اردوگاه  یهانبود. در عوض دروازه یحمل کند، خبر یگریماران را به اردوگاه دید و بیایون که قرار بود بعد از ظهر بیکام

مانده ید باقیسر مینتواند فرار کند. به نظر  یدتر شد تا کسیخاردار شد یهامیاقبت در اطراف سبسته شد و مر 

 م.یم فرار کنیم گرفتیگر تصمیزده شوند. من و دوستم بار د آتشان محکوم بودند در اردوگاه یزندان

م یم. تنها ما دو نفر بودیبسپارخاردار به خاک  یهامیرون اردوگاه و پشت سیرا ب یبه ما دستور دادند جسد سه زندان

، در رفتگمیکه هنوز مورد استفاده قرار  ایهه افراد در چند کلبیبا بقیم. تقریدهانجام  را ین کاریم چنیرو داشتیکه ن

بردن جسد از  یم: برایگر در سر داشتید ایهگر نقشیردند. حاال دکمیان دست و پنجه نرم یبستر بودند و با تب و هذ

ن یم. با دومیپنهان کنآن  م در درونیانستتومیرا هم  یم که کوله پشتیردکمیتابوت استفاده  ینه به جاک وان کهی

انجام  م. در بردن دو جسد کار ما طبق نقشهین جسد هم فرار کنیم با سومیم و قصد داشتیردبمیرا  یجسد کوله پشت

م یدست و پا کند تا بتوان یکه دوستم رفته بود که تکه نان یم، موقعیکه برگشتنیاه بود. پس از اه ر ب ز رویگرفت، همه چ

چنان منتظر ذشت و من همگمیها قهیم، من منتظر ماندم. دقیکن یرفع گرسنگآن  ها بادر جنگل ندهیآدر چند روز 
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در  نهشادمارا  یآزاد، مزه یاردوگاه یدم. پس از سه سال زندگشمیقرارتر یامدن دوستم بیبودم. با گذشت زمان و ن

 د.ینرسآنجا  م. اما کار ما بهیجبهه جنگ برو یخواهد بود به سو یردم چه قدر عالکمیردم. فکر کمیذهنم زنده 

مت ش عالیرنگ که رو یل پر زرق و برق سربیک اتومبیکه دوستم بازگشت، دروازه اردوگاه باز شد،  ایههمان لحظ

گر یاال دحدر ژنو وارد شد، و  یالمللنیب سرخ بیاز صل ایهندینماد. ین رژه رسیهسته به زمآد، شمیده یب سرخ دیصل

ک ینزد یطرخد تا در صورت بروز هر گونه یاقامت گز ییک خانه روستایدر  ندهینماان در پناه او بودند. یاردوگاه و زندان

ع یتوز گاریند، سآوردیرون میل بیدارو بود که از اتومب یهابه فکر فرار بود؟ بسته یگر چه کسیاردوگاه باشد. حاال د

بود جان ن یازیگر نیبود، حاال د ید و خجسته لحظاتیاربمین و زمان یاز زم یرفتند و شادگمیردند، از ما عکس کمی

 م.یخود را به خطر انداخته و به جبهه جنگ برو

نده کسه جسد  یه براک یرون برده و در قبریم. سرانجام جسد را بیجسد سوم را فراموش کرده بود یزدگجانیدر اثر ه

د، او فکر شمییمال آدمل به یدفعتا تبد ـبود یزارآیب آدمو نسبتا  ـ ردکمی یکه ما را همراه یم. نگهبانیم جا دادیبود

اک را نکه خیش از ایمد. پآروز مبادا قطعا به کارش خواهد  یما برا یرد که ممکن است ورق برگردد و جلب خشنودکمی

ن آ ه درحاصل یجانات و فشارهایه همهآنوست. پس از یز در مراسم دعا به ما پیم و او نیدعا کرد م،یزیجسدها بر یبر رو

 آرامش  دن به صلح ویش ما در رسیاین یهام، واژهیره گشتیسرانجام بر مرگ چ که ییاه، روزهایچند روز سخت و س

 است.خمیبود که از درون ما بر  ییهان واژهیترمانهین و صمیتردرخشان

را یم. زیفته بودرا زودتر از موقع جشن گر  یروزیا پیم. اما گویکرد یسپر یآزادد یز به امیروز زندان را نن یآخر نیبنابرا

مان شب هه کرد، اما ید تخلیده و اردوگاه را نباشمان صلح امضا ینان داد که پیب سرخ به ما اطمیصل ندهینمانکه یبا ا

 یه مرکزردوگاان را به ایزندان یه کنند. قرار بود باقیتور دارند که اردوگاه را تخلدند و گفتند دسیافسران اس. اس سر رس

 جنگ مبادله کنند. یر اسرایس بفرستند تا با ساییساعت به سو 48ببرند که بعد ظرف 

گرند. شکنجه یهاها همان اس.اسنیم ایردکمیرفتارشان دوستانه بود که ما باور ن قدرآنافسران اس. اس 

د از شانس خوب خود یفتند باگمیم و یها شوونیدند ما را وادار کنند بدون وحشت سوار کامیوشکمیها ساس.ا

د، ه بودنرا هم که کامال از رمق رفت یها شدند، و کسانونیداشتند سوار کام ییرویکه هنوز ته نیم. کسانیسپاسگزار باش

 ادند.دمیون جا یردند و در کامکمیبلند  یبه دشوار

زده نفر را ید سیم که بایستادیا یگروهن یآخر ما در صفم. یمان را پنهان کنینبود من و دوستم کوله پشت یازیگر نید

از را شمرد، اما ما از قلم یفرستادند. سرپرست پزشکان تعداد مورد نیخر مآون ما قبل یدند و با کامیزگمین گروه بر یاز ا
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د پزشک را مالمت یزده، ناراحت و ناامم. ما شگفتیما دو نفر جا ماند ون شدند ویزده نفر سوار کامیم. سیافتاد

ال فرار یرا فکر کرده بود که ما دو نفر هنوز خیو کالفه شدن خود را بهانه کرد و عذر خواست ز یم. او هم خستگیردکمی

ان یزندان یهمراه باق یقراریبو  یصبریت بیم و در نهایشتامان را به پشت دیهایکه کوله پشتیم. ما در حالیدر سر دار

 ینگهبانان رو یم. سرانجام در اتاق خالیبه انتظار بمان یم مدت درازیم. ناچار بودیون شدیکامن  یآخر م و منتظرینشست

 م. یسفر باش آمادهم تا یدیم. با لباس و کفش خوابیردکمی یسپر یدید و ناامیم، لحظات را در امیدیها دراز کشتشک

کان با خت. سرپرست پزشیرمیدرون کلبه ه ر و توپ بیت یم، نور خمپاره و صدایدار شدیو توپ ب یندازرایت یبا صدا

 یور دن دستور پزشک از یان به محض شنیاز زندان یکیم. ین بخوابیزم ینه رویسه شتاب وارد کلبه شد و دستور داد ب

 یقم چه اتفایدیلحظه بود که فهمآن  م! و دردم هنوز سالمیدار شدم و دید. از خواب بیشکمم پر یبسترش با کفش رو

وازه در در  یریت یرون رویده زد. و بیرام گرفت و سپآ یراندازیده بود! تیافتاده است: دامنه جبهه جنگ تا اردوگاه ما رس

 مد.آاهتزاز در ه با وزش باد ب یدیاردوگاه پرچم سف

ن ایانزند یماندهیها با ما باقیسرنوشت چه بازز ینن  یآخر در همان ساعات یم که حتیبرد یبعد پ هن هفتیچند

 چه قدر نااستوار است.  یژه در موارد مرگ و زندگیم بشر به ویم که تصمیدیداشته است. و د

شب نآه دوستان ما ک که از اردوگاه ما چندان دور نبود برداشته بود. ید که از اردوگاه کوچکیبه دستم رس ییهاعکس

قفل شده  یهادر کلبه آنجا  اردوگاه منتقل شدند و در این هوند، بر می یآزاد یها به سونویردند در کامکمیفکر 

 .دماتل در تهران افییاد عزرایگر به یص دهم. بار دیم تشخانستتومیرا  آنانمه سوخته ین یهاسوزانده شدند. بدن

 یاحساسین بیبود. ا یگریده عوامل دییداشت، زا یسم دفاعیبه عنوان مکان یکه نقشنیان جز ایزندان یاحساسیب

از  یکیبود که  یحوصلگی( و بآمد یمش یز پین یعاد یطور که در زندگو کمبود خواب )همان یده گرسنگییزا

 یهادهنده در کلبهآزار ن به علت وجود شپشیچنفت. کمبود خواب همر میبه شمار  یزندان یمشخصات روح

به علت نخوردن قهوه  یاحساسیو ب یحوصلگیرفت. بگمی یشت و نظافت فزونت بود که در اثر نداشتن بهدایپرجمع

 باشد.  انستتومیگار هم یدن سیو نکش

رد کمیبروز  ایهژ یو یهاز مطرح بود که به شکل عقدهین یروان یهازهی، انگیجسمان یهازهین انگیعالوه بر ا

م( در یهست یم )کسیردکمیش از اسارت فکر یک پی. ما هر ردندبمیعقده حقارت رنج  یان از نوعیکه اکثر زندانچنان

و  یمعنو یهانهیبشر به زم ی)اعتقاد به ارزش درون ل نبودندیارزش قا یزیبه اندازه پشما  یکه در زندان برایحال
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ر ین سیاز ا آزاد یهااز انسان یچه تعدادا  یآ از هم فرو پاشد. اما راآناند تونمی یاردوگاه یدارد و زندگ یبستگ یواالتر

 م؟(یان انتظار داریبرخوردارند که ما از زندان یو سلوک معنو

 یانسان یاارهیرد از نظر معکمیرد، احساس بمیت در اسارت به سر یواقع این هدن بیشیبدون اند یمعمول یزندان

 ییاستثنا یشناسجامعه از ساخت یناش ید که انسان تضادهاشمیشکار آ ین مساله زمانیکامال سقوط کرده است. و ا

 رد. کمی یاردوگاه را بررس

ردند کمیچ وجه احساس نیاردوگاه معموال به ه یهاسیداران، پلها، مغازهآشپز  ،ان، کاپوهایزندان« نیتربرجسته»

 بشان شده است!ینص یردند افتخارکمیاند، بلکه فکر افتهیان تنزل یمانند اکثر زندان

ت یگروه اقل این هان نسبت بیکه اکثر زندان یاد. واکنش ذهندمیز دست ین یبزرگ احساس یحت آناناز  یبه بعض

ز به شکل ین یگوناگون و گاه یهابود که به شکل قرقرو  یهمراه با حسدورز ،ادنددمیکرده از خود نشان زیعز

فکرش را »فت، گمیگر ید ییوبه کاپ عراج یگرید ی، به زندانیک زندانیرد. به طور مثال، کمیبروز  یو شوخ ییگوبذله

 یین مقام واال یست که به چنین یخوشبخت یناختم. جاشمیک بانک بود یس ییکه تنها ر ین مرد را زمانیبکن! من ا

 «ده است؟یرس

ها کم هم نبود یریدرگ این هک آمدیمش یپ ییارویده، رویرسعرشبه تیشده و اقلریت تحقین اکثرینکه بیبه محض ا

 یروان یفشارها این هکمین هنگایبود. بنابرا یان انفجاریک جریاش جهید، نتشمیع غذا شروع یا توزشه هم بیو هم

چ ید. و هیردگمیدتر یز شدیم نیتر صحبت کردشیبآن  یر که راجع به عوامل جسمانیگهمه یخلقفت، کجیامی یفزون

الق شاهد ش هوستیپ یکه زندان آنجا  د. ازشمیز یفشارها اغلب سبب در گرفتن دعوا ن این هست کین یشگفت یجا

گرسنه و خسته بودم، خون به سرم  یاشت. من خودم وقتدمیل به خشونت در او سر بریان بود، میخوردن زندان

 ین برامم و یروشن کن یخارب یفوسیماران تیبودند در کلبه ب ردم. به ما اجازه دادهکمیم را گره یهاد و مشتیودمی

ن یترییایرو ار خسته و فرسوده بودم.ین علت غالبا بسیبه هم ادمدمیک یاموش نشود تا صبح کشخ یبخار نکهیا

م انستتومیمه شب ها، ین نیفتند. من در دل اگمیان یا هذیا خواب بودند و یه یبود که بق ییهان شبیساعات من هم

بود برشته کنم. اما روز بعد  یدزد که ذغالش هم یآتش یرا رو یدزد ینیزمبیشم و چند سدراز بک یبخار یجلو

 تر و تندخوتر بودم.حسیتر، بخسته

ض بود کار یز که مریسرپرست ارشد ن ید به جایردم، باکمیکار  یفوسیماران تیکه به عنوان پزشک در کلبه ب یموقع

م یردکمیرا که ما  یبشود کار ها بودم، البته اگرداشتن کلبهز نگاهین من در برابر مقامات اردوگاه مسئول تمیکنم، بنابرا
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تر به خاطر شکنجه ما بود تا شیمد بآیها به عمل مکه اغلب هم از کلبه یز شناخت. تظاهر به بازرسیبه واژه تم

 بهداشت.

 ه وسط راهروک پر کایتوجه داشتند که  این هتر بود، اما بازرسان تنها بشیب یبود دارو و غذا یاتیما ح یبرا آنچه

ار چه مینداشتند که به سر ب یگر توجهین مرتب تا شده باشد و دامار یف و پر از کرم بیکث یا پتوهایاشد و فتاده بین

کلبه »وفتم، کمیهم ه م را بیاشتم و پاهادمیکالهم را به سرعت از سرم بر  یعنی ادمدمی. اگر گزارشم را درست دیآیم

ردند کمیاعالم  یردند. معموال وقتکمیرا ترک آنجا  خشنود «،ک پزشکیمار، دو پرستار و یب پنجاه و دو:  6-9شماره 

 امدهینکه  یند، اما تا زمانآمدیمهم اصال ن یند و گاهآمد یمر یها تاخمد، اغلب با ساعتآ خواهند یبازرس یکه برا

 خت، جمع کنم.یرمیرون یخواب ببودند من ناچار بودم پتوها را مرتب کنم، ذرات کاه را که از رخت

خواب هدر ردند زحمت مرا در نظم رختکمید یدند و تهدیغلتیشان مخوابچاره را که در رختیماران بیسر ب و

ز ا یگونه واکنشچیمحسوس بود که ه قدرآنماران بدحال یان بیدر م یتفاوتیو ب یاحساسیاد بکشم. بیداد فر خواهند

د سخت یجا بود که بانید و در اشمین راد هم کارگیفر یگاه دم. کهز میاد ینکه سرشان فریادند، مگر ادمیخود نشان ن

و  یاحساسیرد با ببمیاش رنج ییخود از تندخو یرا انسان وقتیرا کتک نزنم. ز آنانردم تا کمیخودم را کنترل 

 د.شمی یاروی( روآمدیمش یپ یژه در موارد خطرناک )که در مواقع بازرسیگران به وید یتفاوتیب

ران اردوگاه یاس یژهیات وی، خصوصیروان یشناسبیآسه یو توج یشناسروان یمطالعه نیا یکه در ارائه یبا کوشش

ر یر زیناپذاجتناب ایهگونه جاد کرده باشم که بشر کامال بین تصور را در ذهن شما ای، ممکنست انمودم یکار اجبار

را وا  یط منحصر به فرد زندان است که زندانیط، محین مورد محیا رود. )البته دشمیش واقع یط خویر محیتاث

در  یومعن یآزادگونه چیود؟ هشمیبشر چه  یآزادق دهد.( پس یتطب ایهرفته شدیپذ یاشت، رفتارش را با الگودمی

 جز محصول یزیه درست است که بشر چین نظریاا  یآ ؟ط موجود، وجود نداردیرابطه با رفتار و واکنش در برابر مح

بشر ا یآ ست؟یباشد، ن یشناسا جامعهی یشناسروان یستیعت زیطب یکه دارانی، اعم از ایطیط محیاعوامل و شر 

کار  در برابر جهان واحد اردوگاه یزندان یهاواکنشا یآ که،این هتر از همن عوامل است؟ مهمیا یمحصول تصادف

نش یحق گز یطیبا چنان شرا ییارویبشر در روا یآ زد؟یط خود بگریرات محیاند از تاثتونمیند که بشر کمیثابت  یاجبار

 عمل ندارد؟

 یاردوگاه یاندوخته شده در زندگ یهام. تجربهیتجربه پاسخ ده یو از رو یم به طور اصولیانتومیپرسش ها  این هب

که ثابت  عت قهرمانانه است وجود دارد،یطب یکه اغلب دارا ییهانش عمل را دارد. نمونهیهد که بشر حق گزدمینشان 
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ط ین شرایدر چن یاند حتتومیز مهار کند، بشر یرا ن ییره شود و تندخویچ یاحساسیاند بر بتومیند انسان کمی

 خود را حفظ کند.  یمعنو یآزاد، یو جسم یروح یناک فشارهاهول

گران را یفتند و در میگر ید یهارا که به کلبه یم مردانیدیدمیچشم ه م، بیردکمی یزندگ یما که در اردوگاه کار اجبار

ند، اما اد نبودین مردان زیدند. درست است که شمار ایخشبمی آنانتکه نانشان را هم به ن  یآخر ادند ودمی یداردل

ش رفتار نیبشر را در گز یآزادن یآخر ز:یک چیک انسان گرفت مگر یان از تومیز را یرد که همه چکمین هم ثابت یهم

 نش راه خود.ید و گزط موجویخود در هر شرا

م، یرفتگیمم ید تصمیم و باید، قرار داشتشمیکه به ما داده  ییهاما در اردوگاه، هر روز و هر ساعت در برابر فرصت 

ان و از که ما را از خودماین هد بیا نه، تهدیم یم بشویرد تسلکمید یکه ما را تهد ییروهایکه در برابر ننیم در مورد ایتصم

رفت و ما را گمیرا از ما  یو بزرگ یآزادم، یط هستیچه شرایرد ما بازکمیه مشخص کمییمان بدزدند، تصم یدرون یآزاد

 رد.کمی یزیرنمونه قالب یک زندانیبه شکل 

ان یش از بیب یزید چیبا یان اردوگاه کار اجباریزندان یروان یهام که واکنشینیبمیم، ید به مساله بنگرین دیاگر از ا

 باشد. یو جامعه شناس یژه جسمیط ویشرا

ان ید زندانشمیگوناگون موجب  یروان یو فشارها یناکاف یل کمبود خواب، غذایاز قب یط نامناسب زندگیگرچه شرا

 میجه تصمینت یت زندانیر ماهییود تغشمیروشن  ییل نهایه تحلیدر تجز یاز خود واکنش نشان دهند، ول یبه شکل

 یطیادر چنان شر  یاند حتتومی ین، اصوال هر مردی. بنابرایاردوگاه یرات زندگیتاث جهیاوست و نه تنها نت یدرون

 یار اجباردر اردوگاه ک یخود را حت یاند ارزش انسانتومیابد. او یر ییچگونه تغ یو معنو یرد از نظر روحیم بگیتصم

 «.مم را نداشته باشیهارنج یستگیکه شانیاآن  رسم وتمیز یک چیمن تنها از »: دیوگمی یوسکیدارد. داستانگاه

گز را هر  یآزادن یآخر ت بود کهین واقعیبر ا یشان شاهدها و مرگکه رفتارشان در اردوگاه، رنج یرانیبا اس ییآشناپس از 

شان را دارند. به یهاارزش رنج آناندم که یدمیرا به چشم یافتم. زیم یوسکیاد گفته داستایان از دست داد، به تونمی

بود  یومعن یآزادن یبکر داشت. و هم یک عظمت درونیت از یردند، حکاکمیرفتند و تحمل یذپمیکه رنج را  ایهویش

 اخت.سمیرا پرمعنا و با هدف  یبود که زندگ یمعنو یآزادن ید و همیاز ما بربا راآن انستتونمیکس چیکه ه

 یاست برا ی، فرصتیحیرفعال تفریغ یبرد، و زندگ یپ اهارزشهد تا در کار خالقه به دمیفعال به بشر فرصت  یزندگ

فعال و امکان رفتار ر یکه نه فعال است و نه غ یاما در زندگعت. یا طبی، هنر ییبایافتن به کمال در تجربه زیدست 

با که  یش، وجودیش انسان به وجود خوینهفته است: به طور مثال، در گرا یز هدفیهد، ندمیرا به ما  یواالتر یاخالق
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 شادمانهت و یهر دو محروم بود. اما تنها خالق یحیخالقه و تفر یاز زندگ یمحدود شده است زندان یرونیب یروهاین

داشته باشد. رنج، بخش  یید رنج هم معنایباشد، پس با یمفهوم یدارا یاگر اصال زندگند. کمیرا پربار ن یستن زندگیز

بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد  یزندگسرنوشت و مرگ باشد. است، گرچه به شکل  یشدن زندگکنشهیرقابلر یغ

 شد.

 یشد، فرصتکمیب خود را به دوش یکه صل ایهویشه رد، بیذپمیش را یهاکه انسان سرنوشت و همه رنج ایهویبه ش

 ش ببخشد.یتر به زندگژرف ییط، معناین شرایدر دشوارتر یبد که حتیامی

ات نج یهم که در مبارزه برا یبودند کساند و یخواهد درخش آزادمندانه و شرافت نه وناهماره قهرما ین زندگیچن

 یها براا بشر از فرصتیجاست که نیند. و در اآمدیموانات در یخود را فراموش کرده و در زمره ح یجان، عظمت بشر

بر  یرو آن ا ازید و یجویود مهد، سدمیش راه او قرار یط دشوار در پیت و شرایکه موقع یاخالق یهاارزشدن به یرس

 ر.یا خیش را دارد یهاند او ارزش رنجکمینش است که مشخص ین گزیرداند. و همگمی

که  یننست که شمار کسایت ایماست. واقع یواقع یاست و خارج از زندگ ییایردنیل غیها مسااین هد کیگمان مبر

که  بودند یان، تنها معدودیان زندانیانگشت شمارست. در مدارند  ییواال  یاخالق یارهایدن به چنان معیرس یستگیشا

ک ی یاما حتافتند، یشان بود دست یهاکه ارمغان رنج ییهاارزشخود را حفظ کردند و به چنان  یکامل درون یآزاد

ند. رداروزش گیخود پ یزد و بر سرنوشت صوریبشر او را برانگ یدرون یرویاست که ن ایهن دست شاهد بسندینمونه از ا

 یابیدست . بشر در همه جا با سرنوشت و با فرصتافتیرا  ین مردانیان چنتومیست که ین یتنها در اردوگاه کار اجبار

 است. یارویش رویهااز راه رنج یزیبه چ

به  یولبار نامه جوان معلکیعالج هستند. قابلریاورم که غیرا مثال ب یمارانیژه بیماران و به ویبهترست سرنوشت ب

نخواهد  ایهدیهم فا یعمل جراح یست و حتین یاز عمرش باق یزینوشته بود که چ یدوست یستم افتاد که براد

ادت شجاعانه و با رش ایهویرد که به شکمیر یرا تصو یمردآن  که در آوردیاد میا به ر  میلیداشت. و بعد هم نوشته بود ف

ن اند که چناینمایرکمال او را میمرد با مرگ س نیبرخورد ارد که کمین پسر معلول فکر یدر انتظار مرگ بود. ا

 اشت.دمیرا یرا پذ یماد یستیفت و نر میواز مرگ شینشانه به پمبزرگ
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1زیرستاخ»به نام  یلمیش فیها پسال 2یتولستو یهااز کتاب یکیاز  « لم را یف این هعده از ما کآن  اکران آمد، یبر رو 

 یزمان براآن  لم سرشار بود از سرنوشت مردان بزرگ گرچه درین فیرا ایم. زیدر سر داشت ییهاشهین اندیز چنیم نیدید

 درجه واال. چنانآندن به ید به رسیعظمت وجود داشت و نه امآن  با یمانای هما ن

م یفتخانه ر ین چایترکیلم به نزدیفآن  دنی. پس از دمیابیدست  یم به چنان عظمتینداشت یفرصتگر، ید ایهبه واژ

مان ک لحظه از ذهنیرا که  یبیعج یکیزیمتاف یهاشهیچ اندیک ساندویک فنجان قهوه و خوردن یدن یو پس از نوش

 م.یسپرد یگذشته بود، به دست فراموش

گر ی، دمیرا باشیپذ یبرابر یرا با عظمت روحآن  م کهیشدآن  م و بریشد یارویرو یخودمان با سرنوشت بزرگ یاما وقت

 م.یرا فراموش کرده و از پا در افتاد یجوان یهالحراهآن  همه

رد کمیه فرق گر مسالیم. اما حاال دیدیدمیرا آن  رینظا یلم و یگر همان فیاز ما بار د ید که بعضیسر می ید زمانیشا

فته ایدست  ییزهایخود به چ یکه در زندگ یر کسانی، تصاومیدیدمیرا با چشم دل  یرید در همان زمان تصاویرا شایز

 ینیمرد مع یات عظمت درونییاز جز یاپارهد یبود. شا یلم احساسیک فی یش از محتوایب یلیش خیبودند که محتوا

 ن داستانیاشاهد مرگش بودم، از ذهن شما گذر کند.  یکه من خود در اردوگاه کار اجبار یمانند داستان زن جوان

م داستان ساخته و پرداخته ذهن خود ییکه گوم. چنانیواش بگدرباره یادیانم مطلب زتونمیار کوتاه است و یبس

 ن داستان مانند شعر است.یمن ا یاست، اما برا

 یوبخه یکه من با او صحبت کردم، از روح یخواهد مرد. اما زمان ندهیآکه ظرف چند روز  انستدمیقهرمان داستان 

 یندگز را در یز، آوردبر من وارد  ینین ضربه سهمگیگزارم که چناز سرنوشتم سپاس»ن زن به من گفت، یبرخوردار بود. ا

رد کمی که به پنجره کلبه اشارهیدر حال «ردمکمین یتلق یرا جد یبودم و کمال معنو یراضخودخواه و ازادهینم زیشیپ

تنها ه از پنجر  انستتومین زن یا «ستاده است.یاست که در برابر من ا ین درخت تنها دوستیا ییدر لحظات تنها»گفت 

 «نم.کمیدل د ن درخت در یمن اغلب با ا»دو غنچه بود. او به من گفت آن  یند که رویک شاخه درخت شاه بلوط را ببی

 دمیو پرساق از ایدچار کابوس بود؟ با اشتا  یآ فت؟گمیان ین زن هذیاا  یآ م.یچه بگو مانستدمینمن در شگفت شدم، 

 اد؟دمیدرخت هم پاسخ ا  یآ

 «بله»

 ت؟فگمیچه 
                                                
1- Resurrection 

2 - Tolstoy 
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 که شدم ادآوریز ین نیش از ایجاودانم. پ یهستم، من زندگ یمن زندگ -نجا هستمیمن ا -نجا هستم یفت، من اگمی

ن ط زندایمح یجسم ـ یط روانید چندان وابسته به شراشمی یزندان یو درون یوضع روح یتا موجب باژگونینها آنچه

رانجام س یتنها مردانان نشان داده است که یاز زندان یوانشناسر  یهایبود. بررس یزندان آزادم یجه تصمینبود، بلکه نت

ن یجا انی. در اافت کند آنان یو اخالق یمعنو یشدند، که اجازه دادند خو یاردوگاه یرات مخرب زندگیتاث یقربان

 جاد کند؟ی( را در ما ایدرون یروین )نیست چنیابمیا یو  انستتومی یزیکه چه چ دیآیمش یپرسش پ

ف یضعتو آزار  ش از همه موجبیکه ب آنچه نندآسند، بر ینویا مینند کمیاز تجارب خود صحبت  ین وقتیشیان پیزندان

ش را یآزادخ یتار ی. زنداندیدرازا خواهد کشه نست که نداند مدت زندان او چه قدر بیود اشمی یزندان یروح

ک یود. ( در واقع مدت زندان نامعلوم و نامحدود ببود یمعن یز بین مورد نیزندان ما حرف زدن در ا . )درانستدمین

 است. و بهتر است ما «موقت یزندگ»ک ی یدر اردوگاه کار اجبار یگر برجسته معتقد است که زندگشناس پژوهشروان

 م.یبنام «موقت نامحدود یزندگ» راآنم و یشکل کامل کن این هن عبارت را بیا

 د. انستندمیناردوگاه را  در یط زندگیک از شرایچ یتازه واردان ه

. کس بازنگشته بودچیها هم هاردوگاه یها بازگشته بودند مجبور به سکوت بودند و از بعضر اردوگاهیکه از سا یکسان

 سبت بهننان ید، عدم اطمیان ابهام و تردی. با پاآمدیمد یپد ییهایورود به اردوگاه باژگون یدر ابتدا یدر ذهن زندان

بداند  ینرا امکان نداشت که زندایاشت. زدمیدر دلش سر بر یسرانجام کار زندان یبرا یگریدوره زندان ابهام دان یپا

 ا نه.یخواهد داشت  یانیش پاین شکل زندگیاصال ا

خود را  «موقت یزندگ» انستتونمیکه  یدن. مردیرس یبرا ی، و هدفا هدفیان یدو معنا دارد: پا Finisن یواژه الت

 یگران براید یعیطب ی، برخالف زندگانستتونمیگر یرد. او دیرا نشانه بگ ییهدف نها انستتونمیکند،  ینیبشیپ

سقوط و  یهان نشانهید. و ما با اشمیاو باژگون  یدرون یزندگ یل بود که ساخت کلین دلیکند. و به هم یزندگ ندهیآ

او  یرا زندگیقرار دارد، ز یکار در وضع مشابهیکارگر ب م. به طور مثال،یبود یارویز روین یر مراحل زندگیافت در سا

که در مورد  ییهاداشته باشد. پژوهش یا هدفیکند و  یزندگ ندهیآ یبرا انستتونمی یبود و به عبارت یموقت

 که ـ یمرحله درونـ  ایهژ یمرحله دگرگون شده و یاز نوع آنانهد که دمیگرفته است، نشان انجام  کاریان بیچمعدن

ب رنج یعج «ایهتجربه مرحل»ن یز از ایان نیردند. زندانبمی، رنج آنانست یکاریبرخاسته از وضع نابسامان دوران ب

 یرد و خستگکمی یروز را ساعت به ساعت با شکنجه سپرکی، مثال یک واحد زمانی یردند. در اردوگاه زندانبمی

من معتقد بودم که در اردوگاه ذشت. گمیک هفته به سرعت ی، مثال تریطوالن ید. واحد زمانیسر میر به نظر یناپذانیپا



 59 

زمان تجربه  را که ما در مورد گذشت آنچه .ده بودندیم هم با من هم عقید و رفقایسر میک هفته به نظر یک روز درازتر از ی

1، نوشته توماس مانزیآمکوه سحر  اد  یه جا انسان بنیز بود! و در ایم شگفت انگیردکمی از  یاپاره یافتد که دارایم 

بودند مطالعه  یمشابه یشناست روانیرا که در موقع یکسان یشرفت معنویاست. مان پ یشناسنکات برجسته روان

مرخص  آنجا  از ید چه زمانانستندمینگاه مورد مطالعه قرار داد که شیساک آیماران مسلول را در یور مثال بکرد. به ط

 ردند.کمیتجربه  ندهیآرا بدون هدف و  یمشابه یز زندگین آنانشد.  خواهند

ا ت، بعدهفر میستگاه ترن به اردوگاه یاز ا یان جدیاز زندان یورودش همراه با ستون یکه در ابتدا یانیاز زندان یکی

ون ش را کامال بدیرا زندگیع جنازه خود شرکت جسته است. زییرد در تشکمیلحظه احساس آن  م نقل کرد که دریبرا

ا عوامل احساس مرگ ب این همرده است. البت ییرد که گوکمیافته لمس یانیپا چنانآنرا  یو زندگد. یدمی ندهیآ

از نظر  د،شمیش که به شدت هم احساس به علت نامحدود بودن دوره زندان ید، از نظر زمانشمید یتشد یگرید

س و خاردار بود به نظرش متروک، دور از دستر یهامیکه در پس س آنچه اد. هردمیزارش محدوده تنگ زندان آ یمکان

ش جنبه یبرا یعیطب یخارج از اردوگاه و همه زندگ یدادهایکه مردم و رورد. چنانکمیجلوه  یواقعریغ یبه عبارت

مرد  یید که گویسر میند، چنان به نظرش یبه چشم بب انستتومیکه آنجا  خارج را تا یرد. زندگکمیدا یرا پ یشبح

 ست.ینگر یگر بدان مید یایاز دن ایهردم

ن یکرد که همیگذشته را نشخوار م یهاشهید و اندشمی یم واپس نگرید، ناچار تسلیدمین ندهیآدر  یکه هدف یکس

 د.شمیباعث سقوط او 

 نیم. ایمل کند سخن گفتتر تحرا به «حال» ید زندانشمیبب که س ینگرل به واپسینه تماین در زمیش از ایپ

کردن حال از  یتر احساس کند، اما تهیواقعریاخت که خوف و دهشت حال را غسمیسم شخص را قادر یکانم

و  -که واقعا وجود داشت ییهافرصت ـ آمدیمش یرا که پ ییهان صورت فرصتیرا در ایز ش خود خطرناک بود.تیواقع

. با میدشمینها رد آاز کنار  یسانآم و به یانگاشتیده میببخشد را ناد یمثبت یمعنا یاردوگاه یامکان داشت به زندگ

موجب شود  انستتومیفت و ر میبه شمار  یو عامل مهم یرواقعیغ یک زندگیکه خود  «مانموقت یزندگ»توجه به 

ردند که چنان کمیش موان فراین زندانید. اشمی یمعنیز بیهمه چ یتعادل خود را از دست بدهد، به عبارت یزندان

که نیا یبه جا آنانخود گام گذارند.  یفراسو یهد تا از نظر روحاندمیبه انسان  یاغلب فرصت ییدشوار استثناط یشرا

به عنوان  راآنردند و کمین یتلق یرا جد یزندگ خود، یدرون یرویبدانند از ن یاردوگاه را سنگ محک یهایدشوار

                                                
1- Thomas mann 
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کنند.  یشان را ببندند و در گذشته زندگیهاادند چشمدمیح یردند و ترجکمیر یدر بر نداشت تحق ایهجیکه نت یزیچ

 د.شمیز یمعنا نیب ین اشخاصیچن یبرا یالبته زندگ

 ن فرصت دستیهم ا یبه شمار کمفتند. اما یامیت دست یروحان یبه اوج واال  یاست که تنها شمار کم یعیطب

 آنانبود که  ین کمالیبرسند، و ا یظمت انسانشان، و مرگ، به ع ییایشکار دنآ یهابا وجود شکست یاد که حتدمی

م سخن یعالقه بودیو ب یمعمول یفرادما که ا ی. در مورد باقابندیدست  بدان یط عادیند در شراانستتونمیهرگز 

1سمارکیب ن لحظات است یپزشک است، چون انسان همواره منتظر دردناکترمانند رفتن به دندان یزندگ»: صادق بود 

تر مردان در اردوگاه کار شیبم که یانم بگوتومیم، یها که بگذرنیاز ا «.لحظات را پشت سر گذاشته استن آ که یدر حال

ها و ن فرصتیت از این حال در واقعیبا ا یاند. ولرا از دست داده یزندگ یواقع یهامعتقد بودند که فرصت یاجبار

سوق دهد،  یدرون یروزیرا به پ یروز شود و زندگیز پیرب نن تجایدر ا انستتومیمبارزات هنوز هم وجود داشت. انسان 

 ند.یرا برگز ینبات یان، زندگیا برعکس از مبارزه درگذرد و مانند اکثر زندانی

2یزایماریبروان» ریهرگونه تالش در مبارزه با تاث گر یا دیو  یگردرمان له روانی، چه به وسیط زندان بر زندانیمح «

 یهارا با نشان دادن هدف یزندان یدرون یروهاین اصل استوار باشد که نیست بر ایابمیبهداشت روان،  یهاروش

چنگ  یدند به هدفیوشکمیخود  یزیان به طور غریاز زندان ید. برخیبر او بگشا یدیزاند. و روزنه امی، برانگیآت

3. کند یزندگ ندهیآ هد بیاند با امتومینست که او تنها یبشر ا یهایژگیاز و یکیرا یندازند. زیب Sab specie aeterni 

tatsi، ن لحظات ین فشار خود در دشوارتریا ی، ولآوردد به خود فشار یبا یزید بستن به چیام یبرا یگاه یگرچه زندان

 ود.شمیش ییش موجب رهایزندگ

دن یدم )در اثر پوشیچیپمیکه از شدت درد به خود ینم. در حالکمیتان بازگو یخودم را برا یاز تجارب شخص یکی

لنگان از اردوگاه به سمت محل کار، لنگ انیاز زندان یرا با ستون گوشت یلومتریم زخم شده بود( چند کیپاها کفش پاره

بار خود سراسر مشقت یان زندگیپایوسته به مشکالت کوچک بیوفت. پکمیسخت و باد تلخ به صورتم  یرفتم. سرما

با  راآنس بدهند، یک تکه سوسی یره اضافیک جیداد. اگر به عنوان  خواهندشب چه که غذا اماین هدم. بیشیاندیم

ک کاسه سوپ مبادله کنم؟ چگونه یم با آوردن به دست ش با ب  یگارم را که دو هفته پیسن یآخر ایعوض کنم؟  یتکه نان

 یشگیبه موقع به گروه کار هم تتوانسخواهم ا  یآ استفاده کنم.آن  بند کفش از یدا کنم و بجایپمییانم تکه ستومی

                                                
1- Bismarck 

2 -Psychopathological 

ار -3 ایر سیلسوف مشهور.) زینوزا فیاست از اسپ یگفت او یم  دان(یج
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کنم بتوانم با کاپو رابطه ه ارد؟ چدمیرحیب رملحق شوم که سرکارگ یگریا مجبور خواهم شد به گروه دیوندم یخود بپ

در اردوگاه  یناک و دراز روزانه، کاروحشت یهایروادهین پیا یم کند به جااند کمکتومیکه  ییبرقرا کنم؟ کاپو یخوب

ده بود. و یشم، جانم به لب رسیندیز بیل ناچیمسا این ههر روز و هر ساعت بکه ناچار بودم، نی؟ از اورمآبه دست 

 یاطاق گرم و روشن سخنران یسکو یمشغول دارم. ناگهان خود را در رو یگریم را به موضوع دیهاشهیدم اندیکوش

ام یادند. موضوع سخنراندمیم گوش نسخنانرم فرو رفته و به  یهایسراپاگوش در صندل ایهبرم عدادر بر دم. ید

لحظه کم کم آن  مد، که درآدر  ینیر فشارم قرار داده بود به صورت عیز آنچه بود! همه یاردوگاه کار اجبار یروانشناس

لحظه مسلط آن  یهاطم، و بر رنجیدر اوضاع مح ایهگونه م بتوانستوه ین شیمن با ارد. کمیدا یم پیبرا یجنبه علم

 میعل -یک مطالعه روانیزه یمن و مشکالتم انگناگهان  به گذشته تعلق دارند. ییدم که گویدمینها را چنان آو شوم، 

1نوزاید که خود به عهده گرفتم. اسپش از  یقیر روشن و دقینکه ما تصویبه محض ا دیوگمیدر کتاب اخالق خود  

 ستد.یا یاز مدن بیم، عواطف در حال رنج، از رنج کشینکمیعواطف خود رسم 

 زیستاود، ندهیآ همان بیخود را از دست داده بود، محکوم به فنا بود و با از دست دادن ا ندهیآ هد بیکه ام یزندان

. دیدمی یو روان یجسمان یدگیدن و پوسیاد، او خود را محکوم به فروپاشدمیباره از دست کیز به یخود را ن یمعنو

آن  یهاانهاردوگاه با نش یان با تجربهیافتاد و زندانیاتفاق م یران و کامال ناگهانک بحیبه شکل  ین فروپاشیمعموال ا

ن یان چنیم تا خودمان. معموال هم جریمان وحشت داشتدوستان یتر براشین لحظه شوم بیبودند. ما همه از ا آشنا

 ین رژه خوددارین به زما رفتیشو دن و شستیک روز صبح از بلند شدن و لباس پوشی ید که زندانشمیشروع 

د و یشکمیخود دراز  یاز دست رفته در جا یدن بود. زندانیب در هاون کوبآز چون ید نید. التماس و فشار و تهدیورزیم

افت یا از دریو  یاز رفتن به بخش بهدار ی، زندانآمدیمد یپد یماریک بین بحران همراه یرد. اگر اکمیهم ن یحرکت

درار خود ست. در بستر خود در مدفوع و اشمیز دست یگر، او از همه چید ایهرد. به واژکیم یخوددار یهرگونه کمک

 اد.دمیزارش نآ یزیگر چید و دیوللمی

... سرپرست ارشد من  فم محض خطرناک بود. ین تسلی، و اندهیآد از یک قطع امیبار شاهد ارتباط نزدکیمن خود 

واهم خمیدکتر »: ک روز به طور محرمانه به من گفتیبود  ایهص برجستسنده اشعار اپرا و شخیساز و نوگآهنکه 

م یدر دل بکنم و بگو ییآرزوانم تومید که یبه گوشم رس ییام. در خواب ندادهید یبیم. خواب عجیت بگویرا برا یزیچ

من  یم جنگ برادیدم؟ پرسیچه پرس ینکمیمن پاسخ داده خواهد شد. فکر  یهاهمه پرسشه واهم بدانم و بخمیچه 

                                                
1 -Spinoza 
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خواهد شد و  آزادداشتم بدانم چه وقت ما و اردوگاه ما  آرزومن!  یکتر، براد میفهیبد. منظورم را میامیان یچه وقت پا

 «د.یان خواهد رسیبه خط پا یما ک یهارنج

 ده است.ین خواب را دیا یدم چه زمانیاز او پرس

 ماه مارس. زآغااست،  یخی. حاال چه تار1945ه یپاسخ داد، در فور

 «داد؟ یصدا چه پاسخ»

 «ام ماه مارسیس»در گوشم زمزمه کرد،  یواشکی

ه بما هر چه ر خواهد شد. اید و معتقد بود که خوابش تعبیف کرد، سرشار از امیم تعری.... داستان را برا فه کمیهنگا

ر خواب یعبم که احتمال تیدیدمید، یسر میکه راجع به جنگ به اردوگاه ما  یم، با اخباریدشمیکتر یام مارس نزد یس

که به او  یروز یعنیام مارس  30کرد.  یدیمار شد و تب شدیمارس دوستم ب 29ار کم است. ناگهان روز یدوستم بس

رد. کم مارس او میو  یشد. روز س یهوشیان و بیش خواهد بود، دچار هذیهاان جنگ و رنجیوعده داده شده بود روز پا

 سپرد. فوس جانیظاهرا از ت

از  یمنای هاو، و درج یدیو نوم یجراتیا بید یک انسان، جرات و امی ین وضع روحیک بیکه به رابطه نزد یکسان

که علت کشنده داشته باشد. چنان یریاند تاثتومید ید که دست شستن از جرات و امنهاآگانند، خوب دمیرا  یماریب

 یدیومجه او به شدت دچار نیفتاد و در نتیدر انتظارش بود اتفاق ن که او یآزادآن  ن بود کهیمرگ دوست من ا یینها

ش شد. یودو موجب ناب آوردن ییپا یفوس مزمن به طور ناگهانیمساله خود مقاومت بدنش را در برابر ت این هد. کیگرد

قت یقم خواب به حعال یرفت و سرانجام صدایرا پذ یماریفلج شد و بدنش بستن یز یو اراده او برا ندهیآ همان او بیا

 وست.یپ

افته ها و مشاهدات سرپزشک اردوگاه کامال مطابقت ینها گرفتم با آکه از  یجیک مورد و نتاین یمشاهدات من از ا

ن پزشک یش بوده، ایتر از پشیار بیبس 1945تا سال نو  1944سمسیر از کریزان مرگ و میفت مگمی یرد. وکمی

ر هوا ییا تغی، ییم بدتر غذایا رژی یگاریط سخت بیم، شرایابیم بیانتومی یصعودن قوس یا یکه برا یهیمعتقد بود توج

ردند کمید زنده بودند که فکر یام این هان بیل بود که اکثر زندانیدل این هنبود. بلکه تنها ب یمسر یهایماریوع بیا شی

افت یدر ید بخشیچ خبر امیو هد شمیک یسمس نزدیگشت. و چون کر خواهندخود باز یهاسمس به خانهیکر یبرا

ر بس یخود تاث این هشت. کگمیره یبر وجودشان چ یدیفت و نومیامیکاهش  آناندر  یل به زندگیردند، مکمین

 مردند. یم آناناز  یریذاشت و شمار کثگمیشان مقاومت یرویدر ن یخطرناک
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د در جهت نشان یدر اردوگاه با یزندان یدرون یرویحفظ ن یبرا یهر گونه تالششدم،  ادآوریتر شیکه پیطورهمان

1چهیکه ن، چناندشمیانجام  ،ندهیآدر  یدادن هدف ستن داشته باشد، از پس هر یز یبرا ییکه چرا یکس»د یوگمی 

انه و بهداشت یگرایدرمانروان یهاهمه تالش یکننده براتیک شعار هدایاند تومین یو ا «دیآیمز بر ین ایهچگون

 یم برایم تا بتوانیاددمیان یبه زندان ـ ک هدفی یعنی ـ ییاد چرادمیدست  ید هر وقت فرصتیان باشد. بایدانزن یروان

فت، یامیش نیدر زندگ ییگر معنایکه د یبر کس یم. وایرو ببخشین آنانشان به یناک زندگوحشت یتحمل چگونگ

ب بود یترت این هنبود. و ب یو قادر به ادامه زندگ دیدمی یته ین حالیهم نداشت، چه خود را در چن یو مقصود یهدف

: بود یکیرد کمیرد  راآناد و دمیبخش دیام یهافرد گم گشته به همه بحث این هک ید. پاسخییاپمین یریگر دیکه د

 م؟یبده ین شخصیم به چنیانستتومی یگر چه پاسخیو د «واهم.خمین یاز زندگ یزیگر چیمن د»

بود. ما نه  یندگز در نگرش و طرز تفکر ما به  ایهشیر رییک تغیاز بود، یکه واقعا و جدا ن  آنچه به ایهن مرحلیدر چن

  نچهآ م کهیموختآیز مید و افسرده نیر مردان نومید به سایم، بلکه بایردکمی یرا در خود، بازساز ین حالتید چنیتنها با

 یاد درباره معنینباگر ی. ما دمیدار یچه انتظار یکه ما از زندگینا هواهد، نخمیاز ما چه  ینست که زندگیت دارد ایاهم

اند و هر قرار گرفته یکه مورد بازخواست زندگ ید در مورد خودمان به عنوان کسانیم، بلکه بایردکمی یستن پرسشیز

 ود، بلکه با کرداربمیشه ید با واژه و اندیم نبایاددمیکه ما  یم. پاسخیدیشیاندید پاسخ دهند، میروز و هر ساعت با

به  نیافتن پاسخ راستی یبودن برا مسئول یتا به معناینها یزندگرا یرد. زکمین جلوه یراست ین و به رفتاریراست

 .ردیگمیقرار  یراه هر فرد وسته فرایاست که پ یفیوظاانجام  وآن  ها و مشکالتیدشوار

رو نیند. از اکمیبروز  یو لحظه به لحظه، به شکل متفاوت نزد افراد مختلف، یزندگ یجه معنایف و در نتین وظایا

را با عبارات  یزندگ یدر مورد معنا یهام پرسشیانتونمیک فرمول، ناممکن است. هرگز یو دادن  یزندگ یف معنایتعر

مس، و قابل ل یار واقعیاست بس یزیست، بلکه برعکس چیز مبهم نیچ یبه معنا «یزندگ»م. یپاسخ ده یگسترده و کل

ژه خود اوست یف سرنوشت بشر را که وین وظایرند. ایو لمس پذ یار واقعیز بسین یف موجود در زندگیگونه که وظاهمان

ردد و گمیتکرار ن یتیچ موقعیسه کرد. هیمقا یگریا سرنوشت دیان با فرد تونمیرا  یچ سرنوشتیا هیچ فرد یازد. هسمی

که  یند با عملکمیجاب یرد، ایگمیقرار آن  که مرد در یتیموقع یود. گاهد داده  شیبا یپاسخ متفاوت یتیبه هر موقع

اگر از فرصت استفاده کند و به وضع موجود  یرد، سرنوشتش را شکل بخشد گاهیگمیش یت در پیموقعآن  در پاسخ به

ش را تحمل یهارنجرد و یز الزم است سرنوشت خود را بپذین یش سودمندتر خواهد بود. گاهیشد، برایندیهست ب آنچه و

                                                
1 - Nietzsche 
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 یش رویکه در پ یهر مشکل ین برایک پاسخ راستیود و هماره شمیبودن خود مشخص  ییبا استثنا یتیکند. هر موقع

 است وجود دارد.

و  ییاستثنا یافهیوظ ـفه ی، ناچارست رنجش را به عنوان وظز رنج بردن استیبرد که سرنوشت او نیم یانسان پ یوقت

اند او را از تونمیکس چیز در جهان تک و تنهاست. هیرد که در رنج بردن نیقت را بپذین حقید ایر بایزرد. ناگیبپذ ـ گانهی

قات به نحوه برخورد او با مشکالت و تحمل مش یاو رنج برد. تنها فرصت موجود، بستگ یا به جایش برهاند و یهارنج

 دارد.

 چیز که هینط ین شرایدر بدتر یرا حتیرد. زکمیبه ما کمک هم  ت نبود ویها جدا از واقعشهین اندیاان یما زندان یبرا

را  یزندگ یها بود که ما مرحله پرسش درباره معناد. مدتیخشبمی ییرها یدید، ما را از نومیسر میبه نظر ن یزیراه گر

 م.یپشت سر گذاشته بود

ما  یرابز ارزنده یت فعال، چیاه خالقاز ر  یافتن به هدفیدست  یعنی یهد، زندگدمیکه به ما نشان  ایهپرسش ساد

 دن و مردن بود.یو مرگ، رنج کش یع از زندگیوس ایهرنده دور یدر بر گ یزندگ یمعنا

ا یها، نآده انگاشتن یاردوگاه از راه ناد یهاا سبک کردن شکنجهیم، از کاهش دادن یبرد یرنج پ یبه معن یوقت

شده بود که  ایهفیما وظ یدن برایم. در واقع رنج کشیدز می، سرباز یساختگ ینیبو خوش یتصورات واه

که  ییها. فرصتمیبرده بود یکمال پ یدن برایرنج کش یپنهان یهام. ما به فرصتینپشت بکآن  م بهیواستخمین

1لکهیر لکه چنان از رنج یر «م!ید پشت سر بگذاریچه قدر رنج و مشقت را با»ن بنگارد، یداشت چنآن  را بر یلمانآشاعر  

 یارویها رون رنجیست با ایابمیرو، نیم. از ایردبمید یار بای. ما رنج بسن از کار کردنیرید، که سایوگمیدن سخن یکش

خود  یهانبود از اشک یازیم. اما نیرا به حداقل برسان یپنهان یهام لحظات ضعف و اشکیدیوشکمیم و یدشمی

 ند. کمیها را تحمل که انسان دالورانه و برافراشته قامت، رنج تآنسبر  یها خود شاهداشک این هم، چیشرمنده باش

اند، ه کردهیردند که گرکمیاعتراف  یان با شرمندگیاز زندان یبرده بودند. برخ یمساله پ این هب یاما تنها شمار کم

 «مرون راندیب ه از تنمیبا گر»پاسخ داد  «ش را چگونه درمان کردهیپا آماس»: دمیکه از او پرس یقیمانند رف

م. یدرمان کن یا جمعی یم در اردوگاه افراد را به طور انفرادیتوانستشد که  آغاز یدرمانا بهداشت روانی یدرمانروان

از عمل  یریجلوگ ی( و معموال برای)نجات زندگ ید، اغلب نوعشمیانجام  یفرد یگردرمانکه از نظر روان ییهاتالش

رد. به کمیداشت، منع  یکه قصد خودکش ینجات مرد یرا برا یاه هرگونه تالشبود. مقررات سخت اردوگ یخودکش

                                                
1 - Rilke 
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ن یاز وقوع چن یریزد، ممنوع بود. پس جلوگیوآن به دار آرد خود را با کمی یسع یکه زندان یطور مثال قطع طناب

 ت داشت.یاهم ییدادهایرو

 گر داشت. هر دویکدیهم به  یادیشباهت زانجامد و یب یاد دارم که امکان داشت به خودکشیمن دو مورد را به 

 یاز زندگ یگر انتظاریرا همان جمله معمول که د یصحبت کرده بودند و هر دو علت خودکش یاز قصد خودکش یزندان

 دهنیآدر  یزی، چانتظار داشت آناناز  یم که هنوز هم زندگیردکمیم یتفه آناند به یفتند. در هر دو مورد باگمیندارند را 

که  ید، فرزنددر انتظار او بو یداشت که در کشور خارج یدو فرزندنآاز  یکیم که یبرد یبود. در واقع ما پ آنانار تظدر ان

 یک سریبود که  یمطرح بود نه شخص. دوم مرد دانشمند یزیهم چ یگرید یاشت. برادمیاو به حد پرستش دوست 

چ یکه هچنان ن دانشمند را پر کند،یا یجا انستتونمی یگریس دکچیرد. هبمیان یرا به پا آناند یکتاب نوشته بود و با

 فرزند پر کند. یپدر را براآن  یجا انستتونمیکس 

ز مانند ین خالقه یخشد، در کارهابمیاو معنا  یازد و به هستسمیممتاز  یگریو وحدت که هر فرد را از د ییکتاین یا

ز در ید نت فر ینگاه با مسئولآم، یربمی یپ یگریبا د یفرد ییجابجا به ناممکن بودن یذارد. وقتگمیر یتاث یعشق بشر

ک انسان که یش در برابر یت خویکه به مسئول یم. مردیوشمی آشنابا همه عظمتش آن  . ادامهشیخو یبرابر هست

و ا ،زندب یدست به خودکش توانستاست، هرگز نخواهد  آگاهک کار ناتمام یا در برابر یمشتاقانه در انتظار اوست، 

 افتد. در «ایهچگون»ز خواهد داشت که با هر ین راآناند و توان دمیاش را یهست «یچرا»ن یهمچن

ن به یراست یک الگوی یوجود نداشت. گاه یجمعدرمان دسته یبرا یاست که در اردوگاه، فرصت چندان یعیطب

هزاران  خود از زیآمشیل نبود، با رفتار عادالنه و تشودبان ارشد که با مقامات زندان هممراتب موثرتر از کالم بود. زندان

 ر نظر او بودند.یذاشت که زگمی یبر کسان یشگفت یر اخالقیفرصت استفاده کرده و تاث

از  یاپارهت بود که به عل ین زمانیر نبود و ایتاثیز بیصحبت ن ی. اما گاه، همواره موثرتر از واژه استیر فوریتاثچه 

ک ین ایزندان ید رویمد که باآش یپ یاد دارم. وضعیاز موارد را به  یکید. شمید یتشد یرش ذهنیذپ ،یرونیط بیشرا

 د شده بود. یتشد ایهژ یو یرونیت بیان به علت موقعین زندانیا یذهنرش یم، که پذیردکمیکلبه کار 

ه و شخص آوردبه حساب  یکاربپس خراآن  از کارها را از یاریبود، به هنگام مراسم رژه، اعالم کردند بس یروز بد

 یهایو دزد «مچ بند یبرا»کهنه  یاز پتوها یدن نواریها، برجرم این هخته خواهد شد. از جملیوآمجرم بالفاصله به دار 

برمال شد، و  یه بود. دزددیدزد یانبار شده و مقدار ینیزمبیگرسنه وارد س یک زندانیش هم یبود. چند روز پ ییجز
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ل یا دزد را تحوید، دستور دادند که یخبر به گوش مقامات اردوگاه رس یکردند. وقت ییرا شناسا «دزد»ان یاز زندان یبعض

 رند.یم گرفتند روزه بگینفر تصم 2500است که  یعیماند. طب خواهندغذا یا همه اردوگاه تمام روز را بیم و یده

چون  ایهد و هر واژز مین یحرف یم کسیده بودیخود مغموم دراز کش یها، همه در کلبهیدارروز روزهنآگاه شام

گهبان نده بود. اما یلب رسه گر جان همه بیکه برق هم خاموش شد. داین هد. بدتر از همشمیبر سرمان زده  یپتک

ذشت. از گمیلحظه از ذهن ما آن  که در ییزهایبود. شروع کرد به صحبت کردن درباره همه چ یارشد ما مرد عاقل

د که ش ادآوریدر گذشته بودند. اما ضمنا  یو چه خودکش یمارید که در چند روز گذشته چه در اثر بز می حرف ییرفقا

اشد که بوجود داشته  ید راهید شسته بودند. او معتقد بود که باین بود که دست از امیا آنان یاند علت مرگ واقعدمی

من خواست  برسند. و از یمرحله ذهن این هب ندهیآان ینرا گرفت و نگذاشت قربا ین حوادثیامکان وقوع چن یبتوان جلو

 ان باشم.یزندان یگشاراه

رات دستو یم نوعیرفقاه ا موعظه کنم و بیبدهم و  یشناختحات روانیاند که من اصال حوصله نداشتم، توضدمیخدا 

سود  یین فرصت استثنایاز اردم و کمید تالش یبدهم. سرد و گرسنه بودم. تندخو و خسته شده بودم، اما با یمراقبت

 د.شمیاحساس آن  از بهیو ن آمدیمکار ه ب یزیش از هر چیق بیجستم. حاال تشویم

ن زمستان جنگ یدر اروپا و در ششم یکردم. گفتم که حت آغازداشت  ینیشه صحبت را که جنبه تسکین اندیبا ا

د یا بامک از ید باشد. گفتم که هر یم بایردکمیفکر گونه که ما نآناک نبوده، نه ضع ما چندان هم وحشتدوم، و یجهان

ان یتر زندانشیب یر قابل بازگشت است. فکر کردم برایرا از دست داده است که غ ییزهایاز خود بپرسد تاکنون چه چ

 شت.دوار بودن دایام یبرا یلیکه هنوز زنده بود، دل یز بوده است. هر کسیاند واقعا ناچاز دست داده آنچه زانیم

آن  زا. آوردگر به دست ید بار دشمیرا  یت اجتماعی، ثروت، موقعایهحرف یهایی، توانایسالمت، خانواده، خوشبخت

اشد. مان سودمند بیبرا ندهیآدر  انستتومیبر ما رفته بود،  آنچه ما هنوز سالم بودند، همه یهاگذشته استخوان

 ازد.سمیرومندتر یمرگ من نشود، مرا نموجب   آنچه چه را بازگو کردم، کهیعبارت نوقت نآ

ن یسد. بر ار میک به نظر یار تاریبس ندهیآ، یطرفیدر نظر هر شخص ب . گفتمدماداد سخن د ندهیآ هسپس راجع ب

که هنوز نیحدس بزند شانس زنده ماندنش چه قدر کم بود. به آنان گفتم با ا انستتومیک از ما یده بودم که هر یعق

 یماریکه هنوز بنینان گفتم با اه آشانس زنده ماندنش چه قدر کم بود. ب یر نشده، ولیگر اردوگاه همهفوس دیت یماریب

ندارم  راآنال یچ خیحال، ه نیدرصد است. با اشانس زنده ماندن خود من پنج یر نشده، ولیگهمه فوس در اردوگاهیت

که این هخواهد داد و مگر ن یچه رو ندهیآک ساعت ی یحت هندیآاند در دمیکس نچیرا هیبسپارم. ز یدیکه خود را به نوم
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ا هم در ر مینظا یدادهایاگر انتظار رو یورد. حتخمیده هزار چرخ ین نرسیبه زم یندازیب آسمانب را که به یک سی

چه  یناگهانبه طور  یاند که گاهدمی ـ یهمه تجارب اردوگاهنیبا ا ـتر از ما به یم، چه کسینداشته باش ندهیآچند روز 

 ایهژ یرمنتظره به گروه ویطور غرا به ی. به طور مثال ممکن بود زنداندیآیمش یپ -فرد یدست کم برا – ییهاشانس

 «شانس»زها بود که ین چیرا همیمند باشد. زبهره یکار خوب   ت  یاز موقع ییطور استثنامنتقل کنند که باز هم به

 رد.کمیورد آرا بر  یزندان

ا و هییبایز ده شده بود حرف نزدم، بلکه از گذشته،یکشآن  که بر یو نقاب ندهیآان گرسنه تنها از یزندان در سخنانم با

نکه سخنانم جنبه وعظ نداشته یا یز سخن گفتم. براید نیرخشدمیمان یکنون یزندگ یکیش که در تاریهاییروشنا

د. نه اند از شما بازستانتونمیا یدر دن ییرویچ نید، هایهردرا که شما تجربه ک  آنچه ان کردم:یب یرا از شاعر یباشد عبارت

ج که رن آنچه م و از همهایهکه در سر داشت یبزرگ یهاشهیم، همه اندایهدادانجام  آنچه ما، بلکه با همه یهاتنها تجربه

را بودن یم. زایهدیبخش یها را هستنیما ا یها گذشته است ولاین هم. گرچه همایهرا از دست نداد یزیم، چایهبرد

 .آنستن شکل یترد هم مطمئنیاست شا یهست ینوع

حرکت دراز  یم )که بیخشد، سخن گفتم. من به رفقابمیمعنا  یکه به زندگ یاریبس یهاسپس در مورد فرصت

 ین معنایامعنا باشد و  یاند بتونمیهرگز  یطیبشر در هر شرا یدند( گفتم که زندگیشکمی یآه گاهده بودند و گهیکش

 به بهکل یکیسرگشته که در تار یهان انسانیز در بر دارد. از ایت و مرگ را نی، محرومیرندگیرنج و م یان زندگیپایب

د یمد دست از اینان نه تنها، نباآبرند.  یبودن وضع خود پ یادند خواستم که به بحراندمیدقت به سخنان من گوش 

چنان د همیش نخواهد کاست و بایمبارزه ما از عظمت و معنا یی  که پا در هوا مان داشته باشندید ایند، بلکه بایبشو

ه، ک زندیا یک مرده و ی، ی، همسریبار دوستن ساعات دشوار و مرگینان گفتم که در اآشهامت خود را حفظ کنند. به 

رنج  افراشته ر  ند ما با سیبب بسته است که این هد بیم. او امیدش کنیا خدا چشم به ما دوخته است و انتظار ندارد نومی

 م.ایهو خفت و هنر مردن را آموخت یم، نه با بدبختیربمی

 ین فداکاریعت ایرد. و در طبکمیدا یمعنا پ یکه در هر مورد یوردم، فداکارآان یبه م یو سرانجام سخن از فداکار

ما در  یکه فداکارینداشت. در حالپیم یمعن یب راآنست و ینگریده تعجب میده بدان ب یماد یعیطب یایبود که دن

درک  یسانه آن مساله را بیدارند ا یمان مذهبای هکینان گفتم، کسانه آپرده بیژرف داشت. من ب ییت معنایواقع

مان بسته بود که رنج و یخود پ یورود به اردوگاه، با خدا یشان بازگو کردم که در ابتدایرا برا یقینند. داستان رفکمی

ن مرد رنج و مرگ یا ینشود. برا یناکاشت دچار سرانجام وحشتدمیرا که دوست  یرد، تا کسیذپمیه جان مرگ را ب
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ک از ما یچ یطور که هرد. همانیچ بمیه یواست براخمیبس ژرف داشت. او ن ییاو معنا یپرمعنا بود، فداکار

 م.یرین بمیم چنیواهخمین

 یبرا ییبار، معناوضع مرگآن  کلبه، و درآن  زمان، و درآن  ن بود که دریا هاواژه این هکار گرفتن همه منظور من از ب

ف ینح یکرهایبرق روشن شد، پ یرا وقتیخود بودم. ز زیآمتیباز شاهد تالش موفق یدهیده ابم و بیان بیزندان یزندگ

 اف کنمد اعتر یند، اما باآمدیمبه سمت من  یگزارسپاس یلود براآدگان اشکیزان و با دیدم که افتان و خیدوستانم را د

 یهاا فرصتین حساب گویشته باشم و با ااشان دیهام شدن در رنجیسه یبرا ییرویمن ن آمدیمش یکه به ندرت پ

 کار از دست داده بودم.نیا یرا برا یشماریب

 از شی. اما پیآزادز پس ا یزندان یشناسروان یعنی یک زندانی یروان یهان مرحله واکنشیم به سومیبپرداز نکیو ا

شناس خود ژه که روانیود، به وشمیشناس اشاره کنم که اغلب از روان ید به پرسشین مساله را روشن کنم، بایاکه آن

که  یست؟ چگونه ممکن است انسانیبانان اردوگاه چنگه یشناسبوده باشد. نظر شما در مورد رفتار روان یزندان

 یشند؟ وقتنان اعمال کرده باآنند با کمیان بازگو یاز زندان یاریرا که بس یرفتاراز گوشت و خون است،  ایهختیآم

نند اتفاق افتاده است کمیان نقل یزندان آنچه رد که همهکمیباور  ید و وقتینشمیناک را هول یهان داستانیانسان ا

شکنجه  چنانآنگر را ی، انسان دینسانچگونه ممکن است ا یشناسد از نظر روانیرسپمیست انسان از خود یو افسانه ن

 ره کنم:ز اشاید به چند چیم بایپرسش، پاسخ ده این هب ـ میات شویینکه وارد جزآ یب ـم ینکه بتوانیا یکند. برا

 وجود داشت.آن  ینیبال یواقع یبه معنا آزارگرا یست یساد ایهبانان عدان نگهیکه، در منینخست ا

ن ین ااینان را از مآداشتند،  یاز به افرادیسخت ن یهاتیمامورانجام  یاردوگاه براه مقامات کمیگر، هنگایدو د

 دند.یزگمی ان برآزارگر 

که با  یآتشبندان تلخ( خودمان را در کنار خیفرسا در د )پس از دو ساعت کار طاقتشمیه به ما اجازه داده کمیهنگا

ن لحظات کوتاه یم. اما در همیدینجگمیدر پوست خود ن یم، از خوشحالیم، گرم کنیخرده چوب درست کرده بود

ذاشتند کنار گمیه نه تنها نکمیردند. هنگابمیاز ما بس لذت  یخوشآن  بودند که از گرفتن یز، سرکارگرانین یخوش

 انید! هماره در میرخشدمیشان ردند، برق لذت در چشمانکمیها پخش برف یبا را رویز آتشآن  م بلکهیستیبا آتش

 هاو را ب آمدیمشان نخوش یاز کس یها وقتتخصص داشتند، و اس.اس یآزارگربودند که در شکنجه و  یان کسانیزندان

کار در اردوگاه و ناظر بودن بر  یمتماد یهابانان در اثر سالنکه اکثر نگهیسوم اادند. دمیحواله  آزارگرافراد  این

و  یکه از نظر اخالق ین مردانیشان مرده بود. اان، احساساتیشکنجه زندانانه اردوگاه در یحشرحمانه و ویب یهاوهیش
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گر یدند، اما دز میسرباز  یآزارگرن بود، که خود از نقش فعال در یردند اکمیکه  یسنگ شده بودند، حداقل کار یروان

 دند. شمین نیریسا یرسانآزار  مانع

ده نمونه به ذکر فرمان یوخت. براسمیشان به حال ما دلکه  ید کسانشمیدا یبانان هم پان نگهیچهارم، در م

 نم. کمیشدم بسنده  آزاد آنجا  که من از یاردوگاه

1ن بازاریترکیب خود پول خرج کرده تا از نزدیاز ج یادیفرمانده مبلغ ز این هما معلوم شد ک یآزادپس از   ی، برا

و بس. اما نگهبان ارشد  انستدمیبود  یک زندانیوگاه که خود ن مساله را تنها پزشک اردیان خود دارو بخرد و ایزندان

که  آنجا  که فرمانده اردوگاه، تایرد. در حالکمیرتر از هر افسر اس.اس رفتار یگان بود، سختیاردوگاه که خود از زندان

ان را به باد کتک یدانفت زنیامیکه  ین فرصتیتربان با کوچکن نگهیما بلند نکرد، ا یانم هرگز دستش را رودمیمن 

 رفت.گمی

هر م   یان هر گروهیرد. در مکمیرا حل ن یزی، چیک زندانیا یبان اردوگاه بود ا نگهیمرد  این هکنیا دانستنن با یبنابرا

وجه  یها داران گروهیم. مرز بیهدمیمورد مالمت قرار  یکه ما به راحت یدر کسان یورد، حتخمیچشم ه ب یانسان

 م.یجه برسیمن، به نتیگر اهریدسته دآن  اند وفرشته نمردا این هنکید با گفتن ای، و ما نبااست یمشترک

داشت،  یزیآمان رفتار مهرینااردوگاه، نسبت به زند یهاک سرکارگر با وجود همه کنترلیا یبان ک نگهی یمسلما وقت

 یتسیرفتار ناشا چنانآنخودش  یزندان یفقارا که با ر  یزندان یاشت، اما پستدمیگام بر  یدر جهت مثبت و انسان

کننده بود، در ان منقلبیزندان یبرا ین مردانیت چنیواضح است که کمبود شخص ه کرد. پریان توجتومیداشت چگونه 

ک سرکارگر ی یکه روزند. چنانآمدیمجان یقا به هیبانان عمک از نگهیهر  زیآمن حرکت مهر یترکه از کوچکیحال

دگانم یده اشک را ب  آنچه لحظه،آن  ره کرده بود. دریاش ذخره صبحانهید ندارم از جیبه من داد که ترد ینانتکه  یپنهان

ن به اه دادن نابود که همر  یو نگاه هامرد به من داد، واژه این هت بود کیاز انسان یزیکرد تکه نان نبود، بلکه چ یجار

 م را نوازش داد.یهاشوام گسترد و گچهره

                                                
ان جنگ، یر پادش گرفتند. یپبا او در  یهودیان یاست که چند نفر از زندان یداد، رفتار یس.اس رون فرمانده ایکه در رابطه با ا یواقعه جالب - 1

 پنهان کردند. و سپس ایباوار یاهر جنگل دن فرمانده را یا یهودی یان را از اردوگاه ما آزاد کردند، سه جوان مجارستانیها زندانییکایکه امر یهنگام
به او  یبیهند آسکه قول بد یر صورتدر کند رفتند و گفتند تنها ین افسر اس.اس را دستگیار عالقمند بود ایکه بس ییکایامر یروهاینزد فرمانده ن

سر اس.اس در اسارت اد که به افسه جوان قول د این هسرانجام ب ییکایافسر امر یاو را نشان دهند. پس از مدت ینخواهند رساند، حاضرند محل پنهان
جمع  یاند و سرپرستم یخود باق ر پستد ین به نحویشینه تنها به قول خود وفا کرد، بلکه در واقع فرمانده پ ییکایافسر امر نخواهند رساند. یبیآس
استفاده  یلباس کسان تس ازیآشو ردوگاهرا ما تا آن زمان در ایان ما به او سپرده شد، زیع آن در میا و توزیک باوارینزد یپوشاک از روستاها یورآ
 .شدندیستگاه ترن به اتاق گاز فرستاده مای هتر از ما بودند و به محض ورود ببختکه نگونم یکردیم
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 ردن دو نژاد یا د مردان کامل و ناقص.جهان تنها دو نژاد وجود دارد. نژام که در یربمی یتان گفتم، پیبرا  آنچه هاز هم

ال کامل ن گروه کامیان گفت اتونمینند. هرگز کمیاجتماع نفوذ  یهاان همه گروهیرا در میز وندشمیافت یهمه جا 

گونه افراد کامل در این هگاه بن گهیست و بنابراین «نژاد خالص»از  یچ گروهیب هیترت این هن گروه ناقص. بیاست و ا

 م.یوردخمیبانان اردوگاه هم بر ان نگهیم

زست که یانگشگفتا  یآ ازد.سمیان ینما راآن یکافد و ژرفاشمیروح انسان را  یایزوا یدر اردوگاه کار اجبار یزندگ

د باشد؟ از خوب و ب ایهختیآمعتش یم که طبیاز انسان برخور یاتیخصوصگر تنها به یبار د یروح انسان یژرفاهاآن  در

که   آنچه یدر ژرفا یسد و حتر مین سطح یترنییذرد، به پاگمیها ازد، از همه انسانسمیکه خوب را از بد جدا  یشکاف

 ردد. گمیشکار آان گذارده است، یبن یدر اردوگاه کار اجبار

ر شده است. د آزادکه  یزندان یم به روانشناسیسر می، یاردوگاه کار اجبار یناسشفصل روانن یآخر و اکنون در

ت اس یخواهم پرداخت که از صبح روز ین بخشه آخودم باشد، ب یهاد از تجربهیعتا بایکه طب یآزاد یهاف تجربهیتوص

 یدانن زمان حالت سرگر یدر امد. آاردوگاه به اهتزاز در  یهاپراضطراب برفراز دروازه ید پس از روزهایکه پرچم سف

 یم. پس چه اتفاقایهم اشتباه کردیدچار جنون شده بود یم از خوشحالییل به استراحت شد. اما اگر بگویما تبد یدرون

 افتاد؟

 هره به اطرافم. با ترس و دلیدیشکمیاردوگاه  یهادروازه یخسته خودمان را به سو یهاان با گامیما زندان

بر  ین بار کسیم. ایفتر میرون اردوگاه یبه ب یم. بعد چند گامیردکمیچ یگر را سوال پیدکینگاه مینم و با یستینگریم

ار گیبانان به ما سنگه ینجا حتیم. نه! ایبده یا کتک جا خالیفرار از لگد  ینبود برا یازیچ نید و هز میاد نیسرمان فر

د. به ده بودنیپوش یشان را عوض کرده و لباس شخصیهاب لباسرا با شتایم، زینان را نشناختآردند! ابتدا کمیتعارف 

ر لحظه مان درد گرفت و ممکن بود هیم. پاهایدز مید، قدم شمیکه از اردوگاه منشعب  ایهر امتداد جاددمیآرا

 زادآ دگان مردانین بار با دینخست یم اطراف اردوگاه را برایواستخمیم و یفتر میلنگان چنان لنگچد. اما همیبپ

 یآرزوکه در  یادان متمیسال یم. ما طیآزادم که یم باور کنیانستتونمیاما هنوز  «یآزاد»م یردکمیم. با خود تکرار ینیبب

ه ب یزادآت یگر واقعیخود را از دست داده بود. د یگر معنایم که دیرا بر زبان رانده بود هن واژیا قدرآنم یبود یآزاد

 ما بود.آن  از یآزادم که اکنون یریقت را بپذیحق نیم ایانستتونمیو رد کمیرخنه ن مانآگاهر یضم
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نسبت به  یچ احساسیبودند، اما ما ه آنجا  شهیها همنآم که یورداد آیم و به یدیها را دم، گلیدیرسبه چمن پر از گل 

 مچنانن جرقه هیم. اما ایدیرا با دم رنگارنگ د یسرشارمان کرد که خروس یزمان یاندمان جرقه شیم. نخستیشتانها ندآ

 م. یا تعلق نداشتیدن این هرا ما بیماند ز یباق یچون نقطه کور

نم امروز یبگو بب»زمزمه کرد  یگریدر گوش د یکیم یمدمان گرد آیهاگر همه در کلبهیار دکه ب یگاهان وقتشام

ن احساس را یکه ما همه هم ستاندمینو او  «، نهیراستش را بخواه»گفت  یمرد با شرمندگآن  و «؟یخوشحال بود

ن را ن هنر خوش بودیج اید به تدریم و بایم. در واقع ما احساس خوش بودن و خوشحال شدن را از دست داده بودیداشت

نام داشت.  ییزداتیافتاد، شخص یان از بند رسته اتفاق میزندان یبرا یشناسکه از نظر روان  آنچه م.یموختآیدوباره م

گذشته  یهااست. در سال یم واقعینیبمی  آنچه م کهی. ما باور نداشتایرو د. مانندیسر میبه نظر  یعر واقیز غیهمه چ

 م، به کاشانه خودیاشده آزادده، ما یفرا رس یآزاددم که روز یدمیم. خواب یچه بسا در خواب گول خورده بود

که بر   آنچه ز نشسته و ازیم، بر سر میرفتگمیش غوم، همسرمان را در آیفتگمیآمد مان خوشتانسوم و به دیابازگشته

 یایرو ناینگاه ... سوت زندانبان پام. و آیفتگمیم سخن یده بودید یآزادکه از روز  ییهااز خواب یما رفته بود و حت

 م؟یم باور کنیانستتومیا  یآ وسته است. امایقت پیها به حقن خوابیما بود و حاال ا یآزاد

 پس از یرد. زندانکمی یآزادبازدارنده دارد و از همان لحظه نخست حداکثر استفاده را از  یروهاین تر از ذهنبدن کم

انسان را به  آنچه ورد.خمیز غذا یشبان نمهیدر ن یها حتزدهیها و روزها چون قحطساعت یآزادوردن آبه دست 

که روابط  ییک روستای یخوردن دارد. وقتش ینست که مگر انسان از نظر مقدار چقدر گنجایارد ادمیوا یشگفت

د و ی، قهوه نوشوقفه غذا خورد یب ین زندانیاش دعوت کرد، ادا کرده بود او را به خانهیان پیاز زندان یکیبا  ایهدوستان

ه ب یزرد رها شد. انسان وقتآیها ذهنش را مکه سال یم از فشارها حرف زد. سرانجاورد ساعتآبدست  آرامش  هکمیک

 اق خود به حرفیر و مجبور به حرف زدن است و در برابر اشتیرد که او ناگزکمیرد، احساس کمیش گوش یهارفح

ن یگشتاپو( چن یهای)مثال، در بازرس یمدت کوتاه یناختم که تنها براشمیرا  یاند مقاومت کند. من کسانتونمیزدن 

رد و بدون توقف کمیزبان باز  یکه نه تنها زنداننید تا اشمی یادند. روزها سپردمیاز خود نشان  ییهاالعملعکس

ر یزنج ین زمان بود که احساسات خاموش به طور ناگهانیکفت و در اشمیهم در او  یگریز دیرد، بلکه چکمیصحبت 

 سست. گمی

بود که  یازارلومترها راه رفتم. مقصدم بیزار پر از گل بود کروز من در دهکده که چمنکی یآزادچند روز پس از 

آن  کس درچیدم. هینشمیها را نآ شادمانه یدند و صدایشکمیپر  آسمانک اردوگاه قرار داشت. چکاوک ها به ینزد
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م. دیدمیفضا ن یآزادخوش چکاوک ها و  یواو آ آسمان ع و پهنهین وسیجز زم یزیخورد. چیاطراف به چشم نم

ا را فراموش کرده یلحظه خود و دنآن  نگاه زانو زدم. درآچشم دوختم. ز ین آسمان، به اطرافم نگاه کردم و به دماستیا

 یآزادزندان کوچک خود فراخواندم و او در زدان را از یمن »: یشگیک جمله در ذهنم بود. همان جمله همیبودم. تنها 

 «ع، پاسخم داد.یپهنه وس

آن  نست که دریانم ادمیکه  یزیچ یورم. حتآ یاد نمیبه  یزیردم، چکمین جمله را تکرار یزانو زده و ا یتا چه زمان

 .ک انسانیگر خودم شدم، ینکه بار دیفتم تا ار میش یشد. گام به گام پ آغازتازه من  یساعت زندگآن  روز و در

م، یردکمی ی( طیذهن آرامش  جنگ اعصاب تاآن  خر در اردوگاه )ازآ یروزها ینش و فشار ذهند از تیرا که با یراه

م. یودبار اشتباه از ندارد، دچین یگر به مراقبت روحیشده د آزاد یم که زندانیردکمیاز مانع نبود. اگر ما فکر  ینا خالیقی

 هژه کیود، به وب یفشار روان چنانآنر یزمان دراز زآن  یکه برا یم، مردیردکمیت توجه یواقع این هد بیبلکه برعکس با

بهداشت  ین خطر )به معنایش در معرض خطرست. ایداز عتا پس از آید طبشمیرها  یناگهانفشارها به طور  این

که یز در صورتین ییایدرر یارگر زکمیکه بهداشت جسفشارهاست. چنانآن  یشناساش( واکنش روانیشناسروان

که به  ین مردیاست(، در خطر است. بنابرا ید جویر فشار شدین لحظه زیاش را به ناگهان ترک کند )در امحفظه

 ر است.یپذ بیآسار یبس یو بهداشت روان یظر اخالقرسته است، از ن یگهان از فشار رواننا

 یهایگریرات وحشیانند از تاثتونمی، یشناسن مرحله روانیگران بودند، در ایتر از دیبدو یطبع یکه دارا یکسان

 یاوهیو به ش یانند با هرزگتومیردند که کمیبرخوردار بودند، گمان  یآزاددر امان بمانند. حاال که از  یاردوگاه یزندگ

گر ینان دآ کنون آنان ظالم بودند نه مظلوم،ن بود که ایکه باژگون شده بود، ایزیاستفاده کنند. تنها چآن  ستمگرانه از

 ردند.کمی یدادگریزانده، بیو برانگ یاراد یرویشده بودند که با ن یل به کسانیو تبد آمدهبودن در  یاز حالت ش

 یدادهایمساله اغلب در رو این هردند. ککمیه یناک خود توجتلخ و وحشت یهاوه رفتارشان را با تجربهینان شآ

 م و به سمت اردوگاهیذشتگمیدست در دست  ایهاز مزرع یبا دوست یکه روزورد. چنانخمیز به چشم ین ییجز

دستم را  لگد نکنم، اما دوستم، با دستش راآنکردم  یعار سیاخت یم. من بیدیرس م، ناگهان به مزرعه گندم سبزیفتر می

گاه نشفت. دم جوان را لگدمال کنم. دوستم برآگندم برد. من مکث کردم که مبادا گن یکشان از البالد و مرا کشانیکش

 ه اتاق گازست؟ همسرم و فرزندم را بین یکه از ما گرفته اند کاف  آنچه نم!یبب»اد زد، یبه من انداخت و فر یپر از خشم

 «!ینکمیاند و حاال تو مرا از لگدمال کردن چند ساقه گندم منع فرستاده
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تم رفته اگر به او س یکس حق ندارد خطا کند، حتچیم که هیفهماندیم نمردا این هد بیو حوصله با یآرامتنها به 

ند هزار ن چتر از، از دست دادشوم یجیم وگرنه نتایاندر میقت ین حقیا ینان را به سوآر یگید با تالش پیباشد. ما با

چشم  ریش را باال زد، دست راستش را زیهانیستآورم که آیاد میرا به  یک زندانی. من هنوز آمدیمساقه گندم به بار 

د یاکمن ت «م!یاال یگران نام به خون ستمپس از بازگشت به خانه راآنن دست من، اگر یده باد ایبر»اد زد یگرفت و فر

 بود. یآزادق من در اردوگاه و پس از ین رفیترنبود، بلکه به یها، انسان بدواژه این هندینم که گوکمی

 زادآ یانت زندیز شخصیگر نید یاز فشار بود، دو تجربه اساس یناگهان ییاز رها یکه ناش یاخالق یمارگونگیعالوه بر ب

 ن.یشیپ ی، پس از بازگشت به زندگیرخوردگو دوم س یآزادپس از  یزندگ یتلخ یکیرد: کمید یشده را تهد

باز  به شهر خود یمعنا که وقت این هد. بشمیمواجه آن  بود که او در شهرش با یبه علت مسائل یزندگ یتلخ

ل یدل نیادند. به همدمیلش یش پا افتاده تحویدند و جمالت پشمیرا یاو را پذ یجاها با سرد یاریشت، در بسگمی

مالت همان ج یرنج و مشقت شده است. وقت همه آند چرا متحمل یرسپمید و از خود شمی ایهندل به انسان گز یتبد

ها نیواقعا اا  یآ فتگمی، به خود «میادهیما هم رنج کش»ا یو  «میانستدمینما »د که ینشمیرا از مردم  ایهشیکل

 گفتن ندارند؟ یبرا یجمالت بهتر

و نداشتن  ینگرینبود )که سطح یت دوستیگر حکایجا دنیگر است. اید یزیچ یاما مساله و تجربه سرخوردگ

 یگر صدایبخزد و د ایهگوشه واهد بخمیرد کمیزار کننده بود، که شخص سرانجام احساس یاحساس بود، که ب

هم  دررحمانه او را یظالمانه و ب چنانآند( بلکه داستان سرنوشت بود که نیرا نب یرا نشنود و چهره انسان یانسان

جه ینت این هجا بنیممکن را لمس کرده است، در ا یهارد حد مطلق همه رنجکمیها فکر که سالیده بود. مردیکوب

 ش.یتر از پشید رنج بکشد، بیناسد و او هنوز هم باشمین ید که رنج حدودیسر می

 یدیچه امیم که دریبودآن  م، بریردکمیدر اردوگاه صحبت  یک زندانی یجاد شهامت روانیا یما از کوشش برا یوقت

منتظر بازگشت اوست.  یهنوز در انتظار اوست و انسان یم که زندگیوردآ یادش مید به یم. بایاو باز کن یبرا ندهیآرا در 

 ید انسانیکه د یبه حال کس یدر انتظارشان نبود. وا یگاه کسچیبردند ه یبودند که پ یانیاما پس از بازگشت؟ زندان

ش به یایرو یکه وقت یبه حال کس یگر وجود ندارد! واید دیبخشید میبه او امدر اردوگاه  ییش به تنهااکه خاطره

 ید سوار واگن برقیافت! شایاقش بود، یدر اشت آنچه را کامال متفاوت از یآزادگشت،  آزادوست و سرانجام یقت پیحق

درست  ـورد آ یم درون، زنگ در را به صدا در مها در ذهنش جان داشت، در عالفت که سالر می ایهد، به خانشمی

د در را باز کند یکه با یابد که کسیقت را دریحق این هکنیا یتنها برا ـ خود کرده بود یایرو گونه که در هزارانهمان
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نخواهد  ییایدن یچ شادیم که هیفتگمیگر یکدیما همه در اردوگاه به  ست و هرگز هم نخواهد بود.ینآنجا  گرید

د نبود ین امیم و ایدل نبسته بود یآزادروزگار  یاندمام، جبران کند. ما به شایهرا که متحمل شد یرنج همه آن انستتو

گر یه هم دغم و اندو ید. اما برایخشبمیما و مردن ما معنا  یهایما، فداکار یهاد و به رنجیبخشیکه به ما شهامت م

ه را ب یاریسخت بود که پشت بس ایهان بود، تجربیاز زندان یادیر شمار زکه در انتظا ین سرخوردگیم. اینداشت یمادگآ

هم  نیره شوند. اما ایزده خود چنان کمک کند تا بر احوال غمز دشوار بود که به آیپزشک نک روانی یخاک رساند و برا

 د.یتازه به شمار آ ایهز ید انگیپزشک شود، برعکس باروان ید موجب دلسردینبا

و ر ر و یرا ز یاهنگرد و تجارب اردوگ یدوران اسارت خود مه ب یسد که وقتر میفرا  یروز ایهاز بند رست یندانهر ز  یبرا

فرا  شیآزادچنان که سرانجام روز کرده است. هم یرا تحمل و سپر یند، باور نخواهد کرد که چنان روزگار دشوارکمی

اش چون کابوس یاردوگاه یهاد که تجربهیهم فرا خواهد رس یبود، روز ییبایز یایرو ز در نظرش چونید و همه چیرس

 رنجش خواهد داد.

 آنند، که پس از یفرآیم یدارد احساس شگرفیش گام بر ماخانه یکه به سو یمرد یبها براگران یهان تجربهیا

     بترسد مگر خدا.آن  نبود که او از یزیگر چیکه جان و روانش متحمل شده، د یرنج همه
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 1یدر لوگوتراپ یم اساسیمفاه

ن م یماناز اصول و روش در یترر کاملیه و تفسیوسته خواهان توجیك ، پیوگرافین داستان کوتاه اتوبیخوانندگان ا   

« سمیلایستانسیاز اردوگاه مرگ تا اگز» ، کتاب یبه متن اصل یح لوگوتراپیدر تشر ی، فصل کوتاهلین دلیهستند. به هم

 ن رویا. از سمین باره بنویدر ا یتروسته از من خواسته شده است که شرح مفصلی، که ظاهرا بسنده نبوده و پده شدافزو

، و به شده است یسین کامال بازنویشی، مطالب پذردگمیکه در کتاب حاضر از نظر خواننده  ینگارش فصل یبرا

 گردد.یح میمفصل تر تشر ایهگون

گرفته  را در بر یمربوط به لوگوتراپ یست جلد کتاب آلمانیکه مطالب ب ایهدیه چکیته ، بات خوانندهیجلب رضا   

ا یآ دکتر» دین آمده بود و از من پرسیبه درمانگاه من در و یافتادم که وقت ییکایآمر یاد پزشکیست. ین ی؛ کار آسانباشد

 «د؟یکاو هستك روانیشما 

کدام  روانیاز پ»ش ادامه داد. یهاسپس او به پرسش« گر.درمانك روانیکاو ، بلکه ك روانیقا ینه دق»پاسخ دادم    

 « .یلوگوتراپ»ژه خود را دارم که عبارتست از یه ویپاسخ دادم ، من نظر« د؟یمکتب هست

 «دارد؟ یکاوبا روان یست ، و چه تفاوتیچ ید مفهوم لوگوتراپییك جمله به من بگوید در یانتومیا یآ»   

 «ست؟یبه نظر شما چ یکاود که اساس روانییك جمله به من بگوید در یانتومیمقدمتا شما  ایآ یول«. بله»

ت کند با شما صحب ییزهایراحت دراز بکشد و درباره چ یمبل یست رویابمیمار یب یکاودر روان» ن پاسخ داد یاو چن

 «ار دشوار است.ی، بسکه تکرارش

 ییازهیست به چیابمیاو  یدن ندارد. ولیبه دراز کش یازیمار نیب یدر لوگوتراپ»، درنگ گفتمین جا من بیدر هم

 ست.ین یدنش کار آسانیگوش کند که گاه شن

را هم در بر دارد و آن  یقتیشود. اما حق یتلق یاند جوهر مکتب لوگوتراپتونمیش نبود و یب یك شوخی این هالبت   

 یهم ارج چندان ینگرتر به گذشته توجه دارد و به درونکم است که یروش یکاوسه با روانیدر مقا ینکه لوگوتراپیا

خود را  یآت ید زندگیمار بایدارد که ب یو هدف یت و معنیفه و مسوولی، وظندهیآ هب یترشیتوجه ب ی، در ازانهدینم

 صرف آن کند.

                                                
1 -Logotherapy ی، معنا درمان. 
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1یطانیش»ل حلقه یت تشکیاهم ی، لوگوتراپزمانهم    ازخورد را که عامل ب یهاسمیا دور تسلسل باطل و مکانی« 

نژند عموما مبتال به آن ماران روانیکه ب یاژهیو یرو خودمدارنیرد. و از ایگمیده ی، ناداست ینژندر رشد رواندمیمه

 ردند.گمی یپا افتاده تلقشیت و پی، کم اهمه شوندیت و تغذیکه تقونیا یهستند به جا

ست که ین نیجز ا یزیهم چ ین حال لوگوتراپی، اما در عستین یلوگوتراپ یسازجز ساده ین جمالتیمطمئنا چن   

د که حاضر ینیبمیابد. حاال یش را بیخو یزندگ یردد، که معنگمیروبرو  یود و با وضعشمی ییراهنما یمار در جهتیب

از  کندمی یوسته سعیاست که پ یکس ینژند واقعرا روانیقت نبود. زیاز حق یخال ییکایجواب بودن در برابر پزشك آمر

او  ین رو باال بردن سطح آگاهیزد. از ای، بگربر عهده او گذاشته است یکه زندگ یتیفه و مسوولینسبت به وظ یآگاه

 است. یشان حالیت و پرین عصبیره شدن بر ایکردن او در چ یاری، خود مساله این هنسبت ب

ك ی، «لوگوس»ده ام.یخود برگز یتئور یبرا ین نامرا به عنوا« یلوگوتراپ»ح بدهم که چرا من اصطالح ید توضیبگذار   

 یدرمانمکتب سوم روان»سندگان یاز نو یاپارهله یکه به وس یود. لوگوتراپشمیاطالق « یمعن»است  که به  یونانیواژه 

 د دارد. بنابر اصولیتاک یمعن این هدن بیرس یاو برا یانسان و جستجو یهست ی؛ بر معنخوانده شده استز نی« نیو

ل من یدل این ه. باوست یمحرکه هر فرد در دوران زندگ یروین نیتریاساس یدر زندگ یافتن معنی یتالش برا ،یلوگوتراپ

2یطلبلذت»متضاد با  ییرویبه عنوان ن ییجویاز معن که مورد « یطلبقدرت»د بر آن استوار است و  یفرو یکاوکه روان« 

 م.یوگمید آدلر است سخن یتاک

                                                
1 -Circle-Vicious ن علت و معلول. مترجمیر بیناپذعبارتست از گردش و تسلسل اجتناب یطانی، حلقه ش 
 یشود که هدف انسان در زندگ یه مین توجیشده است و چن یت تلقیمحرکه اصل شخص یرویبه عنوان ن« ییجواصل لذت»د یفرو یدر روانکاو - 2

انسان در کاستن  یخواهد. سعیغذا م یز از درد گرسنگیگر یاشد. کودک برابمیانسان  ین اصل موجب بقایدن به لذت است، و همیز از درد و رسیگر
ت و ی، خود ابتدا به جنسیفرد یخواند. آدلر در مکتب روانشناسیم« اصل لذت»ید را فرو یو خوشحال یو جلب راحت یدگین بردن تنیا از بی

رفتار  یهایزهمهم انگ یرویرا به عنوان ن« یطلبقدرت»تر تازه یهاپس از پژوهش یکرد. ولینگاه م یزه رفتار آدمین انگیتربه عنوان مهم یگرپرخاش
فرد است که از احساس حقارت  یزه زندگین انگیتریلاص« ییجویبرتر»ن آن کرد. او اعتقاد داشت،یگزیرا جا« ییجویبرتر»ز یداد و بعدها نقلم یآدم

 برد. مترجمیش میگر پید یابه مرحله ایهاز مرحل ین دم زندگیرا از هنگام تولد تا واپس یزه است که آدمین انگیرد. و همیگیشه میر
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 ییمعناجو

او.  یزیغر یهاه از کششیثانو یهیاست و نه توج یادیل و بنیاص ییرویخود ن یدر زندگ ییافتن معنایتالش در    

تنها  خشد. ود و قادر است به آن تحقق بین اوست و تنها او که بایرو انیژه خود اوست و از ایمنحصر به فرد و و ین معنیا

 یزیچ هاارزشو  ین باورند که معنیاز صاحب نظران بر ا یاپارهشد.  او ارضا خواهد ییجویدر آن صورت است که معن

 «.ییگرا، واکنش معکوس و بهیدفاع یهاسمیمکان»ستند مگر ین

 رم.یبم« واکنش معکوس»ا به خاطر یکنم و  یزندگ« یدفاع یهاسمیمکان»ستم که به خاطر یحاضر ن یکیاما من    

 بازد!بن راه جان یا در ایکند و  یش زندگیهاارزشها و دهیبه خاطر ا اندتومیبه نظر من انسان قادرست و    

کنندگان در درصد از شرکت 89جه نشان داد یر فرانسه صورت گرفت که نتدمیعمو یخواهك نظریش یچند سال پ

اشتند که درصد اذعان د 61کند و  یالزم دارد که به خاطر آن زندگ« یزیچ»اظهار داشتند که انسان  یخواهن نظریا

را در درمانگاه  یو نظرخواه یبررس این هرند. من مشابیآنان هست که حاضرند به خاطرش بم یدر زندگ یزیا چی یکس

چند هزار نفره فرانسه بود و تنها  ینا مثل نظرخواهیجه عیماران و کارکنان درمانگاه اجرا کردم. که نتین بین بیخود در و

ك یها در اغلب انسان« ییجویمعن»ن مطالعات نشان داد که ی، اگرید یاواژه مشاهده شد. به یك اختالف دو درصدی

1دهیمان و عقیك ایقت است نه یحق . 

پنهان کردن  یبرا یتالش ست مگرین یزیچ« هاارزش»فرد به  ید که توجه و عالقمندیآ یش میپ یالبته موارد   

که این هو ن یك قانون کلیاست در  ییموراد استثناها این هد توجه کرد کین باشد بای، اما اگر هم چناو یتعارضات درون

 یروهاید نینما یه است که سعیمجاز و قابل توج ییا تا آنجایپو یلیك روان تحلی ین مواردی، قانون باشد. در چنخود

 یزندگ یقعوا یهاارزشن یگزیجا هاارزشکه معموال شبه  یناخودآگاه را کشف و آشکار کند. موارد یربنایمحرکه و ز

ها را کنار زد. اما تالش در پرده ن نقابیست ایابمیا حد امکان تا و تظاهر است(. ین مثال ریفرد شده است. )بهتر

د به محض روبرو شدن فرد با احساسات و ی، بادر مبارزه با احساسات پوچ و غلط یها، هر کوششن نقابیبرداشتن از ا

را در آن صورت یست(. زیشتر مجاز نیل بیه و تحلیو تجز اوشود.)کو خالص خود متوقف ش یقی، حقحیافکار صح

                                                
قت است که الهام بخش وجود ین حقیت، همیبشر یهست یت اصلیانسان است و ماه یر در زندگیرناپذانکا  یقتیحق ییجو یده فرانکل معنیبه عق - 1

 داد. یسالمت ادامه زندگ ایهست که بدون آن هم بتوان به گونین ایهدیاست و مثال عق یژه انسانیر و ویناپذاجتناب یژگین ویگردد. ایم یانسان
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، خود یره شدن بر تعارضات ناسالم درونیانسان و تالش او در چ یانهیجویخواهانه و معنآرمان یالت و آرزوهایتما

 دست کم انگاشته شده است.

م. یکن یاز خود تلق یرا صرفا نمود هارزشا: د کهیگز یش بود و از آن دورین گراید مراقب ایبا هاارزش یدر بررس   

« یمعن»رد. اگر یگمیز قرار یآن ن یاست که از وجود نشات گرفته، بلکه رو در رو یزینه تنها چ« یمعن»ا ی« لوگوس»را یز

گر خصلت یآرزومندانه او بود، د یهاشهیاند یا فرافکنیو « نمود خود»دن آنست، تنها یکه انسان درصدد تحقق بخش

وا دارد.  یزیچ یا به مطالعهیش براند و یرا نداشت که انسان را به پاشت و توان آندمین یخواهادهیانه و زیجوهمبارز 

1ونگی، بلکه آنچه را که کارل گوستاوکندمیصدق  یزیهای غرسائق ییگران موضوع نه تنها در مورد بهیا در مورد  

2یکهن الگوها»  رد.یگمیدر بر  کندمیز به آن اشاره ین« یناخودآگاه جمع 

از  یاپارهن موضوع مورد بحث و مجادله یافته است. ایر وسعت شمول از فرد به نوع انسان گسترش یدر مورد اخ

، هست. بنا به اننددمیجز ساخته و پرداخته خود او ن یزیرا چ یانسان یهادهای هز کیست نیالیستانسیشمندان اگزیاند

ان گفت که انسان تومیگر ید ایهخود. به واژ« عنصر و جوهر»زنده خودش است و طراح انسان سا ،گفته ژان پل سارتر

ما  یسته« یمعن»ن باورم که ی. گر چه من بر اکندمین یید بشود خود تعیچنان که هست و آنچه که بات خود را آنیماه

 م.یکنیست، بلکه ما آن را جستجو و کشف میساخته و پرداخته خود ما ن

ا در هر مورد یآ هن پرسش مطرح است کیا یاست. ول ی، مجاز و منطقهاارزشدرباره  یکینامیکودیت ساقایتحق   

، در اصل تنها قادرست که یکینامیکودیسا ید دانست که هر مطالعه و بررسیز و مناسب است. باالتر از همه بایجا

زند و او را سوق یانگیانسان را بر نم هاارزش کهیزاننده )سائق( را در انسان کشف و آشکار کند. در حالیانگ یروهاین

شه مرا به یاست که هم یزین اختالف چیکشد. ایخود م یاست که انسان را به سو یهند، بلکه بر عکس عاملدمین

د فشار یگر را باید و لنگه دیخود کش ید به سویك لنگه در را بایاندازد. یکا میآمر یهاخانهمهمان یورود یاد درهای

قت ین حقیکه در آن مستتر است ا یزیود، چشمیده یکش هاارزشله یم که انسان به وسیوگمیمن  ی. حاال وقتداد

                                                
1-C. G, Jung 

ق و کامل آن را در کتاب انسان و یر دقیونگ به کار برده شد. تفسیله یوسه ن بار بیاست که نخست ی( اصطالحی)جمع یقومناخودآگاه  ییکهن الگو - 2
 افت.یتوان  یاست م یابوطالب صارم یش که ترجمه آقایهاسمبول

)کهن « م کهنیمفاه»که از  ینودآگاه همگاناخ». گونه بدان اشاره کرده است این هت به طور خالصیشخص یهاهیدر کتاب نظر یاسیاکبر سیدکتر عل     
( 78)ص « است. یروان آدم یهاستمین سیرومندتریافته است نیل یتشک گذشته یهم انباشته شده است، نسل ها یاز تجارب بر رو یعنیالگو( 

ن آثار یاست. ا ه ارث برده( خود بیوانی)ح یر انسانیار دوردست حتا غیاکان بسیاز ن یکه آدم یاست از خاطره آثار ایهنیگنج یناخودآگاه جمع»
 وسته است ویه تجربه پست و بتکرار شده ا یمتوال یهایده است و در نسلاکان را عارض گردیاست که ذهن ن یو مدرکات یمربوط به مشهودات حس

 یهای تجارب نسلدهیکه چک هین سرمایابا  یونگ معتقد است که آدمیل داده است. ینوع انسان را تشک یتحول و تکامل روان یخالصه و عصاره
را  یو معلومات ن تجاربیگ اونید دارد. ن جهت مفهومش بالقوه در اندرون او وجویکه به هم ید؛ جهانیگشایجهان م این هشمار گذشته است چشم بیب

 رجم.ده است. متیامن« پسیآرکه تا»افته است یل یها تشکما از آن یده و ناخودآگاه همگانیاکان به ارث رسیکه از ن
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دن یدر تحقق بخش ین کشش، آزادیا رد کردن ایرفتن یدر پذ ینش وجود دارد. آزادیگز یفرد همواره آزاد یاست که برا

 ده انگاشتن آن.یا ندیاو، و  یبالقوه درون یبه معنا

( و یاخالق ی)کشش درون یدر انسان به عنوان سائق اخالق یزید کامال روشن کرد که چیز باین مساله را نیا یگهوان   

در  یز اصلیسه با آنچه که ما به عنوان غرایکه قابل مقا یزی( وجود ندارد، چیمذهب ی)کشش درون یا حتا سائق مذهبی

 یرد که اخالقیگمیم یود ، بلکه تصمشمیسوق داده ن یرفتار اخالق یم باشد. انسان هرگز به سویناسشمیانسان 

که  یل و علتیهد.، بلکه به خاطر دلدمیوجدان انجام ن یا آسودگیو  یسائق اخالق یارضا ین کار را برایرفتار کند. او ا

ن کار را یهد. اگر ادمیش انجام یخو یا به خاطر خدایکه دوستش دارد و  یبند و معتقد است، به خاطر کسیبه آن پا

1انیسیاد چون فردمیوجدان انجام  یبه منظور آسودگ  نبود. یاخالق یواقع یبه معنا یگر فردید و دشمی 

شدن « مقدس» کنم هرگزیشان نداشتند و تصور نمیجز خدمت به خدا یم همه افراد مقدس، منظورنکیمن فکر م   

 یالمثل آلمانك ضربیدند. گرچه بنا بر یزگمیبر  را ییگران بود، کمالیآنها بوده باشد. چه اگر چن یهدف اصل

بخش آرام یا داروهایك قرص خواب و یتر از شیب یزیچ یاخالق واقع ی، ول«هاستن بالشیوجدان آسوده بهتر»

 است.

                                                
 یهود افراطی یآداب مذهب یان در اجرایسیدند. فرینامیان میمخالف آنرا صدوق یهود که فرقهی یاسیو س یبزرگ مذهب یاز دو فرقه  یکینام  - 1

 یادینسبت به اصول بن یندرو یاکاریبه ظواهر و ر یست بر توجه افراطاییهقا اجرا شود. کنایهود دقی یدند که آداب مذهبیورز یبودند و اصرار م
 ی. مترجمآداب و سنن اله
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 1یوجود یناكام

ه سه باژه وجود نامد. و یوجود م یرا ناکامآن یمواجه گردد، که لوگوتراپ یانسان ممکن است با ناکام یخواهمعنا   

 ود که عبارت از :شمیصورت به کار برده 

 انسان( یژه حاالت وجودیخود وجود ) به و -1

 وجود یمعنا -2

 است.« یخواهمعنا»، که همان یشخص یدر زندگ یواقع یافتن معنای یکوشش برا -3

2كینئوژنواژه  یگونه نوروزها لوگوتراپنیا یاند سبب ظهور نوروزها گردد. براتومی یوجود یناکام    شه زاد را به یا اندی

3كیکوژنیا سایزاد روان ینوروزها یعنیگر یکار برده است که متفاوت از نوع د   است. 

ت شه اسیاند یکه معن یونانی« Noos»ست، بلکه از کلمه ین یشناسمشتق از روان یك در اصل اصطالحیواژه نئوژن   

رد ف یود که با وجود روحانشمیاطالق  یزین واژه به چیت. ااس یلوگوتراپ یژهیاز اصطالحات و یکیشه گرفته و یر

 اخص آن در مذهب تفاوت دارد و به بعد یبا معنا« یروحان»کلمه  ید توجه داشت که در لوگوتراپیمربوط است. با

 ود.شمیاز انسان اطالق  ایهژ یو

                                                
1 -Existential 

2 -Neogenic 

3 -Psychogenic 
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 شه زادیا اندیك ینئوژن ینوروزها

، بلکه حاصل برخورد ستیز نیها و غران سائقیك، تعارض و کشمکش بینئوژن یجاد و ظهور نوروزهایعلت ا   

ن دسته یجاد ایا یعلت اصل یم مشکالت روحانییو حتا آشکارتر بگو یگر تعارضات اخالقید ایهبه واژ«. ستهاارزش»

 .کندمیفا یرا ا ینقش اصل یوجود ین گونه موارد ناکامیاز نوروزهاست. در ا

 یرو یپد به لوگوترایستند، و بای، موفق نكینئوژن یدر درمان نوروزها یج روان درمانیرا یاپر واضح است که روش ه   

ان در زب« لوگوس»قت یز رسوخ کند. در حقیوجود انسان ن یکه به خود جرات داده است. در ابعاد روحان یآورد. روش

، ارندد یکه جنبه روحان یلیبا مسا ییارویهد. رودمی یهم معن« روح»، بلکه ودشمیاطالق ن« یمعن»فقط به  یونانی

لمرو قطه و یآرزو، همه در ح این هدن بیاز نرس یناش یو سرخوردگ یا ناکامیپر معنا  یداشتن زندگ یمانند آرزو

 یاهشه یو ر ب عواملینکه به تعقیا یبه جا یزد. لوگوتراپیخمیبه مقابله با آن بر  یدگاه روحانیاست، و از د یلوگوتراپ

ر یناپذ یفرد به طور صادقانه و خستگ یروحان یلیز و سائق ها بپردازد با مسایل فرد در ارتباط با غرایمسا ناآگاهانه

 یطرناکار خیبس یند، با سرخوردگیبب یزیز وجه تمایو غرا ین ابعاد روحانی. اگر درمانگر نتوانست بکندمیبرخورد 

 م.یتان بگویرارا ب ایهن مورد خاطر ید در ایروبرو خواهد شد. اجازه بده

 كیش، با یخود را که پنج سال پ ین آمد تا رواندرمانیبه مطب من در و یکا، روزیآمر یاسیرتبه سیاز مقامات عال یکی   

که  فکر افتاده است این هدم چرا بیز از او پرسیش از هر چیکند. پ یریگ یورك آغاز کرده بود پیویکاو و در شهر نروان

 را آغاز کرده است؟ یکاو. اصال چرا روانشود یکاوست روانیابمی

 ش دشواریکا برایآمر یخارج یهااستیخود را دوست نداشت و تحمل س ین بود که حرفهیاستنتاج من از گفته او ا   

را دولت ید. زیایاو در ارتباط با پدرش است و الزم است با پدرش کنار ب یبود. روانکاو کرارا به او گفته بود که مشکل واقع

 یلشغ یتیر پدر جابجا شده است. نارضایاز قدرت مافوق در آمده است که با تصو ینیگزیاو به صورت جا یکا برایآمر

 بود که به طور ناخودآگاه نسبت به پدر داشت. یاو به واسطه نفرت

ر درمانگر را یر و تفسیتعبفت که ر میمار به مرور زمان و در اثر تکرار، ید بیله درمان که مدت پنج سال به درازا کشیبه وس   

 ند.یبب یو تصورات قرارداد یالیدرختان خ یقت را از ورایگر توان آن را نداشت که جنگل حقیرد و دیبپذ
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ده بود، و آرزو داشت یگرد« اش ییجو یمعن» ید که شغل او ، موجب ناکامیپس از چند جلسه مصاحبه مشخص گرد   

القه رفت که ع یگرینرو استعفا داد و دنبال کار دیکار را نکند. از ا این هک وجود نداشت یلیند. دلیبرگز یگریکه شغل د

د یرا به من اطالع داد که مدت پنج سال است که در شغل جدیت بخش بود. او اخیز رضایجه نیداشت و نت یشتریب

ده من او یقك بود. به عیمار نوروتیك بیفرد  این هکنم ک یار خشنود است. من تصور نمیبس یمشغول کار است و از زندگ

ك یر نوروتبل یدل در فرد الزاما یمار نبود. وجود تعارضیرا او اصوال بی. زیاز داشت و نه حتا به لوگوتراپین ینه به روانکاو

 یهایماریب یمنشا نوروزها و نشانه ید تصور کرد که هر درد و رنجیست. تعارضات و رنج و درد. هرگز نبایبودن او ن

 یاکامن درد و رنج از نیژه که اگر ایز گردد. به ویرفت انسان نشین دردها و رنج حتا ممکن است سبب پیاست. ا یعصب

 سرچشمه گرفته باشد. یوجود

د او در یا حتا تردی( خود، و ی)هست« یوجود» یافتن معنی یانسان برا یکنم که جستجویمن به شدت انکار م   

 زا. یماریاست و نه ب یماریب ینه خود نوع یوجود یباشد. ناکام یرمایا موجب بیو  یماریب یجهیباره نتنیا

و د این راه عایکه از ا یدیاس و ناامینهد، و حتا  یمساله م این هکه ب یو ارج یارزش زندگ یانسان درباره  ینگران   

 ینشاین پریشك است. اگر پز ین یروان یماریك بیچ عنوان یبه ه یاند باشد ولتومی یروحان یشانیك پریود، شمی

واهد مسکن پنهان و مدفون خ یاز داروها یر انبوهیرا ز یوجود یهایدیر کند، ناامیتعب یروان یماریرا به ب یروحان

حول و در راه ت« یوجود»ن بودن یمار خود را در طول مدت ایکه ب کندمیجاب یاو ا یواقع یفهیکه وظ یکرد. در حال

 کند. یاریکمال 

 یاریآن  یهنهفت یوجود و معنا یپنهان یهاشهی، اندیدر زندگ« معنا» افتن یمار را در یاست که ب یتراپفه لوگوین وظیا   

ر تالش د ی. گرچه لوگوتراپکندمیعمل  یرو همانند روانکاونیاست و از ا یلیك روش تحلین حد یدر ا یکند. لوگوتراپ

 یوحانق ر ی، بلکه به حقاکندمیمحدود ن یزیق غریحقا خود را به ی، مساعناخودآگاه یآشکار ساختن محتوا یخود برا

 انسان توجه کامل دارد.« ییجو یمعن»ن یرد هم چنیست تحقق پذیابمیانسان که  یبالقوه وجود یاز جمله معن

د خو ین حال در روند درمانی، با انداشته باشد یز توجهین یزادشهیو اند ی، حتا اگر به ابعاد روحانل و کاوشییهر تحل   

ن است یدر ا یکاوا روانی یوجود اوست، آگاه سازد. اما فوق لوگوتراپ یکه در ژرفا یواقع یمار را از آرزوهایکوشد، ب یم

 هدارد. ن هاارزش ییو شکوفا یدر زندگ یافتن معنیبه  ایهژ یناسد که توجه وشمی یانسان را موجود یکه لوگوتراپ
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1نهاد»ا خواسته ها و تعارضات یو  یز فطریراسائق ها و غ یکه صرفا به دنبال ارضااین  یو هماهنگ« فراخود»و « خود»، «

 ط و جامعه باشد.یو انطباق با مح

                                                
1 - Superego  وEgo  وId ت یاد نهاده است ؛ و معتقد است شخصین سه عامل بنیا یه یت را بر پاید شخصید است. فرویفرو یروانشناس ی، از مبان

افته یل یکه به ارث برده باشد تشک یگرید یت روانیفیز و از هر کیاست که از غرا ییروین« نهاد»د یگو یاو مرد. یگ ین سه ، شکل مین ایفرد از تعامل ب
از  یرویشود و با پ یل میآن فرق قا یو خارج ینهاد در وجود واقع یازهاین یان وجود ذهنیاست که م یعامل« خود». کندمی یرویو از اصل لذت پ

ز توجه ین یات عالم خارجیرون آمده و به واقعیب یو درون یصرفن نهاد یدارد که از جنبه  یرا بر آن م« نهاد»ت عت آن اسیت که در طبیاصل واقع
 .یات خارجیکور نهاد و واقع یازهاین نیاست ب یپل« خود»د. ینما
دار گشته است یپد تیتر شخص یلا مرتبه عایگر یدا شود، سطح دیتوجه پ این هنکیندارند، هم ین اخالقیبه اصول و مواز یتوجه« خود»و نه « نهاد»نه    

 نام نهاده است.« من برتر»ا ی« فراخود»د آنرا یکه فرو
ن رجوع ییک آیرج نیاد برگردان یفرو یروانشناس یو مبان یاسیاکبر س یت نگارش دکتر علیشخص یه هایم باال به کتاب نظریق تر مفاهیدرک دق یبرا   

 شود. مترجم
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 1ایهشیی اندیایپو

ست، و یشه موجب تعادل نیهم یاو در زندگ ید در نظر داشت که تالش انسان در راه جستن معنا و ارزش وجودیبا   

م که در یوگمینفك بهداشت روان است. من به جرات یالزمه و جزء ال « تنش» نیباشد. اما هم« زاتنش»ممکن است 

2چهین گفته نیکند. در ا یاری یخود در زندگ یوجود« یمعن»افتن یشتر از یوجود ندارد که به انسان ب یزیا چیدن  

د به ین جمله بایا« خواهد ساخت. یافته است، با هر چگونگیرا  یزندگ ییکه چرا یکس»م نهفته است که یعظ یحکمت

 رد.یمورد نظر قرار بگ یروان یهایماریدر درمان ب یصورت شعار

 ایهفیوظ کردند کار و یکه تصور م ید که همه کسانیبه اثبات رس ین نکته به خوبی، اهایناز یدر اردوگاه کار اجبار   

 ودر ژاپن  ییکاین امریط متخصصن نکته بعدها توسیزنده ماندن داشتند. )ا یبرا یشتریدر انتظارشان است، شانس ب

 د.(یز به اثبات رسیکره ن

کردم و یچاپ آماده م یرا که برا یس کتابینوبردند، دست« تسیآشو»ران یمرا به اردوگاه اس ی، وقتدر مورد خود من   

اسارت را  یهایشد که سخت ییدوباره آن مطالب، معنا یسیبازنو یحد من برایل بیبه همراه داشتم از من گرفتند. م

 یوختم ، روسمیفوس یکه در تب ت یط خشونت بار اردوگاه جان سالم به در ببرم. زمانیراحت تر تحمل کنم و از آن مح

زه، ینگن ایا ایزندان باوار یآزاد شدم بتوانم کتابم را چاپ کنم. در تنگناها یاشتم تا اگر روزدمیادداشت بریتکه کاغذها 

 سقوط نکردم. یأس و خودباختگیل هرگز در دره ین دلیکرد و به هم یا مرا در دلم شکوف ید به آزادیام

ن آنچه که بدان دست یاست. تنش ب« تنش»از  ایهمستلزم انداز  یردد، که بهداشت روانگمیب مشاهده یترت این هب   

« تنش»ن یاشد. اد بید بدان تحقق بخشد. تالش در پر کردن شکاف آنچه که هست و آنچه که بایافته، و آنچه که بای

م. یخود نگران باش یبالقوه زندگ یافتن معنید از دست و پنجه نرم کردن انسان در یانسان است. پس نبا یزندگ یالزمه

به تعادل مطلق  ین ادعا را که بهداشت روان بستگیم. من ایکن یدار میاو را ب« ییجو یمعن»له است که یوس این هتنها ب

3یتعادل جان» یکیولوژیا بنابر اصطالح بیو  رها از تنش  ایهدر مرحل یبهداشت روان زندگ ینکه الزمه یا ایدارد و  «

است که  یست، بلکه کوششین« یتنش»یانم. آنچه انسان الزم دارد تعادل و بدمینادرست و خطرناك  یاست را برداشت

                                                
2-Neo-Dynamics 

2 -Nietzche 

2-Homeostasis 
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ست که به ین« تنش»و دفع  ییتنها رهااز دارد، یود. آنچه انسان بدان نشمیر آن یسته درگیشا یدن به هدفیدر راه رس

 یافتن او را به سویاست، که در انتظار تحقق  ایهبالقو« یمعن»د، بلکه پاسخ به یشده درصدد انجام آن برآ یمتیهر ق

 واند.خمیخود فرا 

 یروی. نامنام نهاده ایهشیاند ییایرا پواست که من آن یزیست، بلکه چین« یاتیتعادل ح»از دارد یآنچه بشر ن   

تحقق  ید بدان معنیکه با ی، فرد گریو در قطب د یك قطب آن معنیکه در « تنش»از  یدانیان میم یروحان یمحرکه

حتا  یصبماران عیصادق است و بس، بلکه در مورد ب یقت تنها در موارد عادیحق این هد کیبخشد وجود دارد. فکر نکن

امر موجب بهتر  این هد کیافزایبر آن م ی، بارر کندیرا تعم ایهودبخواهد سقف فرس ی. اگر معمارکندمیشتر صدق یب

 دیارد نبادمار خود را یو پرورش ب یاریگر قصد که درمان ین رو وقتیردد. از اگمین بنا یا یدن و اتصال بهتر اجزایچسب

 ذارد.گمی شتر بر دوش اویب ی، باریزندگ ین وحشت داشته باشد که در راه آشنا کردن او با معنیاز ا

از آن شکوه  یشماریماران بیکه امروزه ب یرات مخرب دردید به تاثیآشکار شد، با ییجویر مثبت معنیاکنون که تاث   

ارزش و  یرا که به زندگ ییرا و معنا یزین افراد چیاست. ا یزندگ ییمعنا یب ییو غا یکنند، بپردازم، که احساس کلیم

 یتیر و گرفتار موقعیاند. آنان اسشده یزندگ یو پوچ یخالء درون یان طعمهناسند. آنشمیخشند، نبمیتداوم 

1یخالء وجود»را هستند، که من آن  ده ام.ینام« 

                                                
1 -Existential Vacuum 
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 خإل وجودی

ن مسئله قابل فهم است و حاصل دو یستم است. ایسده ب یار گسترده و شناخته شدهیبس یدهیك پدی یخالء وجود

نکه یده است. نخست ایت از آن چشم پوشیدن به مقام انسانیرس یخود برا یخیاست که انسان در گذرگاه تار یعامل

ت ید و هدایخشبمیاو را جهت  یوانیکه رفتار ح یزیها و غراتر، سائقهوانات پستیاز ح یی، و جدابشر پس از تکامل

م یابد بر او تحر یرادان بیش چون بهشت جاویت و آساین گونه امنیز بود از دست داد. ایکرد و ضمنن حافظ او نیم

مل نسان متحر، اینکه، در تحوالت اخیهد بپردازد. دو ادمید، و انسان مجبور شد که فعاالنه به انتخاب آنچه انجام یگرد

ر ی. هر چه تاثکندمیت نیرفتار او را هدا یقالب یهاارزشگر آداب و سنن و ینکه دیز شده است و آن این یگرید یعه یضا

د که چه یوگمیبه او ن ایهز یگر غریود. حاال دشمیتر و تنهاتر ابد، انسان مسئولیکاهش  یاجتماع یاا قراردادهین و ید

و ا. در عوض است یانجام چه کار یاند که در آرزودمید رفتار کرد و گاه حتا نید که چگونه بایوگمین ید کرد. و سنتیبا

که  کندمیرا  یا کاریردد و گمیبا جماعت  یو همرنگ یرویکنند، که موجب پ یگران میکه د یانجام کار یا در آرزوی

 ت مطلق است.یو تبع یکتاتوریز خود تن سپردن به دین این هکنند. کیواهند و مطالبه مخمیگران از او ید

ه ن نشان داد کینك ویکلیمارستان پلیب یماران و پرستاران بخش عصب شناسین بیب یدو جانبه آمار یك مطالعه ی   

تر از شیگر بید ایهردند، به واژبمیرنج  یش از خالء وجودیکه مورد پرسش قرار گرفته بودند، کم و ب یکسان 55%

 نمود.یارزش م یو ب یمعن یکاملن ب یرا تجربه کرده بودند که زندگ یاز آنها لحظات یمین

هتر بن گفته شوپنهاور را یل ا. حاکندمی ییوسته خودنمایپ یحوصلگ یاغلب به شکل ماللت و ب ین خإل وجودیا   

ك سو و اندوه و مالل از یو اضطراب از  یشانیان دو قطب متضاد پریمکش مکش یبشر محکوم ابد»م که یکن یدرك م

مطب روان  یمردم را راه یشانیشتر از اضطراب و پریب یحوصلگ یقت امروزه ماللت و بیدر حق« گرست.ید یسو

 رد.یگمیروز افزون شدت  ایهن مساله به گونی، و اکندمیپزشکان 

ك کارگر یرا با کم کردن ساعات کار، اوقات فراغت یخشد، زبمیبه بحران شدت  یامروز یتر شدن شکل زندگینیماش   

ساده و آشکار  یانند که با اوقات فراغت خود چه کنند. نمونهدمین افراد نیشتر ایود و بدبختانه بشمیادتر یمتوسط ز

ن روز به یاست که در ا ایهژ یو یها، افسردگشنبهكیم. نوروز ییوگمی« شنبهكینوروز »است که به آن  یزین مساله چیا

است که شخص در  ییهاشهید. و علت آن تهاجم اندیآیخصوص چون افراد به کار اشتغال ندارند، به سراغ آنان م

ست و معنا و یخود خشنود ن یود که از زندگشمیل متوجه یشد و در روز تعطیاند یکار و مشغله اکثرا به آن نم یروزها



 88 

نند، ز می یرا که دست به خودکش یه کند، وجود ندارد. تنها شمار معدودیهمه تالش و زحمت را توج این هک یارزش

ز از یجوانان ن یکارسم، بزهیاز جمله الکل یاریبس یده هایبه حساب آورد، بلکه پد ین خإل وجودیان اید از قربانینبا

 کرد. یه بررسین زاویان از اتومیز یرا ن یکهولت و دوران بازنشستگ یهان احساس نامطبوع هستند. بحرانیقب همعوا

موضوع  این هم، متوجیها و وانمودها را کنار بزنم، و اگر نقابایهرا نام نبرد یمتعدد خإل وجود یهاهنوز همه جلوه   

 یعنیآن  ییار ابتدایاست که آن هم به شکل بس یطلبقدرتسبب  ییجویر معند میم شد که گاه ناکایخواه

ل ین دلی. به همکندمیاشغال « یلذت طلب»را  ییر معنا جودمیناکا یموارد جا یاپارهود. در شمیآشکار  یپرستپول

 یکسان هد که چگونیان دتومین موارد یند. در ایزگمیبر  ینیرا به جانش یات جنسیگاه حرص و آز عمل یوجود یناکام

 وند.شمیش یر شهوات خویرند اسبمیرنج  یکه در واقع از خإل وجود

ل و تشکل یبازخورد و تشک یدفاع یهاسمیوندد. درباره مکانیپمیبه وقوع  یمشابه یك، رخ دادهایدر افراد نوروت   

ماران یاست که در ب نیان مشاهده کرد اتومیکه به کرات  یزیچ یح خواهم داد. ولی، بعدها توضیطانیش یحلقه ها

ن ی. در چنکندمیوسته نشو و نمو یرا اشغال کرده است و در آنجا به طور پ یزا، خإل وجود یماریب یك نشانهیك ینوروت

م تا به ینیزگمیرا که بر  یدرمان یوهین حال اگر شیبا ا یم، ولیستیشه زا روبرو نیک نوروز اندی، گرچه ما با یموراد

ت یم انتظار موفقیانتونمیم هرگز یزیامیدرهم ن یره شود، با لوگوتراپیم بر مشکل خود چیمك کنمار کیله آن به بیوس

 ین رو لوگوتراپیم. از ایشو یماریم مانع بازگشت مجدد بیانتومیاست که ما  یرا با پر کردن خإل وجودیم. زیداشته باش

ژه آن دسته ید است، به ویز الزم و مفیزاد نروان یهایماریزاد، بلکه در درمان بشهیاند یهایمارینه تنها در درمان ب

ان گفته دکتر تومیدگاه است که ین دیده ام. از ای( نامSomatogonic Pseudo-neurosesکه من ) یاختالالت

1آرنولد  «رد.یکمك بگ ید از لوگوتراپیتش بایرغم محدودیعل یهرگونه درمان»د قرار داد که ییرا مورد تا 

 ان کرد؟تومیست، چه یاو چ یزندگ یمار از ما بپرسد، معنیانچه بحال اگر چن   

                                                
1 -Magda B. Arnold 
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 1معنای زندگی

به  ه روز، ساعتباز فرد به فرد، روز  یزندگ یرا معنایپرسش بدهد. ز این هب یکل یبتواند پاسخ ید دارم که پزشکیمن ترد

دف و ه یست معنیابمی، بلکه هر فرد ستیبه طور اعم ن یزندگ یچه مهم است معنارو آننیر است. از اییساعت در تغ

 نید که بهتریك قهرمان شطرنج بپرسین است که از ی، مثل این پرسش کلیابد. ایگر درید یخود را در لحظات یزندگ

ت یك موقعیا حتا حرکت خوب، جدا از ین حرکت و یست؟ پر واضح است که بهتریشطرنج چ یها در بازحرکت مهره

ه یز قضیندارد. در مورد وجود انسان ن یو وجود خارج ی، معنفیت حریر گرفتن شخصو بدون در نظ ین در بازیمع

ست یابمیاست که  یژه در زندگیو یرا صرف و رسالت یکه انسان عمر یانتزاع یچ معناین شکل است. هیدرست به هم

انند م یت او بی. مسئولستیقابل برگشت ن یندارد و زندگ ینیفه و رسالت جانشین وظیبدان تحقق بخشد. او در انجام ا

ه باست که  ییطال یفرصت یت از زندگیهمتاست. هر موقع یز بیانجام آن دارد ن یکه برا یو منحصر به فرد ، و فرصت

 هد تا شانس گشودن آنرا داشته باشد.دمیبه دستش  ایههد. گر دمیانسان امکان دست و پنجه نرم کردن 

 ت، بلکهسیاو چ یزندگ ید بپرسد که معنایفرد نبا یعنیبه خود او برگرداند. د یرا با یزندگ یپس پرسش درباره معنا   

م هش است و یخو یزندگ ین پرسش قرار گرفته است. سخن کوتاه، خود فرد پاسخ گوید بداند که خود او در برابر ایبا

ن یول آنست. بنابرادار و مسئفهیکه او خود وظ ید. زندگیپاسخ گو یاند به پرسش زندگتومیاوست و تنها او که 

 ند.یبمیت ین مسئولیرفتن ایانسان را در پذ یاصل و جوهر وجود یلوگوتراپ

                                                
1 -The meaning of life 
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 1جوهر وجود

ارد دمین جهت گام بر یدر ا یه دارد. روش درمانیقاطعانه بر آن تک یاست ضرور که لوگوتراپ یت امریرفتن مسئولیپذ

 یندگز که در  یهست یینك در حال انجام خطاهایو ا ایهآمدا یاست که به دن یبار دوم ییکن که گو یچنان زندگ»که، 

 «.ینخست مرتکب شده بود

دار ین برا در انسا یفه شناسیت و حس وظیاند احساس مسوولتونمین یتر از ابه یو شعار یچ قاعده کلیبه نظر من ه   

م هرد که گذشته را هنوز یبپذارد که تصور کند زمان حال، گذشته است، و سپس دمیرا بر آن  یرا نخست ویکند. ز

 یجهان و از سو یهاتیك سو با محدودیارد که از دمیاو را بر آن  یشه یوه، اندین شیر داد و اصالح کرد. اییان تغتومی

 خود بسازد، روبرو گردد. یاند از خود و زندگتومیت آنچه که او یگر با غاید

بر  فه راین وظیرو انیخود آگاه سازد. از ا یریپذتیمسئول یفه یاز وظمار را کامال یو کوشش دارد که ب یسع یلوگوتراپ   

ست. تا چه حد مسئول ا یزیو چه چ ینکه در برابر چه کسیکند. انتخاب ا« انتخاب»ذارد که خود گمیمار یب یعهده 

 نیر بار ای. و هرگز زکندمیل یمار تحمیخود را به ب یهاارزشارها و یگر، معیگر دتر از هر روان درمانست کمیلوگوتراپ

ر برابر درد که یم بگیمار است تصمیب ین بر عهدهیند. ایبنش یداور یکه یاو بر ار یود که به جار میمار نیب یخواسته 

ود خش؟ اکثر مردم یا وجدان خویجامعه  یست؟ پاسخ گویک یاو نهاده است، پاسخ گو یبر عهده  یکه زندگ ایهفیوظ

 این هن باورند کیاانند، بلکه بر دمی ایهفیانند. آنان نه تنها خود را مسئول انجام وظدمیاوند خد یگورا مسئول و پاسخ

 ن کرده است.ییشان تعیت را برایمسئول این هخداوند است ک

 یاخالق ی، از پندهاکندمی یدور یس است و نه موعظه ، همان اندازه که از استدالالت منطقینه تدر یکار لوگوتراپ   

 ك چشمیه به کار یك نقاش باشد، شبیه ین که شبیش از ایست بیسه، کار لوگوتراپیگردانست. در مقام مقا یز روین

که چشم پزشك  یند به ما منتقل کند. در حالیبمیرا که  یر جهانیدارد تصو یسع یپزشك است. چه هر نقاش

 دانیدن به میست وسعت بخشیم. نقش لوگوتراپینیدهد که جهان را آنگونه که هست بب یترشیکوشد، به ما امکان بیم

 رد.یمار قرار گیخودآگاه ب یطه ید و حیدان دیدر م« هاارزش»و « یمعن»مارست، تا آنجا که ید بید

                                                
1-The Essence of Existence 
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 وهد شد قت سرانجام آشکار خوایرا حقیل کند. زیمار تحمیخود را به ب ید و داوریندارد که عقا یازیست نیلوگوتراپ   

 ست.یگران نید یبه مداخله  یازین

ن یل دارم بر ایخود تحقق ببخشد، م یبالقوه زندگ ید به معنیمسئول است که با ایهدین نکته که انسان آفریبا طرح ا   

افت، نه در جهان درون و ذهن و روان ید یرامون و گرداگرد خود بایرا در جهان پ یزندگ یقیحق ید کنم، که معنینکته تاک

وجود انسان را  یقیل هدف حقین دلیست. به همیستم بسته نیك سیور شده است گونه که تصخود. چه روان آن

1تحقق نفس»ان در آنچه به تونمی از خود  ید او را موجودیمعروف است جستجو کرد. بلکه با« ییخودشکوفا»و  «

2فرارونده» . چون اگر اوست« فرارونده»خود  یست، بلکه اثرات جنبین ییغا یش هدفیبرا ییدانست. که خودشکوفا« 

 افت.یان به آن دست تونمیباشد، هرگز  ییتنها هدف خودشکوفا

 تحقق»و  ییکه در خدمت خودشکوفا یله و هدفیا وسیست و ینگر« خود»از  یست به جهان به عنوان نمودیابمین   

 .کندمیت جلوه یز و کم اهمیم ناچیکن یکه از جهان رسم م یرا در هر دو صورت تصوریاست، ز« نفس

ن یا یراپود. بنابر روش لوگوتشمیهرگز محو ن یاست، ول یوسته در باژگونیپ یزندگ یم که معناینجا نشان دادیتا ا   

 ان کشف کرد.تومیوه یمعنا را به سه ش

 ارزشمند. یبا انجام کار .1

 واال.« ارزش» یبا تجربه  .2

 با تحمل درد و رنج. .3

و  یدن به دومیراه رس یاست روشن و آشکار. ول یت، راهیراه کار و فعال یعنیوه، ین شیدن به نخستیراه رس   

 الزم دارد. یترشیح بیضتومیسو

 ا درك وبا یعت، فرهنگ و یطب یهایارزشمند است. مانند برخورد با شگفت یاتیاز راه تجرب یزندگ یافتن معنایراه دوم   

 له عشق.یبه وس یعنیگر، ید یافتن فردیدر

                                                
1-Self- actualization 
2-Self-transcendent 
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 1عشق یمعنا

دارد جز از کس توان آن را نچیافت. هیگر دست ید یان به اعماق وجود انسانتومیاست که با آن  ایهویعشق تنها ش   

 ابد.یکامل  یگر، آگاهید یراه عشق به جوهر وجود انسان

 یزیچم. و حتا ینیمحبوب را بب یواقع یهایژگیو و یهد تا صفات اصلدمی یاریعشق است که ما را  یروحان یجنبه    

ر بد که معشوق را دیامین عاشق به قدرت عشق توان یم. عالوه بر اید شکوفا گردد، درك کنیلقوه در اوست و بارا که با

 کند. یاریها دن به آنیخود و تحقق بخش یآگاه شدن از استعدادها

2ده زادیپد یعشق عامل یدر لوگوتراپ    ق شکل ن عشیچنمشتق شده باشد. هم یجنس ایهز یا غریست، که از سائق ین 

 است. یادیو بن یاصل ایهدیپد یل جنسیست. بلکه عشق خود مانند میز نین یل جنسیم یافتهیاعتال

 یل جنسیم ین تنها اثر جنبیز و حتا مقدس است که حامل و ناقل عشق باشد. بنابرایجا ییجاآن یل جنسیم   

 که عشق خواهان آنست. یو تعارض یدمت همیابراز نها یاست برا ایهویش یل جنسیست، بلکه مین

 در رنج است. یزندگ یدن به معنیرس ین راه برایسوم   

 

                                                
1-The Meaning of love 
2-Epiphenomenon 
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 1رنج یمعنا

رمان د یماریر روبروست، مانند بیر ناپذییتغ یا با سرنوشتیردد، و گمیر مواجه یاجتناب ناپذ یبا وضع یانسان وقت

 ین معنایترو به ژرف هاارزشن یتریبه عالافته است که ین فرصت را یاز انواع سرطان ، ا یا مبتال به بعضیو  یریپذ

ار یت بسیانسان است. و آنچه که اهم یگاه ارزش وجودهن جلویترابد. درد و رنج بهیدن دست یرنج کش یعنی یزندگ

 کشد. یرنج را به دوش م این هک ایهویوه و نگرش فرد نسبت به رنج است و شی، شدارد

 آورم.یم ایهروشن شدن مطلب مثال زند یبرا   

ن را یا معالجه و درمان نزد من آمد. او توان یرد، برابمیرنج  یدیشد یکه از افسردگ ایهخوردپزشك سال یروز   

در  نج ران درد و ر یره شدن بر ایچ یروید. نیایش کنار بیده از مرگ همسرش در دو سال پیینداشت که با اندوه فراوان زا

 ساخته بود؟ یاشت. از دست من چه کمکدمیوست د. او همسرش را به شدت دیدمیخود ن

 فتم؟گمید به او چه یبا   

 :دمیدر سکوت گذشت و سپس از او پرس یلحظات   

 «ماند؟ید و همسرتان زنده مید اگر شما مرده بودشمیدکتر چه »   

 «ند.کتحمل  ییبه تنهان همه  درد و رنج را یانست اتومیچاره او چگونه یبدتر بود، ب یلین خیگر ایکه د یوا»   

 ن فرصت استفاده کردم و در پاسخ گفتم :یاز ا   

د ید و اکنون باایهدید که رنجش را به جان خرین شما هستیب او نشد، و ایدرد و رنج نص این هد کینیبمیدکتر پس »   

 «د.یآنرا تحمل کن

 وچون گذشت  ییافت، معنایمعنا  یترك کرد. رنج وقتستم را فشرد و مطب را دمیاورد و تنها به آرایبه زبان ن ایهواژ   

 ست.یگر آزاردهنده نی، دیفداکار

 یماریاس او بیو  ینکه افسردگیرا نخست این پزشك کردم، در حکم درمان نبود، زیکه من با ا یو کار گفتگو  این هالبت   

را به او باز گردانم. اما من درآن لحظه تنها انستم همسرش تونمیر سرنوشت او نبودم. ییگر؛ من توانا به تغینبود، دو د

                                                
1-The Meaning of suffering 
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که  یدر رنج ییر دهم و در آنجا بود که معناییرش، تغیر ناپذییافتم نگرش و برخورد او را نسبت به سرنوشت تغیق یتوف

 افت.ید، یکشیم

و هدف  یلاص زهی، که انگکندمیمساله جلب  این هها بن است که توجه انسانیا یلوگوتراپ یاز اصول اساس یکی   

ن یخشد. به همبمی یمفهوم واقع یاست که به زندگ یزندگ ییجویست، بلکه معنیز از درد و لذت بردن نی، گریزندگ

 کنند. یل تحمل میدارد با م یو هدف یرا که معن یها درد و رنجل انسانیدل

را که  یمار حق ندارد سرطانی. مثال بنداشته باشد ینخواهد داشت اگر ضرورت ییست که رنج معناین یادآوریبه  یازین   

1یخودآزار»ك ین یرا ایو رنجش را تحمل کند. ز« ش به دوش بکشدیب خویصل»بد چون یامیبهبود  یك جراحیبا   »

2ك تحمل قهرمانانهیگونه است تا مار یب . 

ش یات خوسرلوحه اقدام به عنوان یکار و لذت بردن از زندگ یمار را برایب ید قوایم و تجدی، ترمیسنت یروان درمان   

 که یجرن یمار را کمك کند تا با درك معنایبر آن دارد که ب ین هدف، سعیعالوه بر ا یقرار داده است. اما لوگوتراپ

 کشد، در تحمل آن استوارتر باشد.یم

3سکوف جولسونیت وینه دکتر ادین زمیدر ا     یوگوتراپدرباره ل ایه، ضمن مقالایدانشگاه جورج ی، استاد روانشناس

د خوشحال و شاد یه استوار شده است که مردم باین پایبهداشت روان بر ا یما درباره یفلسفه کنون»ود که شمیادآور ی

د خود را در برابر یبا هاارزشن اعتقاد و نظام یاست. ا یو عدم انطباق با زندگ یکنند و غم و اندوه نشانه ناسازگار یزندگ

 یود که افراد دردمندشمیشه موجب یاند یوهین شیرا ایر دارند مسئول بدانند. زیناپذ اجتناب یکه درد و رنج یکسان

ن یا ید لوگوتراپیشا»ود که شمیادآور یگر ید ایهن خانم در مقالیا« ز بشوند.یناکتر نستند، اندوهینکه شاد نیبه خاطر ا

 یرند فرصتبمیستند و رنج یکه قابل درمان ن یانکا را باژگون کند، نا کسیآمر یمارگونه حاکم بر فرهنگ کنونیب یژگیو

ناکند، ن و اندوهیماران فعال نه تنها غمگین گونه بیرا ای، ز«ببالند»، به آنها «بنالند»خود  ینکه از دردهایا یابند به جایب

 «ستند.یکشند، که چرا شاد ن یز به دوش مین اندوه را نیبلکه بار ا

که  یزیچ یردد، ولگمیاب نیا کامیود و شمیمحروم  ید که انسان از انجام کاریآیش میپ یوضع یدر زندگ یگاه   

 یمعن ی، زندگن دمیم تا واپسیریرو اگر رنج را شجاعانه بپذنیاست. از ا« رنج»است همانا  ینشدنر و محویناپذاجتناب

                                                
1-Masochism 
2-Heroism 
3-Edith Weisskopf - Joelson 
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اند حتا تومی یزندگ یعنارا میست، زیمشروط ن یامر یزندگ یان گفت معناتومیب یترت این هخواهد داشت. پس ب

 رد.یز در بر گیبالقوه درد و رنج را ن یمعن

تان بازگو یاست برا یکار اجبار یات من در اردوین تجربین  و پرمعناتریتراز ژرف یکید یرا که شا ید موردیبگذار   

فر ماند. ك نیتنها  یاجبارر اردوگاه کار یست و هشت نفر اسیهد که از هر بدمیق و مستند نشان یار دقیبس یکنم. آمار

وانم ف بود که بتیار ضعین احتمال بسیك نفر بودم که امکان داشت زنده بمانم؛ ایحتا اگر من به فرض آن  ییو از سو

نج ر نکه بر ینبود جز ا ایهن چار یابم. بنابرایخود پنهان کرده بودم باز یتنهمیتس در نیرا که در زندان آشو ییهانوشته

ا یو  یجسمان یکه فرزندنیشه در ذهنم جان گرفت که خواهم مرد بدون این اندیره شوم. ایچ یروحان ن کودكینبود ا

 دارد؟ ییمن چه معنا یبرا یگر زندگیدم دیبماند. از خود پرس یاز من بر جا یروحان یاثر

د ینخواهد کش یاست و طولمن در راه  یهانکه پاسخ پرسشیها مشغول بودم. غافل از اشهیها و اندگونه پرسشنیبا ا   

 یهام را گرفتند و لباسیهاران آمدم، لباسیاس یمن به اردو ین قرار است که وقتیسد. داستان از ار میکه به دستم 

ك برگ پاره که ین لباس فرسوده یب ایسپرده شده بود به من دادند. در ج یسوزآدم یرا که به کوره یگرید یژنده زندان

1لییسرایاشم» یمعروف بحر یدعا ر کنم جز یانستم تعبتومی یزین تصادف را به چیافتم. ایآن نوشته شده بود  یرو« 

 ست.ید با آن دست و پنجه نرم کرد و زیکاغذ آورده شود، بلکه با یست که تنها روین یزیها چدهیها و اشهینکه اندیا

 ر رفقا فرقیبا سا ین اوضاع بحرانیدر ا من یهایخواهم مرد. نگران یحس کردم که به زود یکوتاه یپس از مدت   

و  مه دردهن یم برد؟ و اگر نه، پس ارزش این اردوگاه جان سالم به در خواهیا ما از ایآ»ن بود که، یداشت. پرسش آنان ا

ن همه رنج یا ایآ»ن بود که، ید از میوسته در گوش من زنگ یکه پ یپرسش یست؟ ولیم چیوشمیکه متحمل  یرنج

ند نخواه ییتا بقا و جان سالم به در بردن هم معنایدارد؟ و اگر نه پس نها ییم، معنایکه شاهد آن ییهامرگدن ها و یکش

ارزش  یندگم ز یم و چه نبریداشته باشد، چه از آن جان به در ببر یتصادف بستگ این هب یزندگ یرا اگر معنایداشت. ز

 «ستن نخواهد داشت.یز

 

                                                
1 -Shema Yisrael ه برداشته شده است.یان است که از سفر تثنیهودیروزانه  ی، دعا 
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 1ینیبالل فوقیمسا

واقع  د و رنج برد؟ درید درد کشیست؟ چرا بایچ ین پرسش روبرو هستند که زندگیپزشکان به وفور با اروانامروزه    

 . یعصب یها یماریبه آنان مراجعه تا ب یل انسانیمواجه هستند که به خاطر مسا ینیشتر با مراجعیپزشکان بروان

 کردند،یمراجعه م یو پدران روحان ینید یبقا به علماهستند که سا یپزشکان، کسان، روانیاز مراجعان کنون یاریبس   

با  و هستند تامردم روبر  یل فلسفیشتر با مسایپزشکان بروست که رواننیکار ندارند و از ا این هب یلیگر میامروز د یول

 آنان. یو روح یتعارضات عاطف
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 1لوگودراما

 است. یدنیر شنیداد زیرو

ك من ینیفرجام به کل یب یك خودکشیدر گذشته بود، به دنبال دست زدن به  یازده سالگیدر سن که پسرش  یمادر   

2آورده شد. همکارم دکتر کوکورك د، تصادفی من هم به یشرکت جو یگروه درمان یك جلسهی، از او دعوت کرد تا در 

 کرد:ین بازگو میش را چنین زندگن خانم داستایکودراما بود وارد شدم. ایك جلسه سای یکه او سرگرم رهبر یاتاق

 یست با صندلیابمینوا یترش که مبتال به فلج کودکان بود تنها ماند. پسرك بپسرش درگذشت، او با پسر بزرگ یوقت   

ان یعص ه سرنوشت خودیبه ستوه آمده بود، عل ین شکل زندگیسو و آن سو کشانده شود. مادر که از ا این هدار بچرخ

ت کند. او دوس یم را عملین تصمیر نگذاشت او ایگنین ببرد. اما پسرك زمیرفت خود و پسرش را از بم گیکرد و تصم

ه ن نبود. چرا؟ و چگونیدرست چنمادر تن یمتاسفانه برا یبود. ول یمعناو هنوز با یبرا یکند! زندگ یداشت زندگ

 مادر کمك کرد؟ این هست بیابمی

 دم:یکه در گروه بود پرس یگریو از خانم دبدون مقدمه وارد بحث آنان شدم    

 «سال یس»: او پاسخ داد« د؟یچند سال دار»   

 یگك زند ی، دیشیاندید و به گذشته مایهدید، در بستر مرگ آرمید، شما هشتاد سال داریستیساله نینه شما س»   

 «بدون فرزند. یول یو اجتماع یمال یهاتیسرشار از موفق

 د؟یوگمیدارد و با خود چه  یچه احساس یتیکه تجسم کند در چنان موقع سپس از او خواستم»   

 کنم. ینوار نقل م ینا از رویپاسخ او را ع   

ها کردم و آنیگذراندم. با مردها معاشقه م یم مرفه بود و در ناز و نعمت عمریونر ازدواج کردم. زندگیلیك میآه، من با »   

کنم یهستم، حاال که به گذشته نگاه م یردم. و حاال که در سن هشتاد سالگبمیلذت  ن کاریرفتم و از اگمی یرا به باز

                                                
1 -Logodramaن اصل قرار ین روش بر ایا یتئور یاد گذاشته شد. مبانیدکتر مورنو بن یله یکو دراما، که به وسیاست الهام گرفته از سا ی، روش

جاد و انتقال دچار یکه در ا یژه کسانیالت افراد، به وی، ترسها و تمایدرون یها یرینقش، عواطف و احساسات، کشمکش ها و درگ یفایدارد که در ا
ش گذاشتن یخته و به نمایخود انگ یکو دراما تجلیفراوان است. سا یارزش درمان یدهند دارا یاز خود نشان م ییبوده اند و مقاومت ها یمشکالت

 است. یمبتن یه فرهنگیت و مای، خالقیختگیکودراما بر سه اصل خود انگیم. سایر مستقیفردست به روش غ یدرون یا و کشمکش هاه یدگیچیپ
2-Kocourek 
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ك بازنده ی ید اذعان کنم که در زندگیقت من بایچه بوده است. در حق ین همه تالش برایانم ادمیهم ندارم ن یو فرزند

 ام!ك شکست خوردهیو 

 کنم:  یتان نقل میفکند. پاسخ را برایب یگذشته نظر خود در یسپس از مادر کودك فلج دعوت کردم که به زندگ   

 ز فلجین یگریاز آنان در گذشت و د یکی ین آرزو برآورده شد، ولیداشته باشم. ا یشه آرزو داشتم که فرزندیمن  هم»   

 یلیاو خاز  یدارپردم. گرچه نگهسمین کودکان یا یژهید او را به موسسات ویکردم. بایاست. اگر از او مواظبت نم

 از پسرم کند. من یتر زندگام تا او بهود کرد، او پسر منست. من همه امکانات را به کار گرفتهشمیچه  یدشوار است ول

 «ام.ساخته یترانسان به

انم با تومیبلند ادامه داد: تا آنجا که به خودمم مربوط است،  یاش گرفت و با صداهین لحظه او به شدت گریدر ا   

 تین نهامن معنا. یبوده و تالش در راه تحقق ا« معنا»من مملو از  یبرا یو گذشته خود نگاه کنم، زندگ یه زندگآرامش ب

 یر زندگنك که او از بستر احتضای! ا«ك شکست نبودهیمن  یپسرم به کار برده ام، زندگ یروزکوشش و تالش را در راه به

 رفت.گمیز در بر یاو را ن یهاکه همه رنج ییابد. معنایدر آن ب ییکرد، ناگهان توانسته بود که معنا یرا مرور م

مکرر  وکه به منظور ساختن سرم فلج مکرر  یمونیا میآ هن بود کیاز همه آن جمع کردم. پرسش ا یپرسش یپس از مدت   

ش یم نارساش کم و فهرا او با هویابد؟ همه پاسخ دادند نه! زیدر درد خود ب ییرد، قادر است معنایگمیق قرار یر تزریز

 ، ربط بدهد.کندمیدا یپ یها معندنیگونه رنج کشاین هک یجهان یعنیها، اند مساله را به جهان انسانتونمی

کامل تت یت و نهایغا ید که جهان انسانیا مطمئن هستیآ« در مورد انسان چه»ن جهت ادامه دادم که یپرسشم را در ا   

ه ک ی، جهانانسان یایدن یماورا ییایا دنیوجود داشته باشد. و  یگریکه ابعاد دست یا ممکن نیاست؟ آ یجهان هست

 افت.یخود را در آنجا خواهد  ییپاسخ نها یبشر یهارنج
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 1مافوق یمعان

 یعانها به عنوان م، ما از آنیرد، در لوگوتراپیگمیدرك و فهم بشر قرار  ییتوانا یبه ناچار ماورا ییو نها ییغا یمعنا

از فالسفه  یاپارهمات یست که بنا بر تعلین نیم. آنچه از انسان خواسته شده است ایربمیق نام مافو

شرط  د ویق یب« یمعنا»خود را در درك  ید ناتوانید تحمل کرد، بلکه انسان بایرا با یزندگ یست، پوچیالیستانسیاگز

 تر است.از منطق ژرف« معنا»را که یرد. زی، از راه منطق بپذیزندگ

گونه که ود. همانشمیر و مات یماران خود غافلگیود گاه در برابر بر میمافوق، فراتر  یکه از مفهوم معان یپزشکروان   

 ن وضع مواجه شدم.یام با امن در برابر دختر شش ساله

 پاسخ دادم:« مهربان یم خداییوگمیچرا ما »د یدختر شش ساله من پرس یروز   

ت یبرا یمهربان بود که ترا شفا داد و اسباب بهبود ین خدایو هم یش سرخك داشتیه پادت هست که چند هفتی»   

ستاده ن سرخك را فر یاما بابا فراموش نکن که خود او ا»نکرد و گفت،  ین پاسخ دختر کوچك را راضیاما ا« فراهم کرد.

 «.بود!

نبع من اعتقاد و یکه روان درمانگر از ا ندارد یلیاست، دل یقا معتقد به اصول مذهبیعم یمارین حال اگر بیبا ا   

ن یند. ایبب د اویل را از دیمار بگذارد و مسایب یست خود را جایابمیبه او استفاده نکند. درمانگر  یاری ی، برایروحان

 است که من کردم. یکار

 ش فرزندشن زنش را با یم بازگو کرد. او نخستیش را برایش من آمد و داستان زندگیپ یشرق یك خاخام از اروپای یروز   

ثل و مد یکرد. من متوجه شدم که تول یم یاز دست داده بود، و با زن دومش که نازا بود زندگ یجنگ یدر اردوگاه اسرا

را  یزیود و چشمیمعنا  یخود پوچ و ب یبه خود یرا در آن صورت زندگیست، زین یزندگ یاد و تداوم نسل تنها معنایازد

 د.یبخش« معنا»ان تونمی معناست با تداوم یکه ب

 ندارد، یشه بود که پسرین اندیکرد و در ا یم یمتعصب بررس یهودیك ید ین خاخام وضع خود را از دیاما به هر حال ا   

 اد.دمیشه آزارش ین اندیش بخواند و ایرحمت و آمرزش برا یست که بعد از مرگش دعاین یکس

 گونه ادامه دادم.نیرا ا د نشدم و دنبال مطلبیمن از درمان او ناام   

                                                
1-Supra Meaning 
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 ؟ینیکه فرزندانت را در آن جهان دوباره بب یستیدوار نیا تو امیآ»-   

را م ینا در بهشت خواهند بود ولیقیگناه بودند ید شده اند و چون بیاش گرفت و گفت فرزندان من شههیبه شدت گر   

 ست.یبه بهشت ن یستم راهیش نیکار بگناه یرمردیکه پ

انت پس از فرزند یکه تو در زندگ ین درد و رنجیم همیست که تصور کنین ممکن نیا یپدر روحان»ه دادم. من ادام   

ر که د یسته آن گردیز شایه تو بشود و تو نیر و تزکیباشد که موجب تطه یزیتو باشد. همان چ یزندگ یمعنا یکشیم

 «؟یوندیبهشت به آنها بپ

1ریا در مزامیآ     ارد؟دمیبندگان خود را نگه  یهاد اشكامده است که خداونین 

 هوده نباشدیب یکشیها که من رنجیچ کدام از اید هیپس شا   

  یبرا ییافتن معنایده ییکه زا یفت. آرامشیامی یبود که آرامش ین باریها درد و رنج نخستپس از سال ییگو   

 ش بود.یهارنج
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 1یزندگ ییانتقال و گذرا

ن نکته یا ند. اما من هرگز از گفتنیبارمیرا  یزندگ یو مرگ، معن یشانیو پر یرندگیسد که رنج و مر میظر ن به نیچن

امکانات و  این هک ایههاست. و لحظ ییود امکانات و توانار میاز کف  یخسته نخواهم شد، آنچه که واقعا در زندگ

ند. کن یدا میدان تعلق پیجاو یبه گذشته یبشر یپربها یهانهیوسته و جزو گنجیت پیها شکوفا شود، به واقع ییتوانا

 ز دست نخورده پا برجاست.یود و همه چشمیز در آن گم نیچ چیکه ه ایهگذشت

. کندیمدار یت را بیفه و مسئولیکاهد، بلکه در ما احساس وظ یآن نم یاز معنا یو انتقال زندگ یی، گذران رویاز ا   

 یمیظعان موج یوسته در میآورد. انسان پ یبه عمل م یکه چگونه انتخابنیامکانات، و ا ییوه برخورد انسان با گذرایش

ن یکدام ست شکوفا و بارور گردد ویابمیها ن آنیاست که کدام« نشیگز»خود در حال  یها و امکانات نهفته ییاز توانا

در  ییرد پا»و جاودانه چون  یابد یتیعابد، واقیت یست تحقق و واقعیابمیاست. کدام  یو فراموش یمحکوم به نابود

ر نکه اثیا یم برایا سقوط. تصمیبهتر شدن و  یبرا یمیرد، تصمیم بگید در هر لحظه تصمیانسان با«. زار زمانهشن

 گذرا چه خواهد بود. ین زندگیماندگار او در ا

نگرد تا به یگذرا م یهاده فرصتوامان یهاش به خوشهیخو یزار زندگنان خاطر، در کشتیاطم یمعموال انسان برا   

ان تونمیاست « شده»که  یزیاو در آن نهفته است. چ یهاها و رنجیها و خوشکرده یکه همه ایهخرمن انباشت

 است.« یهست»ن نوع یترمطمئن« بود»ان تصور کرد ، چون تونمیناشده انگاشت، و آنچه که بوده و هست 

را ت فیعالفو انزوا، انسان را به تالش و  ینیبدب یبه جا یو وجود انسان یهست ییرابا در نظر گرفتن گذ« یلوگوتراپ»   

 د اضافه کنم :ین مطلب بایروشن شدن ا یواند. براخمی

و با جدا کردن هر  کندمیاز آن جدا  یم خود چشم دوخته و برگیاست که هر روز با ترس و اندوه به تقو ین کسیبدب   

رد بمینگرد و به حوادث آن هجوم  یفعاالنه م یکه به زندگ ی. اما فردکندمیرا نظاره م یتقو یجیبرگ، کاهش تدر

نگارد و هر برگ را با یم یادداشت مهمیها ك آز آنیزد، و بر پشت هر یرمیرا دور ن یم زندگیتقو یشدهکنده یهابرگ

به « هاها و ناکردهناشده»ج از یو به تدرا یم زندگیذارد. تقوگمین یشیپ یشدهکنده یهابرگ یب به روینظم و ترت

ت یسرشار از فعال یها و زندگادداشتیها و ن برگیا یود و او با غرور و مسرت به فناشمیمنتقل « هاها و شدهکرده»

غبطه بخورد و به جوانان رشك  یدارد که به جوان یلیود؟ چه دلشمیرتر یدارد که او هر روز پ یتینگرد. چه اهم یخود م
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که  یشادمان است. به جوانان به خاطر امکانات ین شکل زندگیفا کرده و از اای هفعاالن یبورزد؟ او نقش خود را در زندگ

آن نه  یکه محتو یاتیار دارد. واقعیات در اختین امکانات را به واقعی، که او خود اورزدیدر انتظارشان هست حسد نم

ها بر آن یاست که شجاعانه از عهده ییهاده شده و دردها و رنجیورز یها انجام داده، بلکه عشق و محبت یتنها کارها

ها ها و رشكبخش غبطهاند الهامتونمین گذشته یز است و ایزتر از هر چیآمرور ام، غکه تحمل کرده ییهارنج»ام. آمده

 «.باشد
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 1ك روشیبه عنوان « یلوگوتراپ»

گر ید ید. از سویك( آن آرامش بخشینامیکودی)سا ییایر روان پویان با تفستونمیمرگ را مانند ترس از  یقیك ترس حقی

2یهامانند ترس از مکان یعصب یترسها  یدرمان کرد. اما در هر حال لوگوتراپ  یفلسف یان با ادراکتونمیشلوغ  را  

ن روش، و آنچه که در یتر اشناخت به ید براین اختالالت را ابداع کرده است. بگذاریبا ا ییارویرو یبرا ایهژ یو یهاروش

3اضطراب»اورم و آن یب یم. مثالیوسته با آن روبرو هستیج که پیار رایك مورد بسیرد، از یذپمیصورت  یك لوگوتراپیروند   

 است.« نیش بیپ

 گریعبارت دد به یآ یمار از آن وحشت دارد به سرش مین نوع هراس آن است که هر آنچه که بیاز مشخصات ا یکی   

 «مار به شدت از وقوع آن وحشت داشته است.یود که بشمی یزیدار شدن چیترس خود ضامن پد»

اقعا در آنجاست، و  یادیز یود که عدهشمی یوارد اتاق ید، وقتترسمیگران یشدن در حضور دکه  از سرخ یمثال کس   

 این هب« تشه اسی، پدر اندلیم»ن گفته معروف را که یان اتومین نکته یود. با در نظر گرفتن اشمیت سرخ یبرابر جمع

 ر داد.ییتغ« ، مادر واقعه استترس»جمله که 

اد یقصد و فشار ز ید ولیایم به سرمان  بیترسمیکه  یزیود که از چشمیمسخره است که گرچه ترس و هراس باعث    

4قصد مفرط»را من آنکه  ین قصد قویرد و ای، صورت نپذ«بشود»م یواهخمیود آنچه که شمی ژه در یام به ودهینام« 

خود  یکه قدرت و توان جنس کندمی یواهد و سعخمیردد. هر قدر فرد گمیمشاهده  یبه خوب یجنس یمورد نوروزها

 ود.شمیتر موفق را تجربه کند، کم یکوشد که اوج لذت جنسیم یا زنیرا نشان بدهد و 

 ن رفته است.یارزش و از ب ین هدف قرار گرفت، بد محصول باشد نه هدف. و چویلذت با   

5توجه مفرط»ح داده شد ی، که در باال توض«قصد مفرط»عالوه بر     6مفرط»ا واکنش ی«  زا باشد و  یماریاند بتومیز ین« 

 موجب اختالل گردد.

 د و روشنگر مقصود من است :یر مویز ینکیگزارش کل   

                                                
1-Logothrapy as a Technique 

2 -Agoraphbia 

3-Anticipatory Anxiety 

4-Hyper Intention 

5-Excessine attention 

6-Hyper reflection 
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ه او پدرش ب یاو نشان داد که در کودک ید. شرح حال زندگینالیم یسرد مزاج به من مراجعه کرد که از یخانم جوان   

العه کتاب مط یاو نبود، بلکه اثر ثانو یخود موجب حالت عصب یتجربه تلخ به خود این هتجاوز کرده بود. روشن بود ک

راغش سن تجربه تلخ به یض اسرانجام اثرات و عوار یجاد کرده بود که روزین وحشت را ایبود که در او ا یلیروان تحل

 خواهد آمد.

ش یخو یف زنانگیبه زن بودن و انجام وظا« قصد مفرط»باعث شده بود که هم  یو نگران« نیبشیاضطراب پ»ن یا   

 به خود و نه به همسر.« یتوجه افراط»داشته باشد و 

انست اوج لذت تونمیشده و  یاجو سردمز  یجنس یمار دچار ناتوانیقصد و توجه مفرط بود، که ب این هجیدر نت   

 مانه او به همسر.یم بدون شرط و صمیبود و نه تسل یدن به اوج لذت جنسیرا تجربه کند. قصد و هدف او رس یجنس

همسر منتقل  یعنی یقیبه موضوع حق یدن به اوج لذت جنسیتوجه او از رس« یلوگوتراپ»ك دوره کوتاه یپس از    

م اتفاق خواهد یز بترسیآنکه از هر چ یکی، دو اصل این هامد آن بود با توجه بیز پین یسجه اوج لذت جنید، و در نتیگرد

ك خود را بر یتکن« یلوگوتراپ»م ناممکن گردد، یکن یریگیرا که با قصد و توجه مفرط پ یگر، انجام هر کاریافتاد دو د

1قصد متضاد»که آنرا  یاصل هره خواسته مار مبتال به ترس و دلیز بن روش اید. در ایده است، استوار گردانینام« 

 م دارد با قصد مفرط بخواهد.یك لحظه هم که شده وقوع  آنچه را که به شدت از آن بی یود حتا براشمی

 ادآور شوم:یرا  ید موردیبگذار   

ترس و ن ید و هراس دارد. ایآیبه من مراجعه کرد و اذعان داشت که از عرق کردن به شدت بدش م یپزشك جوان   

رد و حتما کمیشه که ممکن است عرق کند نگرانش ین اندیوقت ا العاده عرق کند. هرهره باعث شده بود که فوقدل

قت وشنهاد کردم، هر یکه دور تسلسل شکسته شود، به او پنیا یرفت. براگمیدر او شدت  یکرد ترس و ناراحتیعرق م

شا کنند او ان بخواهد که تمای، از اطرافیشرمندگ یود به جاشمی و هراس ظاهر کندمیدارد عرق  کندمیکه احساس 

 زد.یرمیچقدر عرق 

 هراس عرق کرده و ترس و یرا مالقات م یکه گذشت او هر بار که فرد ایههفته بعد به من مراجعه کرد و گفت در هفت   

د ده برابر یان بار بیکردم ایتر عرق میم لك چهار یاگر تاکنون تنها »: فته کهگمیده با خود شمیخته یکردن در او برانگ

ش یاضطراب پ»ن یموجب شده بود که پس از چهار سال رنج بردن از ا« قصد متضاد»م و ین تصمیزم. ایآن عرق بر

 ابد.ی یین رنج رهای، اضطراب او درمان شده و از اك جلسه مشاورهی، با «نیب

                                                
1-Paradoxical intention 
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صد ق»مار با یب یهااست. و ترس یوه درمانین شیار از مراحل امیجاد نگرش معکوس در بای هخواننده متوجه است ک   

چرخاند، مهار یاضطراب را م یاب بادیکه آس یتوفان ین روش درمانیود. با اشمین یگزیمعکوس جا یو آرزو« متضاد

 خواهد شد.

1یجدامانخود»ت انسان در ید از قدرت و ظرفیبا ین روش درمانیدر ا    ر است، استفاده بش یطبع، شوخیکه ذات  «

قصد » یعنی« یلوگوتراپ»ك یردد که تکنگمیشکوفا  یموقع« خود»انسان در جدا شدن فرد از  یادیت بنین ظرفیکرد. ا

 دارد.خود جدا و دور نگه یماریت و بیردد که خود را از عصبگمیز قادر یمار نیزمان بود. همشمیبه کار برده « متضاد

د یبه وضع خود داده و شا یرند به خود بخندند، سر و سامانیگمیاد یکه  یماران عصبیب»سد:ینویگوردون آلپورت م   

2اندر درمان قرار گرفتهیدر مس ». 

 اظهار نظر آلپورت است. ینیو کاربرد بال یتجرب یابیارز« قصد متضاد»   

 گر مساله را روشن تر خواهد ساخت.یچند مورد د یادآوری   

ود، بد یشان و ناامیار پریکه بس یگاه در حالبود پس از مراجعه به چند پزشك و درمان یرداکه شغلش حساب یماریب   

تان انگش یانقباض عضالن یها است که از نوعرد. او سالبمیبه سر  یاعتراف کرد که در مرز خودکش ینزد من آمد. و

در  وست یگر قادر به نوشتن اعداد نید م شده کهیچنان وخرا اوضاع آنیرد و اخبمیدر او گشته رنج  یخطکه موجب بد

 کند.ید میکه شغلش را از دست بدهد، او را تهدنیجه خطر اینت

رست دفت که گار من به او یکار دست یابد. در ابتدای ییمار رهایو کوتاه الزم بود که ب یفور ین مورد تنها درمانیدر ا   

سد، با یوکند اعداد را صاف و خوانا بن یشه سعینکه مثل همیا یبه جا یعنی، انجام دهد. کندمیکه غالبا  یعکس کار

ه مردم حاال ب»د یسد. از او خواسته شده بود که با خود بگویهمه وجود و تعمدا بکوشد تا آنها را کج و معوج و ناخوانا بنو

شه یهم یه بدخطگر توانا نبود بیسد دیکه خواست عمدا بدخط بنونیاما هم«. دارم ینشان خواهم داد که چه خط بد

 «وم.شمیسم موفق نیکنم کج و معوج بنویم یهر چه سع»سد! روز بعد به من گفت:یبنو

بود  ینك فردیدر نگارش رها و آسوده گشته بود و ا یمار از شر انقباض عضالنیپس از چهل و هشت ساعت ب   

 خوشحال و کارآ.

                                                
1-Self-detachment 

 

2-Gordon W.Allport. the individual and his Religion (New york the Macmilan company 1959)P.92 
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از همکارانم در بخش حلق و حنجره  یکیله یه وسداشت ب ییایمساله نگارش، مشکل گو یکه به جا یگریمورد د   

 م نقل شد.ین برایك وینیکل یمارستان پلیب

خود با آن  یات حرفهین موارد لکنت زبان بود که کارشناس همکارم در طول مدت دراز فعالیدتریاز شد یکیمار یب   

 ین دشواریر انبوده که گرفتا ایهه و لحظردبمیمار تا آنجا که به خاطر داشت از لکنت زبان رنج یبرخورد کرده بود. ب

 یرقبر واگن ط سوایدوازده ساله بود و بدون بل یمار پسریبوده که ب یك بار و آن وقتیك مرتبه تنها ینباشد به جز  ییایگو

و اه است ک نیز ایمه کند، او فکر کرد تنها راه گریواست جرخمیر انداخت و یط، او را گیمامور کنترل بل یشده بود. وقت

گر یدالکن باشد  یاورد. در آن لحظه که او قصد داشت پسریش استفاده کند و دل مامور را به رحم بیاز لکنت زبان خو

 د زبانش نگرفت. او بدون تعمد و منظور از روش قصد متضادیانست با لکنت زبان صحبت کند و هر چه کوشتونمی

 استفاده کرده بود البته نه به منظور درمان.

1یتك عالمت»تنها در موارد اختالالت « قصد متضاد»م که ین تصور کنید سبب شود که ما چنین موردها نباین اگفت     »

2یر نوروز وسواسینظ یك در درمان اختالالتین روش و تکنین از ایکاران من در درمانگاه ورا همیجه بخش است، زینت  

ساله  65 یاند. به عنوان نمونه به زنجه گرفتهیاستفاده کرده و نتز بوده است، یار کهنه و با سابقه نید و بسیار شدیکه بس

بود که من  یجد یبه قدر یمارین بید شستشو بود و ایسال گرفتار وسواس شد 60کنم که درست  مدت  یاشاره م

3یلوبوتوم یابتدا تصور کردم تنها راه درمان جراح وه ینمود و ش را آغاز یار من درمان با لوگوتراپیدست یخواهد بود. ول 

ش از یکه پ یخود باز گردد. در حال یو عاد یعیطب یمار توانا بود به زندگیرا به کار گرفت. دو ماه بعد ب« قصد متضاد»

ق از یاو در چنگ وسواس و ترس عم«. ستیش نیب یش جهنمیبرا یزندگ»مراجعه به درمانگاه او اعتراف کرده بود که 

 ش فلج شده بود.یماند و زندگ یموسته در بستر یر بود و پیکروب اسیم

گونه که آن ید ولیایست که وسواس به سراغش بیگر ممکن نیافته است و دیکنم که او کامال بهبود  یالبته من ادعا نم   

قصد »ه رد و خالصیبگ ین نشانه را به شوخیو ا« به عالمت وسواس بخندد»ن بار قادر خواهد بود که ید ایوگمیاو خود 

 ه کار بندد.را ب« متضاد

ل مفرط به خواب یجه مینت یخواب یاز ب یان به کار برد. ترس و نگرانتومیز ین یخواب یرا در درمان ب« قصد متضاد»   

مار ین ترس و هراس من به بیره شدن بر چنیچ یود. براشمی یخوابیل مفرط خود موجب بین میردد و همگمی

                                                
1-Monosymptomatic 

2-Obsessive - Compulsive 

3-Lobotomy 
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گر قصد مفرط یدار بماند به عبارت دیوشش کند تا آنجا که ممکن است بنکند که بخوابد بلکه ک یکنم که سع یه میتوص

 یعنی« قصد متضاد»د با ین خواسته است، بایت در ایو ترس از عدم موفق« نیش بیاضطراب پ»از  یخواب رفتن که ناش

 مار به خواب خواهد رفت.ید که بینخواهد کش یجه طولیدن جابجا شود که در نتیم به نخوابیتصم

که  یرا به خصوص وقت یعصب یهااند وسواس و ترستومیست که یدیله مفیوس یست ولینوشدارو ن« د متضادقص»   

د توجه یست. اما باین یطوالن یوه درمانین شیژه که مدت ایهستند درمان کند، به و« نیش بیاضطراب پ»همراه با 

1لیل گاتیست. چنانکه دکتر امین یل کوتاه بودن مدت بهبودیداشت، که کوتاه بودن طول مدت درمان دل  ایهدر مقال 

 یر و دوام بهبودیکنند تاث ین است که تصور مید ایروان متعصب مکتب فرویج پیاز توهمات را یکی»نوشته است 

 «م با طول مدت درمان دارد.یمستق ایهرابط

« قصد متضاد»با روش ش یست سال پیب یماریهد، بدمیموجود است که نشان  یمن گزارش یان پرونده هایدر م   

 درمان شده و حال او هنوز خوبست.

د ین نکته مویندارد. ا یماریب یبا سبب شناس ایهرابط« قصد متضاد»ر یکه تاثنیا یادآوریان یقت مهم شایحق   

2ز کف نلسونیت وایاد»از دکتر  ایهگفت  د:یوگمیاست که « 

که  د فراموش کردیاستوار کند، نبا« یشناسسبب» یهاافتهیر اصرار دارد که درمان را ب یسنت یدرمانگرچه روان»   

در دوران  یریت ها شوند و عوامل کامال مغایموجب عصب ین کودکیدر دوران نخست ایهژ یممکن است که عوامل و

 «.هاتین  عصبیسبب درمان ا یسالبزرگ

ند، اغلب عالئم نوروزها هستند و نه علت یآ یبه حساب م یشانیو پر یآنچه که علت نوروزها، عقده ها و تعارضات روح   

ست، بلکه جزر یا نیرون آورده علت جزر دریا بهره جسته، و سر از آب بین بودن سطح آب درییکه از پا ییایره دریآن، جز

که  یا احساس گناهیاست؟ و  یبه جز جزر و مد عاطف یزیا چیخولیا مالیرون آمدن آن از آب گشته. آیا سبب بیدر

3زاددرون» یها یدر افسردگ یبه طور بارزمعموال   ـ ك اشتباه کردینوع نوروت یها ید با افسردگیود و نباشمیده ید« 

باعث ظهور و  ین آمدن عواطف در حالت افسردگییست. بلکه بر عکس فرو نشستن و پایها ن ین افسردگیعلت ظهور ا

 ا احساس گناه را بر مال کرده و رو آورده است.ن فرو نشستن تنهیود. اشمیدر آمدن احساس گناه  یبه سطح آگاه

                                                
1-Emil A, Gutheil 

2-Eith wedisskopf joelson 

3-Endoyene 
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 یهاسمی، مکانیو چه روان ی، چه جسم یادیبن یر از عوامل اساسیت ها( به غینوروزها )عصب یافتن علت واقعیدر   

 ینیباعث ترس مع ینیزا است. عالمت و نشانه معیماریب یك عامل مهم و اصلی« نیش بیاضطراب پ»ر ینظ یبازخورد

مشاهده  ایهر ین دور تسلسل و تداوم  زنجیگر بار همیز دیزاند و نشانه نیانگین ترس خود نشانه را بر میا ود، وشمی

 یرت آزاردهز قدین ستیردازد و همپمیز یرد به جنگ و ستیگمیکه او را فرا  یمار مبتال به وسواس، به فکریود. بشمی

 یز از سویها ن، نشانهودشمیکه فشار خود موجب فشار متقابل  یمان. تا زکندمیتر شیکه او را فرا گرفته ب یلیفکر و م

قصد »ه بر روش یازد و با تکسمیز با وسواس را متوقف یمار کشش و ستیب یوقت یردند. ولگمید یت و تشدیگر تقوید

ها ود. نشانهشمیان آور شکسته یوب و دور تسلسل زیردد، حلقه معگمیو تمسخر با آن مواجه   یبا شوخ طبع« متضاد

 ود.ر مین یف شده سرانجام از بیبد و رفته رفته ضعیامیکاهش 

وفق ممار نه تنها یست بیم نیموجب ظهور نشانه ها و عال یزندگ یا پوچی« یخالء وجود»بختانه که خوش یدر موارد   

 ارد.ده انگیتا به طور کامل آنها را ندیرد، بلکه نهایرا دست کم بگ یعصب یهاود که ترسشمی

را با « واکنش مفرط»و « قصد مفرط»کرد،  یخنث« قصد متضاد»د با یرا با« نیش بیاضطراب پ»م ینیبمین گونه که یا   

1مجدد هدف و رسالت فرد یست مگر از راه بررسیز ممکن نیشه نیر اندییشه، و تغیر اندییتغ  «.یدر زندگ 

 یهبودبد یان آور را متوقف کند، کلیاند دور تسلسل زتویمر و سرزنش یست که با تحقین« خود»به  ین توجه عصبیا   

 است.« فراخود رونده»در 

 

                                                
به طور  یمتوجه گردد، زندگ« یخود»ریو غ یعال یتوجه از اضطراب به هدفها یوقت»ت کرده و نوشته است یده، گوردن آلپورت حماین عقیاز ا - 1

 ن نرفته باشد.یت به طور کامل هم از بینکه عصبیشود، حتا بر فرض ا یسالمتر م یکل



 109 

 

 1ی( قومیت ها )نوروزهایعصب

مناسب عصر خود را  یدوره، روان درمان یدرمان یازهایخود را دارد. و لذا ن یژهیو یقوم ینوروزها یهر عصر   

2سمیلیان نهتومیر است، نسل حاض یهارا که نوروز توده« یخالء وجود»طلبد. یم را ید. زینام یفرد ییگراا پوچی 

فلسفه  یرات روال کنونید تاثی، خود را از قیدرمان. اگر روانیزندگ ییمعنا یو ب یسم عبارت است از مکتب پوچیلینه

را  ایهوروز تودن نیا یآن بپردازد، نشانه ها یآنکه به امکانات درمان یسم آزاد نکند، تنها قادر خواهد بود به جایلینه

خواهد شد،  یستیلینه یشه هایکننده اندنه تنها منعکس یدرمانن صورت است که روانیکند. در ا یمشخص و معرف

در ذهن  یستیکاتوریکاذب و کار یرین انسان، تصویراست یمایارائه س ین ناخواسته و نادانسته به جایبلکه هم چن

 .کندمیم یمار ترسیب

، یستیست مگر حاصل عوامل زین یزیانسان چ»که  ین تئوریم در آموزش ایعظ یشت که خطرد توجه دایاوال با   

 ، نهفته است.«ط استیا انسان محصول توارث و محی، و ی، اجتماعیروان

وه ین شیندارد. چن یاو توجه یت واقعیو به ماه کندمی یاراده معرفیخودکار و ب یانسان را دستگاه ایهین نظریچن   

3انهیرگرایتقد»حدود و شه میاند ت یرند، پرورده و تقویگمیده یبشر را ناد یکه آزاد ییهایدرمانگونه روانله آنیبه وس« 

 وند.شمی

 وط یاو در انتخاب شرا یاو محدود است. آزاد یدان آزادی، و میاست فان یست که انسان موجودین یدیالبته ترد   

ثال ند. مرا انتخاب ک یط چه واکنش و برخوردیار است که در برخورد با شرایو اخت یآن آزاد یست، بلکه او دارایعوامل ن

 یادآز  یام خود نوعرا رنگ نکردهنرفته و آن یها به سلمانیلیگذاشته است و من بر خالف خ یدیمن رو به سف یاگر مو

 کردن ، رنگنده! حتا اگر آنما یانسان باق یو انتخاب برا یاز آزاد یاز امور سهم یارین در بسیانتخاب است. بنابرا

 د باشد.یسف یمو

 

                                                
1-The Collective Neurosis 

2-Nihilism 

3-Fatalistic        اعتقاد مطلق به سرنوشت 
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 1مطلق ییانتقاد از جبرگرا

 دارم دیمورد مالمت و سرزنش قرار گرفته است. البته من ترد یزه جنسیاز غر یداربه کرات به خاطر جانب یکاوروان   

است.  از جبر مطلق یدارانبتر است، جتر و خطرناكبر حق باشد. اما به نظر من آنچه که نادرست ییجوبیع این هک

 یزندگ یدادهایط و رویو قدرت انسان را در مواجه با شرا یاست که آزاد ییهاها و مکتبهیمنظور من اشاره به فرض

لحظه  ط باشد، بلکه او در هریدر قالب شرا ینیش بیست مشروط که رفتارش قابل پین یرند. انسان موجودیگمیده یناد

 کند. یستادگیا ایط بشود و یشرا میرد که تسلیگمیم یتصم

 یندگز  رد. انسان، تنها یگمیش را به دست یت، خود سرنوشت خویاست که در نها یگر انسان موجودید ایهبه واژ   

 شد.گر چگونه باید ایهکند و لحظ یکه چگونه زندگ کندمیرد و اراده یگمیم یکند بلکه در هر لحظه تصمینم

 ینیش بیپ یین تواناین ایر کند بنابرایین را دارد که در هر لحظه تغیا یآزاد یست که هر انسانن اصول ایهم یبه مبنا   

اساسن  یت فردیر است و بس. و شخصیع امکان پذیوس یگروه ها یآمار یها یع بررسیانسان تنها در چهارچوب وس

از  یکی ی، استوار است ول یاجتماعو  ی، روانیستیط زیبر شرا ینیش بیهر پ یمانده است. مبنا ینیش بیر قابل پیغ

ن یط و فراتر رفتن از آنهاست. بر همین شرایره شدن بر ایچ یت او برایانسان همانا ظرف یوجود یهایژگیجنبه ها و و

2خودفرارونده»از  یرا انسان اصولن موجودیخشد، زبمیش تحقق یخو« یخودفراروندگ»تا به یروال انسان نها  ، است.«

طان مجسم یبود که من در همه عمرم توانسته ام ش یتان بازگو کنم. او تنها آدمیرا برا« ج»حال دکتر د شرح یبگذار   

3ن هوفیاشتا یجالد توده ها»ناختم به شمیکه من او را  ی. زمانیسیابل یلقب بدهم. موجود شناخته شده بود. « 

کشتار »ها برنامه یناز یها افتاد. وقتیت نازن، بدسین است که در زمان تصرف ویو یمارستان بزرگ روانین هوف بیاشتا

4درد یب مارستان را در دست گرفت و در کار خود آنچنان ین بیا یماران روانیب یس رشته زندگین ابلیرا آغاز کردند، ا« 

 از کوره گاز جان سالم بدر برد. یمار روانیك بیماهر و متعصب بود که نگذاشت 

ها او را در چه آمده است؟  به من گفتند که روس« ج»دم بر سر دکتر یگشتم، پرسن باز یبه و یان جنگ وقتیپس از پا   

 د.یاو را ند یگر کسیکردند، اما روز بعد در زندان باز بود و د یمارستان زندانین بیهم یاهاتاقاز  یکی

                                                
1-Critique of Pan Determinism 

2-Self Transcending being 

3-Steinhof 

4-Euthanasia 
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ن ینکه در ایاست. تا ا ختهین گریالت یکایفانش آزاد شده و به آمریرداز هم یارین پنداشتم که او هم مانند بسیچن   

نه ین معایبود به من مراجعه کرد. در ح ین زندانیآهن یپشت پرده  یش که مدتین اتریشیاستمداران پیاز س یکیاواخر 

1انکای یلوب»و سپس در زندان معروف  یبریدر س یبه من گفت که مدت یو روان یعصب یها بوده و  یدر مسکو زندان« 

انکا آشنا ی یمن با او در زندان لوب»ن ادامه داد. یپاسخ آره بود و او چن« ناسم؟شمیج را  ا دکتریآ»د : یر مترقبه پرسیغ

 مرد. یسرطان مثانه در چهل سالگ یماریجا و با بشدم او در همان

اد. دمی یداران دلیانست داشته باشد. او به همه زندانتومیبود که انسان  ین دوستانیتراز به یکیش از مرگش یاما پ

 دراز زندان. ین دوست من در دورهیبود، و بهتر یاخالق یارهاین معیتریو مظهر عالا

نسان را ود ادعا کرد که رفتار اشمین هوف است. حال چگونه یمارستان اشتایب« یهاجالد توده»ن داستان دکتر ج یا   

 کرد! ینیش بیان پتومی

ما حتا شتر، شین هم بید، از ایکن ینیش بیتگاه خودکار را پك دسیا یو  ینیك آدم ماشی ید حرکت هایانتومیشما    

 یزیاما انسان چد یکن ینیش بیرا هم پ یروان انسان« سمینامید»سم ها و ید مکانیو کوشش بتوان یممکن است با سع

 .«روان»تر از شیاست ب

د کرده ز طعمه خویرا ن یان مذهبرو یاز پ یاریان و حتا بسیر است که مربیهمه گ یماریك بی اظاهر « مطلق ییجبرگرا»   

د یا باینند. چون ما ز می، خود بدان چه که معتقدند پشت پا ن تفکر و نگرشیانند که با ادمیاست معتقدان مذاهب ن

ود و آموزش شمی یواه یپندارن صورت مذهبیر ایا در غیرد. و یا نپذیرد یرا بپذ ایهدیم که انسان آزاد است عقیریبپذ

 بنده.یفر یرابسو پرورش 

ن یر ایدر غ !چهدر انتخاب باشد،  یاعتقاد بر اصل آزادست یابمی« انیان و روحانیمرب»ن دو گروه یفرض اشیپ   

 صورت هر دو سر گردانند و در اشتباه.

کل  یمنف یتنها جنبه یقت است. آزادیاز حق یمیاز داستان و ن یست، بلکه تنها بخشین کالم نیواپس یگرچه آزاد   

رد، در یت قرار نگیاگر در چهارچوب مسئول یت. و در واقع آزادیمثبت آن عبارتست از مسئول یده است که جنبهیپد نیا

کنم که در برابر مجسمه  یه میل من توصین دلیو استبداد است. به هم یبخواه کارمعرض سقوط و انحطاط به حد دل

2کایآمر یدر سواحل شرق یآزاد  آن کشور بر پا شود.  یاحل غربز در سویت نی، مجسمه مسئول

                                                
1-Lubianka 

ار  -2  ورك.یویدر ن یست به مجسمه آزادایهاش
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 1یپزشكمان روانیا

او  یم براحتا به مقدار ک یچ گونه آزادیمشروط و مهار کند که ه یوجود ندارد که بتواند انسان را تا حد یزین چیچن   

ند. ممکن مایم یباق یآزاد یش( هم هنوز قدریپرك )روانیکوتینژند( و ساك )روانیمارستان نوروتینگذارد. در ب یباق

 به هر حال وجود دارد. یواقعا محدود باشد ول ین آزادیاست ا

اد ی ن موضوع مرا بهیابد. ایمار دست یت بیست به ابعاد ژرف شخصیز توانا نی( نیشیپر در واقع حتا جنون )روان   

نج ر  یمارین بیاز ا ها بود کهنزد من آمده بود. او سال ییشنوا یهااندازد که به خاطر توهمیشصت ساله م یرمردیپ

 یفتند وقتگمین مرد بود. یدر ا یبیعج ییرایهنوز گ ینداشتند. ولپمیوانه و احمق یانش همه او را دیرد و اطرفبمی

سا یها در گروه آواز کلکشنبهیخوش بود که  این هنشد. و تنها دلش ب یش بشود، ولیش نبوده، آرزو داشته کشیب یکودک

ن یآخر معموال در ید ولشمیخته یزده و برانگجانیار هیراه او بود گزارش داد که گاه بسهمآواز بخواند. خواهرش که 

القمند شدم. ار عیکنترل، بس این همحرک یرویو ن یروان یفت. من به درك و کشف تکاپویامیلحظات کنترل خود را باز 

 جانیقه عامل باز دارنده او در وقت هن عالیبه خواهر داشت، تصور کردم ا یمار تعلق خاطر محسوسیکه ب ییاز جا

 ایهچند لحظ« و چطور؟ یآوریو چگونه قدرت کنترل خود را بدست م یبه خاطر چه کس»دم یرو از او پرسنیاست. از ا

 «.به خاطر خدا»مکث کرد و پاسخ داد 

 ی، زندگیقالنف نظر از فقر عژرفا؛ صر این هین ال یترییت او آشکار شده بود، و در انتهایشخص ین لحظه، ژرفایدر ا   

 ده بود.یان گردینما یلیاص یمذهب

شان و  هنوز ید بودن خود را از دست داده باشد، ولیو مف ییر قابل درمان ممکن است، کارآیغ« شیپرروان»مار یك بی   

مان، ین ایا ام. بدوندهیش نامیخو یپزشکمان روانیاست که من ا یزین همان چیدر او مانده است. ا یمقام انسان

ر یکه قابل تعم یده مغزیدبین آسی؟ تنها به خاطر ماشیندارد. به خاطر چه کس یپزشك بودن ارزش چندانروان

 د.ینما ین هاف، مجاز میدرد اشتا یست، کشتار بیده نیدبین آسین ماشیشتر از ایب یزیمار چیست؟ اگر بین

 

                                                
1-The Psychiatric Credo 
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 1شده یانسان یروانپزشك

ز ج یزیده بود تا ثابت کند که مغز انسان چیکوش یپزشکم قرن روانیحدود ن یعنی، ینطوال یمدت یقت برایدر حق   

گر یاها دین روید. به نظر من ایك و روش گردیك تکنیتنها  یروان یهایماریجه درمان بیست، و در نتیسم نیك مکانی

 افته است.یان یپا

 یانسان یپزشکست، بلکه روانیکرده ن یرو یروانشناس دار گشته، طب بهیآنچه که امروزه از خالل ابرها در افق پد   

 شده است.

ك یند، مگر یبمین یزیمارش را چید اذعان کند که او بیاند، بادمین یك تکنسیکه هنوز نقش خود را نقش  یپزشک   

اء یست. اشیگر نیاء دیان اشیدر م یئیاست در پشت پرده مرض. انسان ش یمار او انسانیکه ب ین. در حالیماش

 یهاتیننده. در قالب محدودیت خودمختار و برگزیاست که در نها یانسان موجود یاز خود ندارند، ول یاریاخت

در  و یشگاه انسانین آزمای، در ایاست که خود ساخته، در اردوگاه کار اجبار یزیآنچه که او شده چ یطیو مح یموهبت

 از آنها چون یم که بعضیبود ییرفقا یشاهد و ناظر زندگده شد، به طور مثال ما یت به محك کشیکه انسان ییآنجا

نکه یاکنند. انسان هر دو استعداد و توان را در درون خود دارد، و ین رفتار میسیگر چون قدید یاپارهدرندگان و 

 گرفته که در آن قرار یط و اوضاع و احوالیم فرد دارد، تا شرایبه تصم یشتر بستگیرد بیك شکوفا شود وتحقق پذیکدام

 است.

 م.یشناسبم و ینیگونه که واقعا هست، ببم که انسان را آنایهدیرس یین است. ما کم کم به جایواقع ب ینسل ما نسل   

گر سو، همان یتس را ساخته و از دیآشوو یآدم سوز یاهکورهاست که اتاق گاز و  یکسو، همان موجودیانسان از    

2لییسرایشما» ید نام خداوند و خواندن دعاایاست که با جرات و شهامت با  یموجود پا نهاده  یآدم سوز یاهکورهبه « 

 است.

 

 انیپا

                                                
1-Psychiatry rehumanized 

 ه برداشته شده است.یان، که از سفر تثنیهودیروزانه  یعاد -2
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 یسیواژه نامه انگل

A 

Abnormal reaction واکنش نابه هنجار 

Agoraphobia شلوغ یترس از مکان ها 

Anticipatory anxiety نیش بیاضطراب پ 

Apathy یاحساس یب 

Archetypes of collective 

unconscious 

 یناخودآگاه جمع یکهن الگوها

 (ی)قوم

Attitude نگرش 

C 

Character ت )منش(یشخص 

Clinical ینیبال 

Collective neurosis (ی)جمع یقوم ینوروزها 

Complex یدگیچیعقده )پ( 

Conformism یهمرنگ - یرویپ 

Concentration camp یاردوگاه کار اجبار 

Cultural hiberation یفرهنگ یخمود 

Culminating point نقطه اوج 

D 

Delusion of reprieve ییتوهم رها 

Delirium انیهذ 

Depersonalization ییت زدایشخص 

Determinism ییجبرگرا 

E 

Emotional death مرگ عواطف 

Emotion جان )عاطفه(یه 

Endogamy درون زاد 

Epiphenomenon ده زادیپد 

Excessive attention توجه مفرط 

Ego خود 

Essence of existance جوهر وجود 
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Existential vacuum یودخالء وج - یخالء هست 

Euthanasia درد یکشتار ب 

F 

Fatalism انهیر گرایتقد 

Fatalistic انهیر گرایتقد 

H 

Heroism قهرمانانه 

Homeostasis یتعادل جان 

Hyper intenstion قصد مفرط 

Hyper reflection واکنش مفرط 

I 

Illusion توهم 

Illusion of reprieve ییتوهم رها 

Inhibition بازدارنده 

Irritability یکج خلق 

Id نهاد 

L 

Life's transitoriness یزندگ ییانتقال و گذرا 

Lobotomy یلوبوتوم 

Logodrama لوگودراما 

Logos )لوگوس )معنا 

Logotherapy یدرمان معنا 

M 

Meaning of life یزندگ یمعنا 

Meaning of love عشق یمعنا 

Meaning of suffering رنج یمعنا 

Monosymptomatic یتك عالمت 

Mental یذهن 

Meta - clinical problem ینیمشکالت فوق بال 

Monosystematic یتك عالمت 

Mosochism یخودآزار 

N 

Neo dynamic هشیاند ییایپو 
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Neogenic كینئوژن 

Nihilism ییپوچ گرا -سم یلیهین 

Normal بهنجار 

Neurological یعصب شناس 

Neo Dynamics ایهشیاند ییایپو 

O 

Obsessive - compulsive یوسواس اجبار 

P 

Paradoxical intention قصد متضاد 

Personal ego یخود شخص 

Psychiatric credo یمان روانپزشکیا 

Psychiatrist روان پزشك 

Psychiatry یروان پزشک 

Psychodynamic ا(یك )روان پوینامیکو دیسا 

Psychogenic ك )روان زاد(یکو ژنیسا 

Psychohygienic یروان بهداشت 

Psychohygiene روان بهداشت 

Psychological یروان شناس 

Psychopathology یروان یب شناسیآس 

Psychophysical  (ی)تن ایهماد -ان رو 

Psychoscientifice  یعلم -روان 

Psychotherapy یروان درمان 

Psychotherapeutic انهیروان درمان گرا 

R 

Reaction formation واکنش معکوس 

Regression (ییر قهقرای)س یواپس رو 

Resurrection زیرستاخ 

Retrospection یواپس نگر 

Rehumanized شده یانسان 

S 

Sadist آزارگر 

Self - actualization ییخود شکوفا 

Self - defense دفاع از خود 



 117 

Self - centerdness یخودمدار 

Self detachment ییخود جداما 

Self - expression (یانینمود خود )خود ب 

Self - transcending being از خود فرارونده 

Self transcendent خود فرارو 

Sociological یجامعه شناس 

Spiritual یروحان 

Structure ساختار 

Sublimation ید و تعالیتصع - ییبه گرا 

Super - ego فراخود 

Symptom نشانه 

T 

Tension تنش 

Totalitarianism یکتاتورید 

W 

Will to Meaning ییجو یمعن 

Will to pleasure یلذت طلب 

Will to power یقدرت طلب 
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 : یواژه نامه فارس

 ا

Concentration camp یاردوگاه کار اجبار 

Self - transcending being از خود فرارونده 

Anticipatory anxiety نیش بیاضطراب پ 

Life's transitoriness یزندگ ییانتقال و گذرا 

Rehumanized شده یانسان 

Psychiatric credo یمان روانپزشکیا 

 آ

Sadist آزارگر 

Psychopathology یروان یب شناسیآس 

 ب

Inhibition بازدارنده 

Clinical ینیبال 

Sublimation ید و تعالیتصع - ییبه گرا 

Normal به هنجار 

Apathy یاحساس یب 

 پ

Epiphenomenon ده زادیپد 

Neo dynamic شهیاند ییایپو 

Neo Dynamics ایهشیاند ییایپو 

Conformism یهمرنگ - یرویپ 

 ت

Agoraohobia شلوغ یترس از مکان ها 

Homeostasis یتعادل جان 

Fatalism انهیر گرایتقد 

Fatalistic انهیر گرایتقد 

Menosymptomatic یتك عالمت 

Monosystematic یتك عالمت 
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Tension تنش 

Excessive attention توجه مفرط 

Illusion توهم 

Delusion of reprieve ییتوهم رها 

Illusion of reprieve ییتوهم رها 

 ج

Sociological یجامعه شناس 

Determinsm ییجبرگرا 

Essence of existance جوهر وجود 

 خ

Existential vacuum یودخالء وج - یخالء هست 

Cultural hiberation یفرهنگ یخمود 

Ego خود 

Self detachment ییخود جداما 

Personal ego یخود شخص 

Self - actualization ییخود شکوفا 

Self transcendent خود فرارو 

Mosochism یخودآزار 

Self - centerdness یخودمدار 

 د

Endogma درون زاد 

Self - defense دفاع از خود 

Totalitarianism یکتاتورید 

 ذ

Mental یذهن 

 ر

Resurrection زیرستاخ 

Psychoscientifice  یعلم -روان 

Psychophysical  (ی)تن ایهماد -روان 

Psychohygiene روان بهداشت 

Psychohygienic یروان بهداشت 

Psychiatrist روان پزشك 
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Psychiatry یروان پزشک 

Psychotherapeutic انهیروان درمان گرا 

Psychotherapy یروان درمان 

Psychological یروان شناس 

Spiritual یروحان 

 س

Stracture ساختار 

Psychodynamic ا(یك )روان پوینامیکو دیسا 

Psychogenic ك )روان زاد(یکو ژنیسا 

 ش

Character ت )منش(یشخص 

Depersonalization ییت زدایشخص 

 ع

Neurological یعصب شناس 

Complex یده گیچیعقده )پ 

 ف

Super - ego فراخود 

 ق  

Will to power یقدرت طلب 

Paradoxical intention قصد متضاد 

Hyper intenstion قصد مفرط 

Heroism قهرمانانه 

 ك

Irritability یکج خلق 

Euthanasia درد یکشتار ب 

Archetypes of collective 

unconscious 

 یناخودآگاه جمع یکهن الگوها

 (ی)قوم

 ل

Will to pleasure یلذت طلب 

Lobotomy یلوبوتوم 

Logodrama لوگودراما 

Logos )لوگوس )معنا 
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 م

Emotional death مرگ عواطف 

Meta - clinical problem ینیمشکالت فوق بال 

Logotherapy یمعنا درمان 

Meaning of suffering رنج یمعنا 

Meaning of life یزندگ یمعنا 

Meaning of love عشق یمعنا 

Will to Meaning ییجو یمعن 

 ن

Neogenic كینئوژن 

Symptom نشانه 

Culminating point نقطه اوج 

Attitude نگرش 

Self - expression (یانینمود خود )خود ب 

Id نهاد 

Collective neurosis (ی)جمع یقوم ینوروزها 

Nihilism ییپوچ گرا -سم یلیهین 

 هـ

Delirium انیهذ 

Emotion جان )عاطفه(یه 

 و

Regression (ییر قهقرای)س یواپس رو 

Retrospection یواپس نگر 

Reaction formation واکنش معکوس 

Hyper reflection واکنش مفرط 

Abnormal reaction واکنش نا به هنجار 

Obsessive - compulsive یوسواس اجبار 
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 گفتارپس

ل علم همت گماشت. در سال یا آمد و در همان شهر به تحصینن به دیدر شهر و 1905. فرانکل در سال یکتور. ایو

ال سل آمد. او در ین نایاز دانشگاه و Ph.Dافت درجه یبه در 1949و در سال  یسانس پزشکیافت درجه لیبه در 1930

 1930را بر عهده گرفت. از سال ت آنیریان گذارد و خود به مدت ده سال مدین را بنیجوانان و یی، مرکز راهنما1938

است یر 1946د. در سال ین مشغول به کار گردیو یپزشککاو و بخش روانو روان یشناسبه بعد در مقام استاد عصب

 ن را بر عهده گرفت.یک ویکلن یمارستان اعصاب پلیب

 یللالمنیکا از جمله هاروارد، استانفورد، دانشگاه بیآمر یهابه عنوان استاد مدعو در دانشگاه 1960 یبعد از سالها

تا  1970 یهاس اشتغال داشته است. فرانکل در سالیکاگو به تدریش یپزشکاگو، موسسه روانیکا در سان دیآمر

 ذراند.گمیاز سال را در آنجا  یز مدتیاگو بود و هم اکنون نیکا در سان دیآمر یالمللنیاستاد دانشگاه ب 1973

، «زمیلایستانسیاز اردوگاه مرگ تا اگز»، «دکتر و روح»ند از: ها عبارتن آنیتراست که معروف یاریسنده کتب بسیاو نو

 ده شده است.یبرگردان یکه تنها کتاب اوست که به فارس« معنا یانسان در جستجو»و « معنا یده برایاد ناشنیفر»

رد، او را به سمت شمال شرق ب یر شده و قطاریها اسیبه دست ناز یو هفت سالگ یدر س یعنی 1942فرانکل در سال 

رانکل فاز جمله خانواده  یهودیون یلیافته که ابزار مرگ شش مین کشتارگاه سازمانین اردوگاه مرگ، ایا« تسیآشو»به 

ست یالیستانسیپزشک اگزن روانیا یگاه واقعشیناک و آزماات وحشتیدان تجربیتس که میده بود. به آشویه دیرا ته

 گرا( بود.ی)هست

با  بود که حرفه خود را یپزشکبه شدت دردناک روان یات ارزنده ولیش و محل تجربیزماتس و سپس داخاوا بوته آیآشو

د و یر استادش فروی( هم جدا نبود. او تحت تاثییگرای)هست سمیالیستانسیاز اگز یآغاز کرده ول یکاربه روان یشیگرا

آنچه  ر داشت. امایانکارناپذ یلیتما ییاگر یو هم به هست یکاوهم به روان« دگریها»و « لریش»، «جاسپر»ن آثار یچنهم

مه راهش جان یها در نار انسانیبس مخوف بود که چه بس ید، عبور از گذرگاهیاو وضوح بخش یبه ابهامات ذهن

 باختند.

ش یهارا در نوشته« یلوگوتراپ»و سپس « یستیالیستانسیل اگزیتحل»ن بار واژه یاول یبرا 1938گرچه فرانکل در سال 

تس و یآشو 119104شماره  یدها زندانز با آنچه که به بعیخود فرانکل ن ین دو واژه برایم ایمفاه یده بود، ولبه کار بر 

 ار فرق داشت.ید بسیداخاوا به آن رس
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نا را مع« یلوگراتراپ»م یمفاه یدان تجربیم یآن، بعد واقع یفرساط طاقتیو شرا یات تلخ اردوگاه کار اجباریتجرب

بانان و نات دست اول او بود از اردوگاه مرگ بازگشت. به نظر فرانکل زندایده تجربییکه زا یمعرفتد و فرانکل با یبخش

ن یا ن،یسنگ ییان، با بهایبار خود با زندانانه و خشونتیدر خالل رفتار وحش یکار اجبار یهان سفاک اردوگاهیمسئول

 دند که:یخ بشر به ثبت رسانیقت ارزنده را در تاریحق

 یهایها و سختشه حق انتخاب دارد. انسان واکنش خود را در برابر رنجیاست آزاد که هم یودانسان موج

 این هست کیآن ن یارایچ کس را جز خود او یند و هکمیخود انتخاب  یطیط محیآمده و شراشیپ یناخواسته ول

 حق را از او بازستاند.

 ن باور داشت که:یبار زندان ،فرانکل را بر امشقت یزندگ

است که  یمعنا شدن زندگیست بلکه بیها و سرنوشت نامطلوبشان نآورد، رنجیدر م یها را از پاآنچه انسان

 افت.ی ییان معناتومیست بلکه در رنج و مرگ هم ین یو خوش یبار است و معنا تنها در لذت و شادمانبتیمص

 سد:ینو یاو درباره هم بندان خود م

، یزه و مقصودیداشت و نه انگ یندارد، نه هدف ییش معنایگر براید یزندگنداشت پمیچاره آن کس که یب»

 «گر کارش ساخته بود.ید دیسر میجا این هد و چون بز میگره ن یاو را به زندگ یزیچ

ل یدل این هبه قول آلپورت ب یول« یدرمانیهست»تنها روش  یست و نه لوگوتراپ« گرایدرمانگر هستروان»نه فرانکل تنها 

 ده شده.یدات سخت آبیم او در کوره تجربیدن دارد که: مفاهیف فرانکل شنحر

 بلکه او کار ز دارد.یگرا سر ستیشناسان هستپزشکان و روانر روانیند و نه با ساکمید را انکار یفرو یکاوفرانکل نه روان

 ن ندارد.یش از ایب ییو ادعا ندکمی یتر انسان و مشکالت او معرفصادقانه در شناخت همه جانبه یخود را کوشش

 ن نکته بهیهد که ذکر ادمیش متعصبانه به هر مکتب و روش هشدار یز نسبت به خطر گرایان را نیفرانکل دانشجو

 دکتر فرانکل است. یحق استاد یاو و ادا یفه شاگردیله مترجم، وظیوس

ه ن کار بیم. چه! ایدکتر فرانکل بپرداز یو فلسف یفکر یو مبان« یلوگوتراپ»ش گفتار به شرح روش ین پیجا ندارد که در ا

به  یاشاره کوتاه ین کتاب انجام گرفته است. ولیسنده در ایرا توسط خود نویگ ایهویو با مهارت و ش یسادگ

ها، نهین زمیشتر در ایعالقمندان و پژوهشگران مطالعات ب یژه برایبه و« ییگرایهست یدرمانروان»ا ی« یدرمانیهست»

 سد.ر میرد به نظر نمویب
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از متخصصان  ایهله عدین که وسیاست نو یشیش وجود دارد، گرایخو یایمطالعه و شناخت انسان بدان گونه که در دن

 مورد توجه قرار گرفته است. یپزشکو روان یشناسروان

ته از بشر نشات گرفتوجه دارد از برداشت کرکگارد  یو یات آنیژه فرد و تجربیت ویعت و ماهیکه به طب ییگرایهست

ه نزوانگر، آلن برگر، سونمان و بیچ، بیلیف، تیدگر، سارتر، مارسل، بردیجاسپر، ه چون یشمندانیاست و نقش اند

 ت دانست.یست واجد اهمیابمی یو عمل ین مکتب فکریبرد اشیا در توسعه و پر  میخصوص رولو

ن شخص و نمود را که یبر آن داشته تا شکاف ب یسعند که کمیف یتوص یرا به عنوان کوشش« ییگرایهست» یرولوم

« نیع»و « ذهن»ن یرا ب یجاد مرزیا یپس از رنسانس گرفتار آن گشته، پر کند. و ین اندکیتفکر و علم مغرب زم

 د:یوگمیند و یبمیناممکن 

قرار  ییایر در دنند جدا باشد. بشکمیناسد و مشاهده شمیکه  یاند از موضعتونمیننده هرگز یبشر شناسنده و ب»

 «.از آنست یدارد که خود قسمت

د که ان اتفاق نظر دارنیگرایاصول هست یاپارهدر  یود، ولشمیمشاهده « ییگرایهست»در  یاگرچه انشعابات متعدد

 از آن جمله است:

 و یآگاه با توام« یهست»ن یوانات در ایر حیز او را با سایدر انسان را باور دارند و وجه تما یآنها وجود آگاه -1

اخذ  ییود که هم تواناشمی یاست که انسان موجود ین آگاهیانند. با همدمیش یخو« بودن»وقوف از 

 ت دارد.یم و هم قبول مسئولیتصم

« دنش»ر و تحول و ییوسته در حال تغیست بلکه او پین« ستایا»ک ذات ثابت و یان معتقدند که بشر یگرا یهست -2

 و« شدن»گران در حال یها و تبادل مستمر با دتیها و واقعدهیپد یایدر دناست. او با شرکت فعاالنه خود 

ط و یدر قالب شرا ینیبشیرقابل پیغ یان انسان را موجودیگرایروست که هستنیاست. از ا« ییخودشکوفا»

 انسان است. یهایژگیانتخاب از و یانند. آزاددمی یطیمح یهامحرک

حقق تو  ییگذشته و حال پا فرا نهاده به خود شکوفا یهاتیکه از حصار موقعآنرا دارد  یستگیت و شایبشر قابل -3

 ش بپردازد.یخو یدرون یاستعدادها

اشاره  یستیت نی، خود را به واقعیگر نخواهد بود. هستیسد که او در می یبشر آگاه است که سرانجام روز -4

ت یواقع یرندگیکل اصل نبودن و مده فرانیود. به عقشمیت عدم متبلور یدر واقع یهست یهد و معنادمی

 ند.کمیه یرا توج یبودن و زندگ
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است. که چون در همگان  یگرها و پرخاشها، خصومتیها و نگرانمنشا اضطراب« یستین»ق ید و تشوین تهدیا 

ود از شمیده ینام« یاضطراب هست»ش که ین اضطراب و تشویشود. ا ید بهنجار تلقیردد، باگمیمشاهده 

 است.« شدن»و « بودن» یهایژگیو

و  از خود یگانگیو ب ییو چه روان نژند و نابهنجار، در جدا ید چه بهنجار و عادیز انسان عصر جدیوجه تما -5

گونه ک، آنیو پاتولوژ یمرض یگر به شناخت نشانه هایگرا د یش است. روانشناسان هستیرامون خویجهان پ

خت، خود را متوجه شنا یرویهند. بلکه تالش و ندمین نشان ایهروانش توجه داشتند، عالقید و پیکه فرو

و باالخره از  یهودگیو ب ی، احساس پوچیفیو بالتکل یو انزوا، سرگردان ییر احساس تنهاینظ ییشکوه ها

 یبا از بماران غالینند. به گفته فرانکل امروزه بکمیماران نزد آنهاست، یکه علت مراجعه اکثر ب یگانگیخود ب

ها، یحالیها، بیاست که خستگ« یخال هست»ن یت دارند و در ایشکا یزندگ یهدف یو ب یچو پو ییمعنا

د یعصر جد یند زندگیو فرا یعیده کامال طبین پدیوند. اشمیها ظاهر یقراریها و بیدیها، ناامیافسردگ

 است.

 خود یمانکار در یند، مبناکیمر را که آلن برگر به آنها اشاره یز یادیگرا سه مفهوم بن یرواندرمانگران هست  -6

 هند.دمیقرار 

a. «ن باور است که روان یکه از مکتب فرانکل گرفته شده بر ا یهست یا روان نژندی« ینوروز هست

ست، بلکه یف شده نیز سرکوب شده و تعارضات ناخودآگاه و خود تضعیحاصل غرا یبشر یهاینژند

 است.  یشانحالیها و پریقرار ین بیجب اه کند، مویستن را توجیکه ز یدر زندگ ییافتن معناین

b. «و تکرار  یک رابطه انتقالی( یدرمان ی)هست یستیالیستانسیاگز یدر روان درمان« یرابطه درمان

 یهد به افقهادمیک ارتباط و تجربه تازه است که به فرد فرصت یو  ییک رودررویست. بلکه یگذشته ن

است که مشکالت و مسائل  یست بلکه بشریوضوع نک میمار ین نوع رابطه بیابد. در ایدست  یدیجد

 ژه را موجب گشته اند.یو یو احساس یعاطف یهاین مسائل دشواریدارد و ا یملموس

c. «یمار آمادگیآن ب یود و طشمیجاد یا یدرمان یکه در طول هست یا لحظات حساسی« راسیکا 

 یسرعت خاص یروان درمان شرفتین لحظات پیآورد. در ا یر و درمان به دست مییتغ یبرا ایهژ یو

 مار استفاده کند.یبه ب یاری ین فرصت ها برایست از ایابمیدارد و روان درمانگر 
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فهم و  ید براید جدیک نگرش و دیست، بلکه عبارت است از یک نیفن و تکن ییگراید هستیکه مشاهده گرد یبه طور

 یهاکیگرا تا حدود امکان از به کار گرفتن تکنیستگران هدرمانل روانین دلیتر انسان. به همجانبهشناخت همه

 یانها به رابطه درمکین باورند که به کار گرفتن تکنینند و بر اکمیز یش پرهیخو یدرمان یگوناگون در کار هست

 مختلف یهاکیست با فنون و تکنیابمیگرا یدرمانگر هستک روانی یند. ولکمیمار را نگران و مضطرب یزده و ببیآس

ازد، تر، روشن سمار را در جهان بهتر و آسانیبودن ب یداشته باشد تا هر کجا که به کارگرفتن آنها بتواند چگونگ ییآشنا

 د.یک استفاده نمایاز آن تکن

ش را یگرانه خوپژوهش یانند کنجکاوتومیرا که عالقمندان  ین کتاب دکتر فرانکل فهرست منابع و مراجعیان ایدر پا

در  یمعرف یبرا یز چندانیاست چ یکه تنها به دنبال کتب و منابع فارس ایهخوانند یبرا یند. ولکمیائه ارضا کنند ار 

1ن حال مطالعه کتاب اصولیست. با ایدست ن الله اخوت و کتاب یف دکتر ولیتال یروان درمان یو عمل ینظر 

2یروانشناس  م.ینکمیه یدل را توصخوش یتیترجمه خانم گ« دوان شولتس»کمال اثر  

 1363تهران تابستان       

 مهر(یان )فرنودینهضت صالح
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