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معتبر جهان  بین المللی، جراید و روزنامه هاي هشخصیتهاي برجست عده ییپندارهاي 
 آن هاین کتاب و نویسند هدربار

 
، تصـاویر شـان در تـاریکی مانـده    که یفرانک است، که ازجمع بیشـمار  انهاین فقط « 

چون اگـر مـا توانـایی     :باشد گونه نیز بایدشاید همین. احساسات ما را جریحه دار میسازد
نمیتوانسـتیم   خـود  ،این قربانیان شـریک شـویم   ءههم هگستردآنرا میداشتیم که به غمهاي 

 ».زنده بمانیم
 پریمو لیوي 

میخواندنـد و   "وبـین آیلنـد  ر"را در زنـدان   "فرانک انه یادداشتهاي" بسیاري از ما« 
 ».می آوردخواندن این کتاب در وجود ما شجاعت و قاطعیت را ببار 

 نلسن ماندیال

 سـیر نامـه هـاي جنـگ و    یکی از ژرفناکترین و مؤثرترین تف... یک کتاب برجسته«  
گرانبها و  یاین کتاب درس عبرته مطالع... ثیرات آن باالي بشریت که تا کنون خوانده امتأ

 ».اثرگذار میباشد
 هانیجنگ دوم ج زمانهمسر روزولت رییس جمهور امریکا در ،الیانور روزولت

پژواکها و آواهاي بیشماریکه در زمان فجایع و بد بختیهاي عظـیم جهـانی   از همهء «  
فرانـک   انـه بخاطر شرافت بشري انعکاس یافته اند، هیچ صدایی گیراتر و رسا تر از نداي 

 ».نیست
 امریکا  پیشین جان کنیدي رییس جمهور

بامـا ارتبـاط    همچنـان  و فرانک تا کنون همچنان زنده و جاویدان بـوده  انهمیراث « 
 انسانهاو در وجود  استحال دگرگونی جهانی در ظمیی که ننهاادور مستقیم دارد، بویژه در

 ».دناحساسات منفی وپلید تفوق مییاب
 کچِپیشین  ول رییس جمهورواسالو ها
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نـو جـوان، بـوده کـه      عواطف و امیال روحی یـک دختـر   بیانگر یادداشتهااین دفتر « 
رپرستی والـدین  ــگی مخفی، کوشیده از سها و مشکالت مربوط به زنددشواری صرفنظر از

 ».باز نماید براي خویشدا ساخته و جایی دراین دنیا رها گردیده، خودرا مطرح و هوی
 وسباومنلورین 

را برانگیخـت،  آیا براي آنکه احترام وترحم همه گـانی  : من همیشه از خود میپرسم« 
 ».پس از مرگ کتابش را چاپ کنند که  نیی باید قربانی شد، قربا حتماً

 آیرین فریش 

و دلیل ) هولوکاست(ضد بشري نسل کشی یهودیان  هاین دفتر خاطرات ابعاد فاجعدر«  
این تراژیدي که همانا عدم اتحاد بموقع خلقهاي آزادیخواه بر ضد رژیـم دیکتـاتور و خـود    

 ».ه بود، انعکاس یافته استــکام
 ایهودا لیو

یج ترین تفسیرنامه هایی که در خصوص جنگ دوم جهـانی نوشـته شـده    یکی از مه«  
 » .است

 تایم همجل

انگیـز و مـؤثر از جنـگ    کتـاب هیجـان بر   خاطره ها دفترنظیر این  خیلی به ندرت« 
 ».ه استآمدبیرون 

 آبزرور ه روز نام ،انیومی لوتیز

 ».لعه و بررسی گرددهزاران هزار تن از افراد بشري مطا هبوسیلانسانی باید این سند «  
 منتپلتایمز لیتراري سا

، لطـف اسـتعداد ادبـی،    تحلیل روابط شخصـی  او در تجزیه و زیرکی عجیب و نفوذ«  
 » .قدرت و تسلط او بر تشریح روان انسانی شگفت انگیز است

 مانچستر گاردین هروزنام

رق العاده شده بود و استعداد خا زادهفرانک یک نویسنده  انههیچ شکی نیست، که «  
 ».زندگی اش گسترش یافت محیط وي در 

 نیوز کرانیکال  روز نامه
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ـ  کـه میخواهنـد، از   کسـانی  این کتاب را باید همه بویژه پدران و مادران و«    هروحی
بسـیار نـادري قـادر انـد، کـه بصـیرت       عده ... بخوانند دراز زمان، براي شوند آگاهجوانان 

تفسـیر واقعـی و بـی    ... کمایی کننـد  ورش داده بود،فرانک در خود پر انهتی را که ـوفراس
، روشـنی تـازه یـی بـه فکـر انسـان       ژرف ينهـا اهیجپرده دوران جوانی و جنـگ کـه بـا    

 ».میبخشد
 نیو یارك هرالد تریبون

***** 
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 انه فرانک زنده است
 

نام انه فرانک را دو دهه پیش شنیده بودم و درباره یادداشتهایش هم سخنان جـالبی در  
لفون با صـداي آقـاي   آن نام فراموش ناشدنی را از تی باز پس از دودهه روزي. داشتمخاطر 

. یادداشتهاي انه فرانک که ترجمه کرده است، گـپ میـزد   درباره همین کتابِ. وداد شنیدم
همان نیمه روز هراس آور کابل و صداي دلخراش نوحه گونه شکستن و  در خاطره من باز

 :ي اپارتمانم طنین انداختفروریختن شیشه هاي پنجره ها

هنوز به روفت و روب شیشه پاره ها از روي میز کار و از فرش خانه تصمیم نگرفتـه  
در این هنگام که خواهد بود؟ یکی از دوستان تازه از . بودم که زنگ دروازه بگوشم رسید

خبـر شـدم کـه، بربـام خانـه تـان       : گفت. اروپا برگشته بود که نزدیک ما زندگی میکرد
 کسی که آسیب ندیده است؟. ت خوردراک

میز را با . بیا که همین میز کارم را از پنجره دور کنیم. نه، خوب شد، که آمدي: گفتم
بازصـداي راکـت و بازصـداي راکـت     . انبوه شکسته هاي شیشه بردیم به کنج دیگر خانـه 

 . دیگر شنیده شد
خانـه هـاي مردمـان     بعض روزها تا هزار راکت بـاالي ها به قول رسانه : آن آقا گفت

در زیر باران راکت راکت کور که نمیدانی به کجا میخـورد و   .شهر کابل پرتاب کرده اند
 بار بار صداهاي وحشتناك را می شنوي، مگر میتوان کاري خالقانه کرد؟

 .گفتم کاري خالقانه شاید نه، اما میتوان کار کرد، چیزهاي نوشت
یشه از باالي میز و فرش خانه، سـخنان  همان روز در ضمن جمع آوري شکسته هاي ش

آن که حواسم به جاي نبود،  با. دوستم را در باره کتابی که در اروپا خونده بوده می شنیدم
ن وصف به یاد دارم که در باره همین یادداشتهاي انه فرانک آسخت تکان خورده بودم، با 

 .قصه میکرد

چند خانواده بـا  . درپی داشت حتا از پنجره به بیرون نگاه کردن خطر مرگ: میگفت
ر فضایی تنگ و هجوم بیماریهاي گوناگون، ناچار به زنـده  دذهنیتها و سلیقه هاي مختلف 

و در چنـان فضـا خامـه انـه فرانـک مـی نوشـت، از آدمهـا و         . گی کـردن پنهـانی بودنـد   
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مناسباتشان با همدیگر، از خود و آرزوهاي خود، کردار شان را ترسیم میکرد و به کاوش 
 . شتاروان شان میگذ
نهمه سالها ترجمه دري یادداشتهاي انه فرانک به قلم آقاي خلیل وداد در آزااینک پس 

این یادداشتها که زیر شمشیر داموکلس فاشیزم نوشته شـده انـد، از   . برابر چشمانم باز است
 . شمار تکانه هاي جاودان بیداري وجدان بشري است

آلهاي خود را براي روزي نگهدارد، که بـاور دارد  انه فرانک می خواهد آرزوها و اید
 . فرا میرسد و تحقق مییابند

تکان دهنده ترین بخش این یادداشتها همان سطرهایی اند که دیگر بـه نوشـتن نرسـیده    
اند، ننوشته مانده انـد، چـون پلـیس خبـر یافتـه و باشـندگان آن پناهگـاه را بـه اردوگـاه          

در برگهاي نوشته شده احساسات پاك انه با صـداقت  . تمحکومین به اعدام انتقال داده اس
ـ    نویـد   ابلورین و نگرشهاي روانکاوانه اش به خویش و دیگران از ظهور نویسـنده یـی توان

 ! میدهد، ظهوري که با هزار دریغ، چنگال آهنین بیداد نگذاشت تحقق یابد
یاسـی از  هنوز جلوه هاي نو و نـوتر فاشـیزم در قبـاي گرایشـهاي مـذهبی، قـومی و س      

تـا  . کشورهاي مختلف و جمیعتهاي مختلف با صورت و هیکل دیگرگونه نمودار میشـوند 
کنند، یادداشتهاي انه فرانـک خوانـدنی و نـام او در    را تهدید می انسانهاخطرها زندگی این 

 .یاد ماندنی است
دربـاره دقـت و سالسـت زبـان     . کار آقاي وداد، برگرداننده این یادداشتها را می سـتایم 

 .بسته اندترجمه شکی ندارم و با آن وصف مشوره هایی در بهترشدن آن داده ام که بکار 
در آرزوي کامیابیهاي مزید مترجم و بگـذار خامـه هـایی کـه بـراي سـعادت انسـان        

 !مینویسند، بمانند
 کاندیداي اکادمیسن، داکتر اسداهللا حبیب  2014هامبورگ، مارچ 
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 مترجم پیشگفتار
باالي پولنـد   1با تجاوز آلمان فاشیستی 1939سپتمبر  1سماً بتاریخ جنگ دوم جها نی ر

از مدتها پـیش بـا    مگر در ماهیت امر آمادگی و مقدمات این جنگ فاجعه آمیز. آغاز شد
هـا بـا عملیـات     پسسوسیالیست وي و - ناسیونال تلر وحزب باصطالحیاقدامات افراطی ه

بـا  ، و دگـر اندیشـان   مـانی، اقلیتهـاي ملـی   دولت آلمان نازي علیه ملل غیـر آل  انهسرکوبگر
 جاپـان  انـه ینی و فعالیتهاي توسعه جویلتی دولت ایتالیا تحت رهبري موسوفاشیس سیاستهاي
 . در شرق دور آغاز شده بود )ملیتاریست( نظامیگرا

 و بایـد مطـابق معاهـده    آمـد بازنـده بـدر    1918 -1914آلمان از جنگ اول جهـانی  
کـه  همچون غرامات جنگـی بـه کشـورهاي برنـده میپرداخـت،      مبالغ هنگفتی را  يرساوِ

و انفالسیون وبیکاري بـه   شدوضع اجتماعی اقتصادي آلمان بیشتر از پیش وخیمتر درنهایت 
 در چنین زمانی یک حزب کوچک عظمت طلبان افراطی تحت رهبري آدولف. رسید جاو
اقتصادي را  -بوه اجتماعیاندشواریهاي کرده، اعالم نمود که توانایی حل  وجود تلر عرضیه

 .دارد
 و باعـث نیرومنـدي   واین امر شدستخوش بحران فراگیر اقتصادي آلمان د 1929در سال

در انتخابـات سـال   . گردیـد ) کستریمیسـت ا( احزاب و گروههاي افراطـی الیت سترش فعگ
آراي مـردم را از آن   37% تلـر  یت آلمان تحت رهبـري ه ـحزب ناسیونال سوسیالیس 1932
بـا بقـدرت رسـیدن حـزب     . اعظمی آلمان رسیدبه مقام صدر 1933وي در سال . دکرخود 

و سیاسـت  ) قـی بویژه احزاب چـپ و متر ( تلر سرکوب دگر اندیشانینازي تحت رهبري ه

مگـر پسـانها   . نی اطـالق میشـد  اجتماعی افراطی تحت رهبري بونیتو موسولی -فاشیزم واژه ایتالیایی االصل بوده و به جریان سیاسی -1 
جنبه همه گانی بخود گرفته و از قـرن بیسـت باینسـو بهرنـوع جنـبش و حاکمیـت مطلـق العنـان، ضـد مردمـی و ضـد            این پدیده شوم 

فاشیستی حاکمیت فردي اساس بوده، جهانبینی توأم با نژادپرستی، دسپلین شدید و اطاعت  ایدیولوژي در. دموکراتیک اطالق میشود
براي . در ماهیت امر فاشیزم خصوصیات ضد آزادي، ضد دموکراسی و ضد بشري دارد. چرا از رهبري از مشخصات آن اند بیچون و

ضـدیت بـا   . و مساوات واژه هاي بیگانه بوده و برایشان منافع قومی، محلی و گروهی اولویـت دارنـد  ) بشر دوستی(فاشیستها هومانیزم 
 .اد داراي نژاد، مذهب و ایدیولوژي دیگـر از دیگـر مشخصـات منفـی و پلشـت فاشـیزم انـد       افراد دگر اندیش، مترقی، دموکرات، افر

شکسـت آلمـان، ایتالیـا و    . از نمونه هاي برجسته فاشیستها در سده بیستم اند) هسپانیا( و جنرال فرانکو) المان( ، هیتلر)ایتالیا(موسولینی 
. ولی پسانها این ایدیولوژي بنام نیو فاشیزم سربلند کرد. اخواهان آن شدجاپان در جنگ جهانی دوم باعث ضربه کاري به فاشیزم و هو

اکنون گروههاي باصطالح نیو فاشیستی عمدتاً در اروپاي غربی، شـرقی و امریکـا فعـال انـد، کـه ویـژه گـی عمـده آنـان ضـدیت بـا            
یـت نـژاد پرسـتانه، مطلـق العنـان، ضـد       در حـال حاضـر ایـن واژه بـه هرنـوع ایـدیولوژي و حاکم      . خارجیان؛ یهودان و مسلمانان است

 )Fascisme()  مترجم. ( دموکراتیک و ضد ترقی اطالق میشود

                                                 



 
 پنهانگاه  \10

, پولندیها ،شامل روسها، یوگوسالویها( سالوهااقومی چون یهودان،  تبعیضی علیه گروههاي
را  انهدولت فاشیسـتی قـوانینی سـرکوبگر    وبزودي شد آغاز  و غیره جتها همچنانو )کهاچِ

ضـدیت بـا   در آلمـان آنزمـان   . تصویب وعملـی نمـود  بویژه یهودان  نامبردهعلیه گروههاي 
بـه یـک پدیـده     )راسـیزم (و نژادپرسـتی  ) انتـی سـمیتیزم  (یهودي ستیزي  اندیشه هاي چپی،

 و اختنـاق نازیسـتها   نفر قربـانی تـرور  جه هزاران هزار ـدر نتی شده بود که روزمره تبدیل 
 .شدند
دسـتور داده   آنهـا تلر با آزاد گذاشتن دست جنایات فاشیستهاي تحت امرش به یباري ه 

و پرداختـه ذهـن   واهی یی که بنام وجدان یاد شـده و سـاخته    خیالمن شما را از «: بود
و یـا بـه عبـاره     "جدانرهایی از و"نهایی این  نتـیجه ولی .»یهودان است، رهایی میبخشم

ویرانـی و نـابودي   پلشتی، قتل عام،  وجدانی و جنون چه بود؟ جنگ، وحشت،دیگر این بی 
 :ندلب اااین مط هویدايگواه  زیرآمار . ملیونها انسان

اعـم از   ملیون نفـر  55در حدود : گان جنگ دوم جهانی تعداد مجموعی کشته شده
رین رقم نظر بـه کـل   بزرگت(ملیون کشته  5جمله تلفات پولند از  افراد ملکی و نظامی؛

، )باال ترین رقم در میان کشورها(ملیون کشته  27وروي وقت بیش از ، اتحاد ش)نفوس
چین دو ملیون و دو صد هزار نفر  آلمان سه ونیم ملیون نفر، جاپان دو ونیم ملیون نفر،

ـ . ویا یک ملیون و هفتصد هزار نفرو یوگوسال کشـورها متفـاوت بـوده و     هتلفات بقی
تلفات هالنـد در ایـن   . دینفر در انگلستان میرس 600.000تا ) در دنمارك( نفر 1000از
 پـیش از این جمله درسالهاي . نفربود 88.000 ز کشور بلژیکنفر و ا 210.000نگ ج

عمـدتاً  (ا از بـین بـرده شـدند    نازیهـ ملیون یهـودي توسـط    6از جنگ و در جریان آن 
یـک ملیـون    آن از پولند و یمن ، که)آدمسوزي در اردوگاههاي مرگوسیله کورههاي ب

 .از اتحاد شوروي پیشین بود آن
و آسیایی نیـز در ایـن جنـگ جهـانگیر      هزاران نفر امریکایی، افریقاییوه عالبر 

بحر و خشکه، این جنگ وحشت افزا در قاره هاي آسیا، افریقا و اروپا در . تلف شدند
شـونت، تبعـیض،   ه بـا خ در هوا وزمین با پیشرفته ترین ماشین جنگی جریان داشت ک

 .همراه بود کشتارهمگانیاستبداد و 
ازین تلفات انسانی جنگ جهانی دوم تخریـب مـادي و معنـوي را نیـز در بـر       سوا

شـده و کشـورهاي    نـابود جنگ تبـاه کـن    هزاران شهر و روستا در جریان این. داشت
شـهر  . بـود  بیشـمار ي ویرانیهـا  بویژه اروپاي شرقی شاهد. مبدل شدند انهزیادي به ویر
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 خارکوف، ستالینگراد، ادیسه، ستواستوپول، مینسک، برلین، کیف،اهایی چون وارسا، 
جنـگ  در جریـان  تـاریخی  مطابق اسناد . نسک بخاك یکسان شدندنینگراد و سمولل

 .تخریب گردیدند یو یا قسم بکلی انهملیون خنیم  و 7حدود دوم جهانی 
 زور گـویی، تبعـیض و جنـگ افـروزي    اسـتبداد، عظمـت طلبـی،     اینها بودند نتایج

 . تحت فرمان و همدستانشنازیهاي ، لریته
شـامل اتـو   ( فرانـک  هیـداد میکـرد، خـانواد   تلري در اروپا بیدر شرایطی که فاشیزم ه

از  1933قادرشد، درسـال  ) انهمادر و دو دخترشان مارگو و  -پدر، ادیت فرانک -فرانک
 . درَب الند پناهتعقیب نازیها از آلمان فرار کرده و به ه

سـت بـه ایجـاد شـرکت     نواده دخاپدر . در هالند در شهر امستردام اقامت گزیدند آنها
به دروس خویش در مکاتب هالنـدي آغـاز کـرده و     انهدختران شان مارگو و تولیدي زده،

نسبی براي مردم هالنـد و منجملـه    آرامشو اما این خوشی . زود با محیط تازه خو گرفتند
آلمان فاشیستی به هالنـد اعـالم جنـگ     1940در ماه می . انک زیاد دوام نکردفر هخانواد

ن کشور را مجبور به تسـلیم بـدون قیـد و    ک سلسله عملیات سریع نظامی آداده وپس از ی
 .شرط ساخت

ایدیولوژي نژاد پرستی  محلمردم  بهقواعد تبعیضی را برقرار نموده  لند نیزهانازیها در 
و  بـرهم زده تصویب قوانین ضد یهودي زندگی هزاران هـزار نفـر را   . شانرا تحمیل نمودند

 . افراد زیادي را از حقوق اولیه شان محروم ساخت
را مجبـور   آنهـا اشغالگران فاشیست یهـودان را مـورد سـرکوب و تحقیـر قـرار داده،      

را بـاالي   ")ع( حضـرت داوود " زرد هگوشـ  شش  هستار میساختند، جهت تمایز از دیگران
 انـه کودکان یهودي را مجبور میسـاختند، در مکاتـب جداگ   آنهاهمچنان . ان بدوزندلباسش

 هـاي مطابق این قوانین یهودان حق استفاده از ترانسپورت عمـومی، پارکهـا، موتر   .بیآموزند
از دست داده و حتی اموالی مانند رادیو و بایسـکل  به تمامی شخصی و خدمات اجتماعی را 

 . میدادند نازیها بههاي شانرا باید 
به سرکوب همگانی در هالند آغاز کرده و گروههاي زیادي را  1941فاشیستها از سال 

اندیشان هالندي تعداد زیادي از یهودان و دگر. ، شکنجه و بازداشت قرار دادندتعقیبمورد 
 .و اردوگاههاي مرگ شدند آنهامنجمله آزادیخواهان دستگیر شده وراهی زند
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خانواده اش اختفاي  براي 1941از خزان  ،قریب الوقوعدرك خطر  بااتو فرانک 
پیش  درست چند روز. مخفی شدند 1942جوالي  6بتاریخ  آنهاگی گرفته و باآلخره آماد

به نویسندگی عالقه داشت، بمناسبت  اًفرانک که شدید انه 1942جون  12از این بتاریخ 
 . کرد یافتاش از سوي خانواده در انهروز خاطرات ش دفتري برايزادروز

رش بود به ساختمان مربوط به شرکت پد) جنبی(که همانا بخش عقبی  پنهانگاهو در ا 
ا در بر گرفته ر 1944اگست  1الی  1942که دوره اي ازجون نوشتن خاطراتش پرداخت، 

واز  از دشواریهاي ناشـی از اختفـأ   از درد ها و آالمش،خاطره ها  فرانک دراین  انه. است
دوشیزه یی که میخواهد زنده مانـده تحصـیل و کـار     هءو آرزوهایش به مثاب ، امیدهاامیال

 .کند، حکایت میکند
 2یــتیگخیالی را بنام  همرازیک  براي خویش بخاطر اینکه مخاطبی داشته باشد،  انه

 .مینویسد همه یادداشتهاي خودرا خطاب به اوانتخاب کرده و
در  263 شماره پرینسن خراختواقع درخیابان  پنهانگاه 1944اگست  4بتاریخ 

مخفی شدگان  هو هم گردیده افشأ امستردام توسط پولیس فاشیستی موسوم به پولیس سبز
ر د) باستثناي اتو فرانک( آنهاپسکه . اردوگاههاي تجمعی گردیدند ءانهو رو دستگیر

 . ي گوناگون نابود شدندآنهامک و نهاازم
پـس از   مـی دهـد   پیـروانش را انعکـاس   تلر و یهکتاب حاضر که شمه یی از جنایات ِ

هشـت تـن    همهءفرد زنده مانده از  انهکه یگ) فرانک -توا(ــسنده ر نویجنگ توسط پد
بسـیاري از   درکنون و تـا بچـاپ رسـیده    1947ل در سـا  از بازنویسی پس، دمخفی شده بو

کشـور بـا    30در بیشـتر از   زبان  ... بیشتر از به فرانک امستردام انهبقول بنیاد و کشورها 
بار چاپ شده و  55 ازیش بی تنها در هالنداین کتاب . به نشر رسیده استتیراژهاي بیشمار 

اوکرایینـی،  لمانی، عربی، هنـدي، اردو، روسـی،   ي گوناگون چون انگلیسی، آنهاابارها به زب
پرتگــالی، ســویدي، نــارویژي، فنلنــدي، ایتــالوي،  دنمــارکی، هســپانوي، ،چینــی فرانســوي،

صـربی،  کوریـایی،  مجـاري، بلغاریـایی، پولنـدي، جاپـانی،     عبـري،  یی، رومانیایی، اندونیزیا
 ن بفـروش آ هملیون نسـخ  60و بیش از وغیره نشر شده  ي بالتیکهاانزببوسنیایی، کرواتی، 

 .استرسیده 

 . آورده شده استتوسط مترجم است، که بجاي آن اسم فارسی گیتی » کیتی«در متن اصلی نام مخاطب آنه  - 2
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تبعـیض نـژادي، فاشـیزم و     بوضاحت پلشـتی  یی دوشیزه همچون کتاب نویسندهاین در 
در جنگهـا و   داده و نشـان داده کـه   کـاس انع در اختفـأ  زندگی خودش نمونهجنگ را در

  .مواجه میباشند جديبا مشکالت  حاالت دشوار زنان و کودکان
مـردان انـد    ایـن  بیشتر دیده شود، بنظر میرسد که ا و عواقب ناشی از آنجنگهاگر به  

، یمبنگریم متوجه میشـو  با دیده ژرف مسألهولی اگر به این  که میجنگند و تلف میشوند،
ـسر مادر، خـواهر و همـ   هکه این خانواده است که از هم میپاشد و این زن است که بمثاب

، جاريجنگهاي  درو چنین است اکنون  ازناي تاریخچنین بوده در در. قربانی داده و میدهد
. فشار اصلی جنگ رامتحمل شده و قربـانی بدهـد   بایدمنطقوي و داخلی که زن  بین المللی،

 . در همه گوشه هاي دنیا بودهوچنین افغانستان ورما در کش استچنین 
سربازان و قهرمانان ...« : این اثر حق دارد، که میگوید هپانزده سال هفرانک نویسند انه 

 انـه جاود مخترعان ثبت تـاریخ گردیـده و شـهدأ    و احترام قرار میگیرند، نام ستایشمورد 
 13رخ ؤمـه مـ  نا(» زنان نیز سرباز اند؟ اند، که تا کدام حدود ملتفت انسانها مگرمیشوند، 

و  نسل بـشر هرگونـه درد  هزنان بخاطر ادام«: مینویسد انهاین نامه  در ادامه). 1944جون 
شجاعتر و پایدارتر از سـربازان و مبـارزان پرگـوي راه آزادي     آنها. رنج را متحمل میشوند

 »!اند
زمـان جنـگ    ت اسـت، کـه در  یک نظر گذرا به تاریخ نوین افغانستان گواه این واقعی

و گروههاي عظمت طلب، میهن ما نیز شاهد جنایات افراد  دوم جهانی، پس از آن و اکنون
 یگانگان آب میخورد،ب جوي یاب شان ازـ، قوم گرا و منطقه پرست که آسمآب فاشیست 

ام اقـو  زنان ومردان مربوط به قاطع اکثریت مردم افغانستان اعم از هولی اراد. 3است بوده و
کشور مانع این نیات شوم شده و گرنه حاال افغانستان واحد، یکپارچـه و   گوناگونوقبایل 

م از بین نرفته بلکه که این خطر همانند نیوفاشیز  دانستباید  مگر. بالنده وجود نمیداشت
 . ظهور مییابدامکان  دیگر هر آن هبشکل و شیو

نیـز بـیش   ظر میرسد، که افغانستان دیده شود، به ن کشور ماپسین اگر به تاریخ سالهاي 
البته بکمک، اشتراك و پشتیبانی مسـتقیم و  (دهه درگیر یک جنگ طوالنی داخلی  سهاز 

هیر کشـور شـادروان میـرغالم محمـد غبـار، طبـع       ، جلد دوم نوشتۀ مؤرخ شـ »افغانستان در مسیر تاریخ« : طور نمونه رجوع شود به -3
 1382نوشتۀ یوري کوزِنتــس، ترجمه پرویز آرزو، سـال  » .چپاولگران از بازي خارج میشوند«و کتاب  1997ویرجینیاي امریکا، سال 

ت و چهارم، بنگاه چاپ بیس... ، نوشته میرمحمد صدیق فرهنگ، جلد اول و دوم با ضمائم،»افغانستان در پنج قرن اخیر«و  .خورشیدي
- ...کابل. میالدي 2013 -خورشیدي. ه1392انتشارات میوند، سال 
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ه ه و بآمدیکی بدنبال دیگر  گوناگونیدرین مدت رژیمهاي . میباشد) بیگانگانغیر مستقیم 
 درازنـاي  در. اذیت، سرکوبی و نابودي مردم عادي گردیـده انـد   نحوي از انحأ باعث فشار،

عقاید و ایـدیولوژي   برانستان بناافغ گونه گونمـناطق  سالیان هزاران تن از افراد بیگناه در
و . یرنـد ویا بدالیل تعلق به این یاآن گروه مذهبی و قومی مورد سرکوب قرار گرفتـه ومیگ 

اطی و ، که مقصر اصلی سیاستمداران افرپی میبریمبختیها بنگریم، این بد بنیاداگر به علل و 
، دیگران ارزشی قایل نبـوده  شه هايـقومی، عقاید، مذهب و اندی أتند روي اند، که به منش

و دگراندیشـان  و سرکوب دیگران  گ خویش ر ا برتر از دیگران دانستهنقوم، زبان و فره
 .را کاري روا میپندارند

آیـا  ": تی بمن گفـت آغازکردم، دوس یادداشتها این  بترجمهکه است، زمانی  قابل تذکر
االصـل در  موسـایی   ،هالنـدي  -اروپـایی  خوانـدن یادداشـتهاي یـک دوشـیزه    فکر میکنی، 

بلی، چون موضوعات اصلی این کتاب چـون جنـگ،    من پاسخ دادم، باشد؟ افغانستان جالب
ل کشی گروهـی افـراد، پایمـال نمـودن حقـوق      ـسـفقر، ترور و اختناق، نابودي و نتبعیض، 

از ســوي دیگـر   . اند انهما پدیده هاي روز و زنان در جامعه ان، جوانمذهبی اقلیتهاي ملی،
 نیست، بلکه دربـاره  کساین یا آن سخن روي منشأ و مذهب  یادداشتها این در واقعیت در 

رسـالت روشـنفکران شـامل     .تیعنی جنگ دوم جهانی اسـ  سیاهی از تاریخ بشريبرگهاي 
ـ ن اینامشاعران، ژورنالیستها و مترج گان،نویسنددانشمندان،  همزبـان  دگان ست، که خوانن

ـ نداکثراً تلخ ا انهشوربختخود را از حقایق تاریخی که  در  راخـود   هء، آشنا ساخته و وجیب
 . انجام دهند برابر مردم

خواننـدگان افغـانی بـویژه نسـل     این کتاب مهم است، کـه  ه ندنبرگردا براي من بمثابه
جنـگ،  شـت  ضـد انسـانی و پلَ   هبا چهریکبار دیگر  یادوارههااین  هطالعکشور با مجوان 

 .نازیزم، نژادپرستی و فاشیزم آشنا شوند
و  پـدران منجملـه فرهنگیـان،   خواننـدگان،   ر براي همـه امیدوارم، که کتاب حاضمن 
یی افغانستان که شاهد و قربانی جنگ، زورگـو زنان و جوانان  ، خانواده ها، مردان،مادران

نلسـن  هـاي شـان و بقـول    هاي شان و تسکینی بر دردی بر زخمستند، التیاماو تبعیض بوده و
 ایـن   مطالعـه ، دي و راه آزادي و عـدالت اجتمـاعی   ضـد تبعـیض نـژا    فقیـد مبارز ماندیال، 
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آزادي، شـان بخـاطر    هدر امـر مبـارز   »پایداري و شـجاعت  هروحی هباعث تقوی« یادوارهها

 4.صلح و دموکراسی در افغانستان شود
***** 

 
سته ام، بـا کسـی   رکه با اعتماد ه ،آرزو مندممیخواهم و  توان آنچه را که تا کنون ن

تیبان       دیگر شـ یم  بزرگـ مطرح کنم، با تو در میان بگـذارم و امیـدوارم کـه تـو پ ی بـرا
 .خواهی بود

 
  :نموده استاضافه  باالن مت بهرا این جمالت  انه 1942سپتامبر  28بتاریخ 

شتیبانی بزرگ تو و  بـرایش بطـور مـنظم     حاالکه  یتیگهمچنین  من تا کنون از پ
سم، شیو. برخوردار بوده ام مینوی تر  همن  سـندم و    یادوارههانگارش در دف را خیلـی میپ
توانم دیگر نم شته فرصت  اگری شم، بدا  .سمــننویدر تو ا

 .! آه، چقدر خوشحالم که ترا باخود آورده ام
 
 

 1942جون  14یکشنبه 
که تـرا در روي میـز    هنگامیردم، یعنی ترا بدست آویی که  میخواهم از همان لحظه 

گرچه ترا در حضور خودم خریدند ولی این امر قابـل درك  ( دیدم، تحفه ها ي سالگره ام
 .آغازکنم) آید بوده ودر شمار نمی

و ایـن قابـل درك   از خواب بیدار شـدم،  اد دامببه ساعت شش  ،جون 12 روز جمعه 
 چون آنروزاست، 

.  مانند تلفظ هالندي شان آورده شده اندهقابل یادآوري میدانم که تمام نامها و واژههاي ذکر شده در ترجمهء این کتاب  - 4
- )  مترجم(
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مجبور  ستن از جایم را نداشتم،ابرخ هیکه هنوز اجازینجااز آ گرم .تولدم بود هسالگر 
در آن  مگـر . بگیـرم  پانزده کـم هفـت   ساعت تارا  بودم به نحوي جلو حس کنجکاوي ام

خـوري،  سـالون غـذا   بـه   که چون در لحظه یی  ،نجامیدانی  بدرازالحظات این انتظار زیاد 
مورد استقبال گربه بپاهایم دن ببا مالش قرار داشت رفتم،  5همورتچ جاییکه پشک ما بنام

 .قرار گرفتمآن 
بـه اتـاق نشـیمن     سـپس درست لحظاتی چند پس از ساعت هفت  نزد پدر و مادرم و  

دیگـر بهتـرین    هن چیزیکه به نظرم رسید و یـا بـه عبـار   نخستییم را بازکنم، هدایارفتم، تا 
گـل   شـاخه دو  متشـکل از ) رز(گـالب  گـل   هدستیکبرعالوه  .بودي تودیدم  یی که هدیه
میـزي، یـک    رو هءپدر و مادرم یک بلوز آبی، یک بازیچـ  از. دبوآنجا نیز  )شقایق( سرخ

شراب که نیـز از انگـور سـاخته    (به نظرم کمی مزه واین را داشت  بوتل شربت انگور که
و یـک   6یک بـانکنوت دونـیم گولـدنی    ،روي طی کریمقُ ، یک جدول معما، یک)میشود

 هرکـام  همچنـان یـک جلـد کتـاب    . تـاب در یافـت کـردم   چک براي خریـد دو جلـد ک  
را  نـامبرده آنرا دارد، کتـاب   )خواهرم(چون مارگو مگر. را نیز بمن بخشیدند 7اوبسکورا

 کـه چون ،پخـت خـودم  ت دس(خانگی  هزینت بخش میز ما یک پتنوس کلچ. کردم ادلهتب
کـه  (ت زمینی توو یک کیک  شیرینی، مقدار زیاد )ممیباشدر پختن آن مجرب  مناکنون 

، کـه  رسـید از بی بی جانم نیز سر موقـع   هم یک نامه. بودند) توسط مادرم پخته شده بود
  . البته یک تصادف بود

بـه معلمـان و شـاگردان     تفریح  هنگام. به مکتب رفتیم و ما آمددنبالم  هانیلی پسانتر
 . باره بسر درس و کار ما رفتیمدو  سپسو  مروغنی تعارف کرد کلچه هاي

گرچـه مـن بعلـت درد    (م، چـون درس ورزش داشـتم،   آمـد  انهساعت پنج عصر به خ 
بـه  بـود،   زاد روزمکـه   ییو از آنجـا ) ن اشـتراك کـنم  آاید در دستها و پاهایم نب استخوانِ

همه واقـع   پسندپیشنهاد کردم، که مورد همچون تحفهء سالروزم همصنفی هایم والیبال را 
من، ایلـزه  . پیش از من رسیده است مانلیدر انهسـکه یدم، دیدم رس انهبخ هنگامی که. شد

5 - Moortje 
- .) مترجم( .در هالند بود قبل از یوروپول رایج گولدن  --6
7- Camera Obscura  جعبـه ایکـه تصـویر اشـیاي مقابـل خویشـرا بشـکل        ( هالنـد، تـألیف هیلدربرانـد    20-19کتاب مشهور قـرن

 ).انعکاس میدهد و جالب کوچکتر
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پـس از درس ورزش  را که همصنفی هایم اند،  و ژاکلین فان مارسن رالوسخواگنر، هانیلی 
 . با خود آوردم

که مـا را بـا    یسم بودند وهر کخواهرخوانده هایبهترین از  در گذشته انههـانیلی و س
 پسـانها  با ژاکلین فان مارسـن   ".دیکجا میرون نهاوه انهس، انه! ببین": میگفت م می دید،ه

 هایلـزه بهتـرین خـواهر خوانـد    . دوستم است یهود ي آشـنا شدم و او اکنون بهترین هلیس در
 -درآنجـا خـواهر   اکنون در یک مکتب دیگـر مشـغول درس بـوده و    انههانیلی است و س

 .خوانده هاي خود را دارد
. را برایم بخشیدند "هاي هالندي انهها و افس وجیزه"یک کتاب عالی آلمانی بنام  آنها

من دو کتـاب دیگـرم   ین کتاب را برایم تحفه دادند، ا جلد دوماشتباه کرده  آنهاچون  مگر
نیز بـرایم یـک جـدول معمـا بخشـید و عمـه        ههیلین عمه .ن تبادله کردمرا با جلد یکم آ

هدیـه  را  "ردي دیـزي کوهنـو "جالب تابو خاله لینی ک سینه ستیفانی یک سنجاق تزئینیا
چقدر عالی میبـود اگـر سـگی ماننـد     اندیشیدم، و ن صبح زود در اتاق حمام نشسته م .کرد

تین نام گذاشته، همیشـه   -تین -میداشتم، در آنصورت من هم آن را رین "تین -تین -رین"
ب در پهلوي بایسـکلها  آنرا با خود به مکتب برده، نزد دربان و یا در موجودیت هواي خو

 .ذاشتممیگ
 

 1944 جون 15دوشنبه 
 .هایم قرار گرفـت  مورد پسند همصنفی 8تین -تین -رین. بود تولدم جشن ظهر یکشنبه

  .فتمگر هدیهو دوجلد کتاب  نشانی الي کتاب، یک سینه ینیدو سنجاق تزئآنان  از
را در مورد صنف و مکتـبم بنویسـم واز شـاگردان آغـاز      در اینجا میخواهم چیزهایی

دست و فقیر مینماید و فکـر میکـنم کـه چنـین هـم      یکمی ته اًیتی بلومندال ظاهرب. میکنم
 . است

ر که هیچکس نمیداند، در کجاي آن دربخش غربی شه "نستراتسیان کال"هاو در جاد
البتـه هـوش چنـدانی    . وس مکتب خیلی مؤفق اسـت در درمگر ، کندواقع است، زندگی می

- . رین تین تین سگی بود در یک فیلم مشهور ویژه کودکان - 8
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او . نهفتـه اسـت   پیـروزي اش همین پیگیري راز ودر  ولی باصطالح خرخوان میباشد ندارد
 . یک دختر آرام است

واقعـی   هتا کنون خـواهر خوانـد  من  همبا این ، استژاکلین فان مارسن بهترین دوستم 
، ولـی  خواهـد بـود  مـورد نظـرم    تبهترین دوس) ژاکلین(که ژاك  فکر میکردم .شته امندا

 .چنین نشدشوربختانه 
را فرامـوش   ت، که همیشه چیـزي اس عصبیو  شفتهآیک دختر خیلی ) Q .D.( .ك.د

این دختـر خـوش برخـورد    . دندیگر برایش اضافه میشو پسو کارهاي جزایی یکی  کندمی
 .جور میباشد )Z .G(.ز . ِخِ با بویژهو است 

شـده   پـذیرش غیـر قابـل   که اکنون بکلی  پرگو دختریست فوق العاده) S .E(.. اس. اي
انگشتانش به موها و یا دکمه هایـت بـازي   بخواهد، حتماً  ازتواگر این دختر چیزي . است

این مهم نیست، چـوم مـن او   مگر مرا خوش ندارد، . اس. دیگران میگویند، که اي. میکنند
 .را نیز نمی پسندم

و اگـر   می زنداست، ولی او با صداي بلند گپ  مهربان بشاش و هینی متس یک دختر 
 افسوس که او یک خواهر خوانـده بنـام  . دارد نهاخورد بکلی کودکبازي کند بر کوچهدر 

 .ت شده استلشآلوده و پ وي گذاشته و در نتیجه بدثیر بیپی دارد که باالي او تأ 
 ، غیبـت خودخـواه یک دختـر  . یی. او میتوان قلم فرسایی کردپیرامون  ،)R .J. (.را. یی

  شیـر تـأثیر  زسـخت  او ژاك را . اسـت  کـار مو  ، مرمـوز انگیز، کالنکار، تشویش برگر
 ،بـوده  خیلی نـازپروده رید، میگیی  مسألهبا کوچکترین . یی. تأسف آور استو این  آورده

او خیلـی  . اشـد بهمـه   اسـتاد . یـی  حق باید همیشه با دوشـیزه  .همیشه صحنه سازي میکند
فکر میکنـد   این بیچاره. تاده داردد افهاي پر از لباسهاي زیبا ولی از میثروتمند است والمار

تحمل دیدن یکـدیگر  . من و یی. استعکس آن برسیار زیباست در صورتیکه واقعیت که ب
 . را نداریم

، ر خیلی حساس و خرده گیـر بـوده   مگ. است صمیمیایلزه واگنر یک دختر بشاش و 
دختـر بـاهوش    او. رداینهمه بمن عالقـه دا  با . و گله گذاري کندمیتواند، ساعتها پر بگوید 

 . لی تنبل استو
زه یـی متفـاوت از   ، تاانـدا طوریکه در مکتب لیز خطابش میکنندوسالر و یا خی هانیل

چیزي را که هر. لی گستاخ استاش خی انهخجول بوده ولی درخدر بیرون بیشتر دیگران و 
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من با  پسانهاو در این  است رك گوي ويبا این هم  .به او بگویی، به مادرش بازگو میکند
  .خوبی دارمخیلی  انهاو می

خوشـم   وياز . کوچـک انـدام اسـت   شوخ طبع، هوشـیار و  ار دختریخی فان پراخ سنان
 .ازاین بیشتر در باره اش نمیتوان چیزي گفتو  .است او دختر خوبی. میآید

یک زن  او تازه دوازده ساله شده ولی به. است ویژهدختر ک یدیونگ  فییبه نظرم ا
کمک  هو همیشه آمادا .کند می بامن مثل یک کودك برخورد وي .تمام عیار میماند

 .من نیز دوستش دارم از اینروو  میباشد
هـم  فو در درسـها ن  داردمهربان  هاو چهر. استترین دختر صنف ما زیبا) Z .G. (.ز. ِخ
 .اینرا برایش نخواهم گفتالبته  .امسال ناکام خواهد ماند فکر میکنم که. دمینمای
 ] اضافه شده پسانها[
 .نماند امسال ناکام. ز. با کمال شگفتی ام خ 

مـن  شاگرد صنف که خودم باشم، باید بگویم که  میندوازده در پایان قصه ام پیرامون
 . مینشینم. ز .پهلوي خدر این اواخر 

 . یادآوري کردپسران چیزهاي زیادي وجود دارد، اما نمیشود همه را  هدربار 
 . ستمزاحم ا جوان خیلییشمارم و یک نوخواهان بهوایکی از  س کوسترماوری

آوازه اســت کــه او بــا کســی . اســت پلشــتبینهایــت پســت و ســالی ســپرینگر پســر 
 . است شوخبسیار ز این او پسر جالبی میباشد، چون همخوابگی داشته، اما صرفنظر ا

 ایمیـل عالوه بر. نمیکند به او ، مگر وي توجهی تسا. ز. خواه خخاطریت ایمیل بونیوِ 
 . آدم ترشروي و غمگین است

او . را نـدارم ش دیـدن ا  حوصـله من اکنـون   مگرنیز عاشق من شده بود، روب کوهن  
که خیلی به نظر خودش میآید  مزاحم دیوانه و، گریانو، مرموزدروغگو، دوروي، جوانکی 

 . .است
بـه نظـر خـواهرم    . بِلیک استمیدم  ماکس فان دفلد یک جوانک روستایی از ناحیه 

 .رایم خواهد بوداو کاندید مناسبی ب) مارگو(



 
 پنهانگاه  \20

 .و همیشه به دنبال دختران پلشتهرمان کوپمان همانند یوپی د بیر پسریست 
 .از پستی او نیز آلوده شده است بنابرآن بیر است،  جانی یوپی د وم رفیق جانِلیو بل

 آلبرت ده و یـک صـنف   آمدشم مونتیسوري شسکیتا جوانیست که از مکتب شماره م
 .باهوش است یخیلاو . نموده است ارتقأ
  .او ذکی نیست هبه انداز مگره، آمدر نیز از همان مکتب یو سالخل

کـه تـازه بـه     ست، از شهر المیلو دیوانه گونهو ستوپلمون جوانک کوچک اندام و یر
 .است  ه آمدمکتب ما 

 . را انجام میدهد ناجایز کارهاي کسیست که همه ) N .C(. .ان. ك
مـن  (ما شدید  ما مینشیند، که همیشه باعث خندهپشت  در. ن .كبا ژاك کُوکرنوت 

 . میشود.) و خ
 . استصنف ما وهمچنان پسر خوبی ترین شاگرد مؤدب هاري سخاپ  
 . بنظر میرسدخسته کن  که خاموش است، نیز همانند او بوده و از بسوِیرنر یوِزف  
او نیـز یکـی   (شهر است  هیدستانت ساکن محلهپسرکی بد جنس و شرور ون ومسام سال 

 !) میباشد خواهان من هوااز 
  .است بیکارهمحافظه کار مذهبی و  پسر آپی ِریم

هاي بیشـتري خـواهم داشـت کـه     و بار آینده چیز بپایان بردهرا جا من نوشته ام در این
 !ستنیکو  يداشتن تو چیز، تا دیدار. قصه کنمدیگر برایت  هو یا به عبار بنویسم برایت
 

 
  1942جون  20شنبه 

براي کسی مانند من این واقعیت که میتوانم در یـک دفتـر خـاطراتم را درج کـنم، از     
اینکه من تا کنون هیچ ننوشته ام، بلکه فکـر   براينه فقط . ارزش ویژه یی برخوردار است

میکنم در آینده طوري خواهد شد که نه بـراي خـودم و نـه بـراي کسـی دیگـر انعکـاس        
برایم مهـم   مسألهدر واقعیت این  ،بلی. باشدمکتبی جالب  هآرزوهاي یک دختر سیزده سال
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نیست، من فقط میخواهم بنویسم و بسیار هم بنویسم، تا باشـد کـه دلـم را طـور اساسـی و      
 . کنم هیصریح از آنچه که انباشته شده ت

این ضرب المثل در یکی از روزهایی که سـخت  . »کاغذ با حوصله تر از انسان است« 
تـه و از رخـوت زیـاد نمیدانسـتم کـه      دسـتهایم گرف  ر از اندوهم را باسر پ و بودم افسرده 

ور شده و در همـان حالـت    هطبمانم و باآلخره در بحر خیال غو انهبیرون بروم و یا در خ
و مـن ایـن    شکیباسـت بلی کاغـذ واقعـاً   . ثیر قرار دادزیر تأسخت ه و مرا آمدبیادم  ماندم،

مطالعه نخواهم  براي هیچکسی بهرا دارد،  "هایادوارهفتر د"مقوایی که نام بلند  جلد دفتر
یدا کـنم، کـه دوسـت و یـا     پده زمانی یک دوست پسر و یا خواهر خوان مگر اینکه -.داد

 .نداردتفاوتی  بدیگرانو بوده  کار شخصی ام مسألهاین که  -واقعی ام باشد هرفیق
زم که این تصـمیم کـه بایـد    خاطر نشان ساکه باین نکته اساسی رسیده ام، باید  اکنون 

در واقعیت نبود دوست باعث شـد کـه مـن     : من دفتر یادداشتها را بنویسم از کجا آغاز شد
 . بیفتم  یادوارههایمبفکر نوشتن 

دوشیزه یی سـیزده   چون هیچکس تصور نمیکند، که ،واضحتر سازمباید این مسأله را  
 . این واقعیت نداردالبته . ساله در این دنیاي پهناور بکلی تنها باشد

و  در حـدود سـی تـن آشـنا     جمعـاً . من والدین مهربان و یک خواهر شانزده ساله دارم
خواهان پسر دارم، که به مـن چشـم   خاطرمن گروهی از . خوانده دارم -باصطالح خواهر

نمیبیننـد، میکوشـند، در میـان وقفـه      عکس العملیاز من  هنگامی که محبت دوخته اند و
و خاله هـا و   خانوادهء نیکومن . ندیینه شکسته جیبی توجهم را جلب نماهاي دروس با آی

خـوب  دوسـت  هیچ چیزي کمبود ندارم، به جز از  اًنه ظاهر. ه هاي دوست داشتنی دارمعم
ز معینی دارنـد، در  بجز از مسایل عادي که مر نمیتوانممن با هیچ یک از دوستانم . واقعی و

عدم اعتماد در وجود خودم باشـد، ولـی    کمبوداین  شاید. صراحت گپ بزنمموارد دیگر با
ـ کنـونی   وارههايیادو . را نمیشود، اصالح کردآن انهشوربخت این یک واقعیت است و راي ب

 . میباشد مرام این
مین مناسبات طوالنی با رفیقه یی را داشته و آرزومند چنـین انیسـی   اکنون که نیت تأ 

  گـران فقـط واقعیتهـاي گونـاگون را در ایـن      در تصوراتم میباشـم، میخـواهم نـه ماننـد دی    
تـی گ این دفتـر خـاطرات را رفیقـه انتخـاب نمـوده و اورا      که خود انعکاس دهم، بلدفتر  ی

 .یناممم
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 )!کسی فراموش میکندرا ببین، آیا چنین چیزي را کودن نِم(! زندگینامه ام

 هید خلص زندگینامننماید، با دلیل  ییتی امري تصادفی و بگبراي اینکه مکاتبه هایم با 
 . را بنویسم، گرچه این امر ناخواسته و خالف میلم میباشد خویش

که من تا کنون دیده ام، در سی و شـش   پدر هاییهمه  هءپدرم مهربانترین کس ازجمل
خـواهرم  . سالگی با مادرم که درآنوقت بیست و پنج سال از عمرش میگذشت، ازدواج کرد

 12بتـاریخ  . ه اسـت آمـد ماین آلمان بدنیا  فورت ناحیهدر شهر فرانک 1926سال مارگو در 
 . زندگی میکردمـالگی در فرانکفورت من تا سن چهار س. ه اممن زاده شد 1929جون 

 وي مدیر. به هالند کوچید 1933، پدرم در سال استیم االصل  موساییکه ما  از آنجایی
مـادرم  . مربـا سـت، شـد    مواد ترکیبی بـراي  ماي که تولید کننده -هالندي اوپکیتاشرکت 

ن کـه  آخـ هالند رفت و من و مارگو به شـهر   ادیت فرانک هولیندر در ماه سپتامبر نیز به
مبر ومن در ماه فبـروري بـه   امارگو در ماه دس. گی داشت رفتیمما در آنجا زند مادر کالن

 .ربرآوردممیز سپشت  از مارگو روز تولد هو مانند تحف هکوچیدهالند 
 مدر آنجا تا شش سالگی مانـد ، مامل شدشودکستان مکتب مونتیسوري ودي به کمن بز

و توجـه خـانم کـوپیروس مـدیر      زیر پرورش در صنف ششم . رفتم صنف اول  به سپسو 
 بـا درسی با حسـرت وبـا چشـمان پـر از اشـک       همان سالِپایان در  ما. داشتمقرار کتبم

در آن مشغول آمـوزش بـود،    یهودي که مارگو نیز هدیگر وداع کردیم، چون من به لیسهم
  9.شامل شدم

ده هـاي مـا بنـا بـر     پیش میرفت، چون هنوز اعضاي خانوا نگرانیزندگی ما با ترس و 
 1938سـال  سراسري پس از سرکوبهاي . در آلمان گیر مانده بودند تلرهی يقوانین ضد یهود

مادر  همچنان .دبه امریکاي شمالی برسنبه سالمت  دو مامایم توانستند از آنجا فرار کرده 
 .او در آنوقت هفتادو سه ساله بود. آمدنزد ما  کالن پیرم نیز

: عامه از گذشته بر اساس مذهبی تقسیم بوده و باصطالح به مکاتب ارسددر هالند بخشی از مکاتب ابتداییه و متوسطه در پهلوي م - 9
این تفاوت و جدایی در گذشـته جـدي بـوده ولـی اکنـون محسـوس       . اسالمی تقسیم شده اند کاتولیک، پروتستان، یهودي، هندي و

شته همـه گـی مطـابق پروگـرام درسـی      نیست و تمام مکاتب باستثناي مضامین مذهبی ویژه آن مکتب و یا لیسه تقریباً برنامه یکسان دا
 )مترجم. ( فعالیت دارند معارفوزارت 
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 سـپس نخست جنـگ،  : زندگی ما به گذشته پیوست فصل خوش 1940از ماه می  پس 
آغـاز تیـره روزي    امر ند، که اینآمدها پیهم ـورود آلمانی و) هالند(تسلیمی بی قید و شرط 

ان یکی پی دیگر نافذ شده و آزادي ما ییهود مربوط به هايـقانونـ پسازین . ما یهودیان بود
بـه  دوخته یهودي زرد  ان باید همیشه یک ستارهییهود: روز بروز محدود تر شده می رفت

ان حـق ندارنـد   ییهود. باید بایسکل هاي خودرا تحویل دهند آنها. لباس خویش داشته باشند
ـ یهود. موتر شخصـی شـوند  نباید سوار موتر و منجمله  آنها. سوار ترامواي شوند ان اجـازه  ی

یتوانند فقط به سلمانی هـاي  ان مییهود. از ظهر خرید کنند پس 5 تا 3دارند فقط از ساعت 
 آنهـا . ظاهر شـوند  عام در مألاد مداب تاشب  8ان حق ندارند از ساعت یدیهو. بروند يیهود

ان حق ندارنـد، بـه   ییهود. سینما و جاهاي دیگر جهت تفریح بروند ،اجازه ندارند، به تیاتر
هاکی رفته و در کلوپهاي ورزشی گروهی عضویت داشـته   و ي تینسنهااحوضهاي شنا، مید

از ساعت هشت شـام در حـویلی خـود ویـا دوسـتان شـان        پسان حق ندارند، ییهود. باشند
بـه مکتـب   کودکان یهـودي بایـد فقـط    . ان بروندیمسیح انهحق ندارند به خ آنها. بنشینند

 .مانند آن یهودي بروند و
 .از انجام یکایک کارها برحذر میشیدیمو ما  می رفتزندگی ما بر همین منوال پیش 

ي بزنم، چـون میترسـم   من دیگر جرأت ندارم، دست به کار": گفتبرایم میهمیشه  ژاك
 ".ممنوع باشد

ی قـرار  او باید تحت عمـل جراحـ  . ت بیمار شدمادر کالنم سخ 1941تابستان سال  در
نیـز   1940تابسـتان سـال    پـیش از ایـن در  . شـد فرامـوش   سالگره ام نیز رآنبنابمیگرفت، 

بی بی ام در . تداوي وي نبود، چون در آنوقت تازه جنگ در هالند پایان یافته بود امکانات
 تصور نمیکند، که تا چه حـدي یـاد وي  هیچکس . پدرود حیات گفت 1942جنوري سال 

سالگره ام باآلخره . ت دارمـاو را دوس هنوز ییو من تا چه اندازه  است در خاطره ام زنده
 در بی بی ام کمعـبرگزار شد، تا جبران سالهاي گذشته شده باشد و ش 1942 رواندر سال

 . هاي دیگر روشن بود پهلوي شمع
ینترتیـب مـا بـه امـروز     ه اچهار نفري همه چیز بخیر میگذرد، بخانواده  ماتا کنون با

 .با شکوه ثبت خاطراتم میباشد، رسیدیمیش گشاکه آغاز  1942ون ج 20 یعنی
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  1942ن جو 20شنبه 
 !یتی عزیزگ

پـدر و مـادرم   . پیرامونم همه چیز آرام اسـت . اکنون من بسرعت به حکایتم میپردازم
بـراي پینـگ    بیرون رفته اند و مارگو با دوستان جوانش نـزد خـواهر خوانـده اش تـریس    

میکـنم، چنانکـه مـا پـنج     بـازي  د پینگ پانگ من نیز در این اواخر زیا. پانگ رفته است
 «این کلوپ را . دختر یک کلوپ را سازماندهی کرده ایم

درگمی کـه باعـث سـر    خنده آوریک نام واقعاً . نام گذاشته ایم 10»منفی دو دب اصغر
عضـو کلـوپ خـود را    ما پـنج   ازینروما میخواستیم یک نام ویژه را انتخاب کنیم، . میشود

را در کهکشـان سـحابی انتخـاب     دب اصـغر ارگان مربوط دانسـته و  ست هبیکی از مجموع
اره سـاخته  تفکر میکردیم این مجموعه از پنج سـ  دچار اشتباه شده بودیم؛ زیراولی . کردیم

 ره ترکیـب یافتـه  تادر کهکشان از هفـت سـ  دب اکبر شده، در حالیکه این مجموعه مانند 
لزه واگنر یک میز پینگ پانگ دارد و ای. در اخیر آن منفی دو را اضافه کردیمپس  .است

پینگ پانـگ   هکه ما پنج ستار از آنجایی. اتاق طعام فامیل واگنر همیشه در اختیار ماست
در تابستان هنگام بازي زیاد گرم شده و خیلی عرق میکنیم و همچنان از عالقه مندان پر و 

دش و رفتن به نزدیکترین این بازیهاي ما به گر بیشتریم، شمیبا »آیس کریم«قرص شیر یخ پا 
از مـدتی باینسـو   . مییابد پایان "دلفی" ویا "اوآزیس"هاي یهودان بنام هءشیریخ فروشی ویژ
بـه   فروشی چنان ازدحـام اسـت، کـه    شیریخ خودرا نداریم، زیرا در این ما تشویش کیسه 

یشـوند  هان ما پیدا ماخوخاطروسیع دوستان ما و یا یکی از ءنحوي از انحأ کسانی از حلقه
هفته به آن اندازه  درازنايدر به تنهایی و بحدي آیس کریم بما تعارف میکنند که خود ما 

 .نمیتوانیم بخریم و بخوریم
 اینکه من با چنین سن و سالی کم از دوستداران پیرامون، که تو تا حدي پندارم اینست

 دي هـم و تـا حـ   انهشـوربخت . خواهان پسر یاد میکنم، شـاید دچـار تعجـب شـوي    خاطرو 
یک پسر  کهآن حضبم. در مکتب ما جلوگیري کردمنفی  هنمیتوان از این پدید انهخوشبخت
کرده و با من گـپ بزنـد؛ میتـوانم     ما بایسکل رانی انهسد، آیا میتواند، با من تا خراز من بپ

در ناگهـان   دارد؛ کـه  انهنیتـی عاشـق  نه مورد از ده تا معتقد باشم، که جوانک مذکور در 
پس از گذشـت  . عشق شعله ور شده و دیگر نمیتواند نگاهش را از من بکند وجودش آتش

 مجموعه سیارات شمسی -دب اصغر  -10 
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ثیر نگاههـاي آتشـین   قعاً پایان مییابد؛ چون مـن زیـر تـأ   لحظه یی کوتاه این عشق ورزي وا
ایـن امـر بـرایم     گـاهی اگر . اق به بایسکل رانی ادامه میدهمکسی نرفته و همانطور با اشتی

؛ در آنصـورت  بیفتدبه چپ و راست میروم، تا بکسم خسته کن شود، من کمی با بایسکلم 
بکسـم را  او تـا   و زاکت از بایسکلش پیـاده شـود  پسر جوان باید با در نظر داشت ادب و ن

چنـین  اینالبتـه بخشـی از جوانکهـا    . صحبت را تغییـر میـدهم   برایم پس بدهد؛ من موضوع
دستانشان بوسه میفرستند عاجز و بیگناه اند، در حالیکه یک گروه دیگر کسانی اند که با 

؛ چون من در چنین ه در مورد من دچار اشتباه میشوندو یا زیر بازویت را میگیرند، که البت
به صـراحت   درنهایت و  االت از بایسکل پیاده شده و دیگر نمیخواهم همراه شان برومـح

 .اش برود انهیم، که وي باید به خبرایش میگو
تا فردا صبح خدا . ستی میان من و تو گذاشته شده استدو هباینترتیب میبینی که شالود 

   .تنگهدار
 .ات انه 

 
 1942جون  21یکشنبه 

 !جانیتی گ
نصف صـنف  . معلمان است هدلیلش هم البته مجلس آیند. تمام صنف ما از ترس میلرزد

و من باالي دو نفر . ز. خِ. شرط بندي میباشد؛ که کی کامیاب و کی ناکام میشود شغولما م
 تعطـیالت  هکوکرنوت اند، که تمام پـول ذخیـر   و ژاك. ان .ك.اینها . هلویی ما میخندیمپ

از صبح زود  "بلی"و "نه"، "! تو کامیاب نمیشوي"کلمات . را به قمار گذاشته اندخویش 
را بـه سـکوت فـرا     آنهـا کـه  . ز .ملـتمس خِ  هاز عصر رد و بدل شده و حتی چهـر تا پاسی 

به نظر من یک چهارم صنف . راخاموش سازد نمیتواند، آنان من خشمگیننگاه  میخواند و
ي متـردد و دو  انسانهاهم ممکن  ما باید ناکام بماند، تنبلها در اینجا زیاد اند، ولی استادان ما

. یا شاید نظر معلمان معجزه وار در جهت مثبت تغییـر یابـد  . ه تر از این شاگردان باشنددل
باصـطالح جـل    انده هایم تشویش ندارم، ما میتـوانیم خود و خواهر خو به خاطر من  مگر

. خالصه باید انتظار کشـید . اطمینان ندارممن در ریاضی چندان فقط  .خودرا از آب بکشیم
 مـرد و  معلمان همن با هم. بهر ترتیب ما باید تا آن زمان یکدیگر خویش را دلداري بدهیم

لـه هفـت تـن    ه تن میرسند، که از جمنُ به ،آنان را بشمارم  هاگر هم. دارم ونیک همیان زن 
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اي کیسینگ استاد سابقه دار ریاضی مدت مدیدي بـاالیم قهـر بـود،    آق. مرد و دو تن زن اند
پند و توصیه یکی پی دیگر صورت گرفت، تـا اینکـه مـن بـا     . میکردم گوییچون زیاد پر 

  "مـرض پرگـویی  "یـک مقالـه تحـت عنـوان     می بایسـت   .یک کار اضافی مجازات شدم
یی بود کـه مـن در بـاره     مسأله، در این مورد چه میتوان نوشت ؟ این "...پرگویی". بنویسم

ظیفـه را مشـخص کـرده در حالیکـه     این و یادداشتم هکتابچدر . سان میاندیشیدمـپاش باید 
 . تالش مینمودم خود را آرام جلوه دهم، آنرا در بکسم گذاشتم

 هدفترچـ شـده در   داده هظـرم بـه وظیفـ   خانگی ام تمـام شـد، ن  شام وقتی تمام کارهاي 
 . درحالیکه انتهاي قلمم را میجویدم، به تفکر پیرامون موضوع مقاله پرداختم. دتام افیادداشت
طـور گسـترده در    د بیرون دهـد و پرگویی چیزي از خور کسی میتواند ساده در باره ه

مـن  . د بـود دریافت یک دلیل کامل براي پرگویی یک هــنر خواهـ   مگرآن بنویسد،  باره
 و مـن در بـاره وظیفـه   در مخیله ام خطور کـرد  اندیشه یک ناگاه اندیشیدم، فکر کردم و 
 دلیـل در مقالـه ام  . آمـد دست کاملی ب و دیدم که مقاله نمودمایی ـمحوله سه ورق قلم فرس

زنان است و من تمام تالشم را خواهم کـرد، تـا   آورده بودم که گپ زیاد یک پدیده ویژه 
ت؛ زیرا مادرم سگون نخواهم توانت کنم؛ اما عادتم را هیچگاهی دگرا مراعاکمی تناسب ر

بـه ارث   ویژهگیهـاي کـه   اعتراف می کردمعالوه بر این من . گوي استنیز همانند من پر
 . سختی دگرگون میشوندبه گرفته شده از والدین 

ر سـاعت  آقاي کیسینگ مجبور شد، به دالیلم بخندد، اما زمانیکه من به پرگـویی ام د 
نوي را به من محـول   را تغییر داده و وظیفه آیندهدرسش ادامه دادم، او موضوع مقاله ی پس

هـم انجـام دادم و کیسـینگ     اینرا. را بخود گرفت "حرفی اصالح نا پذیرپر"که نام ، کرد
در درس سـومی اورا بـاز عصـبانی سـاختم و وي بـرایم      . شکایتی نداشـت  پسانتردر دروس 

یـک،  نم مرغـابی کوِ اخـ « زایی را بخاطر پر حرفی در مـورد مقاله یی جفرانک  انه: گفت
 !بنویس »"یکیک، کوِکوِ

 ازبخندم، گر چه  آنهامن هم مجبورشدم با . افتاد خندیدنِ  بهدل  هازتصنف ما یکباره 
من باید چیز بی نظیري را در موردي منحصر به فـرد   مگربود، رحرفی توانی برایم نمانده پ

ن کمکـش را در  خوبیست، به م هکه شاعر انهس خواهر خوانده ام. میکردمو تهیه جستجو 
پایان آن پیشنهاد کرد، مـن از فـرط خوشـی در     آغاز تا تمام مقاله از تصنیف و قافیه بخش

مـن  . کیسینگ میخواست، با ایـن موضـوع بـی معنـی مـرا اذیـت کنـد       . لباس نمی گنجیدم
  . روبرو سازم برابرظومم با مشکلی سه من هاورا با مقال ممیخواست
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ضوع مقاله میان یـک مرغـابی مـادر،    مو! زیبایی ه، چه منظومده شد و به بهسرو شعر

نـول زدنهـاي   کردن زیاد توسط  دد قُوچه مرغابی روي میداد، که بعلت قُپدر و سه چ قوي
او شعر را بـا یـک   . طنزم مورد پسند کیسینگ واقع شد انهخوشبخت. از بین رفتند پدر شان
 شـوخی  حق داشـتم  پس از آن من. با صداي بلند خواند در صنف ما و صنفهاي دیگرتبصره 

 . و دیگر هیچ کار جزایی دریافت نکردم نمک
 .ات انه

 
 1942جون  24چهارشنبه 

 !یتی عزیزگ
آه  همـه ماننـد آنکـه در تنـور باشـند، از شـدت گرمـی       . گرما طاقت فرسا شده است

من درك میکنم، که رفـتن بـا    اکنون. باید تحمل کنممانند دیگران اینرا  من نیز میکشند و
ایـن نعمـت بـراي مـا      مگرترامواي چقدر لذت بخش است؛ بویژه که آن هم سر باز باشد، 

از ظهـر   پـس دیروز . ما پاهاي ماست یهبهترین وسیله نقل. یهودان دیگر قابل دسترس نیست
 هاز مکتـب مـا واقـع جـاد     کین نزد داکتـر دنـدان میـرفتم، کـه    یان لوی خیابانمن باید در 

زیادیستء تا آنجا فاصله نستادستیمرتاون . 
همـواره   انهخوشـبخت . مـی بـرد   گی زیـاد خـوابم   خسـت  در مکتب بعلـت از ظهر  پس
به ایم نوشانچه کسی براچن .ر محبت و همدردي میکننداظهامی میشوند، که  ایی پیدانسانها

 . ستان شریف و صمیمی انسا اقعاو ناکتر دنداد) رادستی(نرس  که ید گفتاب .رف کرداتع

 هءکشـتی ویـژ  (ده کنیم، پونت استفانیم امیتو یل نقلیه هنوزهماز وسا اچیزیکه م نهایگ
 نندهار. ستا) مترجم ن،آبه طرف دیگر  نهاز یک سوي رودخایل نقلیه ان و وسانسا لانتقا

. کمک کرد ال ماقنتانی کرده در امهرب قعادرو اده دیروز بماییلسکاسراپونت محله یوزیف 
 . ریماري داکتبل فالاچنین ح ان نیست که مالندیاین تقصیر هالبته ا

ـ  ادر جشن عید پرا  یسکلمام، چون بروبه مکتب ن نستمامیتوش اک  دهك مسـیحی دزدی
. سـت اده اد ای مـ این عیسـ ایگاظـت بـه همسـ   اپـدرم جهـت حف   ادرم رامـ  یسـکل او ب اند

 دیگـر  یک هفته پس از و فقطنزدیک میشود ور آم اسرعتی سرس ات بتعطیال نهاخوشبخت
 . بنداتمه مییام من خالآین ا
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 ایسـکله اري باز نزدیـک محـل نگهـد   امـن  . آمـد یم پـیش  البی برادیروز صبح چیز ج
ن اه کـرده یـک جـو   انگـ  پیرامـونم به . زد اصد امتوجه شدم کسی مر امیگذشتم، که دفعت

یم اشـن آ ان ویلمـ اونداز خویشـ ایکی  وا. دیده بودم انزد ویلم ماش دیدم که دیروز اب راجذ
و امگر ست، ا ستی همین طورارنستم که انی محبوب میداسنـا ار ایل ویلماوامن در . شدامیب
 .ستابدگویی میکند؛ که خیلی خـسته کن  اهز پسرام روز فقط اتم

. رگ معرفی کـرد بِ سیلبر هیلو اه و خودرآمدن و کمی محجوب نزدیکتر این پسر جوا
. داچون همه چیز بسرعت روي د. هداچه میخونفهمیدم که وخوب  مجب شدمن کمی متع

 .هی کندامکتب همر ات امر ،ده کردهاستفاقعیت ز مواست او میخوا

 :گفتاو  
 ".هم برویماهد بود که باتر خوپس بهستی که منم، ا ن سمتیاهم نهارو گر توا"
نـد  اله شـده و میتو انزده سـ اهیلـو شـ  . دیمافتاه اهم براب ایکج او م مداسخ مثبت دان پم 

ـ امروز ا. گپ بزندگون ات گوناخوب در مورد موضوع راسیب ره منتظـرم بـود و در   او دوب
 .ر شوداتکرمر این اید اینده شآي اروزه
 .نها

 
 1942ي جوال 1رشنبه اچه

 !یتی عزیزگ 
ـ  اقعامروز من وا ات م روز نـزد  ایـت بنویسـم؛ روز پنجشـنبه تمـ    اکـه بر  فتمافرصت نی

مـروز بـه نحـوي    ابه  اوقت ت هنترتیب همیایم و بتشان دامهم اروز جمعه م .م بودمنایاشنآ
 . سپري شد

در مـورد زنـدگی    وي. سـیم اخـوب بشن  انستیم در یک هفته یکدیگر راهیلو و من تو
لـدینش نـزد   است و بـدون و اشن یرز گیلزن کا صالاو ا. ن کردابیرا  اچیزه ر اخودش بسی

و ا نهاشـوربخت نـد و  ادر بلژیـک  ً اللـدینش فعـ  او. میکند ینش زندگدر کالان و مپدر کال
ن آ لبتـه مـن  ا. شـت اد ورسوالام اهیلو یک دوست دختر بن. رداند ار انهآ ن رفتن پیشامکا

سم، امیشن از روزیکه من هیلو را. ستا ز سستی و دلگیريایی  نمونه که ،سمامیشن ادختر ر
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ـ . سـت اگرفته ب میاخو اورا رسوالوا اب قگی بی عال ز شـدت امیکند که  عترف ا و ا س پ
ند، بدرد چه اه نمیداگن هیچـانسا. ر میرومایش بشماشتن برار نگهدابید من یک نوع وسیله

  !یی که نمی خورداچیزه
ن همـه  آز ا پسنیلی رفت، که اپیش ه وایکشنبه  ظهر. بیداخو انزد م شبك شنبه اژ

عت شـش  احـدود سـ   مگـر ؛ آمدمی  م نزدماید شاهیلو ب. یم دلگیر و خسته کن شداچیز بر
 .زنگ زد

 : یم گفتاو براگرفتم و  امن گوشی ر
  "صحبت کنم؟ نهآ ار بانم یکبامیتو ایآ. من هیلموت سیلبربِرگ هستم"-
 ".ستما نهابلی، هیلو من  " -
 "ري؟ال داچه ح نهام سال " -
 ".تشکر ،خوب " -
 اب مگر. یمانم بیانزدت نمیتومروز ام ایت بگویم، شاستم براد میخواسف زیأت امن ب " -

ز ده دقیقه بـه دم  اهد بود که من پس اخوب خو ایآ. تو صحبت کنم استم باین میخواوجود 
 "یم؟ات بیا نهادر خ
  "!رادید ار خوب، تابلی، بسی "-
 "!یمآمی  اکنونفظ، من همین اح اخد " - 

. بزنم نهاش ایم راتعویض نموده و موه ایم راسهابه سرعت رفتم که لب شتهاگذ اگوشی ر
یـن  ادر مگر. آمدو اخره الاب. ز کلکین کله کشک کردماجره و ن رفتم نزدیک پنآز اپس 

م منتظـر  ارآیین نشده و ابسرعت پ از زینه هاینکه من ان آد و انظیر رخ دقعه یی بیالحظه و
خـل  اد نـه ازه بـه خ از شدن درواب اب او دفعتاو یین رفتم امن پ. و به در زنگ بزندا ات ندمام

 . شد
ـ ارد، که بطـور مـد  ال میپنداهنوز خردس انم تردر کالا، مبشنو نها" -  ر اهم دیـد اوم ب
 . کنیم
نی کـه مـن دیگـر    اید تو بداش مگربروم،  اه خالووینبنزد من ست ابهتر و میگوید که ا

  ".رمابطه ندار ورسوالا اب
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 "ید؟اکرده  ادعو اشم ایآ انه، چر " - 
ـ ایهم جور ب انیم بانمیتو اگفتم که م رسوالوانه، برعکس، من به  " -  هـم   اییم چون ب

 امـ  نـه اکید کردم، کـه در خ امگر ت. قطع کنیم ایکدیگر ر ار باید دیدابن آبرابن. نیمانمیخو
فکـر   صـال امن . نم نزدش برومارزومندم که من نیز بتوآست و از اهمیشه ب ورسوالابروي 

. نند نمـودم او برخورد هما ابن رو آزاته، ن دیگر گرم گرفایک جو اب ورسوالامیکنم، که 
هم، ابخـو  پـوزش  ورسوالاز اید ایم میگوید، که من باکاکنون کاقعیت چنین نبود و او مگر

 .یلم بوددال ز مجموعهاین یکی ا. و گسستما اب ام رابطه ارد کرده و ر اینرالبته من ا

چنـین   نـه  مـن  مگر. بروم، نه پیش تو ورسوالاهد، که من نزد انم میخودرکالام الاح 
ن رنـد، کـه مـ   افرتوت د هندیشا قعاهی درواگسالمندان . رمامه یی داتصمیمی و نه چنین برن

در ان و مپدر کال(لدین بزرگم ابه و من ز سـوي دیگرا. زمابس فقامو انهآ اب انم خودرانمیتو
ـ اح. رندابه من ضرورت د نیز نانآکه  بگویم منان میتواطمینا ارم و باضرورت د) نمکال  الی

هنـر   یـد بـه درسِ  الدین بـزرگم ب است واس خواساچون بر دم، ازآرشنبه اي چهامن عصره
 11یسـتی صهیونبسـته بـه حـزب    الیکه من بـه یـک کلـوپ و   ادرحچوب بروم، ري اکندنک
. نـد ایزم صـهیون نم ضد در کالان ومست، چون پدرکالایم ممنوع امر براین اگرچه . میروم

یـن  ادر  مگـر شم؛ ار میباین کادي اقمند عنیستم و فقط عال) تیکاناف(لبته من نیز متعصب ا

 ةواژ. و ایجـاد دولـت ملـی بهـودي میباشـد     ) فلسـطین ( صـهیون یزم به معنی عام آن مبارزه یهودان بخاطر برگشت به منطقه صهیون -11
 .بیرنباوم مطرح شد. توسط ان 1890ال نخستین بار در مجله آلمانی استقالل در س صهیون

 یزم عبارتند ازصهیوندواصل عمده: 
دفاع از جنبش آزادیخواهانـه   وسال مهاجرت و تبعید؛  2000پس از  صهیونانعکاس خواسته هاي یهودان براي برگشت به سرزمین  -

 .که به شکست مواجه شد 19یهودان در قرن 
اولـین   1897بعـداًدر سـال   . یزم افراطی سازمان یافته را گذاشـت صهیونولت یهودي اساس تیودور هزل با نوشتن کتابی تحت عنوان د

در میان . نخستین گروههاي مهاجر یهودان به فلسطین رفتند 1880پس از سال .کنگره بین لمللی یهودان در شهر بازل سویس دایر شد
نفـر بـه    35000به امریکا مهاجرت نمودنـد در حالیکـه فقـط     جمعاٌ در حدود یک ونیم ملیون نفر یهود از اروپا 1914 -1897سالهاي 

 . فلسطین برگشته بودند
یزم کاسته شد؛ ولـی هنـوز هـم در میـان یهـودان بنیـادگراي مـذهبی هـواداران         صهیوناز شهرت  1948با ایجاد دولت اسراییل در سال 

 آنبرنامه یی تصویب شـد کـه برمبنـاي    ) یت المقدسب( یستان در شهر یوروشلیمصهیونمین کنگره  27در  1967در سال . زیادي دارد
 .یستها حتمی اعالم شدصهیونزندگی دراسراییل براي 

یزم پشتوانه معنوي و مادي سیاست ضد عربی و فعالیتهاي سرکوبگرانه محافل نظامی دولت اسـراییل محسـوب   صهیوننزد اکثر اعراب 
 .یزم میباشندصهیونسماٌ مخالف اکثر دول جهان، سیاستمداران و شخصیتهاي جهانی ر. میشود

 ).مترجم( .دانسته و آنرا محکوم نموده است) راسیزم(یزم را شکلی از نژادپرستی صهیون 1975طعنامعه سالقملل متحد نیز طیق  
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ن آت در ز عضـوی ارم، اد شده که مـن تصـمیم د  امرج زی ن هرج واین کلوپ چناخر در اوا
پـس  . میروم انجآخرین روزیست که من به آرشنبه اعصر چهترتیب  ینه اب. ري کنماخودد

ـ  زمانهـا  ه و بقیـه شنبم شنبه و ظهر یکارشنبه، شانیم، عصر چهامیتو ان مآز ا ر اهـم دیـد   اب
 .کنیم

دست به چنین  انهآید در پشت سر اهند، تو نیز نبانمیخو اینرالدین بزرگت اگر وا " -
 ".می بزنیاقدا

 ".جبر که صورت نمیگیرد اخوب، ولی عشق ب" -
 ادیدیم که ب ار 12نکفورت رسیدیم، پتر سخیفبفروشی بالاکته به نزدیک غرف اوقتی م

 مو به من سالابود که  زمان درازري در یک این نخستین با. ده بودایستا اجنآدو پسر دیگر 
ـ آمـد  ام نهام روز دوشنبه هیلو به خاش. دمش داش امر قلباین از اومن  د،امید ـ  ا، ت پـدر و   اب

 . ده بودمخرید اي زیاکلیت، کلچه و چیزهاي، چامن کیک، چ. شود اشنآدرم ام
بـه   نآبراوبنـ س دلتنگـی کـردیم،   احسـ ادیم ه بـو هیلو که پهلوي هم نشسـت  مگر من و

 . گردش رفتیم
و میگفـت،   نی بوداصبپدرم خیلی ع. مآمد نهاعت ده و هشت دقیقه به خامن درست س

یـن ده کـم هشـت    از اید قول بدهم، که پس ار خوبی نیست و باک نهادیر برگشتن من به خ
 .ستانزد خودش دعوت کرده  اینده هیلو مرآشنبه . شمامیب نهادر خ
ـ اتو ": ز وي پرسیده بوداو اه و آمدم روزي هیلو نزدش ابمن گفت که ش اویلم  ن از می

. رداربطـی بتـو نـد    لهامسـ یـن  ا": ده بوداسخ داو پا ، و"ترجیح میدهی؟ اکی ر نهاو  ورسالا
ـ  )هم گپ نزدنداوز دیگر بنرآ مام شاتم انهآ(نیکه هیلو بیرون میشد، ازم مگر" : ه بـود گفت
 .شدبیرون ز در ان آزاو پس  "!گفت اینراید افظ و به هیچکس نباحاد، خار نهالبته ا"

طر سـرگرمی  ابخ اینراست و من اشقم انی بخوبی درك کنی، که هیلو عاکنون میتواتو 
سـت و مـن هـم    اسب ان خیلی مناهد گفت، که هیلو یک جوارگو خوام. و تنوع میپسندم

ـ درم نیـز د ام. رماو دادر مورد  ان رآز اتر الاحتی ب ای چنین نظري و ش نظـر خیلـی   اره ار ب
مـن خرسـندم کـه     ".ن و خوش برخـورد اب، یک پسر مهربان جذایک جو": ردامثبت د

یم، انـده هـ  اخو-هراف خـو رند، بر خالانظر نیکی در مورد هیلو د ام دهانواي خاعضاهمه 

12- Peter Schiff  .  
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در مـورد   اك همیشـه مـر  اژ. با آنهاسـت لبته حق هم او  کودك میپندارند هنوز ار اوکه 
ـ امیتـو  مگـر و نیسـتم؛  اشق اع اقعاگر چه من وایلو تمسخر میکند؛ ه ننـد یـک   او ما انم، ب

کـی   اب انهاند، که پساهد، بدادرم میخوام. ر بدي نیستاینکه کاشم، اشته بابطه دادوست ر
ز اوقتیکـه صـحبت    اشد؛ زیراین پتر باو هیچ تصور نمیکند که ا مگرهم کرد، اج خوازدوا
ننـد  اده، مادي جلـوه د اع ا، موضوع رو قرمز شوم ورماه به رویم بینکآو میشود، من بدون ا

 . ن صحبت میکنماخودش
م؛ ومـن همیشـه   اشـته  ادوسـت ند  اکنون هیچکس رانکه تارم، چنادوست د امن پتر ر

. ن دیگر گرم میگیـرد ادختر ارد، بان نگهداپنه اتش راساحسانکه اطر او بخاین نظرم که اب
و ا. رداقعیت نداین وا مگر. هستیمشق همدیگر اه من و هیلو عکند، ک تصور اکنونو اید اش

 .13ستا )ه مناخواهو( لیهاو یک شوادرم ابقول م است و یافقط دوستم 
 . تا نها 

  1942 يجوال 5یکشنبه 
 !یتی عزیزگ

. بق مـیلم بـود  امط مالاکبروز جمعه تر یهودي شهر ادر تیت انامتحا یجام نتعالاسم امر
عت بخش اغیر قن همن فقط دریک مضمون نمر نیز بد نیست و )یجانت هرچاپ(م  اطالعنامه ا

 ان دو تاشته و همچناهفـت د امین پنج تاشد در بقیه مضالجبر میبام یک پنج در نهآرم و اد
 لـدینم اوید گفت کـه  اضی بودند، باز من رالدینم او نهادر خ 14.رماشش د ههشت و دو نمر

خوب نبوده فقط متوجه  نتایجت و ال نمراي دیگر دنبادرهاز پدر و مادي ازی هبر عکس عد
گر ا انهآبه نظر . مشامیبو پر رو نم رادیت شخصی ارض ایآینکه ام، ا متسال: ندا لهأمسسه 

 عکسمـن بـر   مگـر . فـت اهند یاود بهبود خومور بخودي خاشند، بقیه ایل درست باین مسا
مشروط به لیسه گرفته شدم، چـون   من طور. شماب گرد بداشهم امیخونفکر میکنم و  آنان

نیکـه همـه   ازم مگـر نـدم؛  اره ششـم مونتیسـوري میم  اید درصنف هفتم مکتب شماب صالا
ر از چند با پس ار روسالخیلته من و لیز اي اقآتب یهودي میرفتند، ابه مک ییاموس کودکان

ر ان دشـو امتحـ از یـک  الیز نیز پس . ختامل ساگفت وگو طور مشروط به صنف هفتم ش

  شوالیه/ Cavalier -)مترجم.(افسر سواره و مرد شجاع و شیک پوش میباشدآقا، کلمه فرانسوي است، که به معنی سوارکار،  -13
  

- ).مترجم. (است 10باالترین نمرهء درسی هالند - 14
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هی درسـت  اند، هیچگـ انــتو  نهاید در خــ اره لیز شاکرد؛ بیچ ارتقاتر الادسه به صنف بهن
ـ ارد، همه روزه در ادت داش عاله اهر کوچک دو ساخو اند، زیرادرس بخو ـ ات  زياق وي ب

 . کند
ـ انب) هرشاخو(بی اگ بق میلاگر چیزي مطا و اگـر لیـز بـه    او  د میزنـد اشد، چیغ و فری

نـد،  اینترتیـب لیـز نمیتو  اب. زدانـد اه میاد بـر اد و فریاد) درشام( روسالخ نماتوجه نکند، خ
ي ابـر . هنـد بـود  افی نیز مـوثر نخو اضان میرود، که دروس اند و حتی گماخوب درس بخو

در  روسـال خنم ادر خـ اپـدر و مـ  . ستایی استثنامري انیز  نهامور خاتنظیم  روسالخمیل اف
یـک   هموارهین ابراست؛ بنان یکجاشن خوردان زندگی میکنند، ولی غذانآن پهلویی ارتماپا

نمش که همیشـه  ا، خستایب اغ اکثراکه  روسالخي اقآر، یک کودك نفهم، ازن خدمتگ
ـ  نـه این خاست، در ا ملهانی حاشفته بوده و بطور دورآنی و اعصب در چنـین  . شـند اهم میباب

بـه  محکـوم   واسـت کـه   اضـح  ا، و15گـم میکنـد   احبش راح سـگ صـ  صطالاوضعی که ب
لیست، انند همیشه عاکه م اتش رانامتحا )هرچاپ(مه اعنطالارگو نیز امهرم اخو .میستاکان

 . ستاگرفته 
فرین آیش و است او بامعمول میبود،  ادر مکتب م 16»زاممت« تافامکو  تقدیر گر شیوها

  !بر او فرینآ، ش میگردیدادامستحق پ
گی نمیکنـد و مـن   رسید زمطورال ارهاو به کاست، ا نهاد در خاخر زیاواین اپدرم در 

مـدیریت   17ناي کلیمـ اآقس میکند، چون احسافی اضا احدي خودر او تادرك میکنم که 
ـ  لحامص هکه تولید کنند ار 18اره دفتر خیس و شرکاداي کوگلر اقآو  اوپیکتاشرکت   -تیانب

 .ندابعهده گرفته ، نداسیس شده ات 1941ل ادر س و ندشاتعویضی میب
 پنهـان شـدن  مشغول گردش بودیم، پدرم در مـورد   ناچند روز پیش وقتی در یک مید

ن از بقیـه جهـ  ا اجـد هد بود، کـه زنـدگی   ار خوالی دشوخی ایماو گفت که، برا. زد حرف
 .شیماشته باد

در متن اصلی هالندي اصطالح یان ستین آمده و به کسی اطالق میشود که همیشه خانه اش شلوغ بوده و از چهار کودك، پنجـاه   -15
که در نقاشهایش بینظمی خانه ) یان ستین(الند این اصطالح از نام نقاش مشهور قرن هفدهم ه. بقه، یک مار و غیره تشکیل شده است

 )مترجم. (ها را انعکاس داده گرفته شده است
16- Cun Laude 
17 - Kleiman 
18 - Gies & Co 
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 .ین مورد گپ میزنداکنون در از همین او ا او پرسیدم، چراز امن 
ل بدینسـو  اس ز یکا ز بیشترا انی که ماتو مید" :فه کرداضاگفته و   -"نها بشنو،" وا 
شـته  ادهیم، انمیخـو  امـ . ل میدهیمانتقانی دیگر ابه کس ار اد مصرفی و موبل ماك، مواپوش

ـ   اهیم، بـه خو این میخوابر اغصب کنند و بن انی هالمآ ار اي ماه ر بـرویم و  اسـت خـود کن
 ".ر برده شویماکن امنتظر نمی شویم، ت

ز اد مـن  اد اخ زیـر ر سـ اپـدرم پ  یی کـه  درست در لحظه  و "پدر، چه وقت؟ مگر" -
 .دمافتاترس به لرزه 

ـ  مـت ارآگـک   ز زنـدگی اتنظیم میکنـیم،   ام اینراکن، مره تشویش این باتو در " -  ات
 "!ببر ایت لذت رانهنی امیتو که نیازم

صـورت  نی دور ازمـ  درنگیـز  اغم  گفته هايین ا ياجرار اه، بگذآ. شاین بود همه او 
 .گیرد
 .میبندم ار دفترم اینجاهیلوست، و من در  ینا .آمددر ازه بصدازنگ درو هاگان
 
 .تا نها

 1942 يجوال 8رشنبه اچه
 !یتی عزیزگ

دي اي متمـ الهاس ابي زادر صلهاکنون یک ف اتز یکشنبه صبح اید، که اچنین میبه نظرم 
ـ  میپنداريند، که ا دثی بوقوع پیوستهان حواین مدت چنادر . ستاه آمدن ابمی  یکبـاره  ادنی
 . ستاژگون شده او

. سـت امر به نظر پدرم مهمترین چیـز  این ام و ایتی تو میبینی که من هنوز زنده گ مگر
، مـن متیقـنم کـه    از من مپرس چون و چـر اهشمندم ام، ولی خوامن هنوز زنده  اًقعابلی، و

د، اروز یکشـنبه روي د امـداد  نچه کـه ب آز این من ابرادرك کنی؛ بننی انمیتو امروز تو مرا
کسـی   )یداره بیانتر دوباپس اي لحظه یی بیرون رفته بود، تابر هیلو(عت سه اس .ز میکنماغآ
ـ  انرآزنگ زد، من  ام هزابه درو اینجا ز چـوکی در  ارخـوت روي یـک در   انشنیدم چون ب

ـ انتر مـ اکمـی پسـ  . ب بـودم اندن کتاه و مشغول خوز کشیدادر )لکناب(برَنده   هچهـر  ارگو ب
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نـد،  اکـه بیشـتر بـه پـس پـس میم      ییاصد او با. دهر شاظ نهاشپزخآ هزان زده به درواهیج
 : گفت
و ا ".سـت اه آمـد  19.سا .ساه راداز ا) ریهاحضا(مه اي پدر یک جلب نابر اینجادر "-

ـ اقآ( ".ستانده ان رسان داي فاقآزود به  ادرم خودش رام"فه کرد، اضا ز ان یکـی  ان داي ف
 .)شداي نیک پدرم میباشنآن خوب و اراهمک

مـه چـه معنـی    ام، هرکس درك میکند، که یـک جلـب ن  اده افتاس امن سخت به هر
. کـردم ذهـنم تصـور   لحظـه در  ناز همامن  اي مجرد رانهازند و عیتجم ياههاردوگارد؛ اد
 "بفرستند؟ انجآ ار شت، پدرماهیم گذاخو ام ایآ"

 اردر ار مـ انتظالیکه هردو ادر ح رگو گفته وام -"هد رفتایی نخواو جالبته انه، " -
 أختفانیم به محل امیتو خودام ایآند، ابد ان رفته تان دادر نزد فام": فه کرداضا، میکشیدیم

  ".هیم بوداهفت نفر خو اجمع ام انجآدر . برویم
پدر که بدون ه راتشویش در ب. شتیماند اي گپ زدن رارادیگر ی ام. موشیاسکوت و خ

کشـیدن؛ گرمـی    ار درار مـ انتظاست؛ از یک معیوب یهود ازدید امشغول ب آگاهیکمترین 
زه ادرو ناگـه در همین لحظه . شتامیدابه سکوت و اراهم ماب همه باضطرا و اقت فرساط

 . ره زنگ زدادوب
  ".ین هیلوستا " :من گفتم  
 ار نبود، چـون مـ  این کاضرورت به  مگرگرفت،  ادم رویم رگفته  ".نکن زاب" رگوام

 پشـت ز ا اه و در رآمـد بـه درون   انهآ سپس .شنیدیم اهیلو ر ن وان داي فاقآ درم،ام ياصد
ـ آه میدیدیم، که آمدیین اهستگی پآرگو به ام امن و یید ابدر هر زنگ . بستند شان پـدر   ای

؛ کشیده شدیم ق اتاز امن  رگو وام. ینداشتیم درون بیانمیگذ ام اد دیگر رافرا. نه اه یآمد ام
  .یی صحبت کندادرم به تنهام اب ست،ان میخوان داي فاقآ ازیر

ریه نـه  احضـ ان کرد که، اطر نشاو خاب نشسته بودیم، اق خواتارگو در اوقتی من و م
نزده ارگو شـ امـ . گریسـتم زهم ترس چیره شد و مـن  اب به من. وستام ام پدرم بلکه به نابن
ي اجـ  مگـر بفرسـتند؟   ان کجالدین شاهند، بدون وامیخو ان راجو ناچنین دخترله شده، اس

١٩ - S.S 1924سیاسی وابسته به سازمان سیاسی نازي آلمان که در سال  -به معنی گروپ محافظتی، دفاعی شاخه نظامی. اس. اس 
 .تحت رهبري هیملر قرار گرفت 1933ایجاد شده و از سال 
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نسـتم  اوه مـن د عالبمن گفت، بـر  شخوددرم ام اینرارفت، هد ای نخویاو جاخوشیست که 
 آمـاده  أختفـ اي ابر امر روانیی حرف میزد، از صبر وشکیبامن  اب پیشتر ازینکه پدرم که 

، نـه ا، در یک خان شویم؟ در شهر، دریک روستاید پنهاب ام ادر کج شدن؟ پنهان. ختامیس
سـتم، مطـرح   ای بودند، که من نمیخویاپرسشه اینها؟ ...ادر یک کلبه، کَی، چگونه و در کج

 .خته بودنداسخت بخود مشغول س اکنم، ولی ذهنم ر
 نخسـتین  .دیمکر آغاز اي مکتبی مازمی در بکسهس الاجناوري آرگو به جمع امن و م 

، ابیگودیهـ سـپس   و) پـوش کپـره یـی   (یی ایـن دفتـر مقـو   اشـتم،  امن در بکسم گذ هچیزیک
 اندیشـه ام ز بـس کـه   ا. ه بـود گذشتي امه هاو ن اه نهاي درسی، شابهاي جیبی، کتالهادستم

 ارابچـه هـ  او کت اهـ رم، دفترار بکس بگـذ د ار اسهاینکه لباي امشغول مخفی شدن بود، بج
 .رندان دارجح اکهاپوشبر  یادوارههایم :نیستم، چون پشیمانمر این از اشتم، ولی اگذ

ـ آبه  ا، مآمدعت پنج پدرم اس  گـر  ا هش کـردیم، اخـو و از ا ن زنـگ زده و اي کلیمـ اق
 اب ان بیرون رفته و میپ ران داف. هد شداخوب خوید، ابی ام نهاند به خام بتواي شانزدیکیه

 زیر پوشی ز، جمپر،اس درار لبامیپ چند جوره بوت، یکمقد ،رسیدن محضبه . وردآخود 
ـ  شبکرد، که و وعده ا. خود برداشته و بادر یک بکس گذ ار نهاب زناوجر . یـد اره بیادوب
بخـورد،   است، غذایخومر نفر ناچه از ماهیچکس . چیره شد ام نهان سکوتی در خآزاپس 
 . ستاشده ژگون او اکه دنین مینمود اهم خیلی گرم بود و چن اهو

 وي .یـم اده اد )رهاجـ ا( یـه ام گولد شـمیت کر ابه مردي بن قبال ار ایی مالاق بزرگ باتا
ـ  ابیکـ  اهرامـروز ظـ  اه و کا. ستاشده  از زنش جدا لستاسی س کنون درحدودا  ار بـود، ت

 . بیرون کرد اوراوجه نمیشد  هیچ به ند، کهام اعت ده نزد ماس
سـت، کـه   ارمنـد پـدرم   اک 1933ل از سـ امیپ . ندآمدن خیس ازده میپ و یاعت یاس

زهم اب. ستابه یک دوست شخصی پدرم تبدیل شده ن ایش ادمازه داشوهر ت ننداکنون هما
ـ  اي زیر در بکس بزرگ میپ و جیبهاسهاو لب ابهاك، کتا، پوشاکفشه  ابجـ ان جاي عمیـق ی

 . پدید گردیدنداره نادوب انهآشده و 
م خـود  خـرین شـب در بسـتر   آیـن  انسـتم کـه   اگرچه میداده خسته بودم، العامن فوق 

. رشـدم ادرم بیداعت پنج ونیم توسط مـ ابس زود صبح افرد. ب رفتماهد بود، بزودي بخواخو
ـ   . روکش کـرده بـود  فحدودي  اتگرمی  نهاخوشبخت م روز ان گـرم، در تمـ  اراچـون یـک ب

 .ریدامیب
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در  انکه تصور میشد کـه مـ  اي هم پوشیدیم، چنالاب ار اسهان لباحد تو ار نفر تاچه ام 
ریسک کرده  ام مانندت نمیکند، که أهیچ یهودي دیگر جر. ن زندگی میکنیمایخبند عصر

، یـک  )راشلو(هن، سه پتلون او پیرمن د. ن شودبیرو نهاز خا پوشاكز ا یک بکس پر او ب
ي اب، بوتهانی، دو جوره جراپوش خزالامن، یک جمپر، یک بایش یک دالاز و باس درالب

بیـرون   نهاز خا اهنوز م. به تن کرده بودم اي دیگر رایزهري چاو بسیل اشه، نی، کالازمست
  .فکر من نبودبه کسی لت انحآدر  مگرن شدم، ار خفقانشده بودیم، که من دچ

ل میـپ بسـوي   اسـکل بـدنب  یار باب کـرده و سـو  از کتاپر  اش رارگو بکس مکتبی ام 
هـد  اخو اکج امیز مآر اسرا مرادنستم، که انمید هنوز من نیز. ن شدادور رو اهرامقصدي ظ

 بود؟ 
ـ . ل خویش بسـتیم ابه دنب انیز در ر اعت هفت ونیم مابس ري کـه مـن   انـد اج نـه ایگ اب

هـد  اخو اي مایه هاین نزد همساز ابود، که پس کوچکم  هچه گربتفظی کردم، موراحاخد
 . ستانی گولدشمیت نیز مشخص شده امه یی عنواین موضوع طی ناند و ام

ي پشـک در  ابرروي میز، نیم کیلو گوشت بـر  نهاي صبحاي جمع شده، غذابهارختخو 
 نـه اخ سیمه گیاسر اب ام اوردند، که گویار مییابه ب اهم چنین تصویري راهمه ب نهاخپزشآ
 . یماترك گفته  ار

بدر رویم؛ فقط بیرون شده و  اینجاز استیم امیخو اکنون مهم نبودند، ما ایمات براتصور
 .همین وبس. به مقصد خویش بدون خطر برسیم

 .داهیم دامه خوادا ابقیه ر افرد 
 .تا نها
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ـ ان شـدید، هرکـد  ارار بدر و من در زیاپدر، م -هریک اینترتیب ماب یـک بکـس    ام ب
ـ اه اشـته بـر  انباروي هم گون اس گوناجناز امملو  هخریط امکتبی و ی نیکـه  ارگراک. دیمافت

ـ آي امیدیدند؛ در چهره ه ادلسوزي بسوي م ان بودند، بان رواشهایراک صبح زود بسوي ن ان
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 هرانند، چون ستپیشکش ک ابم انقلیه ر هنند، یک وسیلانمیتو هیچگاه انهآند که امیشد، خو
در  انتر وقتـی مـ  اپسـ . مـر بـود  ایـن  ا هرنـد ازدابخودي خود ب امي اسهاروي لب 20زرد یهودي

ـ   درمادر حرکت بودیم، پدر و م انهاباخی توضـیح   اختفـ ا همـ ابرن هراجسته و گریختـه در ب
ییم و ارج نمـ اخـ  نـه از خا ار ل خـود امـو اس و اجنام ه بودینستاتوپیش  اههاز ما ام: دنداد
 امـ  هماریه برناحضارسیدن  اب. مخفی شویم نهاوطلبان رسیده، که دآي نوبت جوال 6کنون ا

 . منظم بودي انهارتماپاید منتظر اکنون نبا از اینرو. دافتاده روز پیش تر 
هند ابه مشکل خو نهاگبیص اشخا. هد بودان دفتر پدرم خواختمادر س اه ماگپنهانخود 

پدرم  .زمانداین موضوع روشنی میاحت بیشتر باوضي این مطلب پی ببرند و برانست، به اتو
ـ  ن، میـپ و همچنـین  اي کوگلر، کلیمـ اآقفقط . ردادي نداري زیاپرسونل ک پ فوسـکویل  بِ

ـ آم ادر گـد . آگاهند ان مآمدز اله ایپست بیست و سه سات ـ   اق ـ ي فوسـکویل پـدر بِ دو  اپ ب
 . استگفته ین مورد نان چیزي در ایشار بودند، که کسی برامستخدم دیگر مشغول ک

کـه   ،ردار دام بـزرگ قـر  اگـد  یکـم  هدر طبق: رداري داختامذکور چنین س ناختماس 
 .ده میشوداستفا) تمحصوال( الاري کانگهدکار و جهت  ناهمزم

بیـدن و  کو انجـ آ ب که دراسیآق اتاي دیگر چون اخود به گوشه ه هین محل به نوبا 
ـ اصـورت میگیـرد و    وغیـره ، میخک ع مرچانواچینی و رالحی چـون دارد کردن مصآ ق ات
ز ارد، کـه  ار دان قـر اختماصلی سـ ا بِم دراگد هءزادرو در پهلوي. ستاري تقسیم شده انبا

شیشـه   هزاین زینه یـک درو اي الابه یک زینه منتهی میشود؛ در ب میانه هزاطریق یک درو
شـده   نصـب  "دفتر"م اه بناحروف سی ان لوحه یی باي الانی بارد؛ که زمار داریک قرایی ت
سـت،  ایل بوده وخیلی روشـن  از وساو پر  خاري، که دفتري فراق بزرگ کاتا اینجادر . بود
 . ردار داقر

ق دیگر که اتاز طریق یک ا. ر میکنندان کاي کلیماقآبپ، میپ و  ین محلادر  نهاروز
ـ امیشـود، بـه    ؛ستاري بزرگ المانی ویک اسدا، لبنسوز و صندوقاي گاراد ـ  قِات حـدي   ات
ـ  ان یکجـ ان داي فاقآي کوگلر و اقآنجا آدر  هاترپیش. خر رسیدآك در انریک ونمات هم اب
ـ آدفتر به . شدامیب انجآفقط کوگلر در کنون ا مگرر میکردند، اک ز اي کوگـــلر میشـود   اق

سـتاره   -آلمانیهاي فاشیست بر اساس سیاست تبعیضی وسرکوبگرانه شان یهودان را مجبور میکردند، ستاره شـش ضـلعی یهـودي    -20
 )مترجم. ( برنگ زرد را بروي لباس خویش جهت تمایز از دیگران داشته باشند) ع(حضرت داود
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شیشـه یـی رفـت، کـه فقـط       هزاز طریـق درو ایـد  انصورت بآه دهلیز نیز رسید، ولی در ار
) ريابخـ (ي الهاري ذغامحل نگهد -ریکان بالار به دکوگل ز دفتراگر ا. ز میشوداب رونزدا

در . میرسـی ) مدیریت(صلی ایعنی دفـتر  ام هگنجینبروي به  الاب ار پله زینه رارد شده، چه
  :لیستاهمه چیز ع اینجا

غ شـیک در  ادیو و یـک چـر  اق، راتالین بر کف استیکی و قي عصري، فرش پالاموبله 
ـ  نهازخشپآق یک اتاین ادر پهلوي . نآخل اد ـ  ابزرگ ب ب گـرم و دو عـدد   آ ذخیـره  یلراب
ز ا. سـت ا 21 طبقه دوم اینجا. ستاقع شده اب وایک تشن آن زي و در سمت دیگراق گاجا
ـ . میرود الادي چوبی به باع یین یک زینهاهرو پار سـت کـه   ان کوچـک  الایـک د  الادر ب

 . میدشامیشود، دهلیز هم ن
ري انـبا، نها، درب چپی به قسمت جلوي خرندار داقر ازه هاین دهلیز دروا سويدر دو 

خـش دیگـر   به ب نهاز همین قسمت جلوي خا. نی میرسداق زیر شیرواتاو  نهاخالا، ب)ماگد(
 . دم کوچه میرسد هزابه دروفته و اتمدید ی 22لنديار هادست و شیبار ن یک زینهآ

کـرده  ن تصـور  انسـ ا صالا. رداد راقر »نهاپس خ« نهان بخش عقبی خالاد ستابطرف ر
 . ندان بمامه پنهار عانظاز اق اتاینقدر ارنگ  کسترياخدي اع هزاند، که در پس دروانمیتو

 . متصل میکند نهابه خ اري ده روارد، که پیار دازه یک زینه قرادر جلو درو
یـک   آن شـته و بـه سـمت چـپِ    ار دار قـر اشیبد هین درب دخولی یک زینابل ادر مق

هد بود و متصل اخو فرانکمیل اب فانشیمن و خو قاتا یناند؛ اقع اق واتایک  هروك وار
هـد  انـک خو افر نار دوشیزه گـ اب و کاق خواتارد، که ار داق کوچکتر قراتاین یک ابه 
ن آب ودر جنب اي دستشوي و تشناراد مگرق بدون کلکین اتاست زینه یک ابسوي ر. بود

شـده و   الاب ای به زینه هگر کسا. ردار دارگو قراق من و ماتابه  دخولی هزازهم یک درواب
ـ ابزرگ و روشـن در پهلـوي ک   نهاین خاي از پهناز کند، اب اخري رآزه ادرو بـه  ) نهـر ( لان

مدیون کوگلر هسـتیم، چونکـه    ام این را(بزرگ ش ویک د اینجادر . دافتا هداحیرت خو

غربی طبقۀ همسطح زمین را صفر وباالي آنرا طبقۀ یکم میگویند، چنانچـه در مـتن اصـلی نیـز      در هالند واکثر کشورهاي اروپاي  -21
 )مترجم. ( که هدف آن از طبقه دوم است طبقه یکم آمده

به و  د و خطرناك بودنهالند به علت شیب زیاکهن زینه هاي مساکن و ساختمانهاي . در متن اصلی هالندي زانوشکن آمده است -22 
 ) مترجم. (شهرت دارند "ي هالنديزینه ها"
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ن اهمزم نهاشپز خآ. رداو یک ظرفشویی نیز وجود د) رش بوداتوابرال اینجادر  پیش از این
ق اتایک . د بودهاخون ان دازوج ف خوراكر و اق کاتا ی وناق نشیمن همگاتاب، اق خواتا

، نـه اقسمت جلوي خ مانندنیز  اجیناشد و در ان بان دایش پتر فاق رهاتاید ای بپسکوچک 
 بی نظیر ءنهاپس خ نکه میبینیاچن. ردانی وجود داق زیر شیرواتاو یک  "نهاخ الاب"یک 

 . یت معرفی کردمابر ار ام )پنهانگاه(
 .تا نها
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بهـر  . شـم اخسته نمـوده ب  اتر انی مسکن منمودن طوال اشنآ ارد، که من باد دان زیامکا

نیـز   ترپسـان ي امه هام، در نارفته و چگونه رفته  این که به کجال در مورد چند وچون اح
 امـ . مه دهمادام ا پایان نیافتهیت ابه حک هماکنون میخوا مگر. هی کرداصل خواهی حاگا

ه از رامیـپ بسـرعت گرفتـه و    ار ام. یمآمد 263 رهاشم نهاخ 23ختابه محل پرینسن خر
زه او دروا. بـرد ) نـه اپس خ(به بخش عقبی الار، به باست و شیبداچوبی ر هز، زینادهلیز در

رسـیده و   تر ازماپیش یمدتز ایسکلش اب ارگو بام. شتاگذ اتنه ار او م هبست ام پشتز ا ار
 .بود ام همنتظر هم

بـل شـرح   اپـر بودنـد، کـه ق   ل درهم وبر هم امواز ان اي دیگر چناقهاتاق نشیمن و اتا 
ـ ال شده بودند، بروي گسیي گذشته به دفتر اههایی که در طول مارتنهاک همه. نیست ق و ات
رزومنـد  آ امـ  ب بود چـون از رخت خوابه سقف مملو  اق کوچک تاتا. شتندار داقر اتخته
جمع  اس راجناید به سرعت به دهلیز رفته و اسب در شب بودیم، باي مناب در بسترهاخو

 از پانده و امشته، اند ایی حرکت راناز فرط خسته گی توارگو ادر و مام. و جور میکردیم
دوکسی (مگر من و پدرم . بودندز کشیده او پوشش در ي بدون شیتابروي بستره هآمددر 

م روز اتم ام. شویمر اکب دست ستیم عمالامیخو) رندابه عهده د بیشتر ار نهاخ رياککاکه پ
چکش مشغول بسـتن تختـه    اب بوده و اریهالماس در اجناشتن او گذ ارتنهاک همصروف تخلی

 23 - Prinsengracht 
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ـ انستیم خسـته و کوفتـه بـه بسـتره    اینکه شب توا اري بودیم؛ تاککاپو سرگرم  اه ك اي پ
 نگرانـی  ایـه مـر ب ایـن  ا مگـر ـــورده بـودیم،   گرم نخي ادر طول روز هیچ غذ ام. بیمابخو

 اخـوردن ر  اغــذ  نی بودند، که حوصلهان خسته و عصبارگو چنادر و ماهیپچکس نبود، م
 .که باید انجام میدادیم شتیمادي داي زیارهاشتند و من و پدرم نیز کاند

ـ   . دیمامه دادا ار پیشینز شده اغآر اک اصبح روز سه شنبه م ي انهـ کوپو ابـپ و میـپ ب
 . به خرید رفتند اقی مارتزا

 ب و بـرس آ اب ار نهاشپز خآ کف ام. نیمامرئی بمان نامکاحد  ات ام ام میکوشید، تپدر
فتم انی انرآرشنبه فرصت اروز چه امن ت. ر بودیمامشغول ک بیگاه ات پگاهز ازهم اشستیم و ب

رشـنبه  ادر روز چهو فقـط  . مندیشام بیاه در زندگی آمدن ابزرگ بمی در مورد دگرگونیات
ده ادث روي داحو رهابه تو در ب افتم تای انرآ امکانه من اپنهانگن به آمدزار پس ابنخستین 

 .هد شداقع خواینده چه وآده و در امن چه رخ داندیشم، که بان بیایت کنم و همزماحک
 . تا نها
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رن تورن که در ستعت بزرگ وِاسقوس اني اه صدنند بارگو هنوز نمیتوام در وام ،پدر

 ادیسـت، زیـر  اي مـن ع البته بـر ا. دت بگیرندام میکند، ععالا ار وقت راعت یکباهر ربع س
ـ اید براش. میکند القابمن  اد راعتماب یک نوع حس در ش اصد ینا عمال شـد،  الـب ب ات جی

یـت  انم، چیـزي بر ایتوکنون من نم ات. رماسی داحسایک مخفی شده چه به انی که به مثابد
 نـه ایـن خ امـن فکـر میکـنم، کـه در     . نمانمیـد  ابگویم، چون خودم هنوز هـیچ چیـزي ر  

هـیچ   اینجـ ان نیست کـه،  آین به معنی ا مگر. هم بودار نخوامش برخوردارآز اهی اهیچگ
ت تصـور  م تعطیالاتوریم بی نظیر درهنگادر یک سن صالا ار من خود. ردانوع جذبه یی ند

کـه   ان کـرد، چیـزي ر  اه میتوچ مگر؛ اختفا زا قصانو  نهاده لوحاشت سادیک بر. میکنم
سـت، گرچـه   اسـب  اخیلـی من مـا   پنهانگـاه یـا   "نهاس خپ"عقبی  نهاخ. داتغییر د نایتونم
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سـر  اید در سرام و حتـی شـ  امسترداند در همه اکسی نمیتو مگرشد؛ امنظم میب امرطوب و ن
ي نزدیـک  ارهان دیوآ اب ام قکاتا. کند ایدپ اسبی راي مناي مخفی شدن چنین جالند براه

ن اره گـ اي سـت او عکسـه  اپوستره(لی بود، به کمک پدرم او خبرهنه کنون  اش که تابهم 
ـ من بوسیله یک ب ورده وآاو وري کرده بودم، آجمعکه پیشتر ار اسینم ار انهـ آش رِرس وس 

تر  دتر و دلنشیناق خیلی شاتاکنون این ابرابن. یی شداي زیباي نماراد -)ندماچسپ ارهابه دیو
ي موجـود در  از تخته هاید، ابی اینجان به ان دامیل فاگر فاریم، ادر نظر د و ز گذشته شدها
 . زیماي چوبی وغیره بساقچه هاو ت انی قفسه هاق زیر شیرواتاو  نهاخ الاب

ي نخسـتین  است، بـر ادرم میخوادیروز م. نداه آمدل اره کمی سر حارگو دوبادرم و مام
موش کرد در نتیجه افر ایین بود، سوپ راو در پاوقتی  مگرسلیه بپزد، اف پسو اینجادر  راب

 .نمیشدند ادیگ جد هز تا ل شدند، که حتیانند ذغام اه هیلسادیگ سوخت و ف
ـ  اروي مـوج   ادیـو ر ابه دفتر مدیریت رفتـه و ر  ار مام هر چهادیروز ش  ر انگلیسـی عی

 . نمودیم
ـ  انرآي اسیدم، صدم، چون میترده بودافتاس امن سخت به هر مـن   برایناکسی بشنود؛ بن

ـ  ادرك کـرده ومـ   ادرم مـر ام. برویم الابه ب اهش کردم تاز پدرم خوا ز ا امـ . یمآمـد  الابب
ـ   اراي ماریم، چون میترسیم، صداد هراسد دیگري نیز اي زیاچیزه  ارامـ  اکسی بشـنود و ی
چـون  . پرده گفـت  انهآود به نمیشدوختیم، گرچه  ار اپرده ه اول مادرست در روز . ببیند

ند، که مـن و  ال، کیفیت ورنگ مختلف اشکاي اراد نهاگاي جدارچه هار پایک مقد صالا
ـ  امـ  اي قیمتـی ر اشـی ایـن  ا. یمازده بخیه کج و کور به هم پیوند و  ار انهآبلی اقان اپدرم ب  اب
 انهـ آبـه   یـد دیگـر  اب ام اختفاپایان  ایم، که تابستیم و مصمم  اي برنجی به پنجره هامیخه

 . نزدیک نشویم
م و در از شـهر َزنـد  ایـک شـرکت    -24خزکایندگی ایک نم است ماه گی ریادر همس

ید در وقت غیـر رسـمی سـر    انب صوالا اینها. رندازي موقعیت داس یک موبل اپهلوي چپ م
 . عبور کنند ار هاز دیواممکن  اهازهم صداب مگرشند، ان بارشاک

 اسـرم  او شـدید اشتیم، گرچـه  اش بر حذر دا نهاي شبارفه هز سا ارگو ران ماهمچن ام
 .کند مصرف ایین رار بیشتر کودامجبور میکنیم، مقد ار وا اخورده و م

24 - Keg 
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ینـد،  است، روز سه شنبه بیار ان که قران دامیل فان فآمدقمندي شدید منتظر عال امن ب

ـ بهم خورده و شور و شعف بم اینجاکم در احنصورت سکوت آستم، چون در ا هـد  ان خوای
سـخت   ام و شـب مـر  ادر شـ  همـواره موشی در حقیقت چیزیسـت کـه   اسکوت و خ. آمد

سـپري کنـد،    ام اب اشب ر ان ماز کمک کنندگاکه کسی  ار مراین امن  وزد احت میساران
شـپزي کـرده   آنیم خود امیتو ان بد هم نیست، چون ماچند اینجادر  .نیمارزش میدا اخیلی ب
 . بدهیمدیو گوش ایین به راو در پ
ـ  امـ ! د کمـک کردنـد  ازی اران بپ فوسکویل مان و میپ و همچناي کلیماقا کنـون   ات

 ایمـ التی هنـوز بر ایم ومن فکر میکنم کـه چنـین حـ   اخورده س و گیالش، توت زمینی ارو
لبته حـق  ا. زیچه بخریمانیم بان میتواریم و همچناب دالعه کتاي مطابر ام. خسته کن نیست

هسـته بگـردیم و صـحبت کنـیم،     آیـد  اوه ببرعال. ریماند ایرون ربه ب پنجرهز ا ه کردنانگ
مجبور بودیم، هسته  ام. د بودازی ار مادیروز ک. بشنود اراي ماید کسی صدایین نباچون در پ

ـ آ. وریماي دفتر در بیابر الو رالوبآبزرگ ) کریت(ي دو سبد اه ز اسـت  اي کـوگلر میخو اق
 ادر همین لحظه مـر . زیماکتب میس قفسه الو مالوبآي اي کریتهازچوبها. زداکنسرو بس انهآ

  .زد اکسی صد
 .تا نها

ت ت 28ریخ اب شده اضا( 1942مبراسپ  )ستافه 
تن رحق  اکه م نیا شتر  ،شتاهیم داهی نخواهیچگ ابیرون رف ـ  انـر آ ین کهاز ابی ه ب

ـ  ار اکه م یناتصور  زا حت میکند واران اکسی بگویم، مر ت ـ  کـرده   راگرف ن اراو تیـر ب
ته ا. رماحشت د، وشویم   .ستا كاهولن ياین یک دورنمالب
 

1942يجوال 12یکشنبه   
 

ـ آ ان بودند، زیـر اخیلی مهرب برابرمهمه در ه پیش ایک م مروزا ادقیق  ـ ن لروز اروز سـ
س احسـ ارگو ادرم و ماگذشت هر روزمتیقن میشوم، که نسبت به م امن ب مگر؛ بود تولدم

نم، ا، ولـی میـد  ندز من تمجید میکرداهمه کس  رکردم،اد کامن زی مروزا. نگی میکنمابیگ
 .و نکوهشم میکنندره مینشینند از پنج دقیقه دوبا پس
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طـور  . رگو ببینـد انسبت به من و م ار انهآوت برخورد اضح تفاند، بطور وان میتوانسا 
ـ ام. شتیمام روز برق ندان تمآنده، که بعلت اشکست اروي برقی رارگو جانمونه م ن ادرم بزب

سـیم  کـه  نستی اورنه میدري ادت ندار عامعلوم میشود که بک، رگوابین م": یگفتنی مالمآ
 ابـه همینجـ   لهامسـ رگو چیزي گنگ گفـت و  ام. "کت کشیداز سا ینطوراید انب ارو راج
 . فتای نایاپ

ویسـی  نزاب درماري مـ از لست خریدا ار اهستم، بعضی چیزامیخو شتاچ زا پسمروز ا
 لفتشابـه مخـ  مگـر  ر کمـک شـدم،   اسـت ازش خواد، راب داو خـط خیلی خراکنم، چون 

ر همـهء  این کالبته در ا. دیدم هوشداره وخته شدازهم مقصر شنانتیجه بدره، جه گردیدامو
 . خله نموداده مدانواخ

 همه انهآ. درك میکنم اراشکآخر بطور اواین امن در  اینرام و آیجور نمی  انهآ امن ب 
ر تـن  اچه امیگویند، که م آنان ابعض. شماب اهم تنهامن میخو اکثراند، که اتی اساحسان اچن

ریـم؛ در  امـل د اهنگی کاهم و همـ اتفـ  امـ  اینکه گویاهمیشه چقدر مسرور و مشعوفیم و 
 .درك میکنند اینرانیز  انهآشته واند الیکه من چنین تصور راح

و  درمادسـت مـ   لـه آ بیشـتر و نیـز  اولی . تم پی میبرداساحساهی به اهگافقط پدرم گ 
قصـه میکننـد، کـه     اهـ  نـه انـزد بیگ  انهآنم، تحمل کنم، که انمیتومن بویژه . گو میشودرام

چه تبصره میکننـد،  تمور گربه ام رهادر ب حتی آنانزیرك هستم؛  او یمن گریستم چگونه 
ـ  انـر آشـب  حظـه و هـر   من هر ل. ستاس اسین موضوع خیلی حالیکه ادر ح ـ ابی ورم؛ اد می

م اریکـه مـن بـه گربـه     اب هـر . ش فکر میکـنم اره اب من درچه حدي  اند، تاهیچکس نمید
ر دوسـتش  ابسـی  ر عزیز و محبوب بـوده و اچه بسیتمور. ري میشوندایم جاشکها ندیشم،امی
ـ  اورانم ازم، که چگونه بتـو ام میسادر مخیله  ار ییامه هارم؛ هرروز برناد ره بدسـت  ادوب
 اینست، کـه مـ  اقعیت او مگر میکنم،فی البان خیاوالذت فر ان همیشه بم بارهین ادر . ورمآ
و شـت  اهیم دانخو احق بیرون رفتن ر هیاهیچگ ام. نیمابم اید، در همینجاجنگ ب پایان ات
 اقآکوگلر،  ياقآي فوسکویل، اقآن، بپ فوسکویل، انی چون میپ، شوهرش یانافقط مهم ام

ري اکـ  امـر ر ایـن  انـد، چـون   انمیم اهی نزد مـ الذکر هیچگاخیرالبته اکه (ن انم کلیماو خ
 .شیماشته بانیم دامیتو) ند؛اك میداخطرن
  )ستافه شده اضا( 1942مبر اسپت 
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ینکـه  ابکلـی درك میکنـد ومـن روزي بـدون      او مـر ا. ستان انم همیشه مهرباپدرج

میگوینـد کـه    مگر. هم کردامل صحبت خواحت کاو بصرا از کنم، باغآبه گریه  امستقیم
د، اهم دامـه خـو  ادا بـدون وقفـه   من به نوشتنِ. شدام نیز مربوط میبابه رشد سنی  گریه ینا

 تحریـر  ام رهای اندیشه و پندارها کنون من فقط ات. هد بوداري خسته کن خواگرچه که ک
، هنـوز  خـوانش گرفتـه شـود   ینـده ب آلبی کـه در  ان جـ اسـت امر به یک داین ام، ولی ارده ک
و بیشـتر متوجـه    رفته تم طفرهاسـاحساز اهم کوشید، اه خوآیندمن در  .ستامــیده انجانی
 .شماب اقعیتهاو

 
1942گستا 14جمعه   

 !یتی عزیزگ
یی ان دگرگونیهاقعیت چندادر و مگرموشی سپرده بودم؛ افر هبه بوت ام من تراه تمایکم

 . آمد اي نزد مجوال 13ن بروز ان دامیل فاف. یت مینوشتماکه هرروز براند بوقوع نپیوسته 
ز ا انیهـ امآلکـه   انجآز ا مگر، آمدهند اي خوجوال 14بروز  انهآفکر میکردیم، که  ام

ورده آبـه سـتوه    اریه هـ احضـ او  امه هادن جلب نافرست اب انبوه مردم راي جوال 16 ات 13
 .نترایکروز پس امنیتی یک روز پیشتر بکوچند، تایل تصمیم گرفتند، به دال انهآبودند، 
ـ  ، ک)میخوردیم نهاهنوز صبح او م( عت نه ونیم صبح بوداس  اهران کـه ظـ  ان داه پتـر ف

نی ار چنـد انتظـ از حضـورش  ا و له مینمـود، اسـ  16ز اغري، شرمندو که کمتر یک پسر ال
بـود،   ورآخنـده   اي مـ ابـر . ندآمدعت پستر ان نیم سان دانم فاو خ اقآ. آمد ،شتان دانمیتو

ـ (شی ایش یک ظرف کاههرتن کالانم در کاوقتی متوجه شدیم، خ جـت  اي حابـر  ار) تاپ
 . ستاورده ا شا نهاشب

ن آگفتـه و   اینـر انم اخ -".نمیکنم شمارآس احساهی امن هیچگشبانه ت ابدون پ" -
ـ آ. شتار گیرد، در زیر تختش گذابتی قراثي ابه نخستین چیزیکه در جانیز بمث اظرف ر  اق

ول اروز  در امـ . شتادر زیر بغل د ایخوري راچ تیاق یک میز  مگرورده بود، انی اتش راپ
بدون تردید معتقد شدیم، که بـه یـک    اهفت مز سه روز هراپس و وردیم خ اغذ ییایکج

 . ریماده بزرگ تعلق دانواخ
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ـ  از ماشتند، چون یکهفته پس ادي داي زیان گفتنیهان دامیل فاي فاعضا دي اي عـ ادر دنی
قـع  اي گولدشـمیت چـه و  اقآو  ام نهاخ انیم که باز جمله مهم بود، بدا ایمابر. زیسته بودند

 . ستاشده 
ز مـن  اي گولدشمیت زنـگ زده و اقآصبح  9عت اروز دوشنبه س":ن گفتان داي فاقا 

دیدم، که خیلـی   اده و گولدشمیت رافتاه ابر بیدرنگمن . ر نزدش بروماهش کرد، یکباخو
ن آنـک نوشـته بـود و نظـر بـه      امیل فراد، که فان دابمن نش امه راو یک نا. مضطرب بود

و ا. آمـد لی این مطلب به نظرم خیلـی عـ  ار میشد؛ که اگذاو ایه هاید به همسان باپشک ش
 ار انهآگشته، کمی  ار اقهاتام اتم ار گیرد، ماشی وتفتیش قرمورد تال نهاشت، که خاترس د

 اشـت ر اددای هبچـ امن در روي میز تحریر یک کت ادفعت. ك کردیماپ امنظم کرده و میز ر
نسـتم، کـه   اگرچه مـن مید  .ستریخت درج شده بودادرس در شهر مآن یک آدیدم، که در 

غذ بدبختی این کاهش کردم، اي گولدشمیت خواآقز اشته، اگذ اج اعمد ادرس رآین انم اخ
پدیـد  از نانمود میکردم، کـه  ان واین مدت من چنام ادر تم. تش بزندآ درنگبدون  اور رآ

دیدم، یک نظر به فکرم خطـور کـرد    اغذك راوقتی ک مگر. نماهیچ چیزي نمید اشدن شم
مـن  . ن میکنـد ابی ادرس چه مفهومی رآین است، الب اج":ي گولدشمیت گفتم اقامن به  و

 اهراو ظـ اه بود، آمد الیرتبه به دفتر مافسر عال پیش یک انیم س رم، در حدوداد داخوب بی
ـ او حاص انی و خات بحرالایش گفته بود، درحانک بوده و براي فراقآیک دوست  ه ضر ب

من فکر میکـنم، کـه   . شدامیبستریخت اکن شهر ماس اقعاین شخص واو . هد بوداکمک خو
. ل دهـد انتقابه سویس  انجآز ابه نحوي به بلژیک و انک راي فراقآده بود، افسر قول داین ا

ز شـهر  ا لبتـه ا. ینـد بگوییـد  انک بیامیل فراغ فانی که به سرابه دوست این مطلب راهم  اشم
نند؛ چون من نیز بـه نوبـه   امید اینران اتکثر دوسام ببرید، گرچه ازم نیست، نستریخت الام

 ".ماگون شنیده اق گونرز طُا ار ین موضوعاخود 
ـ ان داي فاقآوقتی  فته واخیلی مضحک ی ار نهافساین ا ام ن گفـت بـه   ادوسـت  هران در ب
ـ از نامیـل  ایـک ف  او گفت که گویاوه بر عال. نی خندیدیمانسا تخیل نیروي میرویـد  « هحی

هد امیکرد که ش پافشارينم طور جدي ایسکل دیده و یک خار باوس ارار ماهر چه »ینپال
 . ستامی بوده ابه یک موتر نظ ار کردن ماسو

 .تا نها
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1942 گستا 21جمعه    

 !ی محبوبمگیت
ي کوگلر بهتـر  اقآبه نظر . ستاقعی مبدل شده اه واگپناهکنون به یک ا ام اختفامحل 

جسـتجوي   نـه اکنون بـه به اچون (دد؛ گر ابجاج اورودي م هزاري در دروالمایک  است، تا
ري المـ ایـن  البتـه  ا). ر میگیرنـد اشی و کنترول قـر مورد تال اه نهان شده، خاي پنهایسکلهاب

ـ آ. هـد شـد  از وبسـته خو ازه بانند دروان ماهد بود، که همزمامتحرك خو ي فوسـکویل  اق
در مخفی شـده   در مورد هفت افوسکویل ر ياقآ ام(د، ام دانجا رامنظور  زم بدینري الانج

 ).میشود پنداشته اي مار خوبی براکنون مددگا ینز هماو ا ده بودیمار دان قراجری

ید خیز ان بآز اخم نموده و پس  ار ید خودایین برویم، نخست باید به پاکنون با اگر ما
م خـم  ا؛ چـون هنگـ  هد بـود اخوکرده  آماس انی همه ماز گذشت سه روز پیشاپس بزنیم، 

طر کمتـر  انتر یک فکر خوب کرد و بخاپتر پس. یممیکنف دار پست تصابه دیو اشدن حتم
ـ آکـرد؛ ببینـیم   نصب  انجآرد، در ان پنبه دآ درونکه  ایی ر پارچهختن خطر اس ر اینکـ ا ای

 !هد کرداکمکی خو
 .رمات میپندتعطیال امبر راخیر سپتا اتچون رم، اقه ندن عالاموزش چندآکنون به امن 

 اید نخسـت کتـب درسـی ر   اب انصورت مآدرس بدهد، در  ار امن آز اهد، پس اپدرم میخو
 . تهیه کنیم

مروز پتـر  ان رخ نمیدهد، آنی در اچند گونیدگرخت بوده و ایکنو ازندگی م اینجادر 
ن اکـ ان و من کمان داي فاقآ. ده نیستالعاد فوق ام رویداینکه کدا مگرشست،  ایش راموه

ین او  برخورد میکند کودكیک  نندامن م ابنند گذشته ادرم مال هستیم و ماهم در جداب
ـ عال پتر هنوز مورد .حدي خوب پیش میروند امور تابقیه . بل پذیرش نیستایم قامر برا  هق

 . من نیست
هی کمی اهگاگ يو. ستابیده ام روز در بسترش خواتم ست، کهادلگیر ن ایک جوو ا

ـ  ادرم امـ ! بلهیاچه  .ب پینکی میروداح به خوصطالابه  سپسري کرده و انج زهم امـروز ب
یکـدیگر   برابـر در  درسـت و اي مـن و  اشتهادنظر و برط اقن. شتانگیز داغم  هیک موعظ

نیتش فقط پنج دقیقه ایم قهر هم شود، عصبالاب اگر حتی. ستازنین اپدرم ن مگر. رندار دارق
 .م میکندادو
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ت انامکاز اهیم امیخو دشواریهاینهمه اوجود  اب است، ولی ماخیلی گرم ادر بیرون هو 
ـ  اق زیر شیرواتابه من نکه اچنعظمی بکنیم، ا هءداستفاشته ادستد ی تانی رفته وروي تخـت ق

 .بیدماخو
 .تا نها

 )ستافه شده اضا( 1942مبر اسپت 21
م ارآپلوسـی میکنـد، ولـی مـن     از من تمجید و چاخر خیلی اواین ان در ان داي فاقآ

شالعملی ابوده هیچ عکس   .ن نمیدهماز خود ن
 

1942 مبراسپت 2رشنبه اچه  
 !یتی عزیزگ
لتی کـه  اهد چنین یک حـ اهی شاشتند، من هیچگاي شدیدي دان دعوان دانم فاوخ اآق 
 ده که حتـی افتاي ایک موضوع پیش پ منهآدلیل . ماجره کنند، نبوده ادرم مشاپدر و م مثال

دلـش و   ارتیب هرکس رتبهر. ن بنویسم، بودآدر مورد  ایک صفحه ر ارد، تاند انرآرزش ا
 !شاسلیقه 
کسـی بـه    مگر. ستابل تحمل ارد غیر قار داقر انهآ میاني پتر که در امر براین البته ا 

حت شده بود، کـه  اران ناو چنادیروز . ستاو تنبل  نهازدار ناو بسیا او توجه نمیکند؛ زیرا
ـ   ا مگـر . ییده بوداز سرخی به کبودي گرانش احتی رنگ زب نطوریکـه  ادر همایـن پدیـده ن

ل پیچیـده  ایک ش اب اقآمروز ا. پدید شدانیز ن بیدرنگنگونه اه بود، همآمدسرعت پدید اب
. سـت اخوب ش اي گردن ورم کرده ال ذبر و ضخیم براین شالبته ا. هر شدابدور گردنش ظ

یش او ششـه  ایی در قلب، گرده هـ انی در پشتش و تکلیفهاگهاي ناهز دردا اي ماقآوه برعال
ب اینگونـه خطـ  ایـد  اب کـه  اینرا! (ريپندار اب به خود بیماد مصیک فر. ردایت دانیز شک
  .)؟نهکرد، 
ر ابـط منفـی بیشـم   این روایل دال. ن خوب نیستان نیز چندان دانم فادرم و خام هنامی

ـ ابر انـر آیک نمونـه کوچـک   . ندا ـ ات میتـو ی ري مشـترك  المـ از انم اخـ . زگو کـنم انم ب
و تصـور  البته ا. شتاگذ ار دانهو فقط سه شته ادبر ایش رایی هام رویجاتم اي مابهارختخو

مـن تصـور    مگـر . سـت اده استفابل اق) هاپنهانگ(میل اف هي همادرم براس ماجنامیکند، که 
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وه بـر  عـال . قع شـود اهد مورد پسندش واکند، نخوبو ا اب ار درم عین برخورداگر مامیکنم، 
 وا. ستانی اعصب امش توسط ا) ظروف(خـوري از سرویس غذاده استفانم در مورد اخ اینها

لیکـه  ادر ح .یـم اشته ابرد ادر کج اي خودرابهاو بشق اظرفه اند، ماش میکند، بدهمیشه تال
ـ ادر  ارتنهـ اچون همه ظروف در ک! رندار داش قرادر دو قدمی  انهآحدس نمیزند، که  ق ات

 انهآیم، شامخفی ب اوقتی م ات. داستن اوپکیتاتی شرکت اد تبلیغامونبوه ان امیدر نی ازیر شیرو
ـ  اکـ امن کم! اریست، بجاین کاهند بود و ابل دسترسی خواغیر ق نچـه  اچن. ر هسـتم ان بـد بی

 . رچه شدندارچه پاختم، که شکسته و پاندا اسه سوپخوري رادیروز سه ک
ظرفی بود، که هنـوز   نهاین یگا ؟ستاکجخر هوشَت اه، آ": د زدانیت فریاعصب انم باخ

 ".نده بوداقیمایم بابر
وري آنـدي بطـور شـرم    لانم بـه ه ادو خـ  اینجانی، که در اید بداب این مطلب رایتی، گ 

ر اوایـن کلمـه سـز   ات نمیکنم، چیزي بگویم، چون أن که جرایاقآدر مورد . (سخن میزنند
هی از خنـده گـرده درد خـو   انوي، ر بشایکب ار انهآ ياه ییاوه سرایگر ا.) هد بودان نخوانآ

ـ . سودي ندارد انهکردن آ حصالامیکنیم، چون ن نانآن توجهی به اچند ام مگر. شد ین ابرابن
یـت  ابر ار انهـ آصـلی  اي ان مینویسم، گفته هـ ان دانم فادرم و خامره ایت در باوقتی من بر

 .هم کرداتحریر خو انرالب شالندي مطاضح هان واننوشته بلکه بزب
شـتیم؛  اد خت و مسکوت خویشاکی در زندگی یکنوشکست کوچ اینجادر  پیش هفته

نی، کـه  ابـد  خـوب  یـد اتـو ب . ن نزد پتر بودازن هرادر ب باین قضیه یک جلد کتامل اه عک
یـن  ا مگـر ننـد،  اننـد، بخو اورد، میتوآمـی   ایمـ ان براي کلیماقآکه  ایی رابهارگو و پتر کتام

عث تحریک حــس  امر باین ا.شتندانزد خود نگهد ان مالابزرگس ان رامور زنا هویژ بِاکت
ـ  اشـتن  ان نگهداپنهـ  دلیلند، چه چیزي ممنوع است بداووي پتر شده، میخاکنجک ب ایـن کت
 ؟ است
یین مشغول پرگویی بود، زیر زده ادر پ ويمیکه ادرش هنگاز ما اب راین کتا پنهانیو ا

می سپري شده و ارآر دو روز به این کا. نی رفتاق زیر شیرواتاه به آمدغنیمت بدست  او ب
می نـزد؛  اقـد اریست، دست بـه  او مشغول چه کانست الیکه خوب میدان در حان دانم فاخ
 اب راو کت نی شداخیلی عصب لهأمسین از او ا. کشف کرد ان مو ضوع ران داي فاقآینکه ا ات

ـ افته و جلو حس کنجکاتمه یاخ ار به همینجاو فکر کرد، که کا. نمود ضبط  اوي پسرش ب
در  صـال او  صت بودکه پتر در جستجوي فر لیاح در. ستاگرفته شده  نهاراین عمل هوشیا

 . ه بودمداند، تغییري نیابخو اب راین کتار دیگر الش که یکباخی
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ب این کتادرم ام. سته بوداخو اده نظرش رارخد هدرم در مورد قضیاز مانم اخ برعالوه 
ـ  مگرشت؛ اب خوبی نمی پندارگو کتاي مابر ار . شـت ان نظـر بـد ند  آ هرابصورت کل در ب
 :یش گفتادرم برام

ینکه انخست ! نان دانم فارد، خارگو و پتر وجود داوت بزرگ بین ماتف یک اینجا"-
 ي جديابهارگو کتاینکه مادوم . ندان از پسرارسیده تر  است و دخترهارگو یک دختر ام

ینکـه  اسـوم  . شـند ایـش ممنـوع ب ایی نیست، که براو در جستجوي چیزه ندهاخو ادي رازی
 ".ستانده ال در لیسه درس خوار ساچه ست، چونار تر افته تر و هوشیارگو رشد یام

ن الابزرگس ي ویژهابهاندن کتازهم فکر میکند، خواب مگرفقت کرد، ان موان دانم فاخ 
 . ردانعی ندام صوالان اناتوسط جو

ی که هیچکس متوجـه  هنگامو  ،ده کرداستفاه آمدن ابمی تانامکاز ان پتر این میادر  
تـر  دف میـل در ام فانیکـه تمـ  ام زماهفت ونیم شـ عت اس. ب نبود، دست به عمل زداکت و وا

ـ  اش رازهم گنجینـه  او با دند،ادیو گوش میدامدیریت به ر ـ اخـود گرفتـه بـه     اب ق زیـر  ات
 . نی رفتاشیرو
 اینـر او ان مهیج بود، که اب چناکت مگر، آمدره بزیر میاید دوباعت هشت ونیم باو بسا

ـ اخـل  اکـه پـدرش در د   یین میشد، دیداپ از زینه هانیکه اموش کرد، و زمافر . شـد اق میبات
 ه، یک سیلی، یـک حرکـت سـریع و   ایک ضربه کوت. ستاقع شد، هویداچه و پسانینکه ا

 . نی رفتاق زیر شیرواتاره به اد و پتر دوبافتاب بروي میز اخره کتالاتند و ب
ـ  . نـد آمددور هم  اطر صرف غذابخ اقآنم و انیکه خازم اچنین بود وضع ت   الاپتـر در ب

ـ  اب ام. ید به بستر میرفتاب خوراكبدون  وين نبود، انگر او ياهیچکس برند، ام م الذت ت
همـه   امـ . شـنیدیم  اننـد ر اق مشپالایی اصد ناگهانو صحبت بودیم، که  امشغول صرف غذ

 .دیگر خیره شدیم سويز ترس یکی بارنگ پریده  ياچهره ه اشته و باگذ ار اشقهاق
ـ " :میزد اري صدادودرو بخ هاز را، که شنیدیم اي پتر راصد الحظه من ادر هم ن کـه  م

ل انکـه دسـتم  ایش بلنـد شـده خیـز زد، چن   از جان ان داف آقاي ".یمآیین نمی اصورت پ بهر
 . فتیداق اتاکف  یش براغذ

دیگـر مـن   ": زدمـی  چیـغ  بـود ، فروختـه  ا تـش آز خشم مثل اش اچهره  هلیکادرحو ا
 ."رماحوصله ند
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ـ اهم به اب انهآو گرفت و ازوي ابز اقب منفی از عواس اهر اپدرم ب  نی اق زیـر شـیرو  ات
ـ اهاوپ اکوبیدن دسته و داومت زیاز مقا پسپتر . رفتند ـ اخره بـه  الایش ب قش بـرده شـده،   ات
 . دیمامه دادابه خوردن  اش بسته شد و مازه ادرو

موضـع   مگر. رداش نگهدپسرکي ابر ار اغذ ان باست، یک تکه نان میخوان دانم فاخ 
 ".بدانی بخواق زیر شیرواتاید در اهد، بامعذرت نخو اقعاو واگر ا": پذیر بودایر نتغی اقآ

ر اصـر اهمـه  . نسـتیم افی داک سرزنش ت خودابذ ار ادن غذاض کرده و نداعتراهمه  ام
نیم، بـه طبیـب   اچگونـه میتـو   انصـورت مـ  آبخـورد، در   اسـرم  الان بآپتر در  گراشتند، اد

 .کنیم ادسترسی پید
یـن  ان دیگر در ان داي فاقآ. ندانی ماق زیر شیرواتازهم در ا، و بستاپتر معذرت نخو 

ـ ان کرد، که بستر خواطر نشاخ صبح مگرخله نکرد؛ ار مداک ر اده قـر اسـتف ار مـورد  ب پت
ـ  ناق زیـر شـیرو  اتازهم به اعت هفت صبح که وي بابه س. گرفته بود ت اکلمـ  ای میرفـت، ب

ي خشـم  اسه روز چهـره هـ   ام. میکرد یین دعوتابه پ ار واجه شد، که اموپدرم  هنادوست
 . دي برگشتالت عاشتیم، ولی همه چیز بخیر گذشته و ضع بحالود و گرفته دا

 .تا نها
 

 
  1942 مبراسپت 21دوشنبه 

 !نایتی جگ
نم یـک  اي تخت دیوالادر ب :یت نقل میکنمابر ار پنهانگاهمروز من یک خبر عمومی ا
. روشنش کـنم کشیدن یک رشته  ایک بخت وشلاندادر صورت  اغک نصب گردیده تاچر

 . ستاز اب نیمه روز شب و اکلکین م هضرورت نیست، چون پرد اکنونر این کابه  مگر
ي ابـر ) شـده  كال(رِاد رنگ چوبیِ ري بدرد بخورِالمان یک ان دامیل فاف نهابخش مرد

ـ این جنس عا. نداه ندالی پوشاج اب انرآترمیم و روي  ار اهکیاخورري ادنگه نـون در  ک الی ت
 ردترسـ  اهـو  انجـ آفت، چـون در ال یانتقانی اقک زیر شیرواتابه  پسانتر مگرق پتر بود، اتا
مشـوره  ) پتـر (و امن به . ستافسه نصب شده یک ق اینجادر  اکنونري الماین اي ابج. ستا
ن یـک  آبـل  ار مقاشته و در دیوایک سرمیزي قشنگ گذ اب ایک میز ر انجآدم، که در اد
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 اید؛ گر چـه مـن شخصـ   آن الب بمیاج هبدینوسیله یک گوش اکند، ت نصب اري گک رالما
 .بمابخو انجآهم بود، در اضر نخوابهیچ قیمتی ح

 خود ياگوییهپرسخ اپ همانند گذشتهمن . ستان خیلی زننده و خسته کن ان دانم فاخ 
ز ابکنون انم محترم اخ. رمات توجه ندین حمالاولی من به . فت میکنمادر ی ایی هالاز با ار

 از غـذ ار کمی اگر مقدا. نشوید ار اکه دیگر دیگه به سرش زده ناگهانو  شده زير چیادچ
ییکـه  انجآز او . رد، بگندداشته، میگذادر یک ظرف شیشه یی نگذ انرآو اند، ادر دیگ بم

 رگوامـ  ،هآ": یش میگویـد او براند، اقی میماب دیگ ديار زیارگو مقداي مادر طول روز بر
 "!ستاد ارت زیاچقدر کن اج رگوام، ناج

ل اق سـری امـن مشـت  . وردآ می ار نادختر هب ویژان هفته چند کتان در جریاي کلیماقآ
"ر هیولدلد ران مار سیسی فاثآم اتم .هستم "هوپ تپر از ن ابستات"ب اکت. میپسندم ارکسف

ن آ میـز آطنز ياصـحنه هـ  م و هنـوز هـم بـه    انـده  ار خوار باکنون چهات ار شا "دیوانگی
 . ندممیخ

ـ  هماشجره ن همشغول تهی اکنونمن و پدرم   انـر شـالوده آ ، کـه  سـتیم امیلش اپنج عضو ف
ـ  . شـیم موزآمشـغول درس و   اوه مـ برعال. و تشکیل میدهدات ایاحک ـ  امـن زی  نادتر بـه زب
، مگـر . رمافظـه میسـپ  ابـه ح  انـر آعـده  ابیق وهـر روز پـنج کلمـه   . وي توجه میکنمنسافر

 . موش میکنمافر اي مکتبم راموخته هآري اهسته بسـیآ هستهآ ید بگویم، کهاب شوربختانه
بعضـی   اخـر مـ  اوایـن  ادر . سـت از کـرده  اغآد ازی هاکرا اب اش رانگلیسی اپتر مضمون 

ـ  بچـه، پنسـل  اد کتار زیامقد وردیم،آبدست  اري درسی ابهاکت ز امـن   ار و برچسـپ  ك اپ
 .ماورده اخود  اب نهاخ

ـ ر دراسـت اخو) زي پـدرم از نام نان( پیم  ـ  ز دا اینـر امـن  . سـت  لنـدي ان هاس زب ز ایـر ب
مین دیگـر کمـک   او مضـ  نسـوي ادر قسمت فر او مراهم که امیخو بالاستم، ولی متقامیخو
 . ستابل تصور الندي میگوید، غیر قان هاو در زباحی که افتضا مگر. کند

ـ اشـهز  اگوش میدهم، در همین روزهـ  "نیهاوراي اصد"دیوي اهی به رامن گ  رداده برن
 اینجـ ار د مگـر  .هنـد شـد  احب فرزندي خواص انهآه جنوري او در ما بگفته. ردصحبت ک

 . ستما 25اورانیه راداکسی درك نمیکند، من چقدر هو

- ) مترجم(اورانیه به معنی نارنجی نام دودمان شاهی هالند است - 25
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سـخت   یشافـرد  پـس  م،دان گردید، که هنوز هـم بیسـو  انشطر اچند شب پیش بمن خ
رده اچهـ  دهم، که دیگر من یـک دختـرك  ن اهم نشامیخو ستیابرچون . ز نمودماغآر ابک
موضوع  اي ماوه در گفت و گوهبرعال. ول مکتب متوسطه نیستمال اس لهانزده ساپ اه ویلاس
و  انمهـ ان، خایاقا"ب اکنون کتادرم ام. آمدن ا، بمیلعه کنماب مطاید کتاینکه من دیگر نبا

نـد  ارگو میتوامـ  مگـر (رم، اند اب راین کتا خوانشلبته من حق اند، امیخو ار "ناراخدمتگ
ـ  اوه مـ برعال .شم رشد کنمهواهر بانند خواید مانخست بگام در  ، من!)ندابخو انرآ  رهادر ب

ز ا ات مغلـق ر ایـن کلمـ  ا( و فیزیولـوژي ) یکولوژياس(سی انشنام به فلسفه، رواقه گی بیعال
چیـزي   انهـ آز امن  براستینیز بحث نمودیم؛ که !) ما فتهالندي کونین در یات هافرهنگ لغ

ر اهراسـب قعیـت  این واکنون من به ا! شوم الاز حاذکی تر کمی  یندهآل اید در سانم، شانمید
زه اجـ ایم ادرم بـر پ. رماتنه د الاز و دو باهن درایرپن یک ام زمستاي تمام، که براپی برده 

ـ اکت برایک ج) پشم گوسفند(ز هون اده، که اد یـن پشـم کیفیـت خـوب     ابتـه  لا. فمایم بب
ـ اگون مقداص گوناشخانزد  ام. شدامیب از سرمامهم جلوگیري  مگررد، اند ك اد پوشـ ار زی
م نهآ. وریمآنیم، بدست از جنگ میتوافقط پس  ار انهآ نهاشوربخت مگریم، اشته انت گذاما

 . شنداکه هنوز موجود ب در صورتی
 او شخصـ ا، بنویسـم ستم ان میخوان دانم فاکه من در مورد خیی لحظه ن است در همدر

 .بستم ابسرعت دفترم ر ن آبراوبن هر شداظ
 
 "م؟زانداه بیاه کوتایک نگدفترت به رم امن حق ند ایآ، نهاي، ا " -
 ".نمانه، خ " -
 "؟ار شخرآ خوب فقط صفحه " -
 ".نماخن دهم، انم نشاهم نمیتو اخر رآ هصفح، خیر نه " -

ـ نش انش اخر دفترم رآ من میترسیدم، صحفه و ادهم، چـون درسـت درهمـین صـفحه     ب
هر روز چیـزي   اینجاید بگویم، که در اخره بالاو ب. ستامنفی ترسیم شده  یک فرد هبابمث

 .رماند ارها نآنوشتن  تنبل و خسته حوصله ، که منِروي میدهد
 .تا نها
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1942مبراسپت 25جمعه   

 !یتی عزیزگ
 آم ابقه بنایک دوست س پدرم 
یی از قـدرت ضـعیف شـنو   اشته، ال عمر داسو پنج د ارد، که در حدود هفتاي دریهر داق

ل اکه، بیست وهفـت سـ   اشد، که در پهلوي خود زنی رار میبابیمو  ناتوانبوده، ر ابرخورد
ـ اهـ او پ ابوده ولی دسـته  فرودستوي نیز  شد واو میباز ا نتراجو نگشـتر و زیـور   از ار ي پ

ـ آین ا. رداد پیوسترا ، شتهاد) گذشته نیکي انهاز دورانده ام ابج(صلی و بدل ا ي دریهـر  اق
ـ   افرشته و ز حوصلها ست و مناپدرم شده  يابر دياي زیاعث درد سرهاب ي ار پـدرم کـه پ

 نهاهنوز در خ اکه م زماننآ درمام. ین مردك گوش میدهد، درحیرتما ياتیلفون به حرفه
روشـن   افون رامـ ین مـرد زنـگ زد، گر  انیکه اد، که هر زماخود بودیم، به پدرم مشوره د

ـ آنـه،  "و  "ي دریهـر اقآبلی "کن، که در ظرف سه دقیقه ـ  "ریهـر ي داق یـن  اد، چـون  بگوی
 .نمی فهمد اي پدرم راسخهامرد بهر صورت پپیر

ـ آز اي دریهر به دفتر زنـگ زد، و  اقآمروز ا و سـر  ار بـه  ا، یکبـ سـت اي کـوگلر خو اق
ز رفـتن  ازنگ زده  میپ .بفرستد است میپ راشت برود ومیخواقه ندي کوگلر عالاقا.بزند

ـ  میـپ  چون مگرد، ر زنگ زان سه باز انم دریهر پس اخ. ستامعذرت خو م ادر تمـ  اگوی
و هـم در  ) دردفتـر (یین اپ. تقلید کند اپ ري بِا، صدشت، مجبور بوداز ظهر حضور ندا پس

گویـد،  یـد، بـپ می  آدر  اتیلفون بصد اناحیاگر ا الان بود و حادر جریز خنده، اموجی  الاب
ـ   اغآن از هماو در نتیجه  ".ستانم دریهر این خا" غیـر   هیـک شـیو   از میـپ خندیـده و ب

نند این چنین پدیده فرحبخش مابلی، بلی، . بل گپ میزنداطرف مق ابلند ب هخند او ب معمول
 !رندادي دای شنان چه زندگایشان و سکرترهاین مدیرا. ستابی نظیر  ام دنیادر تم ادفتر م
در آنجا مـا کلچـه    .تا با آنها کمی گپ بزنم ن میروم،ان داف میلامن نزد فا بعضی شبه 

ـ ین کلچه در یک اطی ق( مربا دار را صرف میکنیم"نینفتالی" کـه  ري المـ اهنـی در  آ هجعب
  .)میدهد الین رابوي نفت بر اینا، بنشتار دا، قرلین بوداز نفتاپر

کرده بودم، کـه پتـر چنـدین     یادآوريیت امن بر. آمدن از پتر بمیاچندي پیش صحبت 
ـ آزمن میپرسند، اقدیمی  هبه شیو انهآ. نمی پسندم انرآمن  کهم دست زده یار به گونه هاب  ای

ـ مـن  . رداخیلی دوسـت د  او مراشم؛ چون اشته بادوست د انم پتر رامن نمیتو فکـر  خـود   اب
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مـن گفـتم، کـه پتـر کمـی       سـپس نی تصور کنی؟ امیتو "!ه، نهآ": و گفتم "!آه، آه ": کردم
 بیشـتر  هویژین او ست، التی او فردي خجا، میپندارمینکه او. ستاخشن  خشک برخورد و

 .رنداشرت ندان معادختر اد بانیست، که زیاپسر
 انهـ آنی امیـد . ستامبتکر  رابسی) نایاقآبخش (ه اگپنهانید بگویم، که کمیسیون امن ب 

ن غیر رسمی او نگهب اي، دوست مام اوپتیکاشرکت  هینداي بروکس نماقافکري کرده و به 
ر، یـک  ازه دانی یک مغـ اعنو امه رایک ن انهآ! نداده افرست ایک خبر در مورد م ال ماموا

ند، یـک  استه او خواز او یپ کرده ارِن تندفال سزیو حیهادر ن اوپکیتاتري غیر مستقیم مش
کـت پـدرم   ایـن پ ادر . یـد انم گسیل پیوستکت اره در پادوب ده واسخ داپ اسر بسته ر مهان
 پیوستکت اپ ره برسد،اند دوبیت زیالز والاکت این پاگر ا. هد نوشتاخو ادرس خود رآ

ن آلـت بـه زنـده بـودن وي کنـد، در      ورده شده و یک خط دستنویس پدرم که دالآبیرون 
 اعمـد  انهـ ا. نـد ابخو انـر آ ندامیتو ظني بروکس بدون سؤاقاینترتیب اب. دهد شاشته خواگذ

ده گی طور است و میشود، به سابه بلژیک نزدیک  انجاند، چون اب کرده انتخا اند رزیال
 .سفر حتمی نیستویزه  انجآ بهوه بر عال .عبور کردز مرز اق اچاق

ر اد به دلبدي دچـ ابیدن زیاو به دلیل خوا. زي کرداز یک مضحکه بام باپدرم دیروز ش
ي اپوشـه ایش پامـن بـر   ،یش خنـک میخوردنـد  اهاچون پ.شده و در بسترش بخود میپیچید

لت انحآدر. شتندار داقردر پهلوي بسترش  اپوشهاین پاز پنج دقیقه ا پس مگردم، اد ابم راخو
 ن روازارد، ارده، بـه روشـنی ضـرورت نـد    ف کـ ادر زیر لح افکر کردیم، چون سرش ر ام

ز تخـتش  اهسـته گـی   آر اسـی و به بار شد، این کاکه  نیازم مگر. موش کردیماخ اغ راچر
لـه  اخ ارگو راینکه پتـر مـ  ان گپ در مورد آز اپس . یک کُمیدي بود اقعاین وا .بیرون شد

: رسـید، کـه میگفـت    ابستر بگوش مـ  ز عمقاي پدرم اره صدایکب. ند، کشیده شدمیز اصد
 "!له ییاچه خآنهم "

بـل مـن، بـه    انتر میشود، ولی نه در مقان مهرباگذشت زم اموسوم به موشی ب اپشک م
 .میترسمن آز امن هنوز کمی  همین علت

 .تا نها
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1942مبراسپت 27یکشنبه   

 !یتی عزیزگ
به گریه  راستمن  شتم؛ که خیلی بد بود واد "جرهامش" حصطالادرم بام امروز من با

بخوبی درك  امر ست وان ابلم مهربادر مقهمیشه پدرم. نستم بکنماهیچ چیزي نمیتوه دافتا
م، ا نـه اننـد یـک بیگ  ایش همامن بر ،رماند ادرم راتی تحمل مالاه، من در چنین حآ. میکند

دي چگونـه  ایل عـ اکه نظـرم در مـورد مسـ    ند،او هنوز نمیدا. ن هستیآهد اکه تو خود ش
 !ستا

مور ار در ادستی"مابن ار واید اگفتم، که ب و من ده شدهانر کشادختر خدمتگ روي گپ 
جدي نگـرفتم   اینرامن . کردهد اتغییر خو لهامسین از جنگ اینکه پس اد کرد و ای "نهاخ

مـن   اینکه گویا میگویی و "پسان"ز او همیشه درم گفت، که تان لحظه ماو درست در هم
رم، البتـه مـن حـق د   ا. رداقعیت نداین موضوع وا ، کهیمامینم برخوردل ان بزرگسانند زنام
پـدرم  . جدي تلقـی کـرد   انراید ان مهمی نیست و نباین مطلب چندازم والی بساي خیاخهاک

 .رماند ار مهینهابدون وي من تحمل  ع میکند؛از من دفاکسیست که  نهایگ
 اییهالانند باهی ماهیچگ ام دهانواگرچه در خ. یستم خوب نا نهارگو میام ان باهمچن

 . یند نیستاي من خوشاین پدیده برا لاحبهر مگربوقوع نه پیوسته،  ابرخورد و دعو
درم از مـ ابهتـر   ارنم ادوسـت من . رندامن فرق د ادرم خیلی بارگو و ماج و طبیعت مامز

 . ستا ورآسف أین تاو . درك میکنم
بوده ج امزل و دمدمی ادم هردم خیآو ا. ستاقهر کرده ر اي چندمین بابرن ان دانم فاخ

درم هـر  افسـوس مـ  ا. ن میکندار پنهادر یک صندوق قفل د اش رایل شخصی اوسهرروز و 
 . سخ نمیدهداپنک افرمیل ال فاموا »ن نمودناپنه« اب ان ران دانم فاي خاشیا »مفقودي«

نیـز   ان ران شـ ان دوسـت اکه فرزند بل اخودر نافرزند ارند، که نه تنهادت داع ابعضیه 
و ا. ردارگو ضـرورت بـه پـرورش نـد    امـ . سـت انهآز ان یکـی  ان دانم فاکنند؛ که خ هتربی

ـ . ستار ان بوده و بخودي خود هوشیاخوب و مهرب اطبیعت ز ابـیش   کمبودهـاي  راولی من ب
درم اپدر و م. رد و بدل نمیشود هنگام غذا ت سختی کهاکلم راه بیشمچ. میکشم او راحد 

ز ابدر شده و ب ابله هاین مقاز انم، امن نمیتو انهآبدون . ع میکنندادف گرمی از من باهمیشه 
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به کـم حرفـی دعـوت     اتر مراطور متو انهآگرچه . خل شومابه معرکه د نهاز خونسرداب و
ـ این اشم، ولی به ابو فروتن  یمامخله نناهند، در هرچیز مدامیخوز من انموده   کنـون  امر ت

لـدینم،  اسـت و ابق خوامط اکه خودر( امیدم رارم چنین صبور نمیبود، گر پدا. مانشده  فایق
 . دماز دست میدا) زمار بساد مشکل هم نیست، عیاکه زی
ن آي ار کم گرفته و بجـ اید، مقداز یک سبزي که هیچ خوشم نمیامن  اسر میز غذگر ا
 نـه ازدان"یـن  ابـر  اند، در براونمیت نم محترمان و بویژه خان دامیل فاصرف کنم، ف الو راکچ
 :چیزي نگوید"گی

  "!بگیر ازین سبزیها، کمی نها " - 
ـ ": فه میکـنم اضاده و اسخ دامن پ". نماخ از شمانه، تشکر  " -  خـوش   الو ران کچـ م

 ".رماد
 -".ید، کمی دیگرهم بگیرز میگودر خودت نیام اینراست، امتی س سالاساسبزي  " - 

 .یید میکندات اري مراخله کرده و خودداینکه پدرم مدا ات. کید میکنداتاو 
 :فه میکنداضاه و آمدن انم به هیجانصورت خآدر 

ینکـه  ان پرورش میبیننـد،  اقل کودکاحد  انجآي، در آمدمی ام نهار به خایکب پس" - 
 نـه آدم، ازه نمیـد اجـ ا ار راینکاهی است، من هیچگا نهازداد نار زیابسی نها. پرورش نیست

 "...م میبودگر دخترا
ــ ا ـ  اتش رار کلمــاو همیشـه رگب . ز و خــتم میکنــداغــآ "گــر دختــرم میبـود ا نــهآ" اب

 . من دخترش نیستمو  چنین نیستکه  نهاخوشبخت
نم، یـک  از پرگـویی خـ  اره برگـردیم، دیـروز پـس    اگر به موضوع پرورش دوبا مگر

 :داسخ داسپس پدرم پ. شد چیره نهاي خاسکوت در فض
موخته، که آینقدر اقل ار بوده؛ حد از تربیت خوب برخوردا هنآمن فکر میکنم،  " - 
میشـود، بـرعکس مـن     انچـه مربـوط بـه سـبزیه    آ. سخ ندهداپ انی شمیح طوالابر نصادر بر
 "!ستان اجت به بیاست، چه حان انم بگویم، چیزیکه عیامیتو

ـ   است، چه حان اچیزیکه عی :لمثین ا. نم خورد شد و شکستاگر خدی  ن اجـت بـه بی
ـ  ا نهاو شـب ا ازیـر . نم برخـورد ابه خ امستقیم ست،ا  ت، کـرم و دیگـر غـال   از خـوردن لوبی
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 اخوب، من هم فقط همـین حـرف ر  .است »دشاب«شدن  ان رهامکاري میکند، چون اخودد
 . ستان کودن انسایک  وا !و این را من نیز میتوانم بگویم .نم بگویمامیتو

ن انم فا، که ببینی چگونه خآور استخنده ین خیلی ا. برم ببنددادر بر ار دهنش رابگذ
نم اعث درد درونی خاین باو  چنین نیستم نهامن خوشبخت. میشود قرمز هیجانز شدت ان اد

 .میشود
 .تا نها 
 

  1942مبر اسپت 28دوشنبه 
 !یتی محبوبمگ
ـ ایـد بـه نوشـتن پ   ابـود، ولـی ب   به انجام نرسیدههنوز  مادیروزي  مهان مـن  . دمان میـد ای
 مگـر . یت ننویسماف نظر برختالایک  رهادر ب بگیرم و اقه مندي خودرعال نم، جلوانمیتو
ر الغ خیلی سریع و بسیاد بافراید، که میبینم، ار بدم میابسی : ین در یک مورد دیگراز ا پیش

فکـر میکـردم، کـه خـرده      کنون ات. میکنند دعواو  جنجالز چیایل ناد در خصوص مسازی
یـن خـرده   اکه،  ییانجآز ا. ن میروداز میا الاب ياهسنست و در ان ادت کودکاگیري فقط ع

ن اکـ ماین در عمل ا مگر. بگیرمخو انهآید من هم به اند، بان اهمه روزه در جری اگیري ه
ل میشود؛ استعما اهاشتباع اونز ادعو هي کلمابج اینجاکه در (حثه ارد؛ چون من درهر مباند

نده شده و موضوع بحث ابه گفتگو کش!) نندانمید اینرا انیهالمآن نیست، چون اهشالبته گنا
 انهآن میشود، که آعث الیتم، نه کرکترم، نه عملکردم باهیچ چیزم، نه فع. تشکیل میدهمار

مورد  الاب ایین تاز پایین واپ ات الاز بامن نقطه به نقطه . شنداشته بادر مورد من نظر نیک د
ت اکلم -ن خو بگیرمانم، به امیتوه نا، و چیزیکه من هیچگی گیرممر اتبصره و سرزنش قر

ـ الدینم باو گفتهست، که به ادرسم آبه  ادهافری د واخشن و د  ار انهـ آده انی گشـ اپیشـ  اید ب
 ! نمانمیتو اینرانه من . بپذیرم

ن دهـم،  انشـ  انهآهم به ان میخوشم؛ ماشته بار داینهمه تحقیر قرانبوه انم زیر امن نمیتو
ضـح  ان وایشـ اخره روزي که مـن بر الاب انهآه نیست، آمد ادنیب ن دیروزانسانک افر نهاکه 

 انراز کننـد، متوجـه گردیـده و دهـن شـ     اغـ آز خود اید از من بلکه بانه  ازم، پرورش راس
 . هند بستاخو
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یـن یـک عمـل    ان گفت، است؟ نه، فقط میتوامن  اسب برخورد بامن هین یک شیوا ایآ
) خـانم فـان دان  ...(و عمـدتا حماقـت   تا کنون من هر بار مقصر بی نزاکتی. ستا نهاوحشـی

 ،ن عادت بگیرم واین شاید بـزودي بوقـوع بپیونـدد   بمحض اینکه بتوانم به آ .شناخته میشوم
ـ  شیوهن بانآد، که در نتیجه، اهم داسخ خوابطرز خشنی پ ار انهآي امن گفته ه من ادیگري ب

خ، کـودن، تنبـل   اگسـت ، بیشرم، قي، کله شاکت، خودرابی نز اقعاو من ایآ! هند زداخوگپ 
ـ  کاسـتیهاي ت و اهاشتبا نم، که امید اقعالبته که نه، من واستم؟ اوغیره و غیره  رم، اد يدازی

ز ا گـاهی ري که چگونه مـن  اد دایتی تو بیگ! لغه میکننداد مباین خصوص زیادر  انهآ مگر
ـ  اینهـ ارزومنـدم کـه   آمن . فروخته میشومابر  اهام و دعواین دشنا و نکشـیده   بـدرازا د ازی

 . آمدهد ان خوامن روزي به غلی  هخوردن خشم فرواهند شد؛ در غیر اومتوقف خ
تم خسـته  اجراینهمـه مشـ  ا اب ادیست که ترامدت زی .فیستاینمورد کابهر ترتیب در  

تعقیـب   اده رالعـ افوق  هجراینهمه بحث و مشاشم و اظر بانم نازهم نمیتواب مگرم؛ اخته اس
 .نکنم
یـک   فروتنـی ین ا. نده شداکش) پدرم( ز حد پیماع بیش ضاتو موضوع بهصحبت ري اب 

 . بل تردید نیستانیز ق کسترین  کودنست؛ که حتی توسط او زنده  اراشکآقعیت او
 :کند، گفتخله امدرد، ادت دان که در هر گفتگویی عان دانم فاخ نًاگهانمگر 

 "! ز شوهرمافروتن تر  من نیز فروتن هستم، حتی " -
ز اضحیسـت  اه واش گـو ایـن جملـه   اي؟ اهد چنین چیزي بوده ات شار زندگی تو د ایا

 .نایشافروتنی 
ـ   ار "ز شوهرمافروتن تر "ت ازم دید، کلمکه ال نان داي فاقآ ي اصـد  اتوضیح دهـد، ب

 :داسخ داپمی ارآ
خ اگسـت د افـر ام، که اهد بوده امن در زندگی همیشه ش. شماهم فروتن بامن نمیخو " -

، خجـول  نـه ا ": ب به مـن گفـت  اخط سپسو  "! فروتن يانسانها ارند، تاد پیشرفت بیشتر
 ". هی کرداهی پیشرفت نخوالت هیچگاینحا اش، بانب

ـ اولی خ. ن کردابی اش رافقت کلی ادرم مواین نظر مااب  ننـد ان مجبـور بـود، م  ان دانم ف
ر اطب قـر امخ الدینم رانه بلکه، و امر او مستقیمار اینبا. فه کنداضا اي خودراحرفههمیشه،

 :ده گفتاد



 
 پنهانگاه  \60

 ار چنـین چیـزي   نـه ارید، کـه بـه   از زندگی دا اشت خودرابرد هن شیوابیگم اشم " -
ع طور جدي اوضا کنون نه، فعالاولی . دیگري بود بگونهمر این البته امن نی ادرجو. بگویید

 "! ستافته اهنوز تغییر نی اده مدرن شمانواو کلی دگرگون شده ولی خ
ـ اخـ . درم بـود ام هع شدابکثرت دف متوجه میتود نیایاپین حرف ا ز شـدت  ان ان دانم ف
 بـر ادر بر بیشـتر نی شـود،  ابگو مگو زود هیجـ  کسیکه در .تش قرمز شده بودآن مثل اهیج

 .بل شکست میخوردانب مقاج
ز گپ زدن ابدست گیرد، پیش  ار رابتکاست هرچه زودتر اخونسردم، که میخو درِام 

 :داسخ داکرده پ هیاکوتمل ات
. یـد بـود  ادر زنـدگی کمتـر فـروتن ب    اقعـ ان، من نیز فکر میکنم، که وان دانم فاخ" -

 ایـم خ امـن گسـت   و ا، شمنها، ناشوهرت. نداده فروتن العا فوق ارگو وپتر هر سه تاشوهرم، م
 ".نده شویماشیه راهیم در هر موردي به حانمیخو اوم

قیقت خیلی فروتن من در ح مگر! نمی فهمم انرانم من مقصد تاه، خآ": نان دانم فاخ -
 "میگویید؟ خاگست ابه چه دلیلی مر اشم. و شکسته هستم

  ."ندانده نمیتوافروتن خو ار اضع نیستید؛ و هیچکسی هم شمامتو اقطع اشم": درمام -
 يامـن بـر   اینجـ اگر در است؟ اضع از توانم، چه چیزم دور اهم بدامن میخو": نماخ -

یـد  ابمن  نصورتآد؛ در اهد دام نخوانجایم ارب ار راینکاش نکنم، هیچکـس دیگر خود تال
 ."فروتن نیستم اشم نند شوهراند، که من هماین دلیل شده نمیتوا نابرابنز گرسنگی بمیرم، ا

نم اعث تحریک خاین با. نخندد فعهادم مضحک ین شیوهابر انست، در برانمیتودرم ام 
ـ امـ ل کلایـک سـری   ارش مبسوطش باو به گذانتیجه درن شد، که ان داف  -نیالمـ آي ات زیب
ت خـودش  ان کلمان در میاچن ام سخن سرايینکه ا اد، تامه دادانی المآ -لنديالندي و هاه
قش برود؛ کـه  اتاش بلند شده و به از چوکی است اخوخره الایچید و سر در گم شد، که بپ

نم پشـتش  ایکه خـ ادرست لحظه  نهابختبد! میدیدي اینراگر تو اه آد، افتاچشمش بمن  ادفعت
ـ  امیشور اسرم ر استهزاترحم و  اکرده بود، من طور غریزي ب ابطرف م ار هجوم اندم، کـه ب
نی خشـن، زشـت،   المـ ان انده و به زبابسویم چرخ انم رویش راخ. جه شدمانم مواظ خالفا

ـ اره، چـ اري بد کازاي بانند زنهادب هماز اکثیف و دور  ز اغـ آدن ام دارخه بـه دشـن  ق و س
 . کرد
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درسـت در   اورامی بلد بودم، اگر من رسا. لب بوداببینی خیلی ج اینرانستی اگر تومیتوا
 ! دخیلی مسخره مینمو نهاین زن کوچک، کودن و دیواشی میکردم، چون الت نقاهمین ح

وقتـی خـوبتر    ار انسـانها تـو  : ینست کـه ان آنم و امید ادقیق ایک مطلب ر کنونا مگر
 ار انهـ آمیشـود، کرکتـر    آنز افقـط پـس   و  .کنـی  ادعو انهآ ار باسی، که یکبابشن نیامیتو

 !بی کردارزیا
 .تا نها
 

1942مبراسپت 29سه شنبه   
 !یتی عزیزگ

 و ریمادوش نـد  انی تصور کنـی، چـون مـ   امیتو! رندالبی دان هم زندگی جامخفی شدگ
ـ اب گرم دآ) مماچنین مین ایین راپ هم طبقامن همیشه تم(چونکه فقط دفتر   امـ  ابراینرد، بن

هفت  از ماهریک طریکه ابخ مگر. ین نعمت بزرگ مستفید میشویماز ا اجنآهفت تن در 
ن از دیگراي چند نفر مهمتر ابر شرم لهامسوه ست و بر عالاي ز دیگراوت انی متفانسانفر 

 نهاشـپزخ آپتـر در  . سـت اب کرده انتخایش ام براحم هي ویژامیل یک جاست؛ هر عضو فا
 نهاشـپزخ اشد، در اشته باگر وي قصد دا. رداد شیشه یی زهادرو انجآوید، گرچه میش اخودر

شـپز  آسـی بـه   عت کام میکند، که در حدود نـیم سـ  عالاه، آمدتن شویی کند، نزد هریکی 
ـ آ. سـب میبینـد  ایش مناو بـر ا اعملکـرد ر  ین شیوها. یدانی نهاخ ـ   اخـودر  اق  الاهمیشـه در ب

. رداشـتر د میـت بی ها از زینه هـ اب گرم آل انتقامنیت خودش بر مشکل او اي امیشوید، بر
 اسـبترین جـ  است ببینـد، من او منتظر اري میکند؛ از شستن تنش خوددا فعال) نان داف(نم اخ

ري ارك بخـ ادیـو  پشتدر  نهاشپزخآدرم در اپدرم در دفتر مدیریت و م. هد بودام خواکد
. یـم اب کـرده  انتخـ اهمچـون محـل شستشـو     ارگو و من دفتر جلـوي ر امیشویند، م اخودر
لیکـه  اریکی میشـوییم، در ح ادر ت اخودر ام سپسپرده زده میشود،  انجآدر ي شنبه اروزه

ـ ابه کوچه نگ اي پرده هال زاده ایستاکسی که در نوبت  ن ارهگـذر تمسـخر بـه    اه کرده، ب
 . میخندد

 ید؛ من در جستجوي یک شـیوه اینشویی خوشم نماین نوع جاز اینسو ابه  پیش ز هفتها
در دفتـر بـزرگ    ام راتن شـویی   ا، تشتاداین نظر وابه  امرین پتر بود، که ا. هستم سبترامن

ببندم و  ادر ر روشن کنم، اغ راچر م بنشینم،ارآنم امن میتو انجآدر . م دهمانجار اب داتشن
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هد بود، بخصوص احت خوار من وار این کا. زماندایم بیالابدون کمک کسی دیگر ب اب رآ
ـ روز یکشنبه نخستی. ناو دیگراي کنجکاز چشمها مـورد   ار مـن دوش خـوب خـودم ر   ان ب
 . ستاز هر محل دیگر ابهتر  اینجاده و معتقد شدم که ار داده قراستفا

ـ  آمدیین ان در پار شنبه نلدواروز چه ي بـدرفت دفتـر   اب و لولـه هـ  آي انلهـ  اه بـود، ت
نـدي  ز یخباسـرد و جلـوگیري    الاحتمـ ان اطر زمسـت ام بخاقداین ا. رسی کنداو اب راوتشن

طر اخـ  انـر آت اجزئی ایت باکنون برار بود، که من اگوان ام ي همهاکنترول بر ینا. ستانله
یـن  البتـه صـحبت روي   ا. ییمارفـع نمـ   ارات مـ مشـکال  اچه کردیم، ت ازم، که مان میسانش

ـ   ادبی مینماموضوع کمی بی  ـ   امپسـ ن حـد  ا اید، مگـر مـن ت چنـین   هرانده نیسـتم، کـه در ب
جـل  امـور ع اي ابـر  الب رایک ظرف ج اختفا زاغآز امن و پدرم . تی سخن نگویماموضوع
 امـ . کردیمافـد  اشیشه یی ر لگنیک  نهات شباپي اکه برعلت نبود  یب براینایم، بناخریده 

ین ا مگر. جت نمودیماع حرف انهآشته و در اق گذاتادر  ارلگن ین ان ادر وقت کنترول نلدو
ز گـپ  اموش بوده واید خاب م روزاتم ان بود که مآز همه انبود، مشکلتر  وراسف انقدر تآ

 »کوِیـک کوِیـک  « پرگوينم اي خاکنی که برنی تصور اتو نمیتو. ري میکردیمازدن خودد
س پس میکـردیم، ولـی هـیچ گـپ نـزدن      پ یدادي باي عادر روزه ام. ر بوداین چقدر دشوا

تر از سـه روز نشسـتن متـو   اپس هم انشیمنگ. ستارتر ابر دشواه بروهیچ حرکت نکردن د
 .کمکم کردین مشکل اع رف م دراهی امگاستیک شاجمن مگربیحرکت شده، بیخی 
 .تا نها

 
1942کتوبرا 1پنجشنبه   

 !یتی عزیزگ
مـن فکـر    .نی بـه در زنـگ زد  اگهـ ان 8عت اکسی دیشب بس.دیروز من سخت ترسیدم

مگـر  . میگـویم  انی کـی ر اتـو خـود میـد   شد، اه بآمد) هیماکه نمیخو ار( کردم، نشودکسی
ـ  ادند، زنگ توسط بچه هـ ان داطمینانیکه همه ازم در  ان بصـد اپوسـته رسـ   اي کوچـه و ی

 .مش کردماراس احساه، من کمی آمد
ـ  اســ اسـون یـک دو  لیوین. نـد اوش جو  جنبم و بی ارآ اینجا اهروزینا   هز خـورد جث

 است و ماخوب بلد  ار ام نهام خاو تما. در میکناک نهاشپزخآي کوگلر در اقآي ابر یهودي
نی اگهـ اش نابقه ار ساتوابربزند و به ال ر به سرشانیم، که نشود یکبایلی نگربت خاین باز ا
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پـیش   هاکی سه م. ستیما ام و بی سر وصدارآي موش خیلی امثل چوچه ه اینجادر  ام. یدابی
 ند؟اموش بمالی چنین خاي متواعتهاپر جوش و خروش س نهانست تصور کند، که امیتو

 رایـن روز درسـت برگـز   انکـه  آعلیرغم . ن بودان دانم فاخ تولد روزلام سا 29ریخ ابت 
چنـین معلـوم میشـود،    . ل شداستقباك خوب اکوچک و خور يا، تحـفه هاگله او بانشد، 

 . ستانهآدگی انواخ جزء عــنعنه "ده شوهراشهز"ز اگل میخک سرخ فت اکه دری
یـل  دالز انم بگـویم، کـه یکـی    ان مکث کنیم، میتوان دانم فاي خالازهم کمی باگر با 
ـ (طر جلب توجه پیم اخب نماي خاومم عشوه هاحتی مداران هعمد ـ ا. سـت ا )درمپ و روي و ب

ي خیلی مسخره گفته ومیکوشـد،  او حرفهامیبرد؛  الاب بکلی امنش راو دست زده و داموي 
ـ اخوش ند اوراپیم  نهاخوشبخت. جلب کند اتوجه پیم ر و نمـی  اي ازیهاثیر طــن أرد و زیر ت

. شـم اشـته ب اند ارنـی  ایـن نگر انم، اک میبرم و طوریکه میبینی نمیتومن هنوز هم رش. رود
 .گفتم به او امستقیم این مطلب رامن . رداشـوهر وي ند اب اکه همچنین برخوردي ردرم ام

وري در آ لب و خنـده او یک سرگرمی جا. فکر میکندمضحکی ي ارهابه ک گاهی پتر
درش اس تنگ مایک لبو ا مثال. ستا كاز پوشیدن پوشارت اعبن آرد وادمن ار بخاواین ا
ه و مـن هـم یـک کـال     پو بسـرش او یـک شـ  ا. پوشیدم اورامن یک دریشی  بتن کرد و ار

 . مشتاگذ
 . زه خندیدیماندان ابهم نیز اگرفته وم انراي شاز شدت خنده گرده ها ان مابزرگ
 زاي من خریده، کـه  اهم بر رگو و یکیاي مامن براین کورف یک دب هاز فروشگابپ 

 لواکچـ  نگهـداري  ي گـونی ان بـر آ هرچـ اپخته شده، کـه  اس) تات(ب کنف ایک تکه خر
 . ستا سبامن

 24و  7,75شـتند، بـه ترتیـب    اند انـر آت فـروش  أبق جـر اس ازه هاس که مغاجناین ا
 انجمنهـ از امن در یکی  پتر و ،رگواي مابپ بر: لب دیگرایک چیز ج. رنداگولدن قیمت د

ینده چه تنـد  ال از سا اهی دید، که ماتو خو. ستاده ارش داسف ای تند نویسی رموزشآد امو
ـ  اقعـ او امیز تحریر رآراسرا ینچنین شیوهاموزش آ من. هیم بوداخوبی خو يایسهنو رزش ا اب

 .نمامید
ري کـنم،  اتـو کـ  انم، ارد و من نمیتواخیلی درد د) دست چپم نهاخوشبخت(بهانگشت سبا

 ! نسیاشعجب 
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و ارگو بـه نظـر   اپهلوي وي بنشینم، چون م امن در میز غذ است، تان میخوان داي فاقآ 
 ادر حـویلی مـ  . میپسـندم  ار )اتغییر جـ (ین امن . میخورد ار بیمیلی غذابسی اخر باواین ادر 

 . زدانداعزیزم می... تچهد مورابـی امر مراین اکه  ست،اه در گردش ایک پشک سی ایماد
ر میدهد، اد قرانتقامورد  امر امیز غذدر سر  ویژهدرم مدتیست که بطور بی پرده و بام

نخـوردنش مـورد    اطر غـد ایـد بخـ  ابرگو اکنـون مـ  ا مگر. ین تغییر موقعیت خوبستاابربن
 !فرزنـد نمونـه   وار نگیرد چونکـه  ابهتر بگویم مورد سرزنش قر او ی، ر بگیرداسرزنش قر

  .ستا
عـث  ایـن ب اد یاشـ . ردانـد  او تحملـش ر اذیت میکنم و امن همیشه  این فرزند نمونه را

 .رسیده، شودان فرآن اکه زمدر وي تغییري 
 : نان داي فاقآ همز ایک شوخی ب ي چرنداینهمه گفته هاخیر ادر 
 ك چیست؟ر کالار کلیک و یک باب 999 "

 ".ي لنگایک پ اب ار پاهز هحشر
 ر،ادید ات 
 .تا نها
 

1942 کتوبرا 3سه شنبه    
 !یتی عزیزگ
 بادر یک تخت خـو  ناد ناي فاقآ پهلويمن که  اگوی دند،زرآخیلی  امر انهآدیروز  

. ي پوچ دیگـر او همینطور حرفه ".ستاور آلی شرم ادر چنین سن و س". یده بودمز کشادر
یـج  ابـه مفهـوم ر  (ن در یک بسـتر ان داي فاقآ اهی بامن هیچگ. ستاین دروغ محض البته ا

 .بیداهم خوانخو) کلمه
ن و اهـ ام گناده؛ تمازدست دا ادرم کنترولش رامد، ش ادعودرم امن و م نامیز ابدیروز  

بـه   سـپس لبته من نیز گریه کـرده و  ا .گریست بشدتکرده و  ـوزگابه پدرم ب اصیرم راتق
درم بیشـتر  انسبت بـه مـ   ار "وا"من نم گفتم که امن به پدر ج. ر شدماسردردي شدید دچ

. رماور نـد این با ست، ولی من بهاس زودگذر احساین او بمن گفت، که امگر .رمادوست د
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بـرش  اتنـد در بر  سخاپز اورم، که ار بیایم فشالاید بارم و من باند ادرم رامن دیگر تحمل م
ین حس انم، که اش سیلی بزنم؛ نمیدهم برویامیخو هیاگ .نماموش بماو خري نموده، اخودد

 شـته احتی داراس ناحسادرت اگر ماپدرم گفت، که . ستاگرفته  امنش از کجاو ا اضدیتم ب
من  مگر. کنیکمک  اورابدست گرفته و  ار رابتکاید اشد، بار بابه سردردي شدید دچ او ی

سی احسابرش هیچگونه ادر بر صـالاو  رمانددوست  اوراهم کرد؛ چون من انخو ار راینکا
 زنـدگی ینکه پدرم پدرود ا مگر، بمرددرم اتصور کنم، که م ازي رنم روامن میتو. نمی کنم
نم، اچـه میتـو   مگرید، امر نوعی بد طینتی مینماین البته ا. ستابل تصور ایم غیر قاگوید، بر

ي ایـن نوشـته و نوشـته هـ    انـد،  انتو هیاهیچگـ درم ارزومندم، که مآ .ستاسم چنین احسا
 . ندابخوادیگرم ر

کنون مشغول ا. نمابخون الابزرگس هرادر ب اي بیشتري رابهاکتنم، امیتو خراواین امن در 
 هي ویژانهان روماوت کمی میامن تف. ن سوختلن هستماثر نیکو فا "ایوانی انو جو"ندن اخو

نـد، کـه در   ا اننـد سـیبه  ان مافکر میکرد، کـه فرزنـد   ایوا. میبینم ارب این کتان و انانوجو
و ا مگـر . ندامیرسـ  ادرهاو به مچیده  ار انهآلک لک ، میرسندنیکه ازم روییده و ادرخته

 .شـد  از بطن گربه پیداد اگونه نوزش بود و دید که چانده اهر خواییدن پشک خواهد زاش
یی اهـ درایش مینشیند و مالاشته و باگذ ن تخماکیامثل م گربهو فکر میکرد، که اوه بر عال

شـته و  ارفتـه، تخـم گذ   الایی در باجبن آز اورند، نیز چند روز پیشتر امی اکه کودك بدنی
 . یش مینشیندالاب

 نـاتوان نـد،  انشسـته   اینکه مدتی روي پان به دلیل انشادرایند، مابی ابدنی فرزندانگر او 
 . میشوند

گرفتـه، روي زمـین    ال پشـمی ر ایـک شـ   پسحب فرزند شود، است، صایز میخون ایوا
و ا. وردآر انشسته و بخـود فشـ   او روي پاسپس . ردان بگذآروي  اتخمش ر اتکرد،  راهمو

نش از جـ انی چیـزي  نشستن طـوال  زاپس  در پایان. رج نشداز بدنش خازور زد، ولی تخمی 
و فـــکر  اچـون   خیلـی شـرمید،   ایـو ا. ننـد اسـچ م اتخم نه بلکه چیزي س مگر، آمدبیرون 

 . ستامیکرد، مریض 
ـ "ایوانی انو جو"ب ادر کت! است، هاخیلی مضحک  یی در مـورد تـن   ان چیزهـ اهمچن

ي اوشـته هـ  ز نامن . ستالغ هنگفت نیز نوشته شده ابر مبادر بر ان در کوچه هافروشی زن
ه، آ. سـت اشـده   نهاهادت مار عادچ اویاه، که آمد باین کتاوه در بر عال. ین مرد میشرمما

. هم کـرد اس خواحسالغ اب انصورت خود رآشم، چون در این پدیده میباقمند من سخت عال
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یـن تهدیـد   ا ،ياهـد گرفـت، و  اخو ار یماهیادوارهو تهدید میکند، که دفتر پدرم نق میزند 
 !ستاك اچقدر وحشتن

 .هم کردان خواپنه ار ین دفترا یندهآمن در 
 تا نها
 

  1942 کتوبرا 7رشنبه اچه
 

ـ  به سویس رفتـه و ، من تصور میکنم... ل پلوان یک خیکنواو   ـ اپـدرم در یـک    اب ق ات
ز ا انجآر گرفته و من در اقر مار اختیادر  26ادروس بچه ه ر واق کاتالیکه ابم، درحامیخو

ري اخریـد  تـازه که یک سیت موبـل  حیرت متوجه میشوم، امن ب .یکنمیی مانم پذیرانامهم
گذشته شـده   انجآن درار و دیوازوداي بایخوري، میز تحریر، چوکیهامیز چ اه باهمر شده و

ه و بمـن  شمرد اگولدن ر 150ز چند روز پدرم مبلغ اپس . یندامینم اند، که همه خیلی زیبا
 اهد، تاو میخواو ). مماگولدن مین انرآمن خود لبته پول مذکور چیز دیگریست و ا. (میدهد

ر یک گولدن بدست امن هفته و انهاپس. (رم، بخرماضرورت د اکه شخصایی راه چیز ههم
ه ابـر ) ردابرن( دبِرن امن ب.) ي خودم خرید کــنمانم بران پول نیز میتوآ اورد، که بآهم اخو

  :میخریم اس زیر راجناده و افتا
 گولدن 1,50  اجـمع          سنت،  50ت بقیم نیابستات بلوزد عد 3 

 گولدن 1,50"                                    " 50 "              عدد پتلون 3

 گولدن 2,25"                                     " 75"         نیازمست لوزب 3

 گولدن 2,25                                         "               پتلون 3

  گولدن 1,00                                   " 0,50"             منیازیر د 2

 گولدن 1,00"     سنت 0,50بقیمت ) خیلی کوچک زهانداب(سینه بند  " 2

 گولدن 5,00"                                    گولدن 1مت بقی رالوعدد ش 5    

  گولدن 2,50"                گولدن 2,5ت نی بقیمابستات) چپن(روپوش   1    

 )از متن هالندي(و استیفان الیاس ) برند(هدف از دوتن عمو زادگان آنه برنهادر  26
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 گولدن 3,00"                                  "3"نیازمست) چپن( روپوش "1

  گولدن 1,50"                                        سنتی 75 ،باکوت خو "2

  گولدن 1,00"                              گولدن 1ب، الش کوچک خواب" 1

 گولدن 1,00"       گولدن   1 بقیمت نی ابستات)ییادمپ(یی اجوره سر پ1

 گولدن 1,00"              "  1         "            جوره سرپایی زمستانی 1

 گولدن 1,5                      "1,50") ي مکتبابر( نی ابستات کفش " 1

 گولدن 2,00                                " 2,00 ")نیامهمي ابر(" " " 1

 گولدن 2,50                        2,50 ") ي مکتبابر(نی ابوت زمست"1

 گولدن 3,00                        "3,00   ")نیامهمي ابر(      "     "   "1

 گولدن 1،00                         "0,50           "   پــیشبند ددع 2

 گولدن 1,25                         0,05"            جـیبی لادســتم "25

 گولدن 3,00                          0,75     "نهاز زناب دراجـُر جوره 4

 گولدن 2,00                        " 0,50 "  نهازنــ هاکوتجوره جراب  4

  گولدن 2,00                        1,00 "   زنانه  ضخیمجراب   جوره 2

 گولدن 1,50"          )هرو کالالوفتن شاي بارب(ز پشم سفید اعدد هون  3

  گولدن 1,50"            )مناکت و دافتن جاي بابر(بی رنگ عدد هون آ 3

  گولدن 1,50"           )لاه و شفتن کالاي یابر(رنگه پشمی عدد هون  3    

 گولدن 1,25" او دکمه ه) لراک(خن ل، کمربند، یال گردن، شادستمن اهمچن

ب سامن هناپیرعدد  2، )نیازمست(مکتبی  هناپیر 2) نیابستات(ی مکتب هناپیر 2وه برعال
 1،)نیازمسـت (ي تعطیـل  اي روزهـ اس خوب برالب دست 2، )نیابستات(ي تعطیل اي روزهابر
مـن خـوب   اد 1ي تعطیـل، اي روزهـ ابـر ) نیازمسـت (سب امن مناد 1نی، ابستاسب تامن مناد

ـ  1نی، ابسـت اجمپـر ت  1نی، اراب 1ي رفتن به مکتب، انی برازمست عـدد   2نی، اپوش زمسـت الاب
 ).گی فتهاب(دي اه عپو و دو کالاه شکال

 گولدن 108جمع کل 
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ي ابـر ( سـکیت اجوره  1مخصوص سکی روي یخ، ژاتیناپس الب دست 1عدد دستکول، 2
ك کردن جلد، ام مخصوص پیع، کریاسلین، پودر ماپودر، و اب(، یک قطی ) سـکی روي یخا

بـرو، نمـک   اژ، سرخی، لـب سـرین، قلـم    اب، پنبه، قطی کوچک بندافتآ مِاحم هروغن ویژ
 ).زك قوابون و پر نا، صاي بدن، کلونیامعطر مخصوص جلد، پودر خوشبو بر

گولـدن و   1تنـه بـه قیمـت     الاعدد ب 4گولدن،  1,50کت به قیمت اج 3ین اوه بر عال
 .گولدن 4,5 اي دیگر جمعاب و تحفه هاگولدن و کت 10ت جمعی ي دیگر به قیماهتحفه 
 

  1942 کتوبرا 9جمعه 
 !یتی محبوبمگ
 .یـت نقـل کـنم   ارم، کـه بر اك چیز دیگري نـد اسفنایند و اخوشار ناخباز امروز غیر ا

ـ  27پواگشت. گروه گروه دستگیر میشوند ام ییاموسن از دوستاري ابسی ـ   اب  انهـ آ اخشـونت ب
به ِوسـتر بـورك    شیال و موامــوال انتقار مخصوص اي قطاگونهادر و ار نانآر کرده، ارفت

ز اکسی که  رهادر ب ایپ بمم. ل میدهندانتقان در شهر درینته ای یهودتجمعبزرگترین کمپ 
بـه  . شـد اکی بار وحشـتن اي بسـی اید جاوستربورك ب. یت نمودار کرده حکاِوستربورك فر

ب آعت افقط یک سـ  انجآدر  نهاروز. یدنی میدهندنه نوش نه خوردنی و انجآن در انیازند
 ا، زنهـ احل مردهین مادر . ده میشودار دار نفر قرار چندین هزاختیاب و ظرفشویی در اتشن

ي سر اوهید مال باطفاو  اکثر زنها. بندامیخته میخوآن هم و بطور ادر می با جبرن او کودک
 هشـید اي تران بدلیل سر هانیاون زندست، چا بکلی غیر ممکن انجآز ار افر. شندابتر ان راش
 .ندا انگشت نمان ایهودي ش هطر چهرابخ اکثرا ن واش

ده ان فرسـت ایهـود حی دوریکـه  اند، که در نوامید است، خدالند چنین اگر وضع در ها 
در  انسـانها ندن از سـوخت ان انگلسـت ادیـوي  ار. شداکم باح نهابر منشلت برامیشوند، چه ح

 انیهـ الماشـد، کـه   ان کشـی ب انسا هنترین شیواساین اید اش. دهددمسوزي خبر میآي اکوره ه
 .ده میکننداستفا

دستگیري،   توسط همکار هیتلر گیورینگ ایجاد شده و مسئولیت 1933ه در سال ی کپولیسی مخفی دولت آلمان نازیاداره گشتاپو  27
قتل و نابودي ملیونها نفر بیگناه ملکی ونظامی منجمله اقلیتهاي قومی، روشنفکران دگرانـدیش و یهـودان را در دوران جنـگ جهـانی     

 ).مترجم(دوم بعهده داشت 
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ه و ن کـرد اطر بیالت خمال اب ار افزاي وحشت این قصه هارم، میپ امن خیلی ترس د 
نم پیر و معلـول یهـودي در   او گفت، که چندي قبل یک خا مثال. ثر شداخود نیز سخت مت

ـ  اوراو هآمـد موتر  اب اپو بود، تاش منتظر گشتا نهابر خابر ز اپیـرزن یهـودي   . خود ببرنـد اب
. یده بـود ساسخت هر اهزانداي روشنی اغهانگلیسی و چرات اراي طیالاب اختهانداو  اشلیکه

کنـون هـیچکس   ا ار راینکـ اش دعوت کنـد؛  ا نهابه خ اورات نکرد، این میپ جراعلیرغم 
 .ندراوت دات خیلی سخازادر قسمت مج انیهالماچون . هد کردانخو

 اهـ اپیماهوریکـه  او هـر ب ا. م میشـود اعـز ان المآدوست پسرش به . ستاموش ابپ خ 
 ان رایشـ ابمه انهـ آد، که فتد، چون فکر میکناد، به ترس مینز میکناپرو ام ياه نهاي خالاب

ننـد  ایی ماشوخیهمن . دبریزن) دوستش(رتوس د، به سر بِنم میرساکیلو گر ابه ملیونه گاهکه 
ـ  "!هند ریخـت ایش نخوالاکه ب ار م یک ملیون بماتم" ـ  " او ی  ار"فیسـت اک بـم هـم ک  ی

 هـرروز . ده میشـود ان فرسـت المـ آکسی نیست، کـه بـه    نهالبته یگابیرتوس . نماجه نمیدمؤ
ه ایسـتگ اگـر در یـک   اه ادر مسـیر ر . نـد ان سمت در حرکت آن به اناز جواي پر ارهاقط

ید اشـ . وده، مخفـی شـوند  ر نمـ اش میکننـد، فـر  تـال  اتوقف کنند، بچه ه ار هاکوچک قط
 .شنداندکی بار این شوند، شمادر به انیکه قاکس

نگیري اره گروگاهی در باتو گ ایآ. ستانرسیده ن ایامیزم هنوز به پآیه گال نهالبته ترا
 . ین عمل متوسل میشوندابه  )ناژ گراسبوت(ن ان شالفامخ ابله باطر مقابخ انیهالماي؟اشنیده 

ـ افـر ا. بکنـد  اند، تصورش ران میتوانساین مخوفترین چیزیست که ا ه و محتـرم  اد بیگن
ن مالاژ بزنـد و عـ  اگر کسی دست به سـبوت ا. به قتل برسند انند، تانی شده و منتظر میمازند

ـ   بـه جوخـه   ار انهـ ایـن گروگ از انفـر   ر پنجاپو چهایی نگردد، گشتاساقضیه شن ن اراتیـر ب
 . م میشودعالا "رامرگب دثهاثر حادر "د افراین امرگ  اه مهاکثر روزنابقول . ردامیسپ
 بینظیـري محسوب میشوم؛ مردم  انهآ قعیت هنوز در جملهاکه من هم در و انیهالماین ا

 ! ندا
ـ بر عال. ستاز حق شهروندي محروم کرده اپیش  بسیار ار اتلر می، هنه مگر  اوه در دنی

 .ردان وجود نداویهود هاجرمنن از خصومت میادشمنی بزرگتر 
 .تا نها 
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1942 کتوبرا 14ر شنبه اهچ  
 !نایتی جگ
ـ کن یـک فصـل ِ  ادیـروز مـن بـه برگـرد    . نداشته شده انبار ایم بسیارهاک ـ « بات ي ازیب
بغـرنج   پرسـش سـپس یـک    .شت نمودماددای امربوطه ر واژههايز کرده و اغآ 28»یزانیورن

 یـد اینکه هـرروز ب از ا .ترجمه نمودم انسوي رامر فراحل نموده و سه صفحه گر اضی راری
لبتـه مـن   ا .رداد اس راحسـ اپـدرم نیـز عـین    . حتماراحل کنم، خیلی ن اضی راي ریاقضیه ه

ز اید اجزیم و باع انهآنستن از دا ادر حقیقت هردویم مگرو حل میکنم؛ از ابهتر  ایل رامس
ومـن  م؛ امـوزش تنـد نویــسی    آجدیت مشغول  اکنون بامن . رگو همیشه کمک بگیریمام
 . ستما بهترین منسه نفر  ان ماز میا. خیلی هم میپسندم انرآ

ثـر  است، ولـی بـه   الب اب جاین کتا. ندمان رسایابپ ار» ستورم هدانواخ«ب اندن کتاخو
ي اژه هابه و بیشترب این کتادر . ندماخو ار ب ستومرساکتمن ستی ار. یوپ ترهیل نمیرسد

ن یکـی  امـ ن هآ ست چـون نویسـنده  اضح این بخودي خود والبته اجه میشوي، اري مواتکر
هم انم توصـیه خـو  اي فرزنـد ابـر  امن حتم. لی مینویسدارکسفلد خیلی عان ماسیسی ف. ستا

 .نندابخو ار وار اثآ اکرد، ت
چنـدین  . مینویسـد  یـن مـرد خیلـی خـوب    امن فکر میکنم، کـه   .مانده اخو ارکورنیر 

، "مربـی نم اخ"،"رِمنبِ ز شهر ِاده اعموز"، "هیدویگ": رش چوناثآ ویژهب واء مهایشنانم
هم صمیمی اره بارگو ومن دوبادرم، ماموه برعال. ندا وريآدایبل او غیره ق "دومینوي سبز"

لبتـه  ا. بـودیم  بیدهارگو در بستر من خوام من ومادیروز ش. لیاع رابسی ریستاهستیم، که ک
ز من پرسید، او ا. میشد ام هعث سرور و خندامر باولی درست همین ي خیلی تنگ بود، اج
 . ندابخو ار یادوارههایمدفتر  اند، بعضامیتو ایآ

هش کـردم،  او خـو از اده، و اسخ دامن پ ñ ".نیانی بخوامیتو ایش راز قسمتها رخیب" -
نم دفتـر  افقت کـرده و گفـت مـن میتـو    او موا. ي من بدهدالعه براي مطابر ادفتر خودش ر

 .نمابخو ار وات اطراخ
ینده چه آو پرسیدم، که در از امن . نیده شداینده کشآبه نحوي به موضوع  اصحبت م 

ز ایـن یـک ر  اسخ طفره رفته و گفـت، کـه   ادن پاز داو امگر . هد گزیدابر خو ارپیشه یی 

28- La belle Nivernise. 
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تـدریس   و آموزگـاري  هبـه رشـت   ام که گویامن شنیده  مگر. شدابزرگ سر به مهرش میب
 . ستاقمند عال

ب انتخـ ا الکی رنم، بلکـه حـدس میـزنم، کـه وي چنـین مسـ      انمید امن دقیق اینرالبته ا
 . هد کرداخو

وخیلـی  ا. ز کشـیدم اندم، در بسـترش در ارر تختش ا انکه من پتر راز ا پسمروز صبح ا
شد، انتر بادبتر و مهربا امن ب انست باو میتوا. یم مهم نیستابر لهامسین ایم قهر بود، ولی الاب
ـ   رشمن به نظ ایآرگو پرسیدم، از ماري من اب.دماو سیب داخر من دیشب به آ . نیسـتم  ازیب
ـ آسخ سـردرگم،  ازهم پاب. رماد ییان زیبا، ولی چشمنمکمادختر بوگفت، که ا همینطـور   ای

 نیست؟ 
 !ر دیگراب افیست، تامروز کاي ابر
 نکافر نها
ـ  ار خـود  ام همهمروز اد امداب: وريآدای ، 29پونـد  120رگو امـ . زو وزن کـردیم اتـر  اب

ـ اپونـد، خـ   134وند، پتـر  پ 87 نها -پوند، من 141پوند، پدرم  124درم ام  106ن ان دانم ف
 17سـتیم  ا اینجـ ادر  اهیکـه مـ  ان سه مادر جری. رنداپوند وزن د 150ن ان داي فاقآپوند و 

 ؟!اد، هاچقدر زی. ستافه شده اضاپوند به وزنم 
 
 

  1942کتوبر ا 20سه شنبه 
 !یتی عزیزگ
عت گذشـته  اسـ هدش بـودیم، دو اشـ  از وحشتی که مـ ایم هنوز میلرزند، گرچه ادسته 

 . ستا
یـن  اچون . ریماد نهاخ در "کسامینی م" تشآضد  پنج عدد وسیله ای که مناید بداتو ب

شته بودنـد؛  ان موضوع نگذادر جری از پیش اراند، ما هوشابي خیلی ادمهآکه  اي مایینیهاپ

 .م گرا 500هر پوند هالندي مساویست به  -29 
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 اًمـ  بنـابراین سـت؛  ایل امشغول پر کـردن وسـ   -رد،ام داین نفر ناکه  ینامهر  ار ویاکه نج
ـ اصد اط و باحتیاون بد هـرو متصـل بـه بیـرون     انکـه مـن در ر  یا اي بلند حرف میزدیم، ت
ر این نجافکر کردم که  امن دفعت. شنیدم اچکش ر ي ضربهاصد) ري متحركالمابل ادرمق(
مـن و  . ختمانست، متوجه سایین رفته نمیتوابوده و پ اکه مشغول خوردن غذ است و بپ را

ز ا پس. بیرون میشودوقت رگر چه اببینیم، مرد ک ادیم، تزه بوارت بر دروامشغول نظ پدرم
ري الما در ایل را، وسشتابزمین گذ او چکشش راق اتاز ار در بیرون اعت کاـیک ربع سـ

 اي ماي صورتهارنگه. ضربه زد یک ام زهاوو بدر!) چنین تصور میکردیمام( کرد ابجاج ام
ر اسـر اهد، به اکنون میخواشنیده و  ار ل چیزياحتما او با. سفید شده بودنند گچ از ترس ما

 .فتامه یادادن و کشیدن ار دات، فشاي ضرباچنین مینمود که صد مگرپی ببرد؟  ام يابن
ه اگـ پنهانشتم، کـه  اس داکرده بود و من هر احتوا ام وجودم راز ترس تماشی اضعف ن 

م بـه  ای ن فکر میکـردم، کـه زنـدگ   امن همچن. شود افشا نهاین مرد بیگاتوسط  اقشنگ م
 : شنیدم، که میگفت ان راي کلیماقاي اینکه صدا ان رسیده، تایاپ

 هزاکـه درو  بـی قال مگـر ز کردیم، اب اعجله در ر اب ام ".ین منما! ز کن اب ازه رادرو "
ن آمـد ز انسته بـود،  اهیچکس نتو برایناشت شکسته بود، بنار دایش قرالاري متحرك بالما

ـ  نیکه ازم. زداخبر ساب ار ار مانج ـ  اسـت، بـپ ر  ان خوایین رفـت، کلیمـ  امرد مـذکور پ  اب
خره مـن  الانم بگویم، که بایت میتوان برانطمیامن به . ز نشدازه بازهم درواولی بخودببرد، 

بـود؛ در   نـه اخـل خ انش بـه د آمـد ن امکان آین مرد که به نظرم هر ا. حتی کشیدمانفس ر
شیسـت  ابـه یـک غـول ف    خرین لمحـه آر وبزرگتر شده و در تصورم لحظه به لحظه بزرگت

 . همه چیز بخیر گذشت راین باکه  نهاه، خوشبختآ. ك تبدیل شداخطرن
درم اي یکشـب نـزد پـدر و مـ    امـن بـر   رگو وام. خیلی خوب گذشت اروز دوشنبه بم

ه اشـتب ایـک  . شـکوه بـود  افت بایـن ضـی  ا. بنـد ابخو امـ  يادر ج 30زوج خیس ابیدیم، تاخو
ر ادچـ  اشـده و در یـک لحظـه مـ     غاچر )رت شدناش(ل اتصاعث اوسط پدرم بتکوچک 

ریکی در عقب ادر ت ار انهآید اشتیم، و بافیوز نو د نهادر خ اید کرد؟ ماچه ب. ریکی شدیمات
ن آ علیـرغم . ده یی نبـود ار ساریکی کار در تاین کام انجاولی . ره نصب میکردیمادوب ماگد

 موش نمودهاخ اشن شده ري روانستیم، شمعهاتو از ده دقیقه ماو پس  ر شدهان دست بکایاقا
 .ریماو برد

30 - Gies  
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عت هشت ونـیم  اید ساو با. پوشیده بود ار یشاسهان لبای. ر شدمامروز صبح زودتر بیدا 
س امیپ هنوز مشغول لب. ش شروع کردا نهاعت هشت به خوردن صبحاسر س .بیرون میشد
ننـد  او درسـت م ا. ق شدماتارد اشت، که من وازك بتن داهن ناو فقط یک پیر پوشیدن بود

 ار ي خـود اسـه الب مـن نیـز رفتـه     رگو وامـ . ردانی دایسکل راي بار پشمی برامن یک شلو
لذیـذ   هناز یک صـبح اپس . ضر شدیماح الابدي در اي عاز روزهازودتر  ینابرابنپوشیدیم؛ 
ل بـود، کـه   او خوشـح اشت؛ و ان دان لحظه جریان شدیدي در هماراب. یین رفتامیپ به پ

مـع و جـور   ج ار ابستر هـ  انم رفتیم، تامن و پدر ج. یدابه دفتر بییسکل اب اضرور نیست، ب
 ! رامیگویند، پشتک اینرا. موختمآ انسوي رافر هعدابیق هژان من پنج وآز اپس . کنیم
ن ادیـو  -رگو در روي تخـت العه بـوده و موشـی در پهلـوي مـ    ارگو وپتر مشغول مطام

نـدن  ابـه خو پیوسـته و   انهـ آوي بـه  نسافر هعدال بیقافعاندن از خواهم پس من . نشسته بود
سـت؛ مـن   الی و بی نظیـر  اب عاین یک کتا. مشغول شدم» اجنگله نهاوداسرود ج« باکت

 . مام کرده اتم انرآ اًتقریب
 .دیاپبشب  اینده نزد مآ هبپ در هفتست ار اقر 
 .تا نها

  1942 کتوبرا 29پنجشنبه 
 !یتی عزیزگ

یی اش لکـه هـ  پوسـت شـته و روي  اتب شدید د وا. ستار ام، چون پدرم بیمآرامار نابسی
نیم بـه  انمیتو انی تصور کنی، که ماتو که میتو. ندان میماشده که به سرخک ار پیدانند بخام
میـپ  . یدایین بیان تبش پآ هدر نتیج او عرق کند، تادرم میکوشد، ام. وریمابی اکتر راد اینجا
یـن  ا ام. ستارت شده اغ "نستیالمازویدر "ن در ان داف هناگفت، که موبل خ مروز صبحا

 "جاعصـبی مـز  "خـر  اوایـن  او در ام نهآیم، چون بی اده اع ندطالانم اهنوز به خ امطلب ر
خوري و اسـرویس غـذ   دناز دسـت د اطر او بخـ اي ازهم گلـه هـ  اهیم، بانمیخو او م  ستا

ید ترك میگفتـیم؛  اب اي خوب خودراهم همه چیزهالبته ما. بشنویم اي بینظیرش راچوکیه
 ند بکند؟اکنون گله و شکوه کمکی میتوا ایآ

. نمابخـو  انند هیبل و غیـره ر انی مالمآن از نویسنده گایی ابهاهد، که من کتاپدرم میخو
 نهاموشاخ ار انهآینکه اي ابج بیشترفقط من . ستابهتر شده  ام نسبتانی المآنش اکنون خوا



 
 پنهانگاه  \74

 31ز گویته و شیلرایی امه هادر پدرم. ست این گذراولی . س پس میکنمنم، به نحویی پابخو
 ام. نش گیردابه خویم ابر ار انهآز ام کمی اهر ش اورده، تاري بزرگ کتب بیرون الماز ا ار
شـد،  از پدرم کرده باینکه تقلید خوبی اي ادرم برام. یماز کرده اغآرلوس اک -ب دوناز کتا

نی المان ابزب ار اه اکت بعضی دعاطر نزابخمن . ستاشته اگذبه دسترسم  ادتش راب عباکت
 ازد، همه چیـز ر امجبور میس او مرا اچر. دان زیامیپسندم، ولی نه چند ار انهآمن . ندماخو
 م دهم؟انجاعد دینی ابق قوامط

ـ  آ محـتمال  ام. ر روشن میشونداتین بي نخسابر اي ماریهابخ افرد  هیم ادود خـو  الـوده ب
ریم، کـه دودکـش   امیـدو ا. سـت اك نشـده  ادیست، که پادودکش مدت زی شد؛ چون لوله

 . ر کنداري درست کابخ

 .تا نها
1942 مبرانو 2دوشنبه   

 !تی عزیزگی
چونکه . بدانست، خوب بخواو نتوا مگر. لی بودابود، که شبی ع اشب جمعه بپ نزد م

ـ  اروز مـن سـردردي شـدید د   دی. دالبی رخ ندادیگر چیز ج. ین نوشیده بوداو  ابرآنشـتم و بن
  .نی میکنداعصب امررگو ام اینروزهادر  .بیدماز معمول خوازودتر 

ده و افتایین اتنظیم کنم، چون پ ار) رتوتیکاک( ي دفترارتهاک هستم، جعبامروز من خوا
ولـی  ستم، کمکم کنند؛ ارگو وپتر خواز مامن خیلی زود گیچ شده، . برهم شده بود درهم و

حمـق  امـن کـه   . شـتم اگذیش اره در جـ ادوب امن همه چیز ر برآنابن. دندان داتنبلی نش انها
 .م دهمانجایی ابه تنه ار ارهاک هنیستم، هم

 .نکتافر نها
 
عده گـی  ار قانم، که بزودي دچاعت برسطالابه  اموش کردم، خبر مهم رافر: وريآد ای

 . هم شداخو

 .ادیبان و دانشمندان نامدار ادبیات کالسیک آلمانی  - 31
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ز انم، انمیتـو  کـه مـن   ادریغ. ستاخیلی مهم  هدثاین حابنظرم ... درك میکنم اینرامن 
ده اسـتف ادرم اکه مـ  مپونیاست، و تابل دسترس اغیر ق اینجاچون در نم، کده استفاکس کوت

 .ستا رافرزند دن اي زنامیکند، بر
 
 .ستافه شده اضا 1944جنوري  22ریخ ابت
ل کـه  از یـک ونـیم سـ   اپـس   الاحـ  !نم بنویسـم انمیتـو  اکنون من چنین چیـزي ر ا

مـن  . مابـوده  ده لوح اسکودك چه حدي من  ات، که حیرانممیبینم، سخت  اروزنوشتم ر
نند گذشته انم ماتوکنون نمیامگر .ستمانمیخودلم  ياژرفز امن  الب ران مطآنم که امید

نکـه دیـروز   اد ننادرست م اپدرم ر و درمارگو، مادر مورد م او بدگوییه اوریهاد. شماب
کت نوشـته  اق ونزخالاشت ابدون در نظر د ایی راینکه چیزها، ولی رماد دام بیانوشته 

ـ اسـته  اخوکه  ار تیاصـفح ، وقتیمن. کنمدرك نم انمیتوم، ا  ان خـودر انوشـتن شـ   ام ب
. ماجه نوشته مؤان ار اهآنمن  .میشرمم اقعانم، وامیخوقعیت جلوه دهم، از واخیلی بهتر 

 .فیستاک اکنونین مورد ادر  لاحبهر 
ـ  نـه اي خاس دلتنگـی بـر  احسـ اچیزیکه من خیلی خوب درك میکـنم،   وري آداوی

و  نـه اهاگا بیشـتر ، اسـتم و  مابوده  اینجام مدتیکه امن در تم. شدایبم) پشکم(چه تمور
یـل کـه   ایـن تم ا. رمازش داد، محبت و نـو اعتماج شدید به احتیاز و انی نهاهاگاهم غیر 

 .رداست، همیشه وجود داه ضعیف اه نیرومند و گاگ
  

  1942 مبرانو 5پنجشنبه 
 !یتی عزیزگ
هنـوز   32دالینگراسـت ازیـده و  ادست ی افقیتهسله مؤبه یکسل افریقار خره دالاب انگلیسها

رف اي تعاقهوه و چ اي مامروز براند و صبح ال اسر ح نایاقآ برآنا؛ بنسـتاسقوط نکرده 
 .یه کنمالبی نیست، که حکاین چیز جاز اغیر . کردند

بـه  ) شـهر ملکـه  (به افتخار یوسف استالین رهبر آنزمـان شـوروي از ساریتسـین     1925شهر والگا گراد امروزي در روسیه در سال  - 32
میـان   1943الـی فبـروري    1942هـا از اگسـت   اینشهر در جریان جنگ دوم جهانی صحنۀ شـدیدترین جنگ . استالینگراد تغییر نام یافت

                                                 



 
 پنهانگاه  \76

ید اشـ  شـد، و ایـد ب اچنـین ب . ر کـردم انده ولـی کـم کـ   اب خواد کتاري زیاجه در هفت
درم بهتر ابط من و ماخر رواواین ادر . پیمود اینده رآي پیشرفت در اهن پله ابدینوسیله بتو

چیـزي  پدرم در وجـودش   .حت خبري نیستابل و صراد متقاعتماز اهنوز  مگر .ستاشده 
شـتنی  او مثل همیشه دوست داولی . زدار نمی ساشکآبه کسی که  رد،امرئی داملموس و ن ان
رزوي آمـن خیلــی  . سـت ادود گرفتـه   ار اي مـ رابخــ سـو یـن  اروز بـه   ز یکـی دو ا. سـت ا

 . هداکثریت میخوا اینرارم و اد امرکزگرمی ر
و است، چیزي بنویسـم؛ چـون   او بد جنس اینکه از افه تر اضانم ارگو نمیتوادر مورد م

 .میشود آزارمعث اشب و روز ب
 .نکافر نها

1942 مبرانو 9دوشنبه   
 !یتی عزیزگ

ـ  الاعت هشت بامن بس. ستاله شده اه سنزداو شا. پتر بود لگرهادیروز س پتـر   ارفته و ب
بـورس، یـک تیـغ ریـش     رومیـزي    زیچـه از جمله یک باو ا. ندمارز نظر گذا ار اتحفه ه

طر ایتـر فقـط بخـ   ین الاو سگرت نمیکشد و البته ا. ستافت کرده ایتر دریشی و یک الاتر
ـ  ار امروز مـ ان ان داي فاقآ. ستا زادروزشدن اجلوه د ابیشتر زیب ـ ا اب رش بـه شـگفت   اخب

بـه تـونس،    اي خـود ر انیرویهـ  انگلیسهاد، که اخبر د ابم چاشتعت یک او بساشت؛ اداو
 .ندارد نموده ان واوراو  انکبالازایر، کالجزا

ـ اعظم بریتاچرچِـل صـدر   مگرهمه میگفتند،  -"ستام انجاز یک اغآین ا" - کـه   انی
ن اهمچن جنگ نیست، نِایاپ شروعِ ینا«: شنیده بود، گفته ار نگلیسامردم ه ین گفتا اهراظ
ـ اپین در حقیقت امن میگویم، که  ،تجنگ نیسن ایاپ زِاغآنست که حتی اید داب یـک   نای
. رداي خوشبینی وجـود د اسی براسا اینجا در منهآ ابوت شده یی؟ امتوجه تف ایآ ».ستاز اغآ

ه آمـد نـو در نی از ع بوده وبـه است، که مشغول دفاه از سه مافه اضاد الینگراستاشهر روسی 

آلمانیها توانستند، دو سـوم شـهر را تسـخیر کننـد، امـا بـا        1942در ماه اکتوبر سال . اردوي آلمان فاشیستی و ارتش سرخ شوروي بود
از دههـا  لشکر ششم آلمان نازي در راَس فیلـد مارشـال پـاولیوس کـه متشـکل      . مقاومت و ضد حمله شدید شورویها مواجه گردیدند

واحد و تشکیل نظامی منجمله قول اردوها وفرقه ها وداراي صدها هزار پرسونل بود، پس از جنگهاي دشوار خیابانی در سرماي شدید 
جنگ استالینگراد و شکست لشـکر فاشیسـتها در   . تسلیم ارتش سرخ شد 1943و غیر قابل تحمل شکست خورده و در آغاز فبروري 

 )مترجم( .دگ دوم جهانی محسوب میشوآنجا نقطۀ عطفی در طول جن
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یل معیشـتی و  اه وسـ ز چـ اه ینکـ او  اه مـ اگـ پنهاننـی  الت روانکه حآي اینک براو  .ستا
ـ  اتو میـد (نی ابد اریم، راکی برخوردات خورانامکا ـ  هنی کـه در طبق ي اشـکموه  ایی مـ الاب

ـ  : برایت چنین مینویسم !)رندادي وجود دازی ـ   ان مـ ان ـ انواتوسـط ن نی کـه دوسـت   اي مهرب
ر امقـد  اکنـون معمول بود،  ام نهانچه که در خآ نسبت البته ما. دده میگرست، تهیان اکلیم

م نهـ آ بهاي. خرید هار سیازاز بامیشود،  ار) کوپون(ق ارزارت اک. فت میکنیمان دریانکمتر 
یـن  ا. ستاگولدن رسیده  33گولدن به  27ز است و ال صعود اوري در حآم ابصورت سرس

 !پ شدهابر یک ورق چاهمه پول در بر
 130ز ابیشـتر  (پونـد   270م، شیاشته باد نهادر خده آمانکه صد قُطی کنسرو اي ابر ام 
ـ  ا. سـت اسبه شـده  ادفتر نیز مح خرچ اینجالبته در ا. یمات خریده احبوب) کیلو ت ایـن حبوب

بـدلیل   مگـر . ن بودنداویزآ ابهز قالاهروي اري متحرك در رالمایی در پهلوي اخل گونیهاد
ـ آتصـمیم گـرفتیم،    امـ . نـد از شده اب الهاین جواز ای بعض يادرزهد اوزن زی ن ازمسـت  هذوق

. ر کـردیم اگذابه پتر و ار سنگینر این کا براینابن. کنیم ابجاجنی اق زیر شیرواتادر  ادرخو
ل ازیرین جـو  ياهکوک ناگهانتر مشغول گونی ششم بود، که برده شده و پ الال به باپنج جو

 ازینه هـ  له در روياگر دقیقتر بگویم مثل ژا ،ن، نهاراهرنگ مثل باي سیاهاز شده و لوبیاب
شـی  اي ناصد سر و. بود الوبی) کیلو 25(پوند  50 ابین گونی تقریادر . ز کردنداغآ به ریختن

ن بود، که آنی ایین تصور همگادر پ .ستبرپامت ابلند بود، که فکر میکردي قین ان چنآز ا
 . ستایخته ن ران بسر شآ رار وندام داتم اکهنه ب نهاخ

نند یک جزیره گک در ایین دید، مادر پ امر می کهاهنگ مگرول ترسیده بود، اپتر در 
بـه جمـع   بسرعت  ام. دافتارم، بخنده ار داقر -یم میرسید،ابه بجلک پ اکه ت ان بحر لوبیامی
ر اکن م کنج واد، در تمو کوچک بودن) لَشم(لغزنده که خیلی  اهاختیم، ولی لوبیاوري پردآ
بگذرد، خـم شـده    از زینه هاگر کسی ار اکنون هر با. گنده شده بودنداخ پراز و سوردر و

 .ن میدهدان دانم فابه خ ار اویک مشت لوبی
کنـون صـحتمند   او اري پدرم سپري شـده و  اموشم شود که بگویم، بیمانزدیک بود، فر

 .ستا
 .  تا نها 
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 انکـ بالازاکش، کارده، مـر لجزیره سقوط کاد، که ادیو خبر داکنون راهمین  -نیاهددای
ز ا خـوش  منتظـر خبـر   الاید حاب. ستاده افتا انگلیسهاز چند روز بدینسو بدست ان اوراو 

 .تونس بود
 

  1942 مبرانو 10سه شنبه 
 !نایتی جگ

قعیت همیشـه  اودر ابلی، م !بدهیم اج اهشتم ر ههیم، مخفی شوندامیخو الب، ماخبر ج
فقط  ام. رداي نفر هشتم وجود داك براي و خوراهم جهنوز  اینجاین نظر بودیم، که در اب

بطـه  ادر رکی ار وحشتناخبال که اح. ن شویماعث زحمت کوگلر و کلیماشتیم، باتشویش د
یـن  ا اهینا، و گپ زدین مورد ادو نفر تصمیم گیرنده در  ان میرسد، پدرم بابه سرکوب یهود

 انهـ آ -"ي هشت نفـر اخطر بر اب ستابر اي هفت نفر براخطر بر". نداپسندیده  امه رابرن
دل نظر در مورد یک فرد ابه تب امحل شد،  لهامسین اوقتی که . تندست گفارك و ر این را

 .ختیمابپیوندد، پرد ام هدانواکه به جمع خ ان مایاشنآ همجرد در حلق
ـ  اف ناونداخویشم ان که پدرم تماز آپس . ري نبودامر دشوا بانتخا  در ان ران دامیـل ف

ن مسیحی انم خیلی جوایک خ او با. دافتا 33لفرد دوسلا مانی بناکتر دندابه د ام رعهکرد، قُ
ننـد یـک   او ما. شـد افرعـی میب  لهامسـ ین البته ا. نداج نکرده ازدوا اهراگی میکند، و ظزند

ـ مـورد عال  اهرارد، و ظـ ابرخورد شــهرت د و خوش  دبا اشخص ب ـ  هق ر ان نیـز قـر  ان داف
گـر  ا. هد شداورده خوآ پنهانگاهکمکش به ه شده که ب اشنآو ا ان میپ هم باگرفته؛ همچن

 34.بیـد اهـد خو ابد، خوامیخوت شونده ارگو که درتخت قاي ماق من بجاتاید، در ادوسل بی
  .وردابینیز  اي مانهاوي دنداي تدابر ابتش رایل طباکه وس ستاهیم خواو خواز ا ام

 .تا نها

33  - Alfred Dussl-  
 .بعد از آمن دوسل به مخفیگاه مارگو در اتاق والدینش میخوابید - 34
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1942 مبرانو 12پنجشنبه   
 !نایتی جگ

ن ادوسـل درسـت در همـ    .کتر دوسل رفتـه بـود  او نزد داکه  د،ابود و خبرد هآمدمیپ 
. رداغ نداشدن سر پنهاني ایی براج ایآز وي پرسیده بود اه بود، آمدیکه میپ نزدش الحظه 

 انجـ آهر چه زودتر بـه  ید ابو او رد ایش در نظر دابر ایی رات، که جیش گفاوقتی میپ بر
ن اچنـ ري اي دوسل کامر براین البته ا. س نمیگنجیدالبلی در از خوشحاوي ن کند، انقل مک

لجـه  امع امنظم نمـوده، دو تـن مـریض ر    ار رتوتیک خوداک ستامیخوو ا که مینمود دهاس
یـن  ا ام. آمد اممروز صبح نزد این خبر ا امیپ ب. زداسنیز مرتب  او دخل وخرچش ر کرده

ـ ار باگر قرا .ر بکشیم، قبول نکردیمانتظاید ازهم مدتی باکه ب امطلب ر هرکسـی در   اشد، ب
ز ا صـال ا انهـ آسـت، کـه   ابهتر  براینایع میشود، بنامشوره کرد، وقت ض اگیهدآماین امورد 

بروز شنبه مطرح کرده، مگر خود دوسل  ان دوسل رآمدن امکامیپ . بنداهی نیاگاموضوع 
 . آمدهد او به روز دوشنبه خوا برآنانپذیرفته و بن

و در روي اگـر  ا. سـت انپذیرفتـه   ادي راچنـین پیشـنه   ادفعتو است، که ایم عجیب ابر 
کمـک   انی راراتنظیم نموده و نـه بیمـ   ارتوتیکی رانصورت نه کآکوچه دستگیر شود، در 

 . نماه میداشتبانیز  افق پدرم رامطرح کرده؟ من تو اخیر راین تا اپس چر. هد کرداخو
 .گویمازیت بارم، که برانوي ند خبر اینها بیشتر از 
 .تا نها

 1942مبر انو 17سه شنبه 
 !نایتی جگ

یش گفتـه بـود،   اپ بـر ز ظهر میازده قبل اعت یاس. گذشت همه چیز بخیر ،آمددوسل 
ـ آ. خود ببـرد  اب اورا اقآیک  اتد، تیساید بامعینی ب يادر ج نهاکه در روبروي پسته خ ي اق

ـ اکلیم و اگـر  ایـد و  ابینسـته  اوي گفتـه بـود، کـه مـرد مـذکور نتو     ه ن نزد دوسل رفته و ب
ـ  امـو ار تران سواسپس کلیم. ند، به دفتر نزد میپ بروداهد، میتوامیخو ره بـه  اي شـده و دوب
 .ده پیموداپی اه راو دوسل عین ر آمددفتر 
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ـ  ازه رامیـپ درو . زد دردفتـر رسـیده و    به چهلزده و ایعت او سا  و از از کـرده و  اب
خود بـه   اب ار وا سپسوي . شدان نبایاش نما) یهودي( هراست ابکشد، ت اپوشش رالاست باخو

 . دفتر مدیریت برد
ز اپس . رگر بیرون رفتاک -نماینکه خا اشت، تاســرگرم نگهد ار وان اکلیم انجآدر 

ري متحـرك  المـ ارفته،  الادوسل به ب است، بام ازدحادردفتر  اینکه گویا نهاهببه ن میپ آ
 .ن رفتوي بدرو هن حیرت زدابر چشماز نموده و در براب ار

میـپ  . جدیـد بـودیم   هشنداقهوه منتظر بك و اکنی ادر عقب میز ب الاهفت تن در ب ام 
بـه   صـال اخت، ولـی  اشن ار اي ماموبله ناگهانو ایی کرد؛ اق نشیمن رهنماتانخست به  اورا

ز فرط اواین مورد گفت، او در اوقتیکه میپ به . ببیند الادر ب ار افکرش خطور نمیکرد، م
. برد الاخود به ب اب اوراشت چنین شود و اولی میپ نگذ. دز هوش رواود، تعجب نزدیک ب

ننـد گنگـه   ام ام گرفته و لحظه یی به سوي همه اج اسر و صد ادوسل بروي یک چوکی ب
 . ختاندانظر  اه

ـ ان آز اپـس  . ز پـی ببـرد  ابه یک ر اي ماز چهره هاست اینکه میخوامثل  لکنـت   او ب
 :نی گفتالمآه شکستن ابزب

 رافـر  همابر ن ایآن موتر ؟ آو . آمدنی فسران ا ایآدر بلژیک نیستید؟  اشم ایآ... مگر " -
 "هم خورد؟برن ات

 امی رافسر و مـوتر نظـ  ا نهافساشته و گفتیم، که ان گذاو در میابه  اقعیت رام واتم ام 
ـ اکه نه ایی رانیهالمآ مردم و اپخش کردیم، ت اقصد ام ه اند، گمـر شـ اب اي مـ جسـتجو  در ایت
 . زیماس

 ار اه ماگپنهانخته و انداش نظرــموناتعجب به پیر اده، بافتابه حیرت  از زیرکی ماو ا
نوشـیده و  ي اچ ام ابو ان آز اپس . بیداو کمی خواخوردیم،  اغذ ایکج ام. ه کردابدقت نگ

س کرد، کـه در  احساو به نحوي اسپس  .ده بود، منظم کردال دانتقا که میپ قبال الش راموا
ـ ( پنهانگاه هیپ شدات هنیکه مقررازم ویژهست؛ باخودش  نهاخ  ار) نان داتهیه شده توسط ف

 .وردآبدست 
  هاگپنهاني عمل انممقرره و ره

 .لهمامثان و اقت یهودمت مؤاقاه ویژ



 
 81/ پنهانگاه

 
. مامسـترد از درخت و سرسبز در قلـب  اپر  م،ارآمحلی قشنگ،  .ستاز ال بام ساتم در

و  17و  13ره اي شـم ایهـ امواتر ابه محل مذکور ب. دراش وجود ندا یگی ادر همس یی نهاخ
یل این وساز اده استفانی المام اتی که حکالادر ح. آمدیسکل میشود، اب اموتر و ی ان باهمچن

ر و بـدون  اي موبـل د اقهـ اتاو  انهـ ارتماپا. ده به محل رفتاي پیازه ندهند، میشود، پاجا ار
 .ستان در دسترس او بدون  اغذسه وعده  اب )هابگاخو( نسیوناپ اموبل همیشه ب

 .نایگار .رهاجامبلغ 
 . ز چربیاپرهیز  .ییارژیم غذ

ي بیرونـی و درونـی   ارهـ ادیو و در) ردادوش وجود نـد  نهاسفامت( باي تشناب در نلهآ
ن وجـود  اسـبی در  اي مناهاج نهاو گرم نمودن خ ريابخ نصب کردن   ي ابر. ردان داجری

 .رداد
و اگـ  دو اینجـ اوه در عالشـته و بـر  ارنوع جنس وجود دري هاي نگهدابر خاي فراهاج

 .نداموجود ) نسوز(وق بزرگ صند
بیب و عده ارك، تل الندن، نیوی اب ، که طور مستقیمستاموجود  دیوي خوديامرکز ر

ـ ادیـویی دیگـر   اي راههایسـتگ اد ازی م بـدون  اشـ  6عت از سـ ادیـو  اه رادسـتگ . رداط دارتب
بـه  دن ان گـوش د امکـ اکـه فقـط   (نی المـ اي اههاتگیسـ اي استثنانده بم فرستاممنوعیت کد
 .شدال میبافع) ستاموجود م لهامثاسیک و موزیک کال
ممنـوع   اجـد  انهـ اعه اشـ او ) ناشت محل پخـش  ادر نظر دبدون (نی المآ راخباشنیدن 

 .ستا
و  10عت الی سـ اي یکشنبه اصبح و بروزه 7،30لی ا بش 10عت از سا .ت تفریحاعاس

 .دقیقه 15
 .فتدابه تعویق می نونی هو در لحظ نهاین خاز ارج اخ به .تعطیل رخصتی و 

ن اجهـ ي انهـ افقـط بزب . م صحبت کنندارآهش میشود، همیشه از همه خوا .ن مروجازب
 .ستانی منع المآن ارد؛ زباگفتن وجود د هزاجامتمدن 
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سـیک  کالعلمـی و   ياهـ باي کتاسـتثن انی بالمآندن کتب اخو. یسرگرمکتب و  خوانش
 ست، ز نیامج

 .شدامیب دازا ابهاتک یرالعه سامط
 .همه روزه .ستیکاورزش و جمن

 . ستام ممکن اش 6عت از سافقط پس ي پست اصد ابزمزمه  .نیازخواوآ
 .نیافق همگاز توافقط پس  .فلم

نسـوي،  انگلیسی، فرادروس . ر بصورت تحریرياهر هفته یکبدرس تند نویسی،  .دروس
ن اس زبدن دراد ره مثالابل به صورت تدریس دوباقمت ختاپرد. وقت ریخ همه اضی و تاری
 .ستالندي ممکن اه

ـ اي حیواسـتثن اب(نگی ات کوچک خاناري حیواي نگهدابر ،ویژه بخش ت مضـر کـه   ان
 . رداوجود د) ستازم ویژه ال هزاجا انهاري اگدهي نابر

 9عت اي تعطیل به سـ اي یکشنبه و روزهاستثنا، همه روزه بنهاصبح .ات صرف غذاوقا
 .ونیم 11عت الی ساي تعطیل و یکشنبه حواو در روزه صبح

 .یک و چهل وپنج دقیقه انزده تاپ عت یک واز سا. ستا مفصل اقسم .شتاي چاغذ
 .ردابوده و موعد معین ند اخرین خبر هابسته به اگرم و) ای(سرد و . ماي شاغذ

ي اگی بـر همیش گیدآماید ان باشندگاب. ت لوژستیکیامینات بطه به دستهادر ر مسئولیت
 .شنداشته بادرا  ريامور دفتر داکمک در 

ر ان قـر اشـندگ از بار هر یـک  اختیاصبح تشت در  9عت از ساروز یکشنبه . ماحـمستا
ي دیگـري  ا، دفتر مدیریت، دفتر جلوي و هر جنهاشپزخاب، اند، در تشناهرکس میتو. رداد

 . ن شویی کندابق میلش جامط
 .ستاممکن صد طبی امق يابرفقط  نآمصرف  .ت قويامشروب

 
 .نایاپ
 .تا نها
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1942مبرانو 19پنجشنبه   
 !نایتی جگ 

ـ انسایک  اقعار میرفت، دوسل وانتظاوریکه نطاهم فقـت  او موالبتـه  ا. سـت ان ان مهرب
رم، کـه  ان خوش نـد ابگویم، من چند استش راکند؛ رگی ق زنداتامن در یک  اکرده، که ب

یـن  امـن   نیکـو  مراي ابر مگر. ر دهداده قراستفارد مو اقم راتاي اشیام اتم نهایک فرد بیگ
نیم ابتـو  ان خـویش کسـی ر  ایاشنآز ا اگر ما": پدرم گفت، که. میپذیرم اوچک رنی کاقرب
 . وستا اهم حق ب اقعاو -".مهم نیستند اهین چیزا ت بدهیم،انج

ـ از من در مـورد مسـ  ا، آمددوسل در روز نخستی که  ن آمـد گون چـون وقـت   ایل گون
 مگـر ید خنـده بگیـرد،   اش اتر. ب پرسیدام و تشناز حماده استفات اوقاشرکت،  رگر بهاک
م جلـوگیري  ازدحاز اید ادر طول روز ب ام. ده یی نیستندات سمشکال اختفایط ادر شر اینها

ضـر  ارگر حاکـ  -نماننـد خـ  افی ماضاگر یک فرد انشنوند و  ار اي مایین صدادر پ اکنیم، ت
توضیح  الب راین مطامن به دوسل همه . ییماده نمالعاط فوق ایحتاید نیز توجه و اب اشد، ماب
یل کنـد ذهـن   اینکـه وي در درك مسـ  ان آشـت و  ادابه حیرت و اولی یک چیز مر. دماد
 .موش میکندافر انرآزهم اره میپرسد، مگر بادوب او هر چیز را. ستا

ی گـیچ شـده   کمـ  رویـدادها و بدلیل غیر منتظره بودن ابوده و  این پدیده یی گذراید اش
ز ادیسـت،  اي بیرون کـه مـدت زی  ادوسل در مورد دنی. مور بخوبی پیش میروندا هبقی .شداب
. نگیـز بودنـد  انسـت، غـم   او میداکـه   ایی راچیزه همه. یه کردان محروممیم، حکآیدن د

م اهـر شـ  . شـند ان میباسرنوشت شن تلخ ایاپدید شده و منتظر پان اد مان زیایاشنآن و ادوست
زنـگ زده و   ازه هـ ابه درو انهآ. ندال تردد امی در حاکستري رنگ نظاو خي سبز اهموتر

 . میگیرند ان راغ یهودافقط سر
ده انواخـ  نصـورت همـه  آشـد، در  اي مسکن گـزین ب یک یهودمبرده انت گر در محالا

ز اند، اهیچکس نمیتو. مه میدهندادابه جستجوي خویش  انهآن آشت میشوند؛ در غیر ازداب
لستی در دست فقـط   اغلب با انهآ. یی مخفی شوداینکه جار کند، مگر اسرنوشت خویش فر

دي هر نفر ازآي ابر. میروند، آمدهد ان خواشیه گیرانند، غنیمتی پر ماکه مید ییاهانجآبه 
یـن  ا مگـر . نـد ان میماسـت ان بان در زمار بردگاین بیشتر به شکا. خته میشوداپول پرد اکثرا

ـ  مـن در . ستاتیک امارقعیتی تلخ و داشوخی نیست، بلکه و صـفوف   بیشـتر  شـبها ریکی ات
گـردش   پو وال تکـ اینقطع درحن طور الالان نِاکودک امیبینم، که ب اه رامردم خوب و بیگن
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ـ ا اکـوب و شـکنجه میشـوند، کـه درجـ      ند و توسط چند زورگوي طوري لـت و ا در  از پ
ـ نادان، نـوز ان، کودکـ الخوردگار نمیگیـرد، سـ  اهیچکس مـورد حرمـت قـر   . یندامی  نِا، زن

 . یی بسوي مرگ سهم بگیرنداهپیماین راید در اهمه ب ن، همه وارا، بیمامیدوار
لبتـه  ا. مارآچقدر خـوب و  . خوب میگذرد اینجادر ) نانآسب ابه تن( ابه مچه حد  ات 

ـ آ همـ ز سرنوشـت ه اگر ترس این همه وحشت چشمپوشی کنیم، از انیم، امیتوما  نی کـه  ان
در بسـتر  میشـرمم، کـه   مـن  . کمک کنیم نمـیبود ار انهآنیم، اتونمی او م  نداعزیز  اي مابر

ـ ایی در بیـرون  ام، در جـ اشـتنی  اي دوسـت د انـده هـ  اهر خوالیکه خوابم، در حامیخو  از پ
 . نداده افتابر روي زمین  اه و یآمددر

ـ  ایشه خود رنیکه من هماکس ره همهاگر در با ـ آ اب نم و امیـد  پیوسـت ز نزدیـک  ان ان
و . میشـود  چیـره فکر کنم؛ ترس و وحشت بر مـن  ند، اده افتار ان جبابدست دژخیمکنون ا
 .دنا ییاموسن انآنکه آطر افقط بخ مه شکنجهینها

 .تا نها
  1942 مبرانو 20جمعه 

 !تی عزیزگی
ـ انمیرسـید و   ان بمـ ار یهـود اخباکنون هیچوقت  ات. نیم، چه کنیمام نمیداهیچکد ام ن ی

ز انگیـز یکـی   ایپ در خصـوص سـر نوشـت غـم     گر ما گاهی. بود اطر مامش خارآعث اب
دند، کـه در نتیجـه میـپ    ان همیشه گریه سر میدان دانم فادرم و خامیگفت، م ان مایاشنآ

ـ   مگـر . رد نگویـد این مـو اتصمیم گرفت، دیگر هیچ چیزي در  ـ  ادوسـل دفعت ز امـوجی   اب
کـه  نگیـز بودنـد،   ار و وحشـت  ان نفرتباو گفت، چنایی که او قصه ه جه شدامو اپرسشه

هیم اخـو  ام با اینهم. موشی سپرداگوش دیگر به فر ایک گوش شنید و ب اب ار انهآنمیشود، 
ـ  این خبر هاکوشید، در صورتیکه   .ي هـم بخنـدیم  الاکمی فروکش کنند، شوخی کرده و ب

نـد،  انیکه در بیرون اونه به کس اشیم، نه به ماستیم، غمگین بان که اچن امر که ماین البته ا
 تبدیل کنیم؟  اتمسرابه یک م اه خودراگپنهان ام اپس چر. کردهد اخون یکمک

چیـزي  گـر بـه   او . فـتم انیسـتند، مـی    امـ  انیکه باد کساریکه دست بزنم، بیابهر ک من
 لاینکـه مـن چنـین سـرح    ابگیرم، چون فکر میکـنم،   اجلوم ر اید دفعتاهم، بخندم، بابخو

ن چنین چیـزي  اتونه، من  بگریم؟ ار م روزاید تمامن ب ایآ ،ولی. ستاور آري شرم اکشم، اب
 !شتاهد دانی خوایاین غم وغصه نیز پاخره الاب .رماند ار
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 لـذکر افـوق   وراپهنـ ي اغمهـ  بـر ام، کـه در بر ادر مورد یک مشکل شخصی  اینجادر  
خـر  اوایـن  ایـت نگـویم، کـه مـن در     انم، براین من نمیتواوجود  اب مگر. یداکوچک مینم

در . ستاطه کرده احابزرگ  یک خأل امرده وفکر میکنم، س نمواحسا ای تنهخیل اخودر
یم انده هـ اهر خواخو اس بالی و تماشتم و خوشحاندیشه ندان اردچنداین مواگذشته من در 

ـ بایـد  کنون من ا. همیشگی فکرم بودند لهمشغ ـ  ابـه حـو   ای . ندیشـم ایببخـودم   ادث بـد و ی
ـ ر ینکه پدرم هـر قـد  ان آکشف کردم و  امر من یک چیز رالاخرآ ـ  ان بامهرب زهم اشـد، ب

یی در اینسو جـ ادي باز مدت زیارگو ام درم واز سویی ما. پر کند اگذشته ر  ند، خألانمیتو
ـ  اتـر  اچـر  ،یتیگ مگر .رنداطف من ندات و عواساحسان امی جزئـی خسـته   یل ایـن مسـ  ا اب
زنـد  ره به سرم بریات یکبنبوه مشکالاگر انم؛ ولی امید اینرام، من ساسپار نازم، من بسیابس

 اهـم ر ار سر گیچـه شـده و ر  اندیشم، من نیز دچاري بیاي بسیابهاوعذ ان به دردهاو همزم
 .گم میکنم

 .تا نها 
 1942مبرانو 28شنبه 

 !یتی عزیزگ
ـ . یـم امعین گذشته  هز محدوداد مصرف کرده و ابرق زی ام  ده العـ ایـد فـوق   اب ابراینبن

رده روز اچهـ . شـت ادهـد  اخو يواپرچ امرق بینده آدر  نوچ، باشیمدي اقتصا صرفه جو و
 !ین مشکل حل شوداید اند، شاکی مید مگر؟ الی هاریست، عابدون برق ک

ي ابـر  امـ . شـد اریـک میب العـه ت اي مطارونیم دیگـر بـر  اچهـ  ار و یاعت چهاز ساپس 
، در ان گفتنهـ اچیسـت : کـه متوسـل نمیشـویم    خنده آوريي اندن وقت به چه شیوه هاگذشت

همه چیز  در پایانوي سخن گفتن، نقد کتب و نساگلیسی و فرناستیک کردن، اریکی جمنات
 . خسته کن میشود ادر نظر م

یک دوربین قوي  اینکه بان آم و اکرده  اینسو من یک سرگرمی نو پیدام باز دیروز شا
 اي مادر طول روز پرده ه. زماندانظر می نهاواکنجک اي عقبی مایه هاي روشن همساقهاتابه 

 . رداشد، عیبی نداریک بات اگر هوا مگرز نشوند، انتی هم بایک سه زانداید باب
ي انسـانها چنـین   اي مـ ایه هـ ابویژه همسـ  ایه هامن در گذشته فکر نمیکردم، که همس

کتـر  اري بـود؛ د امیل مشغول فلم بردایک ف. دیدم ام صرف غذاهنگ ار ابعضیه. شندالبی باج
 . وي یک پیرزن ترسو بودامشغول تد ان روبروي مادند



 
 پنهانگاه  \86

ـ   امیتو ناکودک اب؛ ندفتش همیشه میگاره اي دوسل، مردیکه در باقآ  ر انـد، بخـوبی رفت
در فقط صحی که اندیش و نان شد، بحیث یک مربی کهاشته بادوست د ار انهآ کند و همه
ز ا. م کـرد انـد اعـرض   -نی میکندي طوالاوتهادرست زندگی قضاي خوب و ناه مورد شیوه

عمـومی بـی   ر انظـ ان کـه مـن در   آطر او بخ! ي میکندرامن ی اکه بخت خیلی کم ب ییانجآ
و  ایـه هـ  از شــر کن انکـه  اي اشم، برابل پرورش میبان قاجونو سه ز جملهاتربیه ترین نفر 

، ندیشـه نبودنـد  ابـل  البته قا اینها. به کري میزنم ابم، خودرایی یات فرتوت و کهن رهانظری
شـکوه   يابـر  اگیرنـده ر و  شنوندهدرم ام هدر چهر ه برآنوو سخن چینی نکرده و عالا گرا

ت ازانکه مجـ آنند ادرم ماز مابم، که ایی نمیاو رهاز یک تنبیه امن هنوز ! فتایش نمییاه
ري کند، پنج امن ی از هم بخت باگر باو فت میکنم افی دریاضاشم، یک کیفر افی نشده باک

ـ نتیجـه  سخدهی میطلبـد و در  ابه پ امرن ان دافنم اخ پسدقیقه  ـ تـش د آي الاب ره هیـزم  اوب
 . ریخته میشود

میـل مخفـی شـده محسـوب     ار یـک ف انکید درك کنی، که بی تربیه و کالاب اقعاتو و
 .ده یی نیستار ساشدن، ک
ـ  اخـود بی  بیشـمار ت اهاشتبان و اهاگر من بگناب ادر بستر خو نهاشب ز ان اندیشـم، چن

. ید بگریماب او یید بخندم اب ام، یالت روحی امیشوم؛ که متکی به ح دث سردرگمانبوه حوا
ـ   اینطور کـه  ایک حس عجیب فکر میکنم، که بهتر بود،  اب بادر خو  اسـتم، نمیبـودم و ی

نگونـه  آدیگري برخورد میکردم، نه  شیوهبهتر میبود، ب اشم و یاید باهم نبانطور که میخوآ
ختم، ار سر گیچی سـ از دچاب اکنون من ترا ،یتیگ، ایاه، خدآ. عمل میکنم اهم و یاکه میخو

غـذ در  اختن کانـد ایـد و دور  ایم بـدم می از خط کشیدن بـروي نوشـته هـ   اببخش، من  ارم
یت مـــشوره میـدهم، جملـه    امن بر براینابن. ز نیستاند، مجاب اخیلی کمی اینهانیکه ازم

ـ ل ا؛ چون بهر حنکنی فسیرت انرآبه نحوي بکوش  انی نکرده و یازخواب افوق ر بـه آن   دراق
 .دشهی انخو

 . تا نها
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1942مبر ادس 7به دوشن    
 ! نایتی جگ

بوده و فقط یک روز فـرق   ناهمزمل این سادر  36ي مقدسو نیکوال 35انوکاي خاعیده
دله نمـوده و  اتب ایف کوچک راد نه تپیدیم، فقط بعضی تحازی انوکاي عید خابر ام. میکنند

، )ستاب ایاکنون چیزي نالبته فقط ده دقیقه چون شمع نیز ا(روشن نمودیم  ار اشمع ه پس
خت انی چوبی سان یک شمعدان داي فاقآ. ین مهم نیستا مگرنستیم، انده نتواخو نهاولی تر

 .شتیماحیه نیز مشکلی نداین ناز او طوریکه میبینی 
م ا، که بپ و میپ هنگنیماو بودیم، بداکنجک ام. لبتر بوداي مقدس جشنبه روز نیکوال

س کـردیم، کـه بـه یقـین چیـزي      احسـ ا اینهمه پس پس میکنند؛ ماچه چیزي  رهادر ب اغذ
ز دهلیـز  اهمـه   اعت هشـت مـ  اسـ . درست بـود  این حدس ماشد و اده شدن میبآمال ادرح

رزو آلت میترسیدم و ان حآمن در (یین اي چوبی به پاق زینه هز طریاریک عبور کرده وات
 امـ  انجآدر. وسطی رفتیم قاتابه .) منیت کنماس احسا ام، تیابی الامیکردم، هرچه زودتر بب

 انیکه شـمعه ازم. ستاقد کلکین و پنجره اف انجآروشن کنیم، چونکه  ار انستیم، شمع هاتو
 .ز کرداب اري رالمادیم، پدرم ار دد ار

 .گفتند اهمگی بیک صد ادفعت -"!لبابه، به، چقدر ج " - 
ـ  ار داغذ تحفه قـر از کاري یک سبد بزرگ پوشیده الما در گوشه  ن آي الاشـت و در ب

ـ  اعجله سبد ر اب ام. شده بود ابجاج 37هات سیسک پیام ي هـر  ابـر . رفتـیم  الاگرفته و به ب
ي اید پیـت هـ  اتو ش. ده شده بودآماسب ارچه شعري مناپ الب و قشنگ باج هتحف ایک م

مـن یـک   . یـت بنویسـم  ابر انـر آره ازم نمی بینم دوبسی و من الابشن اي رروز سنت نیکوال
 . یی هدیه گرفتندان هم همچنین چیزهاو دیگرنی ابدادي، پدرم یک کتکلچه بشکل گُ

35-Chanoeka  -  ،موساییانعید مذهبی مهم ساالنه خانوکا.  
36 -Sint Nicolas 

د برخـوردار بـوده  و در ایـن روز تبادلـۀ تحـایف      روز پنجم و ششم دسامبر، روز نیکوالي مقدس در میـان ترسـاییان از ارزش زیـا    - 
در میان عیسویان ) سانتا کالز( جشن نیکوالي قدیس ویا سنتر کالس .صورت گرفته و همه منجمله کودکان هدایایی دریافت میکنند

 .دسامبر میباشد) 26-25کرسمس بتاریخ (قبل از جشن میالد مسیح 
 -) مترجم. (س استسیاه ، دستیار نیکوالي قدی) پیتر(پیت  37 
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ـ  اییکه هـر هشـت تـن مـ    انجآز او . بصورت عموم همه چیز بخوبی تنظیم شده بود  ات
 اشکوه مـ  این نخستین جشن باجشن نگرفته بودیم؛  اي قدیس رهی عید نیکوالاکنون هیچگ

 . بود
 .تا نها
لبتـه  ا شتیم واخوب گذشته دي انهاز زمایی انیز چیز ه "ایینی هاپ"ي ابر ام: وريآ دای

ن اي فاقآنی اکسترداشنیدیم، که خ امروز ما. ستازمی بِپ پول همیشه چیز ال ي میپ وابر
یم ابـر . ستاتهیه کرده ي فوسکویل اقخود آ انی پدرم رابدات عکس دوسل و کتان، چوکاد

 !دفرینی کنآهنر دستش چنین  اند، باست، که چگونه کسی میتو ایک معم
 

1942مبر ادس 10پنجشنبه   
 !یتی عزیزگ
یی الح غـذ اسچ و مصاس -ت گوشتیمشغول فروش محصوال در گذشته هان ان داي فاقآ 
 . ستابوده 

ر است به شرکت جهـت کـ  ایی الح غذامور مصا کارشناسبحیث کسی که  ار وانی ازم
زمـانی  ز ا ازد؛ چیزیکـه مـ  امیسـ  اهوید اخودر "سچیاس" هو جنباکنون ادعوت کردند و 

 .ستیمارش انتظا دردراز 
ـ  اده بدسـت آور ) هار سیازاز طریق بالبته ا(د گوشت ار زیامقد ام ت الاي حـ ابـر  ایـم، ت

 38معروف به خیلدرس سهاسچ سرخ شده، کلباست، ساو میخوا. زیماکنسرو بسر اخیلی دشو
شـین  از ماست، که ببینی چگونه گوشت الب ار جاري بسیاین کا. دي تهیه کنداع هساو کلب

ـ اگوشته ههم سپسلح عبور میکند، امص اوفته بک لح مربـوط مخلـوط   امصـ  اي کوفته شده ب
ـ . پر میشـوند  اک قیف در روده هی هن بوسیلآز اگردیده و پس  شـت  اي چام غـذ اگـ هن ام

ي ادي کـه بـر  اي خیلدرس و عاسه هام صرف کردیم، ولی کلبرَرشی کَت اسچ سرخ شده باس
ز یـک  ا ار انهآ برایناخشک شوند، بن ول خوباید اند، باکنسرو شدن در نظر گرفته شده 

خل میشد، اق داتاین اهرکسی که به . یمختویآنی اق زیر شیرواتاب در ادو طنه چوب بوسیل
 .وري بودآلب و خنده اج هصحن براستی. داتفایی بخنده میاشاي تماسه هاین کلبادیدن  اب

 38 -Gelderse 
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ـ اپیشبند خ ان بان داي فاقآ. بود اعجیب حکمفرمهرج و مرج ق اتادر    انمش به تن و ب
 هخون، چهر زا ي پرادسته. بود شغولم اگوشته اب) ز گذشته مینموداو فربه تر ا(قش ابدن چ

ن انم وي همزمـ اخـ . دنداب حرفوي میداز یک قصاهی اگواش لوده آسرخ رنگ و پیشبند 
 : دام میدانجا ار راچند ک
ـ  الندي ان هاموزش زبآ ه آ ز گوشـت، ارسـی  اب، مخلـوط کـردن سـوپ، و   از یـک کت

ـ  هز کمبود یـک قبرغـه در قفسـ   اري اکشیدن و گله گذ  هینسـت، نتیجـ  ا. شایی سـینه  الاب
ق اهنـد، بدینوسـیله چربـی سـرین چـ     اکه میخو(!) ي پیرانمهاي خاستیکی برات جمناتمرین

 !یندابزد انراش
ز محلـول گـل   اتکه یـی   اري نشسته و باو در نزدیک بخا چشم دوسل عفونت کرده و

ـ آع اپیم روي یک چـوکی زیـر شـع   . میشست ایش رابونه چشمهاب ي یـک  ز الاب کـه  افت
ي دیگـر حرکـت   ابـه جـ   از یـک جـ  ازشـدت درد  اده بود، نشسته و افتاکلکینچه بدرون 

خم نمـوده   ا، چون به نحوي خودرباشد ر شدهاتیزم دچاره به درد روماو دوباید اش .ردمیک
 مندلابه به یک مرد سـ  ادقیقو ا. ن میدیدان داي فاقآن انگشتاچهره یی مضطرب بسوي  او ب
رگو و مـن  او م. موشی بودگربه  ازي باق مشغول باتاپتر در  .ندات خیریه میماسسمؤ ملِاش

شـغول  م بـا دقـت  همـه   احقیقت مدر  مگر. بودیم ي جوشیدهلواسرگرم پوست کردن کچ
 .چشم دوخته بودیمن ان داي فاقآنبودیم، چون همه به  ام يارهاک

هم جهـت  امـن میخـو  . ستاخته ال سافع اش رازي انسادند )طبم( نهاینه خادوسل مع
ـ ( نماتو کردن بود و خادرم مشغول ام .یه کنماینه حکاز روز نخست معات اخرسندي  ن اف

ـ ا میانشد، رفت و بر روي چوکی در اول باست، اکسی که میخو )ناد دوسـل  . ق نشسـت ات
ضـد عفـونی و   ه همچون وسـیل  اریم، تاد اکلونی ایآو پرسید،  ز نمودهاب اصندوق سنگینش ر

ي انهافگنـده و بدنـد  انم نظـر  او به دهـن خـ  ا. ده کنداستفا فیناراپي ابج اسلین ران واهمچن
ـ  اچن ار نم خودالی بود، که خاین در حاش دست زد و اجلوي و بیره  د، اب میـد ان پـیچ و ت

ز اپس . دادیز خود بیرون ماري اهنجاي ناهاصد براینابود میشود، بنارد ناز درد دای که گوی
دوسـل بـه   ) نکشید بدرازادقیقه بیشتر  دو صالانم، چون اي خالبته برا( طوالنی هینایک مع

نم به دست اکرد؛ خ شدنمی اتصورش ر صـالانه،  مگر. کرد انهادي دناخهاك کردن سوراپ
ن هـم در  آکه ... کرد اره اب رقال معین دوسل هنکه در یک لحظاز کرد؛ چناغآزدن  او پ
نم اخـ ! تسـ از شـده  اغآتر گدي ان مینمود، که تیاکنون چنا. ندامقی انم باي خانهان دندامی

ب و میکوشید، قال) ستاله در دهن ممکن آیک  اکه ب انجآ ات(بخود میپیچید، میگریست 
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ـ آ. مذکور عمیقتر میرفت لیکه وسیلهاورد، در حاش بیرون بیز دهنابزور  ار ي دوسـل در  اق
ز فـرط  ان دیگـر  اچیاشـ ان تماعین زمدر. میکرد اشاتم انه رین صحام ارآده و ایستابرش ابر

و میبـودم،  اي اگر مـن بجـ  ایسته یی نبود، ار شاین کالبته ا. نستنداگرفته نمیتو اخنده خود ر
ـ اپس . یزدمبر بلند تر چیغ ماید صد براش ـ از پیچ و ت ـ  د، لگـد اب زی د ازدن، چیـغ زدن و فری

ینکه هیچ چیـزي  اي دوسل مثل اقآورده و آز دهنش بیرون ا اب رنم قالاخره خالاکشیدن ب
نم اد، طوریکـه خـ  ام میـد انجـ اخیلـی بسـرعت    ار راین کاو ا. دامه دادارش اقع نشده بکاو

نی و کمـک بزرگـی   از پشتیبا اینجاو در البته اب کند؛ اپرت اره چیزي رافت، دوبافرصت نی
ـ آ: م نیستر که کاشتن دو دستیاد. بودر اشت، برخوردابقه نداش ساندگی که در ز ـ ( اق ن اف

ـ  اینهام اتم. من خوب عمل میکردیم و) ناد ـ وسـطا  شـی قـرون   ابلوي نقابه یک ت ن اعنـو  اب
بـه  ( ش سر رفتـه بـود،  ار که دیگر حوصله ان بیماین میادر . ندامیم "رام کان هنگارلتاش"
یـک   اینهـ ا ههم زا. ید رسیدگی میکرداب "یشاغذ"و  "ـشوپس"چون به ) دان دایاوي پاتد

 .هد کرداجعه نخوالجه مران جهت معاکتر دندابه د این زودیهانم به اخ: بت شداچیز ث
 .تا نها

1942 مبرادس 13یکشنبه   
 !نایتی جگ

ه اي ضخیم بـه بیـرون نگـ   اي پرده هز الاسب در دفتر جلوي نشسته و ایی منامن در ج
م نارد، کـه بتـو  افی وجـود د است، ولی هنوز روشـنی کـ  اگرگ و میش  اکنون هوا. میکنم

یـن  اند؛ ا گشت وگذاردر  اه خیابانهاست، که ببینی مردم در الب ار جابسی. یت بنویسمابر
ن به چیزي بند شـده و  ایشاپ الاکه فکر میکنی ح نارند، چناند، که همه عجله دان میمابد

 .هند، خوردابزمین خو
ـ  صالاد نمیشود، ابعلت سرعت زی ار نارایسکل سواب مـن حتـی   . ه تعقیـب کـرد  انگـ  اب

لب ان جاحیه چنداین نامردم . ندانشسته  اضه هاین قراي الانی بانم، ببینم که چه کسامیتون
. س گرفـت اتمـ  انهآ ان بانمیتوهم نبور ا اند، که حتی بان کثیف ان چنابویژه کودک. نیستند

ـ   الم ز خار ي پابینی ه اقعی کلمه بامعنی و ي کوچه بهابچه ه اینجال اطفا ن انـد؛ بیـک زب
 .نمیفهمم انراکه حتی من بدرستی میکنند،  عجیب صحبت

 : من گفتم امشغول تن شویی بودیم، که دفعت اینجارگو در ادیروز من و م شتاچ
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نند انستیم، یک بیک مار میکنند، میتواگشت وگذ اینجاکه در  ایی رابچه ه اگر ما"-
نیـز   ارناي شـ اسـه اده، لبان داشته، خوب شستشوي شام گذاچنگک گرفته، در حم اهی بام

  ...نصورتآشتیم، بروند، درامیگذ ار انهآشسته و میدوختیم و سپس 
 :بی گفتاضر جواح ارگو بام
 ".هند بودانطور کثیف و ژولیده مثل گذشته خواره همایش دوبافرد انهآ "-

و  اه، کشـتی اننـد موترهـ  است، مایدنی هم ي داچیزه اینجادر  مگر من چرند میگویم،
 .لذت میبرم انهز آامیشنوم و  ان راو کودکي امواي ترامن صد. ناراب

ین بـه یـک   ا. نداپذیر اخت و تغییر نایکنو انند خود مانیز م اي ماندیشه هاو  پندارها
بـین  . میرودست اك به سیاز خوراك وابه خور ازموضوع یهودهاند، که ان میماچرخ گرد

ین یک ا. دیدم ایهودي ر اي پرده دو تز الاگفتیم، دیروز من  اییهاموس رهاشد، در باب اخود م
هد اکنـون شـ  ام و اده ابـه گیـر د   اد رافـر این انکه فکر کردم، من اس عجیب بود، چناحسا

 . ن هستمابدبختی ش
رد، کـه یـک   ار داب قـر آر روي یک کشـتی مسـکونی د   ام نهادرست در روبروي خ

  .رداو یک سگ کوچک ستیزه جو دا .ن زندگی میکنندآنش در انم و کودکاخ ان باملو
ـ (بـرو آدر  که میاز دمک زدنش هنگاي عوعو و از صدافقط  ام این سگک را ) ناودان

 . سیمامیکند، میشن آمدکشتی رفت و 
مـن  . ن کردنـد اهـ پن ابزیر چتریه امردم خود ر بیشترکرد و ز اغآریدن ان به باراي، باو
ور هـم  دیگـر ضـر  . ه چیزي دیگر نمـی بیـنم  کال اي پوشیده باسره او بعض انیهاراز بابجز 

بیـرون   در ار انسـتم، زنهـ  اهسـته مـن تو  آهسـته  آ. ببیـنم  این بیشتر چیزي راز انیست، که 
 ياکفشـه سبز بـتن،   ای ي سرخ واه، جمپرلو پندیدهاکچ داز خوردن زیا کهتشخیص بدهم، 

ش ابش اي عبوس و یان چهرههانشاجی شوهرالت مزابق به حاشته و مطاد اشنه شکسته بپاپ
 .رنداد

 .تا نها
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  1942مبر ادس 22ه شنبه س
 ! یتی عزیزگ
د عید مـیال (س یسمي کراینکه در روزهار نو مبنی بر ز خبا خوشی اب ام پنهانگاهلی اها

ل اسـتقب اهـد کـرد،   اخوفـت  اده دریالعام مسکه طور فوق اگر 125هرکس ) حضرت مسیح
ت مسـکه بدسـ  ) ماگـر  250(نـد  پو نـیم درج شده بود، که هرکس  امه هاندر روز. ندنمود
 انراق شـ ارزاکـه کوپـون   سـت،  ال نـزع  ان در حـ ان خوشبختآي این براولی . وردآهد اخو

ـ انی چهان مخفی شده که بعلت گراي یهوداز دولت میگیرند، نه برا) امستقیم( رت اکـ  ار ت
هیم، چیـزي  ام میخواهشت تن هرکد ام. ه میخرندار سیازاز با ابه قیمت هشت ت اقی رارزا
ـ  اینجـ ادر . ر کلچـه پخـتم  اکیک و یکمقد نهاح من دو دمروز صبا. مسکه بپزیم اب  الادر ب

 نهاخ رِالعه منع کرده میگوید، که کاندن و مطاز درس خوا ادرم مراست، مام ازدحاخیلی 
 اله نمـوده و مـ  ام روز ناده، تمافتاش در بستر اشکسته ه قبرغ ان باد نانم فاخ. رداولویت دا
ر امـن بسـی  . ستاض اران با این هم مگر. کنیم یضعوت ایش راژهازد، که بندامجبور میس ار

کنـد،   جورجمع و  ایش رارهاده و خودش کایستا اره سر پاو دوباگر اد، شهم امسرور خو
ـ  عیاو خیلـی سـ  اینکه ان آو را باید بگویمید اطریکه یک چیز بابخ ـ و  سـت؛ اکیزه او پ  ات

 . شداش نیز میباست، بشاخوب  از نگاه روانی و جسمیه زمانیک
میکـنم،   اسـر وصـد   "دازی"طریکه اطول روز بخمن در گویا ن معلوم میشود، که چنی

یـن نتیجـه رسـیده، و    ام به اقی اتاي هم اقآ براینابنمیشنوم،  ار "چپ، چپ"ت اکلمکمتر 
. بخورم چرخرم، به پهلو او من حتی حق ندابنظر . میکند اصد "هیس، هیس" امکرر نهاشب

ـ اینده در پآر اهم بود و بانخود بیتوجه انتقاین امن دیگر ب هم اخـو  "هـیس "ره اسخش دوب
 . ه تر میشوداو خسته کن تر و خود خواروز هر  گذشت اب. گفت
و ا. ول هنـوزهم خبـري نیسـت   ا هدر هفت اقآ هءده شداوت وعده داسخاي باکلچه هز ا

سـتیک میکنـد،   اروشـن نمـوده و ده دقیقـه جمن    اغ راي یکشنبه که چرابویژه صبح روزه
 . م میشودانیت جدي اعصب عثاب

یی کـه تخـتم بـه    اند، چونکـه چوکیهـ  الی میمات متواعاره به ساي من بیچار براین کا
نسـو بحرکـت   اینسو و ابم به اخو زاند، بدون وقفه زیر سر پر انی تر شده ن طوالاکمک ش

 . یندادرمی
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یـر  ز. زدایشـش میپـرد  ارال حرکـت بـه   اي در حادسته از چند تمرین بیتک باپس  اقآ
ـ  سپسگرفته و  انراید نخست او با بر ایناست، بنان اویزآ گیره یک در شلواري اش ره ادوب

رد  ان چوکیهـ از میادن ار دازدن و فش اید باو باین ابراست، بناو در روي میز ایی انکت. یدابی
 .یدابی یشاز سر جاشده و ب

ضع بهتر نشـده و  هم ونآشد، چون بدون افی بابد ک ن پیر واز مردایت افکر میکنم، شک
یـد  اب ار اسهان کردن لباغ، بستن قفل در و پنهامم چون کشیدن سیم چرانتقاي ام شیوه هاتم
 .زماینده متوقف سآمر صلح در اطر ابخ

ـ  اید همه چیز راب اینجادر! ري میشومادم هوشیآه، من آ  مـوختن،  آد، ام دانجـ اتعقـل   اب
ـ   مـن  ! اوغیـره وغیـره ر   سـئولیت من بـودن، قبـول   اشنیدن، دهن بستن، کمک کـردن، مهرب

ز ا پـس ن اي زمـ ان بزرگ هم نیست، زودتر فرسوده شده و بـر امیترسم، که عقلم که چند
 .نداقی نماجنگ چیزي ب

 .تا نها
1943 جنوري 13رشنبه اچه  

 !یتی عزیزگ
 امـ  .م دهـم انجـ ا ار ز کردهاغا رانستم کانتو براینا، بنمرا بسیار آزار دادندبح مروز صا

ـ اکتکهاز پر کردن پارت ان عبآیم و اکرده  اجدید پیدیک مصروفیت  د امـو  اي کوچک ب
خـیس  "ین محصول گوشتی سرخ شونده، مربـوط بـه شـرکت   ا. ستا) سس(گوشتی پودري 

 انـر ا امـ  گرارد و اش به کمک ضرورت داري امور پرکاي اي کوگلر براقآ. ستا "اوشرک
میدهنـد،   مانجـ ان انیازنـد  انرآکه عین  قهار شاین کا. م میشودان تمارزار ام دهیم، بسیانجا

 .ستاگیچ نموده و مضحک  ان رانسار خسته کن بوده، ابسی
نده اکشـ  اههاشـتگ ازدابـه ب  است، شـب و روز مـردم ر  ا دردآورر ادر بیرون وضع بسی

ن ایشاشته هاین دا. خود بگیرند اب ار پول رازه میدهند، یک کوله پشتی و یکمقداجافقط و
تقسـیم   ال راطفان و او زن نموده از هم جدا ار اده هانوان خانا. میکننده غصب انیز در رار
. نمیبیننـد  ان ران شـ اپـدر  یند، دیگـر امی نهاز مکتب به خانیکه اکودک. ینداگنده مینماپر و
ـ ام مراند، هنگامصروف خرید بوده  نی کهازن  هدانواك شـده و خـ  مهـر وال  نـه اخ اجعه ب
چون رنـد، النـدي نیـز تـرس د   ایسـوي مـذهب ه  ي عاهده انواخ. میشوند جهاپدید شده موان

 ارنـد، هـر شـب صـده    اهمه وحشـت د . ن میفرستندالمآري به ابیگ جهت ان ران شافرزند
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 انجـ آدر . ز میکننـد ان پروالمآي اهنب شهراعبور کرده و بج لنداي هالاز با اپیماهوفروند 
 اهـ راو حتی هز اصده افریقا ایعت در روسیه و ادر هر س. بزمین میریزند ان رایشابمه انهآ

ل ادر حـ  زمـین  م کـره اتمـ . ین مهلکه بدر رودازا، نداهیچکس نمیتو. کت میرسندنفر بهال
ـ اپ مگـر ید، اگرچه وضع متحدین بهتر مینماشد؛ اجنگ میب هنـوز   تیـره روزي ینهمـه  ان ای

 . ستاپیدان
س احسـ ابـدون   م وارآ امـ . ن دیگـر میگـذرد  انسـ ا از ملیونهابهتر  خوشتر و ا، بماو بم

ه هسـتیم، کـه حتـی در    اود خـو ن خاچن اي خود میخوریم، ماز توشه هایم و اخطرنشسته 
نی حـرف میـزنیم؛   اي جدید و خوشگذرانو، کفشه كاپوش هرا، در ب"ز جنگاپس "مورد
ـ  اب اهر سنت ر الیکه مادر ح  اي دیگـر ر انسـانها ز جنـگ  ا پـس  اید صرفه جویی کنـیم، ت

 .ري کنیمات دهیم، یانجنیم اکه میتو ارنی انآکمک نموده و 
ه و بـدون کـال  ي چوبی، بدون کرتـی،  اکفشه ازك باهن ناي یک پیرال اینجان اکودک 

ي امعـده هـ  . کمک کند انهآنسو میگردند، و هیچکس نیست، که به ا و ینسواب به ارجبی
ي سـردتر  انهـ ابان بـه خی اي سردشاه نهاز خا انهآوند، میج ای بوده و فقط زردك رته اینها

لتی الند نیز به چنـین حـ  ابلی حتی ه. ده سرد میروندالعاي فوق ابه صنفه انجآز ایند و امیبر
ـ ه رچـ اپغ یـک  امحکـم گرفتـه و سـر    ان رابراعـ  اده هـ ان در جارسیده، که کودک  ان ران

یـت بگـویم، ولـی مـن     از جنگ براشی ایب نادر خصوص مص اعتهانم سامن میتو. میگیرند
ـ امنتظر پ نهاموشاخ تا حد ممکنینکه اره یی جز اچ ام. لم میشومان بیشتر متآز اخود  ن ای

 . ریماشیم، نداین مصیبت با
ر انتظـ ادر  اریهابسـی  نـد و اکی منتظـر  اه خکر ءهن و هم هما، هم عیسویموساییانهم 

 .مرگ
 .تا نها

   1943جنوري 30شنبه 
 !یتی محبوبمگ

ـ   اینـر انم، ام، ولی نمیتواه آمدن از فرط خشم به فغامن  هم، امیخـو . وه دهـم بیـرون جل
نم بـه چـه   اده، گریـه کـنم و نمیـد   ان داتکـ  ادرم راد بزنم، مابزمین کوبیده، فری ایم راهاپ

ز اننـد تیـر   اتی کـه م اماتهاي زننده و اههار، نگاگوات ناجلو کلمایی متوسل شوم، تاچیزه
 از تـنم بیـرون میشـوند، ر   اده وبه سختی گردیب انی سخت کشیده هر روز بسویم پرتاکم
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ریـد،  ام بگذارآ امر": د بزنمان، دوسل و پدرم فریان دارگو، فاي مالاهم، بامن میخو. رمبگی
ز اي پـر  اچشـمه بـدون  شـک،  از الش تـر شـده   ابدون ب ارید، تابگذ اقل یک شب مراحد 

 . بماز درد بخواسوزش و سر پر 
 !منیز ترك بگـوی  ار اشته، حتی دنیاز همه چیز دست برداهم، ارید، من میخوابگذ امر

زم، مـن  اسـ  اهویـد  ار نماحرمـ  انهـ آنم، به ام دهم، چون نمیتوانجانم انمیتو اینرامگر من "
ن دهـم، مـن تحمـل    اسـت، نشـ  ان ایشـ ال اعمـ از اشـی  اکـه ن  ایی رازخمه انهآنم، به انمیتو

 .هم زداد خوان فریابل شاشته ودر مقاند ار انهآي نیک اهخرو تمس اهمدردیه
شـم،  اموش باگـر خـ  اب میکننـد؛  اخطـ پرگـوي   گر عشوه اگر گپ بزنم، همه مرامن 
و  یم، حیلـه گـر  ائـه نمـ  اراگر یک نظر خـوب  اخم و اسخی بدهم، گستاگر پام؛ امسخره 

صه کـودن،  ،  خالحریصم گر یک لقمه بیشتر بخورم،اهم، اشم، خودخواگر خسته باتنبلم؛ 
 . ستماوغیره وغیره ) بگراحس(ترسو، خرده گیر

 ام، رابل تحمل اغیر ق نهازداینکه یک دخترك ناز اغیر من در طول روز چیز دیگري 
نم، ازهم نمیتـو اجدي نگیرم، ب ایل رامیکوشم مس امیخندم و ی اینهاگرچه من به انمیشنوم، 

ـ   انسابه  اهم، که مرابخو از خداید امن ب ایآ. شماوت بابیتف  ههمـ  انی دیگر تغییـر بدهـد، ت
 شند؟الف نبامن مخ امردم ب
س احسـ ا اینـر امـن  . شمانم بد بام و نمیتواه آمد است؛ من چنین بدنیا مر ممکناین ا ایآ

ـ   اشم رم تالامن تم. میکنم ضـی  انچـه کـه فکـر میکننـد، ر    آز ابیشـتر   اهمـه ر  امیکـنم، ت
 اخویشـر  نومیـدي درد و  انهـ آهم، به انمیخو ان بخندم، زیرانآي الارم؛ من میکوشم بانگهد
 .زماس برمال
ـ  م در ": و گفـتم اسـت بـه   اور درم ركاجـه مـ  غیـر مؤ ت ادانتقـ از ار پـس  ان چنـد ب

ل مـن  ار، در هر حاز سرم بردادست  ایم بگویی بی معنیست، لطفاصورت چیزیکه تو برهر
یکی . شماخ میباگست اگوی ن شنیدم، کهآز ا پسلبته من ا ".هستمپدیراح نالصایک موجود 

ـ  مـو اهمه چیـز فر  ناگهانن آز ادند و پس اهمیت نمیدابمن  صالادوروز  مـن   اش شـده و ب
 .شدن برخورد اردیگ نندام

و در  بر روي همـه تبسـم کـنم   شتنی ادوستد ست، که در یک روز منِاین غیر ممکن ا
ب کـنم،  انتخا ار "ییطال نهامی"ست، من یک ابهتر . ن بکشمارخ ش به اروز دیگر تنفرم ر

نـزد   ایم راندیشـه هـ  ام ایـد تمـ  ارد ومن بایی وجود ندطال نهاقعیت، چنین میاگر چه در و
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 اب انهآریکه، اک. یمابرخورد نمنفرین  اب انهآ اري باهم کرد، باش خوشته و تالاخودم نگهد
 !شماشته باد ار راین کایی اناتوش من اک. من میکنند

 .تا نها
  1943 فبروري 5جمعه 

 !نایتی جگ
در عمـل چیـزي    مگـر م، ام ننوشته اده ارخد هجرادیست، در مورد مشاگرچه مدت زی

 امـوش شـونده ر  افر اه وسریعاي کوتالفتهاین مخال یاواي دوسل در اقآ. ستاون نشده دگرگ
میکوشد، دیگـر در   دي شده وات عادماین تصا اکنون باژیک تلقی میکرد، ولی اجدي و تر

 . نشود دخیل انهآ
من در . نداموش ار غمزده و خاهردو بسی اد، زیرمیان "ناجو"ن انمیتو ارگو و پتر رام 

 ایک چیـز ر  م فقطاین علت مداهمیشه میزنم و به  ادلم ر گپمتحرکم و  انهآه یسه بامق
 : میشنوم
چقـدر   "!نـت ببـین  اهرجار بسـوي خو ایکب. نمیکنند اري راچنین ک رگو و پتر کهام"

 ! یدابدم میی ازین حرفها
رگو اهم، مثـل مـ  اهی نمیخـو اینکه من هیچگا نآف میکنم و اعترا به یک چیز یتابر

ي هـر  او گپ رو بوده و همیشـه بـر  ) شابیغم ب(وت اد، بیتفادمی سست بنیآو ابنظرم . شوم
 ار این تیوریها مگر! شماقوي ب روحیه اي شخصیتی باراهم، دامن میخو. کــس موقع میدهد

 .هند کرداتمسخر خو اجد اخبر شوند، مرازین باگر ارم، چون انزد خود نگهمید
ـ  از ا نهابختخوشـ . سـت امتشـنج   افض اکثرا اسر میز غذ توسـط   گـاه  ارویی هـ ایـن روی

سـه سـوپ   افت یک کاطر دریاند، که بخانی اکس اسوپخوره. جلوگیري میشود اسوپخوره
 .یندایین میاز پا

ك ار کـم خـور  ایرگو بسـ ان کرد، که ماطر نشاره خان دوبان داي فاقآشت امروز چا 
فه اضـ امیـز  آ یک لحن طعنه او با" -.رداهد، نگهدامیخو اریک خودراید کمر باش". ستا

 .کرد
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من دیگـر  ": داسخ داي بلند پاصد ارد، باد رارگو قراز مانی ادرم که همیشه در پشتیبام 
 ".بشنوم ار اشم نهاحمقاین تمسخر اهم، انمیخو
ـ ابه جلو خویش نگریسته و سکوت  اقآتش تنور سرخ شده و آنم مثل اخ  . ر کـرد اختی

 انم حـرف پـوچی ر  اچندي پیش خ. گیردن موضوع خنده هم میآ این یاطر ابخ اکثرا ار ام
 . ن کشیدابمی

شته و چقـدر  ات نیکو داسبامن پدرش اوري کرده گفت، که چگونه بآداز گذشته یاو ا
ـ آگر یـک  ا": فه کرداضاگفته و  "!نیدامید"وا.ستازله گر بوده امغ ـ   ابخو اق  اهـد، کمـی ب

من یـک   اقآ: ویییش بگانصورت برآید در اب -پدرم میگفت، -تو شوخی کند، ایش بادسته
 ".درك میکند او مطلب ترا و! ما نواب

موش اخ بیشترپتر که . ز ته دل خندیدیماهی گوش میدهیم، اه به یک فکنکآنند ام ام
ه کـردن  اشـتب ا نآرد و او یک بدبختی دا. میشود ام هعث سرور و خنداب گاهگاهست، نیز ا
ل بـودن  اشـغ ابدلیل  اکه م اهزز رواظهر یکی . ندانمید انرای شکه وي معنست ایی اژه هاو

ـ   اید رفع حاجل باعو طور اب برویم، انستیم، به تشنادفتر نمیتو ز او ا برآناجـت میکـرد، بن
ـ  اراز بوي بد مـ او انکه آي ابر. ختاري نساج انراب آده کرده، استفاب اتشن زد، اخبر سـ اب

ـ  اته یی رب نوشـاي تشنالاب سـت  امیخوو البتـه  ا. نصـب کـرد   39)زاییـد گـ  ابفرم(ن اعنـو  اب
 .فتالب یاج امذکور ر هبنویسد، ولی کلم ار "زاط گاحتیا"

هـم   بـه فکـرش خطـور    صالا، "ستا) کنید لطف( ییدابفرم"ین حروف امعنی ینکه ا
 . نمیکرد

 .تا نها
 

39 - SVP-ñ  Vouz plait. Síil       کلمۀ فرانسوي مختصر شده که به معنی لطفاً و یا بفرمایید اسـت، کـه در اکتـر زبانهـاي اروپـایی
 )مترجم. ( مروج میباشد
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  1943فبروري  27شنبه 
 !تی عزیزگی

ر الریه دچـ ات او به ذخورده  ال سرمیچرچ. ستا) متحدین( هپیم هر روز منتظر حمل
ـ اه هند برادیخوازآرز اندي مباگ. ستا شده یی زده اب غـذ اعتصـ ار دسـت بـه   اي چندمین ب

 . ستا
ز همـه  اولـی کـی   . )تن به سرنوشت میدهد( ستا 40لیستاتو فامیکند، که  ادعانم اخ

ـ  نم پتـرونیال از خادیگر بغیر  یهیچکس سلحه میترسد؟اوشلیک  ختاندام ابیشتر هنگ ن اف
 ! ناد

. ستاورده آ ایماپخش میکنند، بر اهاکه در کلیس اي مردم رانیون براي روحامهان پیای
 .ندالی نوشته شده اتحریک کننده بوده و در سطح ع امهاپیغ

ـ ابگذ. شه ننشیندالا دست زیر! نالندیاه" دي کشـور،  ازآي احش بـر سـال  ار، هرکس ب
 اممسـتقی  ایـن ر ا انهآ "!زل نشویدر تزلادهید و دچ صدقه کمک کنید،. برزمد دینمردم و 

 ان مـ ابـه همکیشـ  مگـر   ،لبتهاهد کرد؟ ار کمکی خواینکا ایآ. ن میکنندابی اکلیس درونز ا
 .دهد کراددي نخوبدون تردید، م

بـدون خبـر بـه کـوگلر و      نهالک خام! یمار یک بدبختی شده از هم دچاب انی مامید 
یـد،  زداي بایک مهندس بر اب نهاخ نولک اصبح روزي م. ستانده ابفروش رس انرآن اکلیم

 ياسـتثن ابـه   ار نـه ام خاده و تمـ ضر بـو ان حان لحظه کلیمادر  نهاخوشبخت. ه بودآمد نهاخ
ـ   ا. ده بودانش دانش) اه ماگپنهان(عقبی  نهاخ  اخلـی ر اد هزاکلیـد درو  او گفته بـود، کـه گوی
ید، اره نیاو دوباکند، که  اخد. ر نکرده بوداصراد ازی نهاحب نو خاص. ستا موش کردهافر
 . هد بوداك خواخطرن اي مامر براین ا. زدید کنداب ار بیقع نهاخ ات

که یک  اي جدید رارتهان کآلی نموده و در اخ ارتوتیک رارگو ومن کاي ماپدرم بر 
ده اسـتف ان ایمابهارتوتیک و ثبت کتاي کان برآز ا ام. ستاشته است، گذان سفید اطرف ش

 . هیم کرداخو

40- Fatalist عقیده به قضا و قدر داشتن. 
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ـ انده اکه خو ایی رابهاي کتامهان انی که هردوي ماید بداب تو ـ   ایم، ب م نویسـنده  اذکـر ن
 ابهادر کت ار 42"تکُوک"و  41لبورد"جدید  هژامن دو و. جستر میکنیمار شان ریخ نشراوت

 .فتمای ار انهآي ادیده و جه تسمیه ه
 اش رسـهم ا ي هرکسـی  ابـر . ریـم اتی داجدید تقسیم مسکه و روغن نب هشیو اکنون ما 

 اي صـبح ر اکه همیشه غذ ان هان داف. ستا نهدالایم غیر عین تقسا. رندابش میگذاروي بشق
 از برخـورد و دعـو  این پیرم که لداو. رندابر مید از مابر بیشتر اده میکنند، یک ونیم برآما

یـد  ان باخودشـ  شـیوه  اد بافراچنین افکر میکنم، بمن . فسوسا. هیزند، چیزي نمیگویندمیپر
 .برخورد کرد

 .تا نها 
1943 رچام 4پنجشنبه   

 !نایتی جگ
لبته تو معنی ا. یمامیده ان 43ر بروكمیس بیو او را ام. ستاکرده  ام نو پیدانم یک ناخ

م میستر ابن اقآغلب یک انگیس ادیوي ادر ر: میگویم ار یت مفهومشانی و من برانمید انرآ
ـ اخ. ن سخن میگویدامآلر ضعیف اي بسیانهاردماز بمبابیوربروك   ن نیـز همیشـه  ان دانم ف

ـ  مگـر . نانی جهاي خبررسال و سرویسهست، حتی بر علیه چِرچِان اگضد هم ـ  اوي ب ي اآق
ـ اسـب دیـدیم، کـه    امن ام برایناست؛ بناد همنوبیوبروك صد درص ـ  او ب ي بیـوربروك  اآق

ـ  از ا اورا اضـی بنظـر میرسـد، مـ    ایـن تمسـخر ر  از او اج کند، چـون  ازدوا نم اخـ  پسیـن ب
 .میمابیوربروك مین

ین خیلـی  ا. ن برودامآل ید بهاب پیشینیم، نفر ام کرده استخدا مارگر نو در گدایک ک ام
 ار امـ  نـه ارگر نـو خ است، چون کاخبر خوشی  ایمال برادر عین ح مگرست، اور اسف ات

 . سیمان در هراکام کمان گدارگراز کا ام. سداشندرست نمی
 اگر ما. ستاه گرم ار سیازارت در باتج. ستاز کرده اغآخوردن  اره به غذاندي دوباگ
ري اترکـ . قی میخـوردیم احد چـ  ازیم، تابپرد اور رآم اي سرساقیمته اشتیم، تافی میداپول ک

41 - Bordeel 
42 - Cocote عشوه گر، مغازله گر 

43- Mrs. Beverbrook 
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ـ    ادر خریطـه هـ   ار انهآخریده و  44ختارموِ"ز ا الو راکچ افروش م و ا. وردآبـه دفتـر می
یـد،  امی ام صرف غذاکت هنگادب و نزا اهمیشه ببرآن ایم، و بنامخفی شده  اند، که مامید
 .شدام نمیباس در گدنیکه هیچکازم

کـه  سـت  لیادر حیـن  او سـرفه کنـیم؛    انیم تنفس عمیق کنیم، عطسه بزنیم و یانمیتو ام
 اب ار اید، مامی انزد م الاهرکس که ب. میشوند ردآکوبیده و  ابهاسیآد مرچ توسط ار زیامقد

ش ا گر مرچ به بینیایین نمیرود، چون اید، که پاکید مینمانم تاخ. م میدهدیک عطسه سال
 . هد شداخورابیمبرسد، 

گـر  ا. سـت ا تنـد تین و مرچ ژال ابش فقط راسر وک. رداندلبی اج شرکتبه نظرم پدرم 
نیـز عرضـه    از شـیرینیه ایی اید چیزهاشد، باشته بال داشتغا اکیهارت خوراتج راککسی در 

 ! کند
میـز  آم ان بد و دشناین سخنا. ریدات زشت بسرم باز کلماري اره رگبامروز صبح دوبا 

ـ "،"سـت ا جنسبـد  نـه ا"ت امـ لک ایم بابودند، که در گوشهو صاعقه نند رعد ام  انهـ ان داف
 .شندافگن میباهنوز هم طنین  45"!لعنتی لعنتی،"و  "نداخوب 

 . تا نها
 

  1943 رچام 10رشنبه اچه
 !نایتی جگ
 ر واي رگباصدنبود، چون  این تنهاو . رتی کرده بودابرق ش امپنهانگاه م دیروز در اش

نترسم،  اهاپیماهوشلیک و  ياز صدام، که اموخته امن هنوز نی .نیز متوقف نمیشد باريتشآ
ر اکنون بسیا اینید اش. مشاشته بامش دارآ ابم، تاهر شب در تخت پدرم میخو اتقریب و

ن به اچن اتوپه! میبودي، چه میکردي اینهاهد ار خود شاگر تو یکبا مگرید، ابنم نهاکودک
وربروك بی) میسیس(نم اخ. ند، بشنودانمیتو اي خودران حتی صدانساکه  یند،اغُـرش درمی

ست، ار اگواین چقدر ناه، آ": ز حزن میگویدای پر یاصد از کرده و باغآلیست به گریه افت
 "!میترسمسخت من "که  بود نآین به معنی او  "!چه شدتی شلیک میکنند اب انهآ ،ياو

44 - Wehrmacht-  ورماختñ  مترجم (اردو، لشکر و ارتش بزبان آلمانی ( 
 )مترجم. (در متن اصلی لعنت بر شیطان بزبان آلمانی آمده است - 45
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ـ  مگرنبود،  ترسناكنقدر آي روشن وضع هنوز ادر موجودیت شمعه ـ  اب ریکی وضـع  ات
ـ  اهش کردم، شمع راز پدرم خواشتم، و امن میلرزیدم، گویی تب د. بدتر شد ره روشـن  ادوب

ي اهراشـیند ام ناگهـان . ره روشن شـوند ادوب اشمعه د،ازه نمیداجاجت کرده، و او سما. کند
ف درم بـر خـال  امـ . سـت ا نهاز توپخا کتراوحشتن براده بر انهآغرش . ندآمددر  ابصد ثقیل

 ":چنـین بـود  د پـدرم  انتقـ او به اسخ قطعی اپ. دادر د او شمع رز تخت خیز زده ار پیم انتظا
 !ماو تم "!ز نیستاسربکهنه که  نهاخر، آ

ي ابـر . فکـر میکـنم، نـه    م؟ایه کـرده  احکیت انم براي دیگر خامن در مورد ترسه ایآ
نم اخـ . نیانیـز بـد   این راید اشی، باث بداحو هن همادر جری اه ماپنهانگبطه به اینکه در را

 افتد، که شـوهرش ر امین به وحشت اشنیده و چن نیاق زیرشیرواتادر  ان راي دزداشبی صد
 . ر میکندابید

 -یی که بگـوش میرسـد  اپدید میشوند و سر وصدان نان لحظه دزدادرست در هم مگر
 .ستابوده ) اتقدیر گر(لیست ان قلب فتاضرب

 ءهت کنسرو شداحبوب هو هم اهسچ اس احتم انهآ) وچک شوهرشم کان(ه، پوتی آ" - 
 "ست؟ابیده او هنوز در بسترش خوا ایآه، آ! و پتر. ندادزدیده  ار ام

  "!بمار بخوانترس و بگذ. نداندزدیده  ان میگویم پتر راطمینا اب" -
 .بدانست بخواز ترس نتوانم اشته و خاسودي ند اینها مگر 
ب از خـو امیـز  آر اسـر اي ایی به علت سـر و صـد  الامیل بافم از یکی دو شب تماپس  

ر کـرد؟ یـک   اچیزي فـر  -! رررت نی رفت واق زیر شیرواتاغ دستی به اچر اپتر ب. پریدند
 !ي بزرگاز کورموشهادسته 

ـ انی اق زیر شـیرو اتابه  ار) گربه(کی بودند، موشی  امیدیم، که دزدهفه اووقتی م ل انتق
 .پدید شدندان نهاشب... قلانده ، حد اخوان -ياهناین مهمان آز ادیم، و پس اد

عت هفت ونـیم بـوده   ان لحظه سآدر (نی رفت اقک زیر شیرواتاپتر به  چند روز پیش
ز زینه است، او میخوا. وردابی اي کهنه رامه هار روزنایک مقد ا، ت)روشن بود او هنوز هو

که درست ببیند، دست خـود  یناو بدون ا. ز دستگیره محکم میگرفتاید اید و بایین بیاپ اه
 ... شتاگذ ار
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ـ  انسته دستش راو ندا. فتدایین بیاپ از زینه هاترس  ز شدت درد واو نزدیک بود  ي الاب
ز اخـون  . ن گرفتـه بـود  از بند دسـتش دنـد  ان هم آشته بود، که ایک کورموش بزرگ گذ

یـن  ا. آمد اد من نزاي لرزاهاپ ارنگ پریده و ب او باو ري بوده اب پتر جاهن خوارستین پیآ
یند نیست، بویژه کـه  آت خود خوش اکورموش بزرگ بذیک زش ارد، چون نواتعجبی ند

 . ستاکتر ا، وحشتنچک بزند تا سخادر پ
 .تا نها

1943 رچام 12جمعه   
 !نایتی جگ
ـ اننه فر: یت معرفی کنمابر اهم خودرات میخوازه اجا اب ! نارز حقـوق کودکـ  انک، مب
ـ اطر جوادر بخـ این ما .مروزيان اناي جوابلمهار حل پراتسافی و خواضا هن مسکاهاخو ن ان

 .یل میشودایش ناسته هاجره به خواز چند مشارزمیده و همیشه پس 
موشی و  اي گربه هار مجلل براهان -ستان کنسرو شده گندیده ایک قطی گوشت زب 
  46.موفی
، در شـویم  مخفـی  اینکـه مـ  از اقبل  ین گربها مگرنیست،  اشنآیت ام موفی هنوز بران

ز اش جلـوگیري  ا هو وظیفـ  م و دفتـر بـوده  اي گـد این پشک برا. شتاحضور د اشرکت م
نی شرکت خیس ازم. داتوضیح د دگیان به سانیز میتو اش راسی ام سیان ناهمچن. ستاموشه

ین ا از قضاگر ا. نیاق زیر شیرواتاي ام و یکی براي گداشت، یکی براپشک د ادو ت او شرک
ـ اپشـک گـد  . بزرگ بـود  ن یک زد وخوردا هقی میشدند، نتیجهم مال ادو گربه ب ح ام جن

ز معرکـه بـدر   ام بوده ولـی همیشـه پیـروز    ارآنی ازیر شیرو گربهلیکه اجم بود، در حامه
ـ   براینابن .ست رخ میدهدانچه در سیآند نادرست م. میشد ـ المـ آم لقـب  اگـد ه گرب  انی و ی

ـ انی لقب مرد ازیر شیرو و گربهکسب نموده  اموفی ر  .کسـب کـرد   اتـومی ر  انگلیسی و ی
ـ  رفـتن بـه   ماهنگـ  اسرگرمی م نهاکنون یگاو موفی حت شدیم از شر تومی را انهاسپ یین اپ
 .ستا

 لقب منفی و توهین آمیز براي آلم -46
- ).مترجم. (است) کلهء شخ( انیها در زبان هالندي میباشد؛ که معنی تحت الفظی آن آدم سر سخت و یا کله شق 
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ـ   اه وسفید صرف کرده اي سیانقدر لوبیآ ام  رم انـد  ار انهـ آي دیـدن  ارایم، کـه دیگـر ی
 میمیشو دلبدير افتم، دچاین بادشاگر فقط بیاوحتی . 

پدرم همین لحظه گفـت، کـه   . ستالغو شده نیز هی امگاش کن خشاتوزیع نن اهمچن
 . ره پدرکمابیچ. رداه غمگین دازهم نگاو با. ستا فسردهاخیلی دلتنگ و 

. ماشـدنی  اناجد 47کرابودیر ب ایناثر ا "زهاتک تک درو "ب از کتا این روز هامن در  
ـ از زاگـر  اده گی به سطح بلندي نوشته شده، ولی انوان خاین روما یل مربـوط بـه   امسـ  هوی

 اسـتش ر اگـر ر ا مگـر . لبی نیسـت اب جان دیده شود، کتادي زنازآن و اجنگ، نویسنده گ
 .ن دلچسپ نیستندایل چنداین مسایز ي من نابگویم، بر

 . ردار داییقراي شدید هوانهاردمان زیر بمبالمآ
 .شداکمبود سگرت میب: ست، دلیلشاغمگین  این روزهان در ان دافي اقآ

 . م شداتم اي کنسرو به نفع مان صرف قطیهموابحث پیر
ست، بـه  ال امح انهآ اب نهاسکی که گشتن در خاي بلند از کفشهاکنون هیچ بوتی بجز ا

یی به قیمت شـش و نـیم گولـدن فقـط     افته گی بوریایک جوره چپلی ب. یدایم جورنمیاهاپ
یم گیـر  ابـر  هایر سازاز باید میپ چیزي اش. ره شدابیک سپسورده، آب ایم تاک هفته به پی
 .وردآبی

و نزد ا ز جنگ نیزامیگوید، که پس ) پدرم(پیم . ح میکردمصالا اي پدرم راید موهاب 
ـ این کاه ز عهداهد رفت، چون من انخونی اسلم م اش کـه مـن هنگـ   اکـ . یمار بخوبی بدر می

 !زخمی نمیکردم ایش رایش، گوشهاقیچی زدن موه
 .تا نها

  1943 رچام 18پنجشنبه 
 !نایتی جگ
دیویی ار راخبان منتظر اهیج اب ام. ین یک تحرك بزرگیستارد جنگ شد، اترکیه و 

 .ستیما

47 - Ina Boüdier- Bakker  
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  1943رچام19جمعه 

 !نایتی جگ
نگ ترکیه هنوز به ج. گرفت غم ار ام خوشیي اگذشته بود، که جعت نایک سفقط 

تی نموده اراظهافقط در خصوص لغو بیطرفی کشورش  انهآ مربوطه وزیر. ستامل نشده اش
در ".گرفـت  ان رانگلستانب اترکیه ج": د میزدامه فروشی فریاروزن 48مان دادر مید. ستا

ـ  این خبـر ج ا. یش در یک چشم بهم زدن بفروش رسیدندامه هانتیجه روز ن همـین   الـب ب
 . نیز رسید ابم طریق
ي همـه  ابـزرگ بـر  ر ابسیین ضربه ا. دندم شعالاچل ار گولدنی ناي صد هزانکنوتهاب 

یـد غیـر   اه و عوار سیازاب انیست، که بابوده، و بیشتر متوجه کس همانند آنهان و انفروشاگر
تبـدیل کنـد،    ار گولـدنی ر انکنوت صدهزاهد، یک باگر کسی بخوا. رندار دانونی سروکاق
کنـون   ات اتی رالیات ماقیاب مگر. ستاورده آچطور بدست  این پول رازد، که ابت ساید ثاب

 . شدایبینده مآ ن هفتهآخرین موعد آت، که خاپرد انکنوتهاین با امیشود، ب
ـ از گردش ایز گولدنی ن پنجصدي انکنوتهاب نیـز   "اخـیس و شـرک  "شـرکت . نـد اده افت

نی طوالبه مدت  ات رالیام انهآ اشت، که باگولدنی د راده هز هجستر شداي غیر رانکنوتهاب
 .شداف میباك وشفاکنون همه چیز پا خت کرد؛ در نتیجهاپردپیش 
نوبـت کنتـرول    بـزودي . سـت اورده آیـدلی بدسـت   ان پادند ءبرمه شینِام دوسل یک 

 . ي من میرسدانهادند
نمش ابه خ او نه تنها. ستاشنو ان گپنی انسا أختفاصول ات اعابطه به مرادوسل در ر 

ـ  گونه گوند افرا امه مینویسد، بلکه بان رگو از مـ او ا. تبـه میکنـد  اقـه مک عال ادیگر نیز ب
 پـدر . ح کنـد صـال ا ار امـه هـ  ان نیانی الندي پنهان هازب آموزگاراند نناهش میکند، ماخو

مـن فکـر    مگـر رگو متوقف شده، اح نمودن مصالا. ستاکرده  عر مناین کاز ا ار وا بازهم
 . هد گرفتاز سر خوا اش راتبه امک بزوديو امیکنم، 

 -میدان مرکزي امستردام  48
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گفـت   ین یکالبته ا. ستان زخمی صحبت کرده ازابر سربادر بر انیهالمآم اي تماپیشو

 :چنین صورت گرفتند اسخ تقریباپرسش و پ. ستابوده  نگیزاگوي غم و 
 ".من هنریش شیپل هستم " -
 "زخمی شده یی؟ ادر کج " -
 ".دالینگراستادر  " -
 "یی؟ام قسمت بدن زخمی شده از کدا " -
 ".رمازوي چپ داو یک مفصل شکسته در ب از سرماشی ان هي فلج شدادوپ " -

ـ  اکه توسـط گـدیه  انند آنم اژیک راتر هین صحنادیو ادرست همینگونه ر زي شـود،  اب
هـر   .ت میکننداهان مبات شاحان به جراکه زخمی شدگ چنین معلوم میشود،. داس دانعکا

شـته  اد انـر آگـر  (نسته، دسـت بدهـد   اتو اینکه به پیشوان بدلیل انآز ایکی ! چه بیشتر بهتر
 .نستانی شده بود، که گپ زده نمیتوان هیجا، چن!)شداب

کنون یک قسمت ا کهشتم اي گذایش پالاخته وباندابزمین  ابون مشک دوسل رامن ص
م، چون دوسل انموده  اره ران خساي جبراضاز پدرم تقا حاالز همین امن . ستان شکسته آ

 .فت میکندابون دریاص نهاه فقط یک دادر هر م
 .تا نها

  1943 رچام 25پنجشنبه 
 !نایتی جگ

ن پتـر  اگهـ ادور هم نشسته بودیم، که ن نهام صمیمارگو دیروز شاو م درم، پدرم،امن، م
م یـک  ادر گـد "ننـد  امـن چیـزي م  ": پس پس کـرد  اگوش پدرم چیزي رخل شده و به اد

 .شنیدم ار "میکشد ازه راکسی دستگیر درو "و  "بشکه غلتید
ثـل  چون رنگ صـورتم م . زدام سارآ افهمید، ولی کوشید مر این موضوع راهم  رگوام 

ـ اپدرم هم. ندیماسه نفر منتظر م ام. بودم پریشانخیلی و سفید شده بوده  چگ یین ان لحظه پ
گفـت کـه    وا. آمد الادیو بباز شنیدن راپس  نان دانم فادو دقیقه نگذشته بود، که خ. رفت

مگـر بـرعکس وقتـی    . بـرود  الاهسته گی ببآموش نموده و به اخ ادیو راپیم به وي گفته، ر
ز ا پـس ست در. میدهند الندتر صدبر بادوبر ازینه ه هي کهناه بروي، پله ههستآهی امیخو
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ه و دیـده  آمـد سفید شـده بـود،    انوك بینی ه ان تاپنج دقیقه پتر و پیم که رنگ صورت ش
 . زگو کردنداب ان راش ياگیه

، ناگهـان  مگـر . معطل شـدند و  مانده ابروي زینه هیین ادر پم نتیجه یی ابدون کد انهآ
ن دو اهمزمـ  نـه ایـن خ انکـه در  آننـد  اشـنیدند؛ م  اي بلند رادو صد انهآره گی اکببلی به ی

کـه  د، ادهی اگـ از موضوع ا ارفت، پتر دوسـل ر الاپیم جستی زد و به ب. زه بسته شدندادرو
ـ  الاب ای سروصدکم اخیر و بات زاونیز پس ا فقـط   کـه  الـت مـ  انحآدر . رسـید  الاخره بـه ب

ـ آ.ن رفتـیم ان دامیل فانزد ف الاز یک طبقه ببشتیم، نیاد ازکی بپاي نابهاجر  اسـرم  اشـدید  اق
دثـه  ادر مورد ح و و جمع شدهالین ابدور ب ام براینابن. ده بودافتاري ادر بستر بیمخورده و 

سـرفه میکـرد، بـرمن و     اراجبا اقآریکه اهر ب. ختیماپرددل نظر ابه تب پستي خیلی اصد اب
لی یـی  ار نظـر عـ  از حضـ ابفکر یکـی   اینکه ا، تدم کرادوین عمل ا. نم ترس چیره میشداخ

و بـدون معطلـی   ا ن سرفهآز اپس . داد 49ییناکودبلیت اید تاب او راینکه ان آد و خطور کر
 . متوقف شد

همـه   ال مـ انحـ آندیم، ولی هیچ چیزي شـنیده نمیشـد و در   ازهم منتظر ماب زهم واب ام
ـ ارآ نهاخ در چنین یک ار اهاي پان صدات کردیم، که دزدشاچنین برد ر ابفـر  ام شنیده و پ

ـ  اینکه ران آنده بود و اقیماحل بال یک مصیبت دیگر هنوز ناح. نداشته اگذ یین ادیـو در پ
گـر در  ا. بدورش چیده شده بودنـد  امنظم اشته و چوکی هار دالیس قرنگاي موج الاهنوز ب

ده و یی متوجـه چنـین چیـزي شـ    اهـو  هفعاز کرده، مدابزور ب ازه رالتی کسی درواچنین ح
ـ قب ازد، عواخبر س اب اپولیس ر ـ . شـت اهـد د اخو ایمـ اکی براخطرن ـ ا براینابن ـ اق ن ان داي ف

هسـته  آل پـدرم  اشـته و بـدنب  ابسر گذ اهی ربتن کرده، کال اش راست، پتلون و کرتی ابرخ
تعقیـب   ار انهـ آیک چکش سنگین  الیکه پتر مجهز بایین رفت؛ در حاپ از زینه هاهسته آ

 . میکرد
 انهـ آب منتظـر  اضـطر ان و اهیج ادیگر ب هپنج دقیق) رگو ومنابشمول م( الادرب ازنه ام

ـ آمدن ایاقآنده و دیدیم، که ام در . سـت اموشـی مطلـق حکمفرم  ایین خاه و گفتند، که در پ
ز اچـون پـس    مگرده کند؛ استفاب از تشناب و نه آز الت فیصله گردید، که کسی نه انحآ

ن تصـور  اشـتند، میتـو  امعـده ضـرورت د   هتخلی به نهان خاشندگابشفته گی یی همه اچنین 
ده اسـتف اهـم   اب رآجـت کـرده و   ال دیگـر رفـع ح  ام یکـی بـدنب  اهرکد اکرد، وقتی که م

49 - Codiëne 
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ن انسـ اغ ان بسراچندین بدبختی همزم بیشترینهلبته ا .آمدن ابمی انجآنکردیم، چه تعفنی در 
 . لت نیز همینطور بودانحآدر . یندامی

 مـر ایـن  الیکـه  ال بـود، در ح اغیـر فعـ   "ِوسترتورن" عت برجاینکه سادر قدم نخست 
نچـه  آزام گذشـته زودتـر   اي فوسکویل شاقآدر قدم دوم . طرم بوداعث تسکین خاهمیشه ب
ـ   ابـپ کلیـد ر   ایآنیم، که انمید است، بیرون رفت و مامعمول  در  انـر آید اشـ  اگرفتـه و ی

 . شداموش کرده بازه فرادرو
م شـده بـودیم،   ارآحـدي   ات ام بوده و ماد؛ هنوز شن مهم نبواچند لهامسین ا الاح مگر

هشت و عت از سا ایم، چونکه تقریبمیبردر بسردید لت سردرگمی و تان در حاهمچن مگر
. نشـنیده بـودیم  عت ده ونـیم شـب هـیچ چیـزي     اسـ  ا، تآمد ام نهانیکه دزد بخانزده، زماپ

 اده هـ اهنوز مردم در جـ  م کهاز شاغآفتیم، که یک دزد در امل بیشتر در یأت اب اوه معالبر
چنین فکـري   اهاز مان نزد یکی اهمچن. زه نمیزندارند، دست به شکستن درواد آمدرفت و 

هنـوز مشـغول    50م کـخ ابن ار در شرکت پهلویی مادکاستاست، که اخطور کرد، که ممکن 
ند، در ان میتوانساریک اب يارهان و در موجودیت دیوالت هیجادر ح است؛ زیرار بوده اک

ت نیـز نقـش   الادر چنـین حـ   ماوهـ ات و اتصـور  وهه شود، برعالاشتبا رادچ اهاصد دنشنی
 . شنداشته بادي میدابنی

در و اپدر، مـ . بندانستند بخوایکعده نتو مگرب به بستر رفتیم؛ اتصمیم خو اب این مابرابن
. بندمنستم بانتو ا، که چشمم ربگویمنم الغه میتواو من بدون مب ر بودهابید اکثراي دوسل اقآ
 نهاست، خوشـبخت اورودي بسته  هزادرو ایآببینند، که  ایین رفتند، تان به پایاقآمروز صبح ا

 .من بوداهمه چیز خوب و 
در مـورد چنـین    اشدند، زیر زگواب به همه باب و تآ اگذشته ب تأثر انگیزیع ابته وقلا
 .جدي گرفت ار لهأمسین بپ بود، که اخندید، ولی  پسانهادث میشود، احو

 تا نها
ـ امروز صبح تشنا: طرهاخ  دسـتی یـک چوب  اب بکلی بند شده بود و پدرم مجبور شد، ب

ر اب کاغذ تشناي کان بجآز ا الیاکه ح(ي توت زمینی اي مربانسخه هي اغذهاکم اتم زادر

50-Keg 
                                                 



 
 پنهانگاه  \108

چـوب مـذکور   . ز کمـود دور کنـد  ام ابه وزن چندین کیلـوگر  اد مدفوع راوو م) میگیریم
 . تش زده شدآ سپس
 

  1943چرام 27شنبه 
 !یتی عزیزگ

چنـین  . سرعت بنویسـیم  انیم بامیتو عمال اکنون مان رسید، ایابه پ اکورس تند نویسی م
ه کشـند ي اروزه" رهازهم در باینکه باطر ابخ! شویمتر و ذکی تر میراهوشی اید که مامینم

شـیوه  یـن  اش میکنیم، بـه  تال امم، که ماظ چنین مینابدین لح اینرا(یت بنویسم، ابر "درس
 اختفـ ان ادور پایـان زودتر به  اینکه ما اسپري گردند، ت زودترحد ممکن  از تاي دراروزه
ـ الهـه هـ  اشق ابصورت کل بوده و بویژه ع 51میتولوژي نهامن دیو .)برسیم نی و رومـی  اي یون
هنـوز چیـزي در    انهـ آسـت؛  اگذر س زود احساین یک اکه میکنند، فکر  اجنیادر . هستم

نخستین کـس  ین مورد من اینترتیب در اب. ندانشنیده  الهه ها رستندهن پاره دخترك نوجواب
ز او ارد، ولـی  اکمی تخریش گلو د: گر دقیقتر بگویما اخورده، وی امن سران داي فاقا! هستم

 . زدامگس فیل میس
ـ   رویـی،  الیدن مرکب موم دابونه، مامحلول گل ب اشستشوي ب یی دهـن،  الابـه قسـمت ب

 مگـر رد، ان دان بدون وقفه جریاو زب انها، بینی، دندابه سینه ه )تیامحلول نب(لش مرهم ام
 !لش خوب نیستاین همه حاوجود  اب

 اتپریل از یکم ان ایهودی همه": ن کردهاطر نشاش خانیه ادر بی 52از موفهاوتر یکی ار 
مـی   یکـم ز ا). هستند ادر کیکهاینکه مامثل (نده شوند اید راوتریخت بات یز والایکم می 

 ".ید تصفیه شوندالی و جنوبی بالند شمات هایجون وال ولا ات

گرفته شده و به معنی اسطوره شناسی شفاهی، نوشتاري و تاریخی اقوام و ملل جهان وعلم یپدایش ) میت(میتولوژي از واژة میته  - 51
در هر ملتی سابقۀ طوالنی داشته قبل از تاریخ نگـاري ملـل بمیـان    میتولوژي . و موجودیت این یا آن قوم، مذهب و خدایان شان است

و در مورد درستی آنهـا اکثـراَ تردیـد     بودهمیتها اکثراَ به شکل افسانه . آمده و به دورههاي خیلی دور اقوام و ملل جهان مربوط میشود
ملل مختلف بعـداٌ  ) ساطیرا(بعضی از میتها . دنوجود دارد، گرچه جزَ میراث فرهنگی اکثر ملل و تاریخ و فرهنگ آنان محسوب میشو

 ).مترجم. ( توسط شعراَ و نویسندگان به شکل اشعار و یا افسانه به نگارش در آمده اند
 کنایه به آلمانیهاست -52
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ـ هـا ناي حیوانند گله هـ اره ماه و بیچاي بیگنانسانهاین ا  بـه   نـده ادرمر و ان، بیمـ اتوا، ن
ینمـورد سـکوت کـنم، چـون     است، من در ابهتر  مگر. نده میشونداي کثیف راههارگاکشت
 ! ندیشم، ترس بر من چیره میشوداین میامیکه به اهنگ

در ) ماسـه امحـل فـروش   ( رانی بورس کالمآینکه بخش ان آو دیگر  زهابرك تیک خ
 لاحـو اره ثبـت  اداقعه این وازاچند روز پس . تساتش کشیده شده آژ به ایک سبوت نتیجه

ـ ان نگهبالمـ آنی ملبس به یونیفـورم پـولیس   امرد. ر گرفتانفوس نیز مورد حمله قر  ار نان
 .ندابیرون کشیده  اد مهمی راسناو بسته 
 .تا نها

  1943 پریلاپنجشنبه یکم 
 !نایتی جگ 

بـرعکس  ، 53)!ه کـن امـروز نگـ  اریخ ابت(رم اند اشوخی ر هحوصل حال و  اکنون براستی
 .ستار بجابسی "رداز چند طرفی باید، آبدبختی که چون ": لمثل امروز ضرب اي ابر

ـ ال میسـ امسرور و خوشـح  ار ان که همیشه ماي کلیماقآ: ینکهانخست  روز بـه  زد، دی
و انی، اید بـد اتو ب. نداري بماستر بیمل سه هفته در بقاید حد ار شده و باخونریزي معده دچ

ـ رواهیچ د اهراظ بیماريین ابر ا، که در برستز به خونریزي معده مبتالاز دیر با هی اي گی
 هفتـه ي فوسکویل اقآ: ینکهاسوم  .ستاخورده  ابپ سرم: ینکهادوم . ده شوداستفاند، انمیتو

یـد مـورد   ان بآي اشد، که براشته باو زخم معده داممکن . بستري میشود نهاخانده در شفیآ
ه آمـد نکفـورت  از فرا "پومـوزین "ن شرکت امدیر: ینکهارم اچه.ر بگیرداحی قراعمل جر

پـدرم   اد مورد بحث رام مواتم. گفت وگو کننداوپکیتاشرکت تهیهء مواد در مورد  اند، تا
ـ این مدت کوتادر  مگرن صحبت کرده، اکلیم اب ـ ا اه ممکن نشد، ت ز موضـوع  اي کـوگلر  اق
 .بداهی یاگا

ـ ا تاکراز مذاند و پدرم هنوز پیش آمدنکفورتی ان فرایاقآ ـ ان بـه لـرزه   آیج از نت ده افت
 .بود

 .د میزداو فریا -"!ت سهم میگرفتماکرادر مذ یین رفته واگر ممکن میبود، پاه، آ " - 

 )مترجم. (در اروپاي شرقی و غربی روز یکم اپریل روز شوخی، فکاهی، بذله گویی ست -53
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 ن ایاقآ. نان بچسپآبه کف  ایت راز کشیده، گوشهاق دراتاینصورت برو بروي ادر " - 
 .و گفتیمابه  -".بشنوي انی همه چیز رایند و تو میتواکه بدفتر مدیریت می

 انراضع شـ ارگو و پیم مواعت ده ونیم صبح دیروز ماروشن شده و س اپدرم دفعت هچهر 
ز ا شپـی  اگفـت و گوهـ  ). ز یک گوش میشـنود اچون دوگوش بیشتر ( گرفتندق اتابرکف 
سـمع  ق استراو  شنیدین ادر نبود، کمپاپدرم ق چاشتز ا پس مگرن نرسیدند، ایابه پ چاشت

 . پیش ببرد ار
عت دو ونـیم،  ابـه سـ   اوراي امـن جـ  . ر خسته شده بـود ادي و دشوالت غیر عاز حاو ا

ـ  اکره بعضاهی میکرد، مذاهمر امررگو ام. در دهلیز شنیدم، گرفتم ار اهاوقتیکه صد ن اچن
ـ ابود، که من بطور غیر مترقبـه بـروي کـف سـخت و سـرد پوشـ       خسته کن پوشـش   انده ب
 ایمرار کند، چون فکر میکرد، سر وصدابید ارگو میترسید، مرام. ب رفتماق بخواتالینولیوم 

 . یین بشنوندادر پ
ـ  ر شـده اب بیـد از خـو اوحشـت زده   سـپس ، بیـده اعت خواحدود نیم س من  برآناو بن

 .بود ترر دقیقاین کارگو در ام نهاخوشبخت. ش کردمموافر اکره راي مهم مذابخشه
 .تا نها 

1943پریلا 2جمعه    
 !یتی محبوبمگ
ز ادیشب مـن در بسـتر در  . نی تر شدك طوالاسفناچیزي  از هم بانم باهار گناه، طومآ

ه بـه  آمددرم انده، شب بخیر گوید، که دیدم ماخو امن دع اب اکشیده و منتظر پدرم بودم، ت
 :ز من پرسیدار ابسیفروتنی  ات و بلینم نشساب

 "نیم؟ابخو ادع ایکج انیم ماه، میتوآمدنت هنوز نیاپدرج ،نها "- 
 .دماسخ دامن پ -54"،انسامنه،  " - 
و ا سـپس . در رفـت  سـوي هسـتگی ب آبـه   د و سپسایستالند شده پهلوي بسترم درم بام 

 :ته گفتگرف راچهره بسی او بدور خورده  تندیک حرکت اب

 54- Mansa-  مترجم(. رش داده بودکه انه به مادنام کوچک(  
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ی کـه  زمـان و  "!کرد دایجان ابزور نمیتو امحبت ر. یت قهر شومالاهم بانمیخومن " - 
 . شدزیر از صورتش سراشک ا، چند قطره میرفتو بیرون ا

م، کـه چنـین   دام دانجـ ا اچه برخورد زشتی رمتوجه شدم،  ناگهانموش بوده و امن خ 
 . همسخ داپم، ستناودیگري نمیت نستم، که بگونهامن مید مگر. ندماز خود را اوراخشونت  اب

درم امـ  ابمن ! نمابخو ادع او یکجا استم باف خوزي کرده و بر خالاسهرام، ظستنانمیتو
ـ  اچون بـر  داشتم، دهالعافوق   س ترحم و دلسوزياحسا م درك ار در زنـدگی  اي نخسـتین ب

 او گفـت، محبـت ر  ا زمانیکـه . شـد اوت باو بیتفـ اي اند، بـر اکردم، که موقف سردم نمیتو
ـ . دیـد  ار و اندوه ش حسرتاد کرد، میشد، در چهره ایجازور نمیشود، ب ن حقیقـت تلـخ   ابی

و  اهاستهزا، ات بیجادانتقا انده و باز خویش را او مراست، که اقعیت این هم وا مگرست، ا
بـر هرنـوع   ادر بر ابل پذیرش نیستند، مـر اشوخی ق بهابمثیم اهی برایی که هیچگاتمسخره

رد و ش خُات خشن از کلماري من اچون هر ب. ستاخته اس ساحساوي بی  ایل دوستی باتم
ـ او درهم شکست؛ چون فهمید، که محبـت  ار قلب اینبام، اشکسته شده  رخـت   ان مـ از می

 .ستابربسته 
گـر  اه نمیکنـد و  ام نگـ سـوی پدرم ب. بیدابد خو ام شب راشب گریسته و تم نیمه او تا 

ت میکنـی،  أتـو چگونـه جـر   ": منامیخـو  ات راکلمـ این نش اچشم ببیند، درمرا ري هم اب
 "!زياچنین غمگین بس ادرت رام

 معذرتنم، التیست، که نمیتواکنون حا مگرهم، ابخو پوزشو از امن  اند، تاهمه منتطر
ـ  اقعیتـی ر اهم، چون من وابخو ـ  اه مـ م، کـ ان کـرده  ابی  انـر آ ناگـذیر یـد  ازود ب ادرم دیـر ی
ي اههـ ادرم و نگاي مـ اشـکه ابـر  است، که مـن در بر اید و چنین هم اچنین مینم. نستامید

 الاو حـ  ،م کـه همـه روزه حـس میکـنم    ار کـرده  اظها ار من چیزي ام زیراوت اپدرم بیتف
ید در مورد تغییر ادرم که خود بام ادرك میکنند، که من ب روشنیر بان نخستین باهردویش

ـ اي خـودم سـکوت   امن بر. شماشته بانم همدردي داموقفش تصمیم بگیرد، فقط میتو ر اختی
هم کرد، از حقیقت چشـم پوشی نخواینده نیز آنده و در اقی ماوت و خونسرد باکرده، بیتف

هنـد  ان گـوش خو آزه به مشکل به اندان ان کنی، بهماپنه اربیشتر حقیقت چونکه هرقدر 
 !داد

 .تا نها
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1943 پریلا 27سه شنبه   
 ! نایتی جگ
ـ  امـ . سـت اه آمـد جره به جنبش دراو مش ابه علت دعو نهام خاتم ن و ان دادر و مـن، ف

ن اها؟ فهرست گناه لبیست،اي جاند، فضانی اي یکدیگر عصبالانم همه باخ درم واپدرم، م
 .شد بازهم برررسی و ثبت ت مؤجزست، بطورانکه معمول اچن نها

ـ اس ات انهآ. ندآمدت اقرجی به مالان خایاقآزهم اشنبه گذشته ب . ندنـد اقی ماعت شش ب
یه ادر همسـ  ای و نهاکسی در خگر ا. ور بخوریمم، شینمیکرد تأبوده و جر الاهمه در ب ام

. ضح شنیده میشوداتر مدیریت بطور ویی در دفاشد، هر حرکت و صدار نباکمشغول  اگی م
مـدتی  . رمانـد  انی رن نشسـتن طـوال  ام، چون تـو ار تب شده اره دچاد دوباز نشستن زیامن 

ره سر ان دوباي کلیماقآ. بستریستوس استهابینن خ نهاخاي فوسکویل در شفاقآشود، که می
 وا. سـت انچه تصور میشـد، متوقـف شـده    آزاش زودتر اضر شده و خونریزي معده ار حاک

ي ابجـ  انهـ آییه بشدت صـدمه دیـده، چـون    اطفاه سطال نفوس بواحواگفت، که دفتر ثبت 
هوتـل  ! خرسندیسـت  یـه ایـن م اند و اشیده اپ ابه همه ج ابرآیند، اموش نماخ اتش رانکه ا

ن افسـر ابـه کلـوپ    ادقیقـ  اتشزآد بم ار زیامقد انگلیسی با هراو طیرلتون تخریب شده، داک
ت حمـال . سـت اسـینگل سـوخته    -تاستر یِزلافده ام منطقه جاتم. ندانی حمله نموده المآ

ت ریم و بعلامی ندارآدیگر هیچ شبی  ام. نی روزبروز شدت میگیردالمآي ایی به شهرهاهو
 .ستاه آمدکبودي پدید ي اه قه حل ان مابی دورچشماکمخو
ـ  ام نهاي صبحاغذ. ستاح افتضا اك ماورخ ـ ارت اعب ترکیبـی   ءن خشـک و قهـوه  از ن

 الوهـ اکچ. ستاد سال او یلک اینطرف سبزي پارده روز باز چها اشت ماك چاخور. ستا
هـد،  اهـرکس میخو . نداکرده  اشیرین پید رند، پوسیده و مزهانتی طول دات سبیس اکه بعض

 ام مگررند، ایت داهمه شک ایی هالاب! یدابی ام پنهانگاهمت به اقاند جهت اد، میتوغر شوال
زي ابـه خـدمت سـرب    اویجنگیده  1940ل انیکه در سام مرداتم .نیمار نمیداگواد نازی اینرا

 ایشـو ي پان جنگـی بـر  اسـیر اي اههاردوگادر  ار میشـوند، تاحضاره اجلب شده بودند، دوب
 . ستامتحدین ز حمله اي جلوگیري ابر نهاپیشگیر تاماقدا اًهراظ اینها. خدمت کنند

 .تا نها
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  1943شنبه یکم می 
 !نایتی جگ
ـ   اچنین و پیشز او ا. تولد دوسل بود هلگراس  ز موضـوع خبـر   ا انمود میکـرد، کـه گوی

گرفته بودند،  ان بسختی جآدر  اکتهاکه پ ابزرگ سودخریطه  اوقتیکه میپ ب مگررد، اند
تخم مرغ، مسکه، کلچه،  )شارفیقه (رلوت اش. دافتاف و شور ن به شعاودک، وي مثل کآمد
. سـت اده اتبه فرسـت اغذ مکاب و کاکلیت، چند جلد کتالته، چاك، گل، مان، کنیابه، نانوش

 !حمقا شته شده بود، پیرکیایش گذام به نماتزئین کرد، که سه روز تم اش رروزلاو میز سا
ـ اري المـ ادر  ام ز گرسنگی رنج میبرد،او افکر نکن  ـ  اش ن  مـرغ  و تخـم  ان، پنیـر، مرب

ز مـرگ  ات اطر نجامحبت و بخبا  اکه م اویی را ت؛ کهساور اده شرم العاین فوق ا. فتیمای
ـ  ار چیـز  پر کرده و هـیچ  انی شکمش رانه امپشت سردر  -یماپذیرفته  ن تقسـیم  ادیگـر  اب
 . نمیکند

بـل  او در مقایـن کـه   امـه زشـتر   ز ها! یـم انمـوده   شریکو ا اب ار اکه همه چیز م ام
. فت نمیکننـد او دریاز اهیچ چیزي  انهآست و ان، فوسکویل و بپ نیز خیلی خسیس اکلیم

 .نداو ضروري تر اي شکم ارد، براز دارش نیابیم ي معدهان براکه کلیم ایی رالته هام
ـ  ا. وردندآدر  اخیلی صد انهآمگر . بستم ام را ر وبنهار بار بامشب من چها ک مـروز ی

 ابـه کجـ  ": سـت میگویـد  ادرم رامـ  مگـر . ماده ده کـر آمـا  ار رازمی فـر یل الاوس ابکس ب
 "ر کنی؟اهی فرامیخو

ـ . ت میشـود ازان مجـ ارگراکـ  بیشـمار د اب تعداعتصالند بدلیل ام هاتم لـت  اح براینابن
بچه ین ا. ده میشودابه هرکس یک کوپون مسکه کمتر د پسین از ام شده و عالاري اضطرا

 .ندا دهسرکش شهم  اه
ز امجبـوریم   امـ . نی نیسـت اسـ آر اکـ  الیاشستم، که ح ادرم راي مامروز من موهام اش

، نـد انس نمیتواوه مم شده و بر عالامپو تماطریکه شاده کنیم، بخاستفاك ابون سبز چسپناص
 . رداند نهادند از ده تابیشــتر  اگی مدانواخ نهابزند، چون ش نهاش ایش راموه

 .تا نها
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1943 می 2یکشنبه   
در  این نتیجه میرسیم، کـه مـ  ا، به بیاندیشیم اینجادر  ازندگی م وهشیگر در مورد ا گاه

ـ اکه نمیتو دیگر موساییان ایسه بادر مق اینجا ـ   پنهـان د، نن گی در بهشـت زنـد   اشـوند، گوی
، چگونـه  خیلـی مـنظم بـودیم    در گذشتهکه  ییافتیم، که مابحیرت میسپس  مگر. میکنیم

در  انیکه ماز زماطور نمونه، . البته سقوط بدلیل طرز زیست ما. یماح سقوط کرده صطالاب
د بکلی ژولیده وچرکین ازی دهاستفاز است، که ام اروي میز طعستیم، یک سرمیزي با اینجا

یش اخهاسـور کـه  ي افی ایک ص اب مگرك میکنم، اپ انرآهی اهگاگرچه من گ. ستاشده 
ـ   اختفاز اش به پیش اه شتگذکه مید افی ناص انرآ شودنمیر بوده، ابیشم ـ امیرسـد و هرب  ار ب
 . کردري ان کاتوت دیگر ژولیده تر میشود؛ نمیاو حبوب اري لوبیامقد

بدلیل ( اینجان در آدر زیر یک کمپل پشمی که شستن  ان رام زمستان تمان داف دهانواخ
شـد،  اغیر ممکن میب) ستار بی کیفیت ان بسیاب و همچنایاسشویی که خیلی نانبود پودر لب

ـ کُر. گی میدهـد ز فرسوداهی اش نیز گوایی اریده و نکتاپتلون پدرم ش. نداگذر درم ات مـ س
کـه   ارگو کُرِسـتی ر ان موجود نیست؛ و مآن ترمیم امکاره شده و دیگر ابعلت کهنه گی پ

ـ  ان رام زمسـت ارگو تمـ ادرم و مـ امـ . ست، بـتن میکنـد  ادو نمره کوچکتر  هن اسـه پیـر   اب
 . ز کمرم عبور نمیکننداند که حتی ان کوچک اي من چناهنهارلیکه پیاندند، در حاگذر
ـ   گاه مگرد مهم نیستند، ازی اهینا هیم اچگونـه خـو   امـ : نموحشـت فکـر میکـ    امـن ب

برس ریش  ار پوش من تز زیا، ام ءیل فرسودهاز وساده مدید استفاز ا پسخره الانست، باتو
 .مزیاز جنگ دست یاینده به موقیعت پیش آدر  -شی پدرماتر

 
1943 می 2یکشنبه   

 
 . جنگ رهاه در باگپنهانت انظری 
 . رداهی داگاست از سیاز همه بیشتر ا اي محترم به نظر ماقآین ا:نان داي فاقآ
مگـر کـی   . نـد اهیم ماخو ادر همینج 43ل اسپایان  ات اراجبا اکند، که مو پیشبینی میا

نت اضـم  ابـد؟ کـی بمـ   ان یایاور روزي پآه کن و مصیبت این جنگ تباتضمین میکند، که 
هیچکسـی   صـالً اقع نشود؟ اچیزي و اینجادر  ام اب ایکج نِاگشد ه پنهانو ب امیدهد، که بم
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ب اضـطر ادر . در تشنج سـپري میشـود   ام ین هرروزِابر ابن! ند، بدهدانمیتواچنین تضمینی ر
در درون  ار اهان صدانسانیکه ازم ،ز ترساشی اج نن در تشنامید و همزمار و انتظاز اشی ان

ـ   ي شلیک مهیبـی  اگر صدا امیشنود، ی نهاو بیرون خ  امـه هـ  ادر روز ن ابگـوش برسـد و ی
 اًروزي شخص ان ماگن نیست، که کمک کنندامکاز ارج اچون خ. نشر شودزه ات "گهیآ"

 . وندش اختفامجبور به 
کنـون  اکـه   انسـانها  چقـدر . ستامعمولی تبدیل شده  مروز به یک پدیدهاشدن  پنهان

 نیستند؟ مخفی 
ـ  امـ  انهان پسآوجود اب مگرست، اچیز اسب کل نفوس ناین رقم به تنالبته ا بـه   امطمئن

ن او همچن موساییانکه  د خوبیافراچه حد  ات -نیکه معلوم شوداد، زمافتاهیم احیرت خو
ـ آبدون  ابر پول ویادر بر اري ران فراعیسوی ـ  ادره -نـد اده اه دان پن وه بـرعال . نـد اد النـد زی

 . ستار ارند، نیز بیشماي تقلبی هویت دارتهاکنی که اکس
اکنـون  شـنید، کـه   ) لبته فقط به نظر خودشا(کیزه انم پاین خانیکه ازم: نان دانم فاخ
د اورد بیـدرنگ پیشـنه  آبدسـت   ارت تقلبی هویـت ر امشکل نیست، یک ک گذشته مانند

ـ ار سـ اکـ  ین یکافقط که . خته شودارت جعلی سایک ک اي هریک ماکرد، بر و  ودهده ب
ـ اقآي پدرم و اپول در جیبه ـ اچـون خـ  . ن میرویـد ان داي ف یـن نـوع   ازان همیشـه  ان دانم ف

نی اسـ آلبتـه میشـود بـه    ا اینـر ا. ز خود بیخود میشودا) اقآ(پوتی براینات میگوید، بناچرندی
 ".کردهم اینده من غسل تعمید خوآدر ": یکروز میگوید) نماخ(نکه کرلیادرك کرد، چن

بـروم، چـون در    )لمقـدس ابیت (ستم، به یورشلیم امن همیشه میخو": دمیگویو روز دیگر 
 "!هم کرداس خواحسامنتر ان ان یهودادر می امن خود ر انجآ

ي خوشـبینی  اهمیشه بـر  مگرست، ابزرگ م) یندهآخوشبین به (وپتیمیست ایک  :پیم 
 .ردادلیلی د

 برابـر ر گـر کسـی د  ادر تخـیلش مطـرح میکنـد و     ار همیشه هـر چیـزي   :ي دوسلاقا
لفرد دوسـل  اي اقآمن فکر میکنم، . بل روبرو میشودامتقحمله  ار بگیرد، باقر الاحضرت و

نـک  افر نها مگرست؛ ایی او میگوید، حرف نهاچیزیکه : ینکهان آرد و اصل زرین دایک 
 . ردابندي نداصل پاین ابه 
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ر اچهـ یـن  افقـط  . ه در مورد جنگ میگویند، مهم نیستاگپنهاني دیگر اعضاچیزیکه 
بـه   ان و دوسل هم خودران دانم فاست بوي میبرند، ولی خاز سیانفر  مشخصتر دو انفر و ی

 .نندامیچسپین جمع ا
  1943می 18سه شنبه 

 !نایتی جگ
 نهاشـوربخت . ن بـودم المـ آنگلیس و ا هواپیماهاين ایی میاهد یک نبرد شدید هوامن ش

ـ  ان خودراش ش گرفتهتآت اراز طیامجبور شدند، ن متحدین از پیلوتاچندتن  . ب کننـد اپرت
ـ اکر الفویخ زندگی میکند، چهـ ان هاباکه در خی اشیرفروش م کـه در  دیـده بـود    ایی رادان

ز وي او ا. ن صـحبت میکـرد  النـدي رو ان بـه ه اده نشسته بودند، که یک تـن شـ  اپهلوي ج
ـ . ندتش بزا اسگرتش ر استه بود، تاگوگرد خو ـ  ن گفتـه بـود، کـه عملـه    اوي همچن ره اطی

ن اپنهـ  ایی خـود ر اسوخته و نفر پنجمی در جـ  هواپیماز شش نفر بود، که پیلوت اشکل مت
ینکـه  ا. کردشت ازدابلم بودند، اکه زنده وس ار نفر راه و هر چهآمدپولیس سبز . کرده بود

بـل  ار بودند، غیر قالی برخورداع هروحی زا هنوز هم نهامتهور رشپز چنین یک اپس  انهآ
 !ستاتصور 

ـ   امجبوریم، در طول روز بخـ  است، ولی ماگرم  اهراظ اگرچه هو  اري روشـن کنـیم، ت
 ار نیم، چیـزي ات نمیتوافاي کثابه سطله ام. تش بزنیمآ اکی راد خورامو ندهاقیماو بت افاکث
هـر حرکـت   . شـیم اشـته ب ایـد در نظـر د  اب ام رارگر گداره حضور کازیم، چون همواندابی
 !زداندام بیابد ار است، ماشد، ممکن اکوچک هم بکه و لو  سنجیدهان

قمنـدي بـه   عال"نموده و بدینوسـیله   امضاحکومتی ید در یک لست ان بانشجویادم اتم
ن اي وجـد ان به نـد انآد درصد اهشت. یید کنندات ار "نوري به حکومت اداو وف انیهالما همه

. ن خیلی سریع بـود ابر شاکنش دربراو مگرن طفره رفتند، آز اده و ان خویش گوش دایماو 
ن المـ ادر  رياجبار اه کاردوگاري کرده بودند، به یک اخودد امضاز انی که انشجویام داتم

 ند؟ اهد ماقی خوار کنند، کی بان کالمآلندي در ان هاناجو هشد هماب راگر قرا. گسیل شدند
بسته بود؛ مـن در بسـتر پـیم     ار اهمشب کلکین ادرم او شلیک شدید م ابدلیل سروصد

 امـ  گربه "موشی" ار واز تختش خیز زد، گویی ا اي سر مالاز بانم اخ انناگه. بودم) پدرم(
چنین مینمود، که یـک بـم   . مهیبی بگوش رسید ن ضربهآشد، که به تعقیب اگرفته بن ادند

 "!غاغ، چراچر": من چیغ زدم. شداده بافتادر پهلوي بسترم  اتشزآ
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دقیقـه   رف یـک غ ظـ انستم، کـه روشـن کـردن چـر    امن مید. روشن کرد اغ راپیم چر
ببینیم کـه در   افتیم، تاشت الاهمه بسوي باقع نشده بود، ماهیچ چیز و. هد گرفتاصورت خو

ـ از ورانم او خ اقآ. ستاده دا رخچه  انجآ دیـده   از یـک شـعله قرمـز رنـگ ر    اي پنجره ب
تـش گرفتـه   آ امـ  نـه انم فکر میکـرد، خ امیسوزد و خ ا، کوچه ممیپنداشت اقآبودند، که 

 . ستا
 . ي مهیبی بگوش رسیداده بود، صدایستان اي لرزاهاپ انم بالیکه خام در حاهنگین ادر 

هنـوز  . بیـدیم اخو ایماره به بسـتره ادوب اهار بکشد، مایک سیگ اند، تام الادوسل در ب
ـ اخ. ز شداغآره ادوب اختهاندایک ربع نگذشته بود، که  سـته، در  از بســترش برخ ا انم دفعت

ـ ابـه   از طریـق زینـه هـ   انست شده و ان کرده نمیتومیامشی که شوهرش تاراجستجوي  ق ات
 "!مپیشبه  اچوچه گکم، بی": یی کرداز وي پذیراتی آت اکلم ادوسل هم ب. دوسل رفت

 ار امـ  نهاتش توپخآي ادیم و دیگر صدافتاقهقه  ههمه به خند انچه که میگذشت مآز ا
 . شتانمیدابه ترس و

 .تا نها
  1943جون 13یکشنبه 

 !یتی عزیزمگ
ـ اده کرده بود، بسیآماسبت روز تولدم انم بمناشعري که پدرج  ـ   ار زیب ین ابـر  ابـود، بن
 :یت ننویسماره براین بانم، در انمیتو

ـ  ابود، منی سروده المآن ابزب اچون پدرم شعر ر ن ابرگـرد  انـر آ ارگو وظیفه گرفـت، ت
 . کند

ز یـک  اپس . ستاده ام ندانجالی اخیلی ع ار شارگو وجیبه ام ایآ ،وت کناخودت قض
 :بندامه مییاداچنین  ابیتهل گذشته ادث سامرور معمول حو

 ،یی ز همهاکوچکتر  مگر ،کودك نهتو 
 .استی اهریادشو سردچارو 

  ،هداچون هرکس میخو
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 :شودرت ازآعث ابو ده بورت اموزگا
 "!موزابی ام زا" -"!ریماتجربه د ام"
 یم،اآزموده  رابسی ار اچنین چیزه ام"

 "ست؛ارو انو چه چیزي  نیکوم، چه چیزي نیاو خوب مید
 دي بدینسو،اي متمان و روزهالیاز ساست ابلی، بلی چنین 

 میبیند؟ ارش قص خوداکسی نو ایا
 ،"ي مردماکور خود بین": چون مثل معروفست

 .سبه میشوندان سنگینتر محات دیگراهاشتباس اسابرهمین 
 ،ن نیستاسآر اکبراي ما لد بودن او

 .وت کردناقض نهدالاع و همیشهن او همچن
 ،طفره روي ات مادانتقاز انی اچگونه میتو

 میزینی؟ ایکجن اگلخورداس اکه بلیادر ح
 .ید متقبل شداب اشتی و صفآم ابن اهمه رینا

 .روي تلخادرست مثل صرف نوشد
 ند،ابیهوده هم نبوده  اینجاي گذشته در اههام مگر

 .ه ییآمد اینجابه  اگرچه تو جبر
 ،تو لمحه یی هم دلتنگ نشديموزش آ در موقعمگر 

 .نش گرفتیابه خو ادي راموختی و کتب زیآتو خوب 
 :ینستارت اپرسش دشو مگر

 یم بسر رسیده،اکهاپوش هداستفان ازم
 .ستاه اکه به تن کنم کوت ارچه هر "
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 شده،و ژولیده م همه فرسوده سالب
 ده و به کمرم نمیرسد،بوه اهنم کوتاپیر

 .مرار نداومن دیگر شلو
 ".بل پوشیدن نیستندایم قاو کفشه

 ،ندات منگیرایبی که داند، مصا اینها
 .نتی رشد کردياده س تاکنونبلی تو 

 .نداهرکس مید اینرا رد،ان ندامکاین از ابیشتر  و
 

فیـه بنـدي   او قسب ترجمـه  ابود، طور مننسته ارگو نتوام اك رامربوط به خور بخش
 .حذف کردم انرآ برآنابنکند، 
 ؟نیست ازیب اقعاوشعر ین اایآ
 . فت کردماي خوبی دریاه هدیهو  ر گرفتهازش قراه من خیلی مورد نووبر عال 
سـطوره  ا(م، میتولـوژي  اقـه  موضوع مـورد عال ب قطور در مورد اجمله یک جلد کتزا

ـ ان مقـد ان و روم، همچنایون) سیاشن بمـن   اش راخیـره  کلیـت، چـون هـرکس ذ   اد چار زی
شم، مـورد  ار باوانکه سزآز ان بیشتر اگشدپنهان هدانوان فرد خلتریامن بحیث خردس. بخشید

 .ر گرفتماتفقد قر
 .تا نها

1943جون 15سه شنبه   
 !نایتی جگ

ـ  فکـر میکـنم، کـه    بیشـتر مـن  . سـت اده اري روي دابسـی  ياچیزهـ  اینجادر ینهمـه  ا اب
کمتر تو خوش میشوي که  براینام، بناخته اخته سادلخور س ام ترانده ي خسته کناپرگوییه

 . ريمه بگیازمن نا
 .زگو کنماصه ببصورت خال ار اههم کوشید، خبراخوب، من هم خو



 
 پنهانگاه  \120

ـ  اوران انیکه دوکتـور ازم. ر نگرفتاي فوسکویل مورد عمل قراقآ معده  ـ  معـده  اب ز اب
ـ ارطر یک ساو دچاندند، دیدند، که ابات خواروي میز عملی ك شـده،  ان پیشرفته و خطرن

 سه هفته در اورا. ره بخیه زدندادوب اورا ري کرده و معدهاددل خوم عمانجاز ا انهآ برآنابن
 حصالاقت ان یک حمانآ مگر. دندافرست نهابه خ سپسده و اي خوب داشته، غذانگهدبستر 

دنـد، چـه   اد ره بطـور مفصـل توضـیح   این مـرد بیچـ  اینکه بان آمرتکب شدند و  اپذیر ران
هشت فرزند، نشسـته   اش با نهاو در خشته اند ار رایی کانادیگر توو ا. میکشد ارش رانتظا

 . میکشد الوقوع خود راقریب  ر مرگانتظاو 
ـ  اًو حتمـ از ایم و گرنـه  اچه برنم به کواکه نمیتو ایش میسوزد ولی دریغادلم بر دت اعی

 . کرده و میکوشیدم به نحوي سرگرمش کنم
ز اند، اودیگر نمیت ار است، که مرد خوبی چون فوسکویل ماجعه ایک ف ایمامر براین ا

 تکیه گـاه ر و ابهترین دستی وا. ر دهدان قرام میگذرد و شنیده میشود، در جریانچه در گدآ
 .ز دست میدهیما اورا ام نهاسفاري و دقت بود؛ متاي هوشیابر ام

دیوي کوچک دست دوم ان یک راکلیم. دیو گوش دهیمابه ر است تاینده نوبت مآه ام
ـ  امـ . هیم گرفتار خوابک خویشلپس دیوي فاي رابج ارد، که ماد ـ  شـوربختی  اب یـد  اد بازی
شـده  ه تبـدیل  اپنهانگـ کـه بـه   یی  نهابدهیم، چون خ اي قشنگ خود رادیوي صندوق نمار
. داهیم دار خـو اقر الادر ب ادیوي کوچک رار البته ما. نگیزدابر ام راید خشم حکاشد، نباب

 .یداه نیز جور میار سیازاب يدیوار) هاسی(نونی اپول غیر ق انونی، بان غیر قابه یهود
ـ  اي کهنه ادیوهامردم در جستجوي ر همه  ي اههاده و دسـتگ اتحویـل د  ار انهـ آ انـد، ت

ي اگـر خبرهـ  ارد، اقعیـت هـم د  ایـن و ا البته. حفظ کنند ار "یت معنويامنبع حم"موجود
 :کید میکندانگیزش تاي شگفت اصد ادیو بار کم برسند، رابیرونی بسی

 "!دنمیرس ادیگري فر هايناخره دورالاب. شیدابروحیه  اببلند بگیرید،  ار اسره"
 .تا نها

  1943ي جوال 11یکشنبه 
 !یتی عزیزگ
 

یـت بگـویم،   اهم، برابرگردیم، میخـو  پرورشر به موضوع اي چندمین باینکه براي ابر
م انجـ اطوري  اشته و همه چیز راد نهاناو مهرب نهاکه من خیلی میکوشم، که برخورد دوست

ي است، کـه بـر  ار ار دشواین بسیا .د شدت نگرفته و سنگین نشودانتقان نم نم ارادهم، که ب
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مگـر  . هر به خوبی و نمونه بودن کنـی اف میلَت تظري برخالان نفرت دایشاز انی که اکس
ـ اکمی چ امن درعمل میبینم، که ب ـ  اپلوسی خوبتر به نی دت ابق عـ اینکـه مطـ  ا اتم میرسـم، ت

 وده اندهی کسی به گپم گوش اهیچگ گرچه(بگویم ست اور كر ام، همه چیز راگذشته 
نم، در اده و نمیتـو از دسـت د ا اکنتـرولم ر  بیشـتر لبته من ا). ستایل نشده ارزش قان آبه ای

خ اگسـت  ام همه گـی مـر  اتم ر هفتهابروز ندهم؛ در نتیجه چه التی نفرت خود رابر بیعدابر
یـن  اسـتم؟  ابل تـرحم  اهی قاگهافکر نمیکنی، که من هم گ. مندادختر روي زمین مینترین 

حفـظ   ارو خلق نیکـویم   یدهز نق زدن تُرشانیستم، وگرنه  رادم گله گذآخوبست، که من 
یم این برابراین ابن. ن میبینمآهت ابه جنبه فک الیهاین گوشمادر بیشتر من . نستماکرده نمیتو

 .شوم نیاینکه خود قربا ازم، تاندان بیابه گردن دیگر است، که تقصیر راده اس
تـرك   ارکه دیگر تندنویسی ) نیز تفکر طوالاپس (م امن تصمیم گرفته  اینهاوه بر عال

طر ام بخـ و دو. کـنم  اي دیگـرم پیـد  این دلیل که وقت بیشتر به مصروفیتهانخست به . کنم
ي، او(شـتم  اپیش عینـک میگذ  از مدتهاید ام و بانزدیک بین شده  بسیارمن  انم، زیراچشم

ر اه تهیـه عینـک کـ   اگـ پنهاندر نی، کـه  ابهر ترتیـب تـو میـد   !) هم شداخو امن شبیه بومه
 .ري ستادشو

سـت ادرم میخوابود، چون م نهاي ان چشمهآشتند و افقط یک قصه د نهاهل خادیروز 
دند، افتایم به لرزه اهاد پاین پیشنهاشنیدن  اب. ن نزد متخصص چشم بفرستدانم کلیماخ اب امر

در تفکـر   صالاین ا! دهاتصور کن در روي ج! نابادر خی .ده یی نیستار ساین یک کاچون 
موضـوع   مگـر . ل شـدم اخوشـح نتر اپس مگر. نخست من خیلی ترسیدم در وهله. نمیگنجد

. فق نبودنـد اهمگی موید تصمیم بگیرند، اینمورد باتیکه در امامق اگی هم نبود، زیرداین ساب
ـ   بر میشمردیم، گرچـه  ار او ریسک ه اریهادشو همه اید ماب  اش راگـی  دمگر امیـپ دفعت

ري گـرفتم،  المـ از ا اکسـتري خـود ر  ان لحظه جمپر خامن هم. م کردعالامن  اي رفتن بابر
ش ا نهاشـ . نـد اهر کـوچکم میم اح به جمپر خوصطالاجمپر خیلی کوچک بود، که ب مگر

 . ل بودایش محابستن دکمه ه مگر، آمدخره به تنم الاب
فکـر میکـنم،    مگـر د، اهد دابطه چه روي خوار که درین نمابد رم،اقه دمن خیلی عال 
ـ اپ"ز اره ادوب ند و پدرماده شده اسیلی پیبه سی انگلیسهان عملی نشود، چون ین پالاکه  ن ای

 .میگوید "سریع جنگ
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بدیـده قـدر    ایـن ر اهـردو   امـ . ردامیگـذ او امـور دفتـر ر  ا بیشـتر  رگو امن و م بپ به
ت اتیب و ثبـت فروشـ  العه مکافت و مطادری .و سبکتر میشوداي ارهانبی کاز جام، مینگری

 .دهیمبم انجاید ابد ازیدقت  اب ار اینها ام مگرند، امیتوکسی هر ار
 او تقریبا. ش میکشدشبدو اهمه چیز ر وي. ندارکش میماک ببه یک مرکب امیپ دقیق

ـ  اي بـزرگ سـود  اورده و در خریطـه هـ  آبدسـت  ) رياترکـ (یی ســبزي  از جـ اروز هر  اب
ـ  ین هموست، که هرروز شنبه پنجا. ندامیرس اینجایسکلش باب  مـی  نـه ابخاز کتاب اجلد کت
فت ان که منتظر دریانند کودکادرست مشیم، ار شنبه میبانتظاق در اشتیا اهمیشه ب ام. وردآ

 پنهـان ي اب برادي درك نمیکنند، کتامردم ع. میرسند ابهاینروز کتادر  ازیرشند اتحفه میب
 .شدامیب ام اشتغال نهادیو یگاکتب و شنیدن ر لعهامط .ستارزش ااب ه اندازهن چاشدگ
 .تا نها

  1943يجوال 13سه شنبه 
  بهترین میزك

 ادب را(هش کـردم، کـه لطـف کـرده     از دوسل خواپدرم من  هفقامو ادیروز بشت اچ
ده استفا از میز ماپنج ونیم عصر  تار اچه عتاز سار ادوب ءهفته ازه دهد، تاجابه من !) ببین
 . کنم

. شـم امیب انجآشد، در ابیده بادوسل خونیکه ار زماچه اعت سه ونیم تاز سان هر روز م
 . لورود تبدیل میشوداممنوع  حهابه یک س کشمیزَ اق باتان آت اوقا ولی در بقیه

وه ر کند؛ بر عالاند کانمیتو انجآست و کسی در ا راخیلی بیرو ب نهاروز الون ماق ساتا 
 .شدار میبامیز تحریر نشسته و مشغول کهی پشت انیز گ اپدرم ظهر ه

خوب چـه فکـر   . ه بودانی همرایت مهربانه اهشم نیز بایلم مؤجه و خوبهر ترتیب دال
مـن سـخت    ."!نـه "گفـت   اصریحو  "!نه"د؟ اسخی دانشمند بزرگ دوسل چه پامیکنی، د

ـ  ادر ح. پرسـیدم  اش را "نـه "و دلیل  گی تسلیم نشدمدانی شده، ولی به ساهیج ی لیکـه خیل
 :جه شدمامو زیري از حرفهاري ارگب ازرده شده بودم، بآ

مـن  . نـد اقی نمیمایم فرصتی بار کنم، برانم کانتو اهظهر گرار کنم؛ اید کامن نیز ب" - 
ن اتو کـه چنـد  . میرود م بهدرار شروع شده ان کآم کنم، در غیر اتم ام راعلمی  هلاید رساب

لعه نیز کـه  افت و مطانم چیست و بانمید صالاسی، که اسطوره شناین اري و اند ر جدياک
 "!یت نمیدهمابر انرآست و من از من این میزك ا. ر محسوب نمیشونداک
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ر کـنم و  اکـ  اظهـر هـ   نـه اخـل خ انم، در دامن نمیتو. شداخیلی جدي میبر من اک" - 
 "!ندیشیدادم بیار دیگر در مورد پیشنهاهش میکنم، یکباخو نهاصمیم
گفتـه   انمود کرد، که گویان واده و چناطر تغییر موقیعت دازرده خا نهات امین کلا اب 

 اوسـل ر ه و دآمـد جـوش  نیت بـه  از شدت عصبامن . ندا اهو د وامثل ب نشمندادکتر اي داه
ـ  انز انی بانسا ار و خودم) ستاقعیت نیز چنین ادر و(دب اده بی العانی فوق انسا . فتماکـت ی

. سـت ار از چه قراو بگویم، که موضوع ادر شدم، به او قدیده  اشب من یک لحظه پدرم ر
ضـر بـه عقـب    اییم؛ چـون مـن ح  ابرخورد نم لهأمس اهم مشوره نمودیم، که چگونه باب ام

یم گفـت، کـه طـور تقریبـی     اپـدرم بـر  . حل کـنم  اشخص استم مشکل رانی نبوده میخونشی
ـ اهش کرد، به علت عصباخو مگر. و صحبت کنما اید باچگونه ب ـ انیت زی ینـده  آروز  ادم ت
منتظـر   نهاز ظرفشـویی شـب  این توصیه توجه نکرده و پس اخرین قسمت امن به . صبر کنم
ـ اعـث  امـر ب این انشسته بود، که  اق پهلویی ماتان لحظه در آپدرم در . ندمادوسل م ن اطمین

 .بیشترم میشد
 :ممن گفت

ـ  ار لهأمسـ رید، که اقه یی ندعال انم، که شماي دوسل، من میداقآ " -  مسـتقیماً  مـن   اب
 ".امر انجام دهیدین اه کهشمندم ازهم خواب مگربررسی کنید، 

 :ختان ساطر نشاپوزخندي خ او با
فیصـله شـده گـپ     پیشـتر یـن موضـوع   ا رهاضرم در بال حاهمیشه و در هر حمن " - 
 "!بزنم
 :دمامه دادا گپمقطع میکرد، به  اتر حرفم رالیکه دوسل بطور متوامن در ح 
ـ ایـن  این شـد، کـه   ار بر اید، قرآمد اینجار به انخستین ب اکه شمنیازم " -  ق متعلـق  ات

 .شدابو شریکی  ابهردوي م
ن مربـوط بـه   آز ا پسو  ان شمآز ا ظهر تا است، پس صبحهاق درست اتاکت اگر شرا

ـ اسـت اهم، بلکه فقط خوانمیخو این رامن  مگر! شدامن می ب ز ظهـر درهفتـه   ا پـس ر ار دوب
  ".نهدالاع ریستاشم، که کامیب

 .یش پریداز جاشد، وي اگزیده ب او رانی اگهانکه چیزي نآنند این لحظه مادر 
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ـ آشم؟ اید باب امن در کج برعالوهو . ید چیزي بگوییاشتن، نبادر مورد حق د " -  ز ا ای
ـ ابر انی راق زیر شیرواتاهـش کنم، که ان خوان داي فاقآ نم ابتـو  انجـ آدر  ایم تخلیه کند، ت

روز تو کـه هـر   اب. ر کنماک حتیام، برنایی نمیتوادر هیچ ج اینجامن در . ر کنماختیانشیمن 
جعه میکرد، بـدون  اهشی به من مراچنین یک خو ارگو باهرت ماگر خوا. رداد ایکی دعو

 "...ي توادم، مگر براسخ مثبت میداملی پاهیچ ت
مـن   مگر. شد هناعث تحقیر ابد کرد، که افت یاز میتولوژي و باره او دوبان آز اوپس  

 :م کنداتم او گپش راشتم اده و گذاهمیت ندا ایه هاین کنابه  صالا
ید افقط ب. ه وستیزه جو هستیاتو که نمیشود، گپ زد، تو یک فرد خودخو ابلی، ب "- 

ـ  . هیچن اده شود و به دیگراتو همه چیز دبه  ـ   ادي رچنـین فرزن و . ماکنـون ندیـده    امـن ت
نـک در  افر نـه اهم شـنید، کـه   ان خوآقب نشینی کنم، در غیر ید به نفع تو عاخره من بالاب
 "!شته بودارش نگذاختیادر  اي دوسل میزك راقانده، چون ام ماکان نامتحا

یک سیلی محکـم بـه   ": کردم خود فکر اکشید و در یک لحظه من ب ازاو بدراي اگپه
ـ  سپسولی  ".ر بپرداپوچش به دیوي احرفه اب ارویش بزنم، ت خونسـرد  ": مندیشـید اخود اب

 "!نی شويایش عصبالارد، که باند انرآرزش این مردك اش، اب
ز پیروزي و اکی ان حایی که همزماصد ارش بانزجاز ابراز اي دوسل پس اقآمر الاخرا
 .ترك گفت اق راتاك بودند، از خورایش مملو اپوشی که جیبهالاب انیت بود و باعصـب

شـنیده بـود،   ن  ارام بگومگوي ماو تماه ینکاز انده و انزد پدرم رس امن بسرعت خودر
دوسل صحبت کند و چنـین   انروز باپیم تصمیم گرفت، هم. دمار دان قضیه قرادر جری اویر

 .کشید ازاعت به دراحدود نیم س انهآتگوي هم شد و گف
پدرم گفت، کـه  . نه اکند، ی دهاستفاز میز ا نها ایآین بود، که ا انهآول گفتگوي ا لهأمس

طر ادوسـل بخـ   او بانوقت آمگر . گفت و گو کرده بودند انهآین موضوع امون ارنیز پی قبال
غیـر   امـر ر ایـن  ا افقت کرده بود، ولی پدرم شخصـ اموح صطالاست، باز من اینکه مسنتر ا
ش طـوري صـحبت   اعلیـه   بالایـد متقـ  انبنـروز  آشت، به نظر دوسل مـن در  امیپند نهدالاع

 ادعاین اي پدرم ابر مگر. ستاپیده اق اه چیز رصب بوده و همایک غ او گویامیکردم، که 
ز عجله و بیحوصله ا اقآ اهد بود، که من در برخورد باو خود شا ابل پذیرش بود، زیراغیر ق
 . ر نگرفته بودماگی ک

ـ   "ريابکـ اخر"هی و از خودخواکشید؛ پدرم  ازارهمین طور بد انهاصحبت  ع امـن دف
 .بلش نق میزدامیکرد، دوسل هم در مق
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فت ادوظهر دری ءدر هفته از میز راد ازآ دهاستفار دوسل تسلیم شد ومن حق ایان کادرپ
 . کردم

ـ از سامن گپ نمیزد و هر روز  اروز ب ه کرده، دواخشم بسویم نگ ادوسل ب  اعت پنج ت
 .نانند کودکادرست م... پنج ونیم عصر پشت میزك مینشست

ـ   از فروماپـر   خـوي ي ارالگی رسـیده و د ارسـ اه وچهاکسی که به پنجـ  ز ایـه گـی و ن
 .نشودح صالاهم هی اه و هیچگآمد اچنین بدنیید اشد، شاگی بپرورد

 
  1943ي جوال 16جمعه 

 !یتی عزیزگ
 مروز صـبح طبـق معمـول پتـر    ا! قعیار بصورت واینباي دزدي و اش برز هم یک تالاب

ـ  زه کوچهام و هم دروازه گدامتوجه شد، هم درو ادفعت مگر. م بروداست به گدایخوم ز اب
دیـو  اررفته هم به عجله در دفتر مدیریت  واد، که ابه پیم خبر د اموضوع ر او سریعا. ستا
 . رفتند الاهم به بان دو بآسپس . بست ار کرده و قفل در ران عیالماج امواي الاب ار

موش بـودن و سـر   از شستشـو، خـ  اري اخودد"ردامعمول در چنین مو) ندهاقوم( ن افرم
هشـت   امـ . شدامیب "دناتمه داب وغیره خارفتن به تشن ور همچونمام اعت هشت به تماس

مگـر  . یی نشدیمامتوجه هیچ صد صالابیده بودیم، که اخو سودهآن اچن بیخبر ومسرور نفر
ـ  ار ان مـ اي کلیماقآو  آمدنی انزد م الاهیچکسی به ب آنروز هاپگینکه ابدلیل  ام عت اسـ  ات
ـ او گفت، که دزدا. یمدر تشویش شده بواند، دچازده ونیم منتظر مای هنـی  آیـک میلـه    ان ب

بـل  ابه چیز ق انهآم ادر گد. نداز کرده اب ام راشکسته و درب گد ابیرونی ر زهابزرگ درو
تر جستجو الادر یک طبقه ب انراش کردند، غنیمت شتالن ابرابنفتند، اظه یی دسـت نیحمال

و بـدتر   نکیاي سفید باو چکهله اتر حوافگولدن، د 40نقد به مبلغ  پولِدوجعبه  انهآ. کنند
ر اخیلـی دشـو   اي مـ ابـر . دزدیدنـد  اکیلو ر 150رزش ابه  اي شکر مام کوپونهاتم: ز همها

 .وریمابدست  اي شکر راره کوپونهاهد بود، که دوباخو
سـت، کـه شـش هفتـه قبـل در      اند ان بار هماین دزدي کاي کوگلر فکر میکند، که اقا

ـ  ار) نهاخ زهام و دو دروادرب گد( زهاش کرده بود، هر سه دروتال اینجا خـل  از کـرده د اب
 .یل نشده بودان مرادششود، ولی به  نهاخ
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سـت، چونکـه   ابـل درك  اقیـن  اشد، ولـی   ام نهادر خنی اعث نگراره بادثه دوباین حا
ـ مـورد   بیشتر) اه نهاپس خ(ي عقبی اه نهاخ هنـوز هـم    البتـه مـ  ا. ر میگیرنـد اقـر  ولاچپ

 .ندانده الم ماس ساري لبالمادر  هکس شینایپ و مامسروریم، چون ت
 .تا نها

 : طرهاخ
  )!پیروزي(... بسويمی اگزهم اب. ستاده شده اندو پیاسیلی کومدر سی

 
 1943 يجوال 19دوشنبه 

 !یتی عزیزگ
ر معلـوم  از قـر ا. ر گرفتان شدید قراردمام مورد بمبامستردال اشم حیهاروز یکشنبه ن

ـ امبدل شـده و زمـ   نهابه ویر خیابانها ههم. شداید خیلی سنگین بات باریبتخ زم دي الان زی
کشـته   دوصـد نفـر   امروز جمعا ات. ون کشیده شوندبیر) راوا( كاز زیر خامردم  است، تا

ن ان عینی کودکاهدابقول ش. ندا از زخمیهامملو  اه نهاخاشف .ندادي زخمی شده اد زیاوتعد
. نـد اویش خ ز دست رفتهالدین او فتناي یابر ابه هاو در خراک دي هنوز مصروف کند وازی

ي بـدنم  از ترس موهـ اندیشم، امی ان دور هآي مهیب و کر کننده در اهامیکه به صداهنـگ
 .بودي خبر میدهنداز نزدیک شدن خطر نا اینهاچون . سیخ میشود

 
  1943يجوال 23جمعه 

ي مورد رابداحس يامچه هاروزنو  ابهابویژه کت ،ترابعضی دف هراند، دوباکنون میتوابپ 
 : ستاتی درج آکنون نوشته ا اترهدر دف. وردآبدست  ار! سبماهر محاخو دهاستفا

 "بدون کوپـون " گري دیانند همه چیز هالبته ما "!ستابل خرید ابدون کوپون نیز ق"
کسـتري  اغـذ خ از کاصـفحه یـی    12ي این دفترچه ها. ستا یس تقلباجنا ز جملهاین نیز ا

خوشنویسـی  هد، درس ارگو میخوام. شنداز هم میپاگی ده اخته شده وبه سازك سارنگ ن
درم ام، مـ ابـدلیل چشـم دردي   . و توصیه کـردم ابه  این موضوع را از کند؛ من شخصاغآ ار

. نمانمیـد  بجا این راك کنم، ولی من اشتراین درس افق نیست، که من نیز در اوجه مو بهیچ
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م تغییري ایی ابین هبهر صورت در قوزم، ار دیگري بپردابه ک او ی کنم آغاز ر این کاگر به ا
 .رخ نمیدهد

ز ایم هنوز امه هان وجود اب و يا هد هیچ جنگی نبودهاکنون ش اییکه تو تانجآز ایتی گ
 ادي مـ ازآز اي پـس  ارزوهآهم در مورد اطر سرگرمی میخوانی، بخادي نمیدازی چیز أختفا

 .یت بگویمابر
و در شـند  ابشته اب دآز الب پر الب تپ ام گرم باهند، یک حمان میخوان دارگو و فام

دوسـل کسـی   . ستا قمند شیرینین که بیشتر عالادن انم فاخ. ننداعت بماز نیم سان بیشتر آ
تـرجیح   اش چیـز دیگـري ر  اقهـوه   لـه اپیي اسـتثن ادرم نیـز ب اوم شارلوت از شادیگر بجز 

سـیمه  از سراهند رفـت و مـن   اخو اي فوسکویل و پتر به شهر وسینماقآپدرم نزد . نمیدهند
 .هم کردازخواغآز چه انم اگی نمید

ر ادي عمـل بیشـتر برخـورد   ازآز ان آن در انساکه  اشخصی م نهاقمند خمن بیشتر عال 
هم، اره میخوادیگر دوب رهابعب. ستماشد، ار بان برخوردانی دیگراز پشتیبار ام کاو هنگ بوده

 !به مکتب بروم
 5نگور یک کیلوا: ن بلند نیستاچند اه ین میوهاقیمت . ستاورده آمیوه  اي مابپ بر

 1یـک کیلـو خربـوزه     سـنت،  70لو اشفت نهاسنت، یکد 70نیم کیلو  جنگلیگولدن، توت 
درشت نوشـته   خط اب امه هایست که هر عصر در روزنلاین در حاو  ه سنتاپنج و گولدن
 :میشود
 "!ستانفروشی جرم اگر "

  1943 يجوال 26دوشنبه 
 !یتی عزیزگ

بپرسـی   از ماید اتو ش. ستیما آراماهنوز ن ات ای بود و مسیمه گام و سرازدحا روزدیروز 
 ؟یماي کرده ن سپرابدون تشویش و هیج ما ام روزي راکد ایآ

یـن  ا مگـر نمیشود،  این مربوط ماشنیدیم، ولی  ار خطر  زنگ اشتام ناوز هنگمراصبح 
 بعلـت   نهاز صـبح ا پـس  .نداکرده  احل دسترسی پیدات به سارانست که طیآ هار گواهوشد
رگو امـ . عت نزدیک به دو بوداس. حت کنماسترا ابه دفتر رفتم، ت ساعتی رايب شدید سردرد

جمع نکرده بود، کـه   ایش راذ هغاو هنوز کا. م کرداتم اش راري ار دفترداعت دونیم کابس
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 ین خیلی بموقع بـود، چـون هنـوز   او . رفتم الامن بطرف ب .آمددر اره بصدادوب خطر زنگ
 انجـ اهم ،من بدهلیز رفتهشدت گرفت،  احهد، که شلیک سالنگذشته بو الاپنج دقیقه در ب

 . آمدبلرزه در ام نهاره خایکب اریزش بمه ابدم ن ادر هم. دمایستا
ید بگیرم، بطور غریزي بخودم فشردم، چون اخود ب ار باکه در صورت فر امن بکسی ر

ـ  ایمـ ابر انهاردمانند بمبانیز هم انجآدر  انیم، زیرابهرصورت بیرون رفته نمیتو ام ك اخطرن
پتـر  . ر شـد سیمه گی بیشتاسر نهادر خ مگرعت متوقف شدند، از نیم ساپس  ازهاپرو. ستا
 . دوسل در دفتر جلوي بود. آمد ییناپ نیاق زیر شیرواتادر شانی از پست دیده با

ـ آ. فته بودامنی یانم در دفتر مدیریت موضع اخ ـ اق ن الاز دا اومـ  نـه اخالاز بان ان داي ف
گرفـت و   اتـش فرآبوي  ار اهمه ج بزودي. بودیم 55"يآ"ي الاي دود باظر ستونهان جلوي

ولی همه چیز بخیـر گذشـت و   . تسا گرفته سنگینر اغب اشهر ر سراسرچنین مینمود، که 
ـ اي شـ اسر غـذ . نداخود ي روزمره ارهامشغول ک همه اکنون  ابصـد  زنـگ خطـر  ره ام دوب

ـ  ایک صـد  اب ام ياشتها مگر. شتیماشمزه یی دي خواغذ ام. آمددر م اکـد  مگـر . بود شـد ان
ـ  منا چهل وپنج دقیقه پس از د وانحه یی روي نداس  سـتم امـن میخو . رشـد اره برقرایـت دوب

و  اهـ اپیماهمو بیشمارد از تعدا، پرواختهاندایی، اخطرهو معالا: رهابشویم، که دوب ار اظرفه
یـن کـه   ار دریـک روز  ادوب ایاه، خدآ" :ر کردیمتصو یکبارههمه  ام. شد آغاز ازش بمهری

 . ز شداغآ از ریزش بمهاین در حل مشکل کمکی نمیکرد، با مگر ".ستاد ار زیابسی
 56یی سکیپهولان هوامید يالاتلفظ میکنند، ب انگلیسهاي دیگر و طوریکه ار در جاینبا

نندي اي سوت مات صداین حرکا اع میگرفتند، که بارتفاره ادوب پست پیکه کرده و اراطی
 خـود  امن در هر لحظه ب. ك بوداوحشتن این صحنه هاوردند، که دیدن ان پدید میاسمآدر 

 .تمه میدهدات خاه و به زندگی آمدیت فرود الاب اپیماهوین اکنون ا: فکر میکردم
رفـتم،   بسـتر بـه   9عت انروز که بـه سـ  آدر  نم بگویم، که منایت میتوان براطمینا اب  
 ! تاراطی: رشدماره بیداشب دوب 12عت اسر س. ست کنمار ایم راوهنانستم زانمیتو

شت، اهمیت ندا لهامسین ان لمحه آي من در ایش بود، براسهادوسل مصروف کشیدن لب
ـ ا شب در عت یک اس ات. یم پریدماز جا، ر شدهانخستین شلیک بید امن ب ق پـدرم بـوده،   ات
ـ عت دو داسـر سـ   ه وآمـد عت یک ونیم به بسترم درابه س مگـر  . ره پـیش پـدرم رفـتم   اوب

-IJ 55 دامامسترآي نام خلیج در 
56 - )Schiphool( سخیپهول میدان هوایی بین المللی امستردام میباشد) .مترجم( 
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نسـتم  انشد و مـن میتو یی شنیده ان دیگر صدآز اپس . ودندز بابدون وقفه در پرو اهاپیماهو
 ناگهـان عت هفت ترسیده، ابس. مباستم بخوناونیم تو عت دواسر س. بروم "نهاخ" ره بهادوب
. ن بودنـد ادزد شتمابرد نخستین. ن نزد پدرم رفته بودان داف. رم نشستمر شده و روي بستابید
 مگـر . سـت اشنیده و فکر کردم، همه چیز دزدي شـده   ار "همه چیز"هن کلمان داز فامن 
م اچه که در تمـ  اههام مادر تم ان خبر خوشی که ماین یک خبر خیلی خوش بود، چنانه 
 : ي جنگ نشنیده بودیمالهاس

بعهـده   ات ریف حکومـ اوظ الیایتاه اده و شکر کناره گیريموسولینی  الیایتاعظم اصدر
زهم یک چیز ادیروز ب، حشت ینهمه واز اپس . ه بودیمآمدبه وجد و شور  ام .ستاگرفته 
 !مید به صلحاو  )جنگ(ن ایامید به پا. میداز اروزنه یی  ...خوب

زي فـوکر  اسـ کارخانهء همواپیمافت، که گ ه آمدانزدمه اکوت ي یک لحظهاکوگلر بر
ـ اصبح  ان مان مییاو در . ستان شده ارابمب سخت ـ  ایی راخطـر هـو   معـال اره امروز دوب  اب

غـرش  من بعلـت  . آمددر اتی خطر بصدامقدم زنگره ادوب سپس. شنیدیم اهاپیماهوي اصد
 ار امـ  الیایتاه در آمدن ادث بمیاولی حو. شتمار نداقه یی بکبی هیچ عالاو بیخو زنگ خطر

 ).بدان یایاجنگ پ(...لامسان ایاپ ان میرود، که تآمید احت ترغیب میکند و استرابه 
 .تا نها

  1943 يجوال 29پنجشنبه 
 !نایتی جگ
 موش بـودم، کـه معمـوال   امـن خـ  . دیممن مشغول ظرفشویی بو ن، دوسل وان دانم فاخ

ز انکـه  اي ابـر . جلب کرده بود اردیگران ین سکوت توجه ا اقع میشود و حتمار کم وابسی
ـ  اندیشیدم  ،دهاس نهاشم، در جستجوي یک بهاه رفته بطفر اپرسشه ز ا نـري ه"ب ا؛ کـه کت

نم اگـر خـ  ا چون معمـوال . رده بودمه کاشتبا مگر. سبیستاموضوع من "نسوي کوچهآ نهاخ
ـ  امن ر اهنگی باهماسر ن اي دوسل حتماقآشد، الف نبان مخم ان بان داف  مگـر . میکنـد  الاب

ینظیـر  ثر باهمچون یک  پیشترها اب راین کتاي دوسل اقآ: فتاف یانکشاینچنین اموضوع 
لـب  اج ناچند اب راین کتارگو ام مگر من و. بودطور جدي توصیه کرده  ام لعهامط يابر
سـت،  ابهتـر  ... دیگـر  ردامـو  بـارهء در  مگـر خوب تصویر شده،  اقعانک وان جوآ. فتیمانی
ـ ابـر  ام ظرفشویی حرفـی زدم،کـه مشـکل بزرگـی ر    امن هنگ. نماموش بماخ . وردآر ایم بب

 :یم گفتانچه دوسل براچن
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ري اکـ  کـودك ن یـک  ادرك رو! درك کنی ان یک مرد رانی رواتو چطور میتو" -
 انـر آله ا، حتی یـک مـرد بیسـت سـ    یر کوچکاهنوز بسی ابهاي چنین کتاتو بر! ستاده اس

ـ  ا لعـه ارگو مطاو مـ  و بطور ویژه به منا اچر( ".ندادرك کرده نمیتو توصـیه   اب رایـن کت
 )کرده بود؟

سـب  ایـت من ادي که براي زیاز چیزها": نم بوداخ م مشترك دوسل واقدا کنون نوبتا
گـر بـزرگ   ا انهاپسـ . فته یـی اپرورش ی نادرستطور  صالاري، تو اهی داگآستند، خوب نی

ل ابیست س ار اینهامن : هی گفتان وقت خوآدر  هی برد واز هیچ چیزي لذت نخوا شـوي
یـد عجلـه کنـی؛    اشی، باب شقاع اشته و یاد شوهرهی اگر میخواو ت. مانده اخو ابهاقبل در کت

 مگرموخته یی، آ ار ار چیزهایتو در تیوري بس. هد بودابق میلت نخواهیچکس مط الاحتما
 "!نیانمید اهنوز هیچ چیزي ر) تیکاپر(در عمل 

: سخ دهـم انستم پاتو نهاموشادم خاتعجب زی ادرك کند؟ من ب الت مراح ،نداکی نمیتو 
ـ  ا اهمه گی ب م، مگراشده ید فکر کنید، که من درست تربیه ناش اشم" فـق  ان مواین نظـر ت

 "!نیستند
بل ان در مقایاقاین که اخوبیست و  لدینم تحریک میکنند، تربیهالیه وع امر انهآینکه ا

و ! لیاریست عاري میکنند، کات خودداز گفتن یکسلسله موضوعال من اس دختري به سن و
 .ستات رسیده اثباه یچنین پرورش در عمل بایج انت

ز شـدت غضـب   امـن  . تحقیر میکردند، سیلی بزنم انفریکه مر ین دواستم بروي امیخو
 .بماییمصی ن خالایناز شر ا) نم، چه وقتاکه بد(ري میکردم الحظه شم اًبیخود شده و جد

 . بگیرند عبرت درس و از اید ان بادیگر! ستاشده  شخصیتن هم ان دانم فاین خا
هی، حیله گـري،  اضعی، خود خواتو ن به بیان دانم فاخ! واي بد انمونه هز افقط  لبتها

 اي رعشـوه گـر  و  خودپسـندي ن اتش میتـو این صفابه . ردافی شهرت داسودجویی و منفی ب
ـ اخ رهادر ب. ستاپذیر اتغییر ن یک شخص پست اضحاو وا. فه کرداضا نم ان میتـو ان دانم ف

ید مـن روزي بـه   اند پیشگویی کند، شاکی میتو. ورماتحریر در برشته اب بزرگ رایک کت
صـلی  ا چهره ابرویش بکشد، ت اب رایک نق ند،اهرکس میتو. زمامی دست یاقدایک چنین 

برخورد میکند و  نهار دوستان بسیاو بویژه مرد اه نهابل بیگانم در مقاخ. ردان داپنه اش را
 .میخورند ار نیرنگین افریب  اریهابسی
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نی انسـ ا اورارگو انـد؛ مـ  انمیدوگـو  یسته گفت او ش پنداشتهنی کودن انسا ارو ادرم ام 
ـ اند ومـن پـس   امید) نآ زياصلی و مجا فهومبه م(زشت  اوراسبک وپدرم  ـ ز تحقی د اق زی

یـن  ا هءهمـ  وام، که این نتیجه کلی رسیده اب) نمیکنم وريادپیش اًهی دفعتاچون من هیچگ(
رد، اي درامنفـی بیشـم   ياویژهگیهـ و ا. ستاراد اي دیگر راز پلیدیهاجمعی  اسه ویژه گی ب

 .ز کنیاغامیک از کدانی اکه نمید
تحریـر در   هیـت برشـت  ایـن حک اه نیکازمنآکند، که ند، درك اننده میتواخو: وريآدای

 .رنده هنوز فروکش نکرده بوداتش غضب نگآ، آمدمی
 

1943 گستا 3سه شنبه   
 !نایتی جگ
ـ ایتاشیست در الیت حزب فافع. یسته یی پیش میرونداسی به نحو شامور سیا ممنـوع   الی

ـ از نظامیرزمند، حتی بعضـی   اشیستهادي مردم بر ضد فاطق زیادر من. ستا م شدهعالا ن امی
مـه  ادان انگلسـت اند، بـه جنـگ علیـه    اچنین کشوري میتو ایآ. نداه پیوسترزه این مبا بهنیز 

 دهد؟
ر غمگـین شـد، کـه کـوگلر     ادوسل بسـی . گذشته بردند در هفته ار ادیوي قشنگ مار 

سـته  امم به دوسـل ک احتراز اگذشت هرروز  اب. داتحویل دره اروز موعود دوبدر  ادیو رار
ـ انچه کـه  آ. ستاهم گذشته ز صفر اکنون اشده و  ـ سـ اسی رهاو درب فیـه و  اریخ، جغرات، ت

ز ا تلـر هی: رمانـد  ار انهـ آر ات تکرأست، که من جرامیگوید، چرند محض مین دیگر امض
 کودن انگلیسها. ستامبورگ از هازرگتر م باحلی روتر دابندر س. هد شداریخ زدوده خوات
 .ن نمیکنند؛ وغیره وغیرهاردمابمب  رهایکب ار الیایتاند، چون در همین لحظه ا

ـ   ایم رانهامن دند. ن صورت گرفتاردمار بمباي سومین بابر یـن عمـل   ا ابهم فشـرده و ب
بهتـر  "و  "ینـد ابی انهآ رابگذ"ن، که همیشه میگفت، ان دانم فاخ. عت میکردماتمرین شج

. سـت اکنـون ترسـوترین همـه    ا ".بنشینیم اپیدان پایانمید ابه  ابد، تان یایاست همه چیز پا
نم اشوهرش که خـ . ري بودایش جاشکهانی میلرزید و سیل انند برگ خزام وامروز اصبح 
ین صـحنه  ادیدن  ا؛ من بدل آسا میکرد او راشتی کرده، او ا اره بادوب از یک هفته دعواپس 

 .ه بودمآمد به رقت
م اتمـ . ندات رسـ اثباه ب ند، موشی عمالاتی مضر اناحیو اکه میگویند، پشکه ارگپ ین ا

ي اقآ. گذشت هرروز شدت میگیرد اب انهآو کنه پر شده و عمل تخریبی  کیکز ا ام نهاخ
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ت انع حشـر امـر مـ  ایـن  اریختـه، ولـی    اپودر زردرنگی ر نهاي خام گوشه هان در تماکلیم
ـ  الادم فکر میکنـد، حـ  آ. یماشده  نهادیو اینهاست ز دا ام. نمیشود ـ ادر ب ـ ازویش، پ  ایش و ی

 امـ ده انواي خاعضاز ادي اد زیان تعدیابر ابن. ستاي دیگر بدنش حشره یی در گردش اهاج
ـ  اهانند پشت سر، پابتو اند، تاه وردآرو  ستیکیات جمنابه تمرین کنتـرول   ان راگردنشـ  اوی

هنـوز   ات مـ ننـد، کـه عضـال   آه بر اکنون گو ات اچیز مانستیکی ات جمنایج تمرینانت. نندک
ـ  امـ . دوربـدهیم  ادگی گـردن خـودر  انیم بـه سـ  انرم نیسـتند، کـه بتـو    نقدر سپورتی وآ  ات

 .ریماصله داقعی هنوز خیلی فاستیک واجمن
 .تا نها

 1943گستا 4رشنبه اچه
 !یتی عزیزگ

مـن   کـه نی، امیـد  ای مز زندگایی اتو چیزهکنون  ات اي ماختفال ایک س از تقریباپس 
دیگـر   يانهـ ازمف ري خـال ادث جـ احو مگر. ت دهمایت معلوماین برازانم مفصلتر انمیتو

ز اضـح  ایت یـک تصـویر و  انکه برآي ابر. ندا ي عادي متفاوتانسانهابوده و از  پیچیده تر
یـت  ابرنیـز  دي ایـک روز عـ  ره ایی در باهی چیزهاهگاکوشید، گهم ابدهم خو ازندگی م

 .بنویسم
 : شب مینویسم م واش رهاوز من در بمرا

مر هرروزه ایک  ین عمالاز میشود و اغآبه بستر  ز رفتنام پیش ازدحا .شـب 9عت اس
ي ار گردیده و هیچ چیز در جـ اهمو اییهاو روج اپس و پیش شده، بستر ه اچوکی ه. ستا

، رداکوچک که فقط یک ونیم متر طول د نادیو -من روي یک تخت. نداش نمیما نهاروز
 ،اییهـ اپرقـو، رویج  فالحـ مـن  . ده میکنماستفا از چوکیهان آي بزرگتر شدن ابم و برامیخو

 . ستان ایشاج انجآ نهاز روي تخت دوسل میگیرم، چون روزا گیهم ار او کمپله الشهاب
. رگو بگـوش میرسـد  امـ ) قـاتی (        ي خشن تخت جمـع شـونده   اپهلویی صدق اتاز ا

ـ ادرست و همـو  الش راي باو پوشه اهییاتختی، رویجید سرازهم باب ـ در کن  درشـتی کـه   ا، ت
در  مگـر یی شبیه رعد و بـرق بگـوش میرسـد،    اصد الاز با .س نشوداحساي چوبی اتخته ه

ـ   انرآب اجناعلیست، که انم اي تخت خاین صداقعیت او ـ  ابه پنجره نزدیک کـرده، ب س الب
ـ اش هـو اي تنگ بینـی  اخهاز طریق سوراهد، ابی رنگش میخوب گالاخو تـنفس   ازه راي ت
 .کند
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یـن  اخـل میشـوم و   اسـی د اسام جهت شستشـوي  اق حماتاز پتر من به اپس . هعت ناس
ـ  ا، هفته هـ اههافقط درم( خیلی کم صورت میگیرد ب آکـه در روي  ) ي گـرم اروزهـ  او ی

پنبه  سپسنموده و  منظم ار اخنهانده، ناپیچ ایم راشسته، موه ار انهاسپس دند. شداکیکی نب
در  اینهـ ا. ر میبـرم ابکـ ) ي ریز زیر لبماطر بیرنگ کردن موهابخ( ایدروجن راو محلول ه

 .عت بوقوع میپیوندنداز نیم ساکمتر  ظرف
لیکـه در یـک دسـتم    ادرح. به تن کنم امم راید به سرعت کوت حماب .ه ونیمعت ناس 

 ماحم زاشد، بسرعت ار، بیگودي و پنبه میباي مو، شلوات، گیرابون و در دست دیگرم پاص
ـ شته بروي دستشویی زیاگذاي بجاك نکردن موهاطر پابخ بیشترولی . بیرون میشوم  اي مـ اب

 .ر میشوماحضاره اشد، دوبانمیب ای مپس م کنندهابل پذیرش حماکه ق
ـ  نـه ادر درون خ. ن بخیـر اشب ت. چیره میشود اریکی بر همه جات.عت دهاس زهم در اب

بگوش رسـیده وپـس    انهآ شکسته ياو فنر ه اي ترق ترق تختهاعت صداحدود یک ربع س
 .میشود انکنند، سـکوت حکمفرم ان دعوادر بسترش ایی هالاگر بان آز ا

ـ اغ بـدرون  ایک خط روشن نور چر. یدآدرمی ام بصدادرب حم. زده ونیماعت یاس ق ات
 انـر آز کسیکه اتب بزرگتر ابمربگوش رسیده، یک چپن  اکفشه ي خـش خشاصد. فتدامی

  .ش در دفتر کوگلر برمیگرددا نهارشباز کاست که این دوسل ا...هر میشوداظ بتن کرده
ـ اوي ز ده دقیقه خش خش کردن بـر ا پس و ا انهـ آدر ( اغـذه اوردن کآدر اق و بصـد ات

ن آز اپـس  . دزاده میسـ آمـا  او بسترش راخره الاب) ن میکندان پنهادیگرز نظر ا اك راخور
 .بگوش میرسد مشکوكي اهاب صداز تشناهی اهگاط گپدید میشود و فقاهیکل مذکور ن

ـ . ید برخیـزم اجت کوچک باطر یک حابخ .عت سهاحدود س ین منظـور مـن یـک    اب
ق روي یک فرشک اتاز ترشدن کف اطر جلوگیري ارم، که بخاظرف فلزي در زیر تختم د

، نفسـم را میبنـدم،   هر باري که این حاجت راباید مرفـوع سـازم  . شته شده استابري گذار
سـپس ظرفـک در جـایش قـرار     . هاي کوهی صـدا میدهـد   شارآبمانند چون ظرف حلبی 

مـورد تمسـخر مـارگو قـرار     که لباس سفید خـواب بـتن دارد و هـرروز    ی میگیرد وهیکل
من بـاز هـم حـدود    . به بسترش داخل میشود -"خواب زشتاوه باز این پیراهن ": میگیرد

یا دزدي در پایین نخست از همه فکر میکنم، آ. گوش میدهم انهپانزده دقیقه به آواهاي شب
سترهاي گوناگون در باال، در اتاق پهلویی و در داخـل اتـاق خـودم    ـه، پس از آن به بآمدنی

تصور کرد، که باشندگان این مکان چگونه میخوابند  شم، که بدینوسیله میتوان اکثراًمیاندی
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عضـاي  بویژه در رابطـه بـه یکـی از ا    این خام خوابی. و یا نیمه بیدار شب را سپري میکنند
را  ینخسـت صـداي کوتـاه   چنانچه من . عاديموسوم به دوکتور دوسل امریست ما فامیل 

. در حدود ده بار تکرار میشودسپس از هوا ببلعد، میشنوم؛ که مانند اینکه ماهی چیزي را 
خودش را به اینسـو   از آن پسکردن لبهایش را تر کرده و او با فشار و مزه مزه  پس از آن

شـده و پسـانتر ایـن     پنج دقیقه سکوت مطلق برقـرار پس از . میچرخاند و آنسو در بسترش
 .کتور دوباره چند لحظه بخواب رودسه بار تکرار میشود، تا اینکه د کم از کمپروسه 

چنین واقع میشود، که بطور متفاوت بین سـاعت یـک و چهـار شـلیک سـالحها       گاه 
غریزي از جایم پریـده و پهلـوي    البته من اینرا وقتی درك میکنم، که بطور. بگوش میرسد
فرانسـوي را   بیقاعـده  واژههـاي رویا غرق میشوم، که گاهگاه من چنان در . بسترم میایستم

اگـر اینهمـه صـداها بـه خاموشـی      . آموخته و یا به دعواهاي اتاقهاي باالیی گـوش میـدهم  
ولـی  . مدر اتـاقم نشسـته ا   آغاز شده و مـن هنـوز آرام   شلیکهابگرایند، متوجه میشوم، که 

با یـک بـالش و    بیشترچنین حاالتی من عموماً در. ر شدمطوریست، که در باال متذک اکثراً
پـدرم  سـرعت نـزد   سرپایی بپا، خودم را به بتن و) روبدوشامبر( دستمال بینی دردست، چپن

 :درست همانگونه که مارگو در شعر روز تولدم نوشته بود. میرسانم
شلیک  ،هاشب هنگام پس از نخستین 

 ،از الي آنه و آمدروازه بصدا درد
 سفیدپوش ...تركــیک دخ

ستمال و با   !دهویدا میشو بالــشیک یک د
 

میرسم، ترسـم را فرامـوش میکـنم، مگـر اینکـه      ) والدینم( هنگامیکه به بستر بزرگ
 .ادامه داشته و شدید باشند همچنان صداي انفجارها

بـدون آنکـه   (هر ساعتی  سر انهزعت زنگدار که روسا... ترر  .ساعت پانزده کم هفت
ساعت توسط خانم خـاموش   تَرَنگ و -ولی تَرَق. ، طنین میافگند)خواهدکس بخواهد، یا ن

 زود سـپس و  تا گرم شود را میگذارد این آقاست که برخاسته، آب... باز یک صدا. میشود
 .به اتاق حمام داخل میشود
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واند، به اتاق حمام بـرود، وقتـی   دوسل میت. ازدحام زیادتر میشود .ساعت هفت وپانزده
 .گاه روز نو آغاز میشودپنهان در... تنها میمانم، پرده ها را میکشم و

 . ات انه
1943اگست  5پنجشنبه   

 ! یتی محبوبمگ
 .را به بررسی میگیریم ماچاشت تفریح  وقفهءما امروز 

مـردي  ( 57ناکنون حداقل فان مار. توقف میشودیکبارگی مه کار ب .ساعت دوازده ونیم
روب برقـی بگـوش   از باال صداي جـا . رفته اند انهخ بـه 58و د کوك )مشکوك با گذشته

 .ش را پاك میکندگو قشن انهخانم فَرشَک یگ اهراًمیرسد، که ظ

کـه   "هپسـماند کودکـان  "ته و به تـدریس  زیر بغل گرف درمارگو یکی دوتا کتاب را 
محبـوبش بـه یـک گوشـه      نویسـنده نزدیک پیم با کتاب . زدست میپرداآنهادوسل یکی از 

بـا سررشـته را کمـک    بباال میرود، تا کـدبانوي   تنديا مادرم ب. راحت بیابد کمیمیرود تا 
 .کنم نظیفکند و من به اتاق حمام میروم، تا خودرا کمی پاك و

پس کلیمـان و یـا کـوگلر،    آقاي خیس، س نآمدبا . ازدحام زیاد میشود .پانزده کم یک
 .میشودپرُ  پرِگاه پنهانمیپ با پ وگاهی هم بِن آمدبا  بعضاً
فقـط در چنـین   . همگی با هیجان به رادیوي بی بـی سـی گـوش میدهنـد     .ساعت یک 

اه که دور رادیـوي کوچـک جمـع شـده انـد، نمیتواننـد گـپ        پنهانگنادر اعضاي  لحظات
قاي کنند، زیرا در اینجا یک نفر است، که حرف میزند و هیچکس حتی آ را قطعیکدیگر 

 . ست رادیو هو آن گویند فان دان نمیتواند، جلوش را بگیرد
هریک از پایینیها یک کاسه سـوپ ودر صـورت   . توزیع بزرگ. ساعت یک وپانزده 

ویـا بـه    )دیوان -تخت(آقاي خیس با رضایت به کوچ . آورندامکان یک دسرت بدست می
اگر یکـی از  .پهلویش میباشندپشک در  بیشترپیاله و میز تحریر تکیه میزند؛ که روزنامه، 

شـهر را   کلیمان آخـرین خبرهـاي  . خودداري نمیتواند خرسنديها کم باشد، او از ابراز نااین

 57 - Van Maare 
 58 - De Kook 
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بسـرعت پـایین    از زینه هـا  کوگلر. اخبار بشمار میرود منبع عمده براستیاو . بازگو میکند
ویـا   وشـحال میمالـد، خ  کوتاه و نیرومند در حالیکه دستهایش را بهمه و با یک ضربه آمد

 . آید می رونبد غمگین نظر به حالت مزاجی اش
یتها که غذا خورده اند، برخاسته و هرکدام بطرف مصروف کسانی .کم دو ساعت پانزده

، آقا و خانم می پردازدیی و مادر به ظرفشو مارگو. شان میروند گیو یا دنبال عادات همیش
ل بـه  و دوس ت شوندهبه سوي تخت قا، پدرم اتاق زیر شیروانیدیوان، پتر به  -بسوي تخت

 .میرود -هم بطرف کار انهسوي بسترش و 
م رونـد، دیگـر کسـی مـزاح    باگر همه بخواب . آرامش واقعی آغاز میشود حاال لحظه
، و این از چهره اش هویداست مزه در خوابش لذت میبرددوسل از غذاي با. دیگري نمیشود

خـرده  ساعت چهار این داکتر  دراست و نمی نگرم، زیرا فرصت کم  من زیاد بسویش مگر
 .با ساعتی در دستش ایستاده است چون من در دادن میز باو چند دقیقه تأخیر کرده ام گیر

 .ات انه
  1943 اگست 7شنبه 

 ! یتی عزیزگ
نـون  خیلـی   اک. آغـاز کـرده ام  تخیلـی  از یکی دوهفته پیش من به نوشتن یک داسـتان  

 .مل تبدیل میشودکایک کتاب  به  "قلمم هفراورد"چون  خرسندم،
 .ات انه

  1943اگست   9 دوشنبه 
 !یتی محبوبمگ

 نوبـت ، دفتـر  چاشـت پـس از تفـریح    .گاهروزانهء پنهانتقسیم اوقات  به ادامهءبازهم 
 . ناهار ما میرسددسترخوان 

ار زیـادي را  ، مقـد بـامزه  هـاي رار دارد، از همـه چیز صف ق که در سرِ: آقاي فان دان 
 پیشـکش همـه   بهتـرینِ  و نظرش را بمثابـه در گفتگوها اشتراك کرده  بیشتر او. برمیدارد

کسی جرأت کند، نظر  هماگر ز دگرگون نمیشود و میکند و اگر یکبار چنین شد، هیچ چی
گربـه  او میتوانـد، ماننـد یـگ    ... هوي را رد نماید، با چنان چیز غیر عادي روبرو میشود، آ
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دچار چنـین  روزي  از روي تصادفو اگر ... را نشان ندهد بلی خدا کسی... ند ک برویت پِخ

هرچیـز بیشـتر از هـرکس میدانـد      دربـاره  او. ، خدا دوبـاره تکـرارش نکنـد   چیزي شدي
 .نهایی رسیده است وخودخواهی در وجود این آقا بدرجه

 خوبسـت بـه  در هنگام تنشـها  روزها بویژه  یگان. خاموش بمانم بهتر است، من :خانم
آه، . مشـاجرات اسـت   نگاه کنی، میبینی، که او مقصر تمام اگر دقیقاً. ینکن چهره اش نگاه

تفتـین  . اصـلی نامیـد   فتنه گـر را میشود،  او مگرنه، هیچکس جرأت ندارد، نامش را ببرد، 
برضـد   مگر. انهتحریک دیگران علیه خانم فرانک و . مصروفیت جالب خانم است انهیگ

 .گی صورت نمیگیرد مارگو و آقاي فان دان این کار بساده
، خانم فکر میکند که براي او همیشه غذا کـم میرسـد  : بهر حال اکنون درمورد سفره 
لقمـه  و  لذیـذ کوچک کچالوهاي  دریافت. داردمی را بیانچه او بعضاً چنین عقیده یی چنان

و بهتـرین  به نظر وي بدیگران وقتـی نوبـت میرسـد، کـه ا    . شعار خانم استهاي خوشمزه 
دومین ویژگی او پر گویی  ..)فرانک دارد انه عین نظر را او در باره. (گرفته باشدچیزها را 

فقط کسی باشد، که به حرفش گوش بدهد، اینکه موضوع برایش جالب است یا نـه،  . است
کـه او میگویـد، بـراي هـرکس      خانم فان دان فکر میکند، چیزي. براي خانم ارزش ندارد

هرکسـی را  بـرآن   و تظاهر به دانایی میکند؛ بنـا  ردهاو با عشوه گري تبسم ک. جالب است
. طرف مقابل را زیر تـأثیر بیـاورد   ات، کرده و خود را دلسوز جلوه میدهد انهنصیحت مادر

، دوم خوشگذران، سـوم  پر تالش یکم. ار نیستمدااگر بیشتر دقیق شوي خوبی اش دو مگر
 .ن دان؛ اینست پترونیال فاچاپلوسعشوه گر و گاهگاهی هم انسانی 

خـاموش بـوده و    اکثـراً  آقاي پتر فان دان جـوانِ . یست آرامآدم: ما شریک سوم سفره
 59داناییـدها  او بـه بشـکه  : مربوط به اشتهاسـت آنچه  مگر. زیاد محسوس نیستوجودش 

چهـره  ت صـرف غـذاي مفصـل نیـز بـا      هیچگاهی سیر نشده و حتی در صـور  وي. میماند
 .را دارد شتهاي غذاي دوبارهمیدهد، که هنوز هم انشان  انهمعصوم

به حباله نکاح پنجاه تـن   دانایید درمیتولوژي یونان باستان به پنجاه دختر شاه دانائوس گفته میشد که شاه لیبیا تمام دخترها را جبراً - 59
پسرانش درآورد، دانائوس با دخترانش فرار کرد، اما باآلخره تسلیم گردیده و آیگپتوس به این کار موافقـت کـرد در شـب عروسـی     
راز آب               دخترانش آنها شوهران خودرا بقتل رسـاندند، بنـاً همگـی مجـرم شـناخته شـده و بطـور ابـدي بشـکه هـاي سـوراخ را بایـد پـ

 )مترجم. (مترادف کار بدون نتیجه و بی ثمر میباشد "بشکه دانایید را پر کردن"در زبان هالندي . ندنگهمیداشت
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خوردنی  از. مثل موشها غذا خورده وهیچگاهی هم گپ نمیزند :شماره چهارم، مارگو 
و  .یندمیگو "انهناز د"فان دان ها او را . میوه ها اندعالقه دارد، سبزیها و که ها یی به چیز
 ".از هواي آزاد کم استفاده کرده و بحد کافی ورزش نمیکند"او  اینکه 
طوریکه در مورد خـانم   -او کسی در باره. اشتهاي ثابت، پرگویی بدون وقفه :مادرم و 

کجاسـت؟   تفاوت میان این دو در مگر. ست کدبانواو یک نمیگوید، چیزي  -معمول است
 . خانم میپزد و مادر ظروف را شسته و پاك میکند

پـدرم فـروتن    .پدرم و خودم نمیخواهم زیاد تفصیل دهـم  در باره: هفتم شماره ششم و
بـه   وي. از دیگران براي خود غذا میگیـرد پس او همیشه . ترین فرد دور دسترخوان میباشد

او نمونـه  . براي فرزندانش میخواهـد هیچ چیزي ضرورت نداشته و همه چیزهاي خوب را 
 .قرار داردگاه پنهانترین فرد عصبی  این فرد نیکو در پهلوي. یک انسان شایسته است

 باید گپ زده شـود او فقـط   هماگر . نمیکند، گپ نمیزند میگیرد، نگاهغذا را  :دوسل 
بلکـه فقـط   میزند، چون در آن حالت با وجود حرافی دعـوا نـه،   در مورد خوراك حرف 

هنگام تعارف چه با خـوراك  او لقمه هاي بزرگی را قورت داده، هیچگاه . تحسین میشود
 .آید بر زبانش نمی "نه"خوب و چه با غذاي بد 

و  پـا لون وي تا سینه اش کشیده شده، کرتی سرخرنگ بتن، سرپایی هاي براق سیاه بپت 
 این چنین در عقب میز سـرگرم و همواره اورا میتوان . یک عینک استخوانی به چشم دارد

. تشناب قطع میشود... ثابت دید، که فقط با خواب ظهر، غذا و رفتن بجاي مورد عالقه اش 
تشناب گـاه روي یـک   ار با بیحوصله گی در عقب دروازه ب هرکس سه، چهار، پنج انهروز

، تا چیزي از بـدنش  میگیرد   پا و گاه روي پاي دیگر ایستاده و یا از جایی در بدنش چندي
 . نشود زیراسر

نه، بویژه ساعت هفت وپانزده تـا هفـت ونـیم، از     او مهم است؟ نه، قطعاً این برايآیا 
و  تـا چهـار  پـانزده و از سـاعت چهـار     و تـا دو و د ساعت یک، از سـاعت  تادوازده ونیم 

نسـان بایـد اینهـا را    ا. دوازده تـا پانزده، از ساعت شش تا شـش و پـانزده و از یـازده ونـیم     
او از ایـن تقسـیم اوقـات هیچگـاهی     . اند "نشست" ثابت چون اینها مواعدیادداشت کند، 

میدهنـد،  هوشـدار  الوقـوع   قریب عدول نمیکند و به زاریهاي بیرون تشناب که از بدبختی
 .وقعی نمیگذارد
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بـپ داراي  . میباشـد  یک همسفره مگرگان نیست، عضو خانواده مخفی شد :شماره نهم
او با هـر  . و مشکل پسند نیست. غذا را در روي بشقاب نمیگذارد هیچ. اشتهاي خوب است

ادي، زنـده دلـی، شـ   . نیـز میشـود   که این امر باعث مسرت زیـاد مـا   چیزي خرسند میشود،
 .او اند رخورد خوش و نیکخویی صفات برجستهب

 
1943اگست  10سه شنبه   

 !یتی جانگ
 کـه ایـن امـر دو   . فره بیشتر با خودم گپ میزنم، تا بـا دیگـران  س من سر: یک نظر نو

نمیکنم؛ دوم اینکـه مـن بـه     گوییراضی میباشند، که من پر آنهانخست اینکه . خوبی دارد
گـر  م. نمـی پنـدارم   پـوچ نظریـاتم را   خـودم  البته .نمیگذارم دیگران وقعیخرده گیریهاي 

مـن طـوري نشـان    . دیدگاه هایم را نـزد خـودم نگهمیـدارم    پسدیگران بر خالف من اند، 
من . باید چیزي را بخورم، که خوش نمیداشته باشم گاهگاهمیدهم، که غذا میخورم، چون 

ست و میکوشـم کمتـر بـه آن     بشقاب را در پیشم گذاشته، تصـور میکنم، که غذاي لذیذي
 .دقیق شوم و پیش از آنکه احساس کنم، تمامش میکنم

از بسـترم   -کار خوشایندي نیست ، که واضحاًسحرگاهان وقتی از خواب بیدار میشوم
رفتـه پـرده را    پنجرهنزدیک  سپس "،تو اکنون دوباره میخوابی :با خود فکر میکنم جهیده

هواي آزاد را تنفس کرده و در آنحالت درست کلکین الي میکشم و تا حدیکه میتوانم، از 
 ".یـی بـراي تنبلـی نمیمانـد     انـه و به بسترم بسیار زود جمع میشـود . و حسابی بیدار میشوم

 ؟آیا این به نظرت خنده آور نمی نماید. میدانی مادرم به این چه میگوید؟ هنر زندگی
 سـاعت محبـوب و   چونکـه . گمی بسـر میبـریم  درسر ما از یک هفته بدینسو کمی در

ا زمـان  و مـ برداشته شـده   انهیک کارخ ستفادهبراي ا وِسترتورن ظاهراًبرج  داشتنی دوست
ز ا چیزي چدنی، یا مسی و یـا  آنهامن هنوز هم امیدوارم، که . روز و شب را نمیدانیمدقیق 

آن ساعت را نزد مردم محل زنـده   یادبجایش پیدا خواهند کرد، که تا حدي  -فلز دیگر را
 .نگهدارد

ه ي که باشم، همه گی با حیرت به پاهایم، کـ در باال، پایین و یا هرجاي دیگر من اگر
 آنهامیپ . ، مینگرندپوشیده شده اند!) کنونیبراي زمان (ز یک جوره بوت کمیاب و زیبا ا

داشته، از چرم عادي  جگريکفش مذکور رنگ . گولدن خریده است 27,50به  را تصادفاً
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گتر ازآنچه که هسـتم،  با این بوتها من خود را بزر. و پاشنه هاي بلند داردجیر ساخته شده 
 .فکر میکنم، روي یک ستون نازك چوب راه میروم احساس کرده 

. یک سوزن بزرگ به شست دست راستم فرورفت نوك. ام بود چانسی وز بددیروز ر
در ). شـد مـا با  یـر بخیزد، که بخشري (در نتیجه مارگو باید بجایم کچالو را پوست میکرد 

ز شـدت ضـربه   پس از آن ســرم بـه المـاري خـورده و ا    . نتیجه من نتوانستم خوب بنویسم
در آن لحظه من به چیزي تصـادفی دسـت انـداختم، در نتیجـه     . فتمنزدیک بود، به پشت بی
پیشـانی ام را َتـر    تـا  من حق نداشتم نل آب را بـاز کـنم   مگر؛ آمدسروصداي زیادي بمیان 

اینهمـه   در ادامـه . در زیر چشـم راسـتم دارم  برجسته  ن اکنون یک پندیده گینم، بنابرآک
پایم خـون   از پنجه. ها انگشت کوچک پاي راستم به لوله جاروب برقی بند شدبدچانسی 

 . و درد داشت آمدمی
بســیار  اشتباه این و . این درد را حس نمیکردم ، که اصالًدمشغول بوکرم آنقدر مگر ف

با یک انگشت عفونت کرده، مرهم مالیده، بنداژ گرفته و پالستر شده  که، چونودببزرگ 
 .باید راه بروم واز پوشیدن کفشهاي جدیدم خودداري کنم

میـپ لطـف کـرده و بـرایش     . دوسل براي چندمین بار زندگی مارا بخطر مواجه کرد 
در . سـت نوشته شده، آورده ا) صدر اعظم ایتالیا(تاب ممنوع را که بر ضد موسولینی یک ک

ا از دسـت داده  او کنترول اعصابش ر. تصادم کرد. اس. پولیس اس راه او با یک موترسایکل
من نمیخـواهم، بیشـتر در مـورد    . و سپس براهش ادامه داده بود -"!تهاسپ"و فریاد زده بود،

 امنیتی میبردند، چه میشد؟ را به حوزهآنچه که روي داده است، بیاندیشم، و لی اگر او
 .ات انه

 
 !پوست کردن کچالو: امروز اجتماع ما هوظیف

، سـومی  )البتـه بهتـرین را بـراي خـودش برمیـدارد     (یکی روزنامه را، دومی کاردها را 
او پوسـت   .آقاي دوسل شروع میکند، به پوست کردن. کچالو را و چهارمی آب را میآورد

و یکبـار هـم بـه     ادامه میدهد، یکبار به چپبدون وقفه د؛ مگر او نَا کلفت میکَکچالو ر
 !راست مینگرد، که مطمئن شود، دیگران هم همینطور پوست میکنند، یا نه

 : آمیخته با آلمانی میگوید او با لهجه



 
 141/ پنهانگاه

! اید، از باال به پایین کنـد ، ببین، من اینطور کارد را بدست میگیرم، پوست را بانه " -
 "...!نه، اینطور ،نه، اینطور

 . پاسخ میدهم لطافتمن با  -"!است، آقاي دوسلدیگر آسانتر هبراي من بشیو " -
البته بـراي مـن   . تو میتوانی اینرا از من یاد بگیري. این شیوه بهترین همه است مگر "-

 ".بیتفاوت است، مگر تو خود بهتر میدانی که چه کنی
او بـا  . کـنم من زیرچشمی به نفر پهلـویی ام نگـاه می  . ما به پوست کردن ادامه میدهیم

من به پوسـت  . سکوت را ترجیح میدهد مگرسرش را میجنباند، ) اید بخاطر منش(اندیشه 
کردن ادامه میدهم، به آنسوترك که پدرم نشسته نگـاه میکـنم، بـراي او پوسـت کـردن      

ده کـردن  آماهنگامیکه او مصروف . دقت طلب است کارکچالو کار سنگین نه بلکه یک 
 . ر استبیخب سویشاز چهار  ، که ایدمینمکچالو، لوبیا وغیره خوراکیها باشد، چنین 

بخـود گرفتـه و یـک کچـالوي درسـت       "کچـالویی "در چنین حاالت او واقعاً چهره 
ن چهره کچالو مانند چنـین  البته در صورت داشت. پوست نشده را هیچگاه در آب نمیگذارد

 .اشتباهی ناممکن است
همه چیـز را   ناگهانه و من بازهم به کارم ادامه میدهم، باز هم به پیرامونم نگاه کرد

نخست بسـویش   او .خانم تالش دارد، که توجه دوسل را بخودش جلب کند. درك میکنم
چشمک میزنـد،   پس از آن او. نگاه میکند، ولی دوسل وانمود میکند، که اورا ندیده است

. پس از آن او لبخند میزند، دوسل بسویش نظر نمیکنـد . مگر دوسل به کارش ادامه میدهد
خانم به چیزي دست نیافتـه،   .آورد دوسل هیچ برویش نمی. افتد آن مادرم بخنده میاز  پس

 :و سپس می شودبراي لحظه یی سکوت برقرار . وددیگر متوسل ش باید به شیوه
 "!باید من لکه هاي دریشی ات را پاك کنم پوتی یک پیشبند بگیر، فردا باز" -
 ".من لباسم را کثیف نمیکنم" -

 :سکوت وسپسبازهم یک لحظه 
 "پوتی چرا نمیخواهی بنشینی؟" - 
 "!من ایستادن را ترجیح میدهم. ایستاده برایم خوبست" - 

 .وقفه



 
 پنهانگاه  \142

 )بزبان آلمانی( "!لباست را لکه کردي  اکنونهمین  پوتی، ببین از" - 
  "!بلی ، مامی، من چاره اش را خواهم کرد "- 

 "ن انگلیسها بمباردمان نمیکنند؟چرا اکنو ،بگو پوتی": است دیگر انهخانم بدنبال به
 ".بخاطریکه هوامناسب نیست، کرلی" - 
 ".پرواز نکردند آنهادیروز که هوا خوب بود، نیز  مگر" - 
 ".بیا از این موضوع بگذریم" - 
 "چرا، ما که میتوانیم درینمورد صحبت کرده و یا نظریات خودرا ابراز کنیم؟" - 
 "! نه " - 
 "چرا، نه؟" - 
 "!باش مامیخین چپ" -
 !آقاي فرانک که همیشه به خانمش پاسخ میدهد -

حساس و ضـعیف او میباشـد و او    خت در مجادله است، زیرا این نقطهآقا با خودش س
 :نمیتواند، کاري از پیش ببرد و همواره خانم دوباره آغاز میکند

 "!متحدین هم هیچگاهی بوقوع نخواهد پیوست این حمله"-
خـودش  قتی خانمش متوجه او میشود، چهره و د وسفیدي میگرایرنگ صورت آقا به 

 :قرمز میشود، مگر خانم ادامه میدهد
 "!دست یازنداین انگلیسها هم نمیتوانند به چیزي " - 

 .آقا سر میرود حوصله
 ) بزبان آلمانی( "!بازهم لعنت بر شیطان! ا ببندو حاال دهنت ر" -

یک چنین چیزي به . مومن به پیشرویم مینگرمادرم نمیتواند، جلو خنده اش را بگیرد 
چـون   .تـازه دعـوا نکـرده باشـند     آنهـا مگـر اینکـه   . روزمره تبدیل شده اسـت  تقریباً امر

 .درآنصورت هم آقا وهم خانم دهنشان را میبندند
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به اتاق زیر شیروانی میروم، در آنجا پتـر مشـغول پـاك    . من باید بازهم کچالو بیاورم
بسویم مینگرد، گربه از فرصـت اسـتفاده    تا او. ات مضره استکردن پشک از وجود حشر

 .آبرَو فرار میکند به باز در یک چشم بهم زدن از راه پنجره... نموده و هوپ 
 . پتر دشنام میدهد ومن خندیده و از او دور میشوم

 .پنهانگاهوقت آزاد در 
ر در شرکت بشدت کا. را اعطا کند انهآید، تا بما آزادي عصر بپ می :ساعت پنج ونیم

من نخست با بپ به باال میروم، جاییکه او عصریه اش را طور پیشکی بدست . جریان دارد
 . آورد می

آه، بپ من یک ": آغازد رشمردن آرزوهایش چنین میبپ هنوز ننشسته که خانم به ب
بپ بسویم چشمک میزند، خانم هیچ فرصـت را از دسـت نمیدهـد،     "...آرزوي دیگر دارم

یکـی از دالیـل    حتمـا ابـن امـر   . را ابراز نکنـد ید، خواسته هایش بیآکسیکه بباال تا به هر
 .ن بباال خودداري میکنندآمدآنست، که همه از 
و  انهنخسـت بـه آشـپزخ   . من دوطبقه پایین میـروم . بپ بیرون میشود :پانزده کم شش

 "موشـی " مـا  دانی میروم تا براي گربهبه ذغال پس از آن. دفتر مدیریت سر میزنم سپس به
 . را باز کنم موشهادریچه 

قفسه ها و دوسیه  به همه فان دان. تر کوگلر میرسمپس از یک تفتیش طوالنی من بدف 
پـدرم  . آورد پتر کلید گدام و موفی را می. ها نگاه کرده و میکوشد پست امروزي را ببیند

ـ   را بباال میبرد و مارگو یک گوشـه  ماشینهاي تایپ د، تـا کارهـاي   آرام را جسـتجو میکن
 . دفترش را تمام کند

گ کچـالو از زینـه   خانم یک چایجوش را باالي اجاق گاز میگذارد؛ مادرم با یک دی
 . هرکس مشغول کارش است .ها پایین میرود

او دوبـاره  : نان اسـت از وي مربوط به  پرسشنخستین . دبزودي پتر از گدام بر میگرد 
نمـوده و   خمدفتر جلوي او تا حد توان خودرا  هدر نزدیکی درواز. است موش کردهآنرا فرا
 اویکنـد ویـا بعبـاره دیگـر     ي خزیده، نان را گرفته، خودرا گم مفلز هاز زیر قفس بسرعت
از  پیش از آنکه متوجه شـود، موشـی   مگرهمه ناپدید شود؛  چشمانمیخواهد تا از شخصاً 

 . خود را بزیر میز تحریر پنهان میکند باالي سرش خیززده 
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اره بـدفتر داخـل شـده و از دم    میکند، آها، گربه آنجاست، او دوب به هر سو نگاه پتر 
او چـه را   بـاآلخره . گ پتـر هـم بسـرخی میگرایـد    غُر میزند، رن گربه.پشک کَش میکند

بدست آورد؟ هیچ چیز را؛ موشی از دست پتر فرارکرده و با رضـایت خـاطر در نزدیـک    
یک توتـه نـان را بخـاطر فریـب گربـه بدسـت       حال پتر . پنجره نشسته و خود را میلیسد

 .میگیرد
من تمام این صـحنه را از الي  . میکند و پس از آن دروازه بسته میشود دنبالموشی اورا 
 من و مارگو بـه . دان که عصبانی است، در را بشدت میزند -آقاي فان. دیدم در بچشم خود

لیل سـهل انگـاري کـوگلر    و باز هـم بـد  ا: مدیگر نگاه میکنیم و به یک چیز میاندیشیمه
 .شرکت کخ فکر نمیکند) موجودیت(عصبانیست و اکنون به 

او با یک حرکت . آید دوسل داخل می. در آنجا از دهلیز یک صداي پا بگوش میرسد
سرفه میکند، عطسـه میزنـد و   ... بطرف پنجره رفتهاست،  انهصاحب خکه گویا   نمایشی 

 .حساسیت دارد است، که او در برابرش مرچ این سرفه ناشی از. باز هم یک سرفه خشک
 گرفتن کاغذ براي نوشـتن نامـه  : ند و این بمعنی آنستپرده ها باز ا. او براهش ادامه میدهد

بـازهم بـه یکـدیگر نگـاه      مـن  مارگو و. یی عبوس دور میشود چهره وي با. ستناممکن ا
من با  -"واهد نوشتفردا او به محبوبه اش یک صفحه کمتر خ"  :مارگو میگوید .میکنیم

 . شور دادن سرم، گفته اش را تائید میکنم
از زینه ها باز صدایی که به گامهاي فیل میماند، بگوش میرسد، این دوسل اسـت، کـه   

 .می باشدتجوي خلوتگاه مورد عالقه اش در جس
سـه بـار پـیهم بگـوش     ... مگر صداي تیک، تیـک، تیـک  . ادامه میدهیم خود ما بکار
 .ست ع صرف غذاقرسیدن مو گواهمیرسد، که 



 
 145/ پنهانگاه

1943اگست  23دوشنبه   

 
 60نیم را میزند زنگ هشت و وقتی که ساعت

سـاعت  ! ، پـیم هـیس  ... اتو خـاموش، ...پدر، چپ...هیس ". مارگو و مادرم عصبانی اند
اینهـا توقعـاتی از   "! با احتیاط راه بـرو . را باز نکنبیا اینطرف و دیگر آب. هشت ونیم است
یخـتن حتـی   باید از ر. اتاق باشدباید او بساعت هشت ونیم در . ام میباشندپدرم در اتاق حم

قـدم   نباید انه، در داخل خکنداب خودداري ، از رفتن به تشنکندیک قطره آب جلوگیري 
تـر بسـر کـار حاضـر     تا زمانی که کارمندان دف. ندو سکوت مطلق را باید مراعات ک بزند
 .وجود دارد صدایی در گدام ند، امکان شـنیدن هرشو

بیست دقیقه در باال در باز میشود و درست درهمان لحظه سه ضـربه   بساعت هشت و
 ...بکف اتاق زده میشود

 و کاسه هاي لعنتـی را مـی  ه من با بی میلی به زینه ها باال شد. ده استآما انهشیر برنج 
میزنم، پات  هانایم را شموه: م، همه چیز را بسرعت انجام میدهموقتی به پایین میرس. آورم

 .خالی میکنم و تخت خواب را در جایش میگذارمرا  انهشب
خانم کفشهایش را تعویض کـرده و بـا سـرپایی    ! آید زنگ ساعت بصدا درمی! سکوت

و شبیه است، نیز دمپایی بپا داشته بروي کف اتاق حرکت میکند، آقا که به چارلی چاپلین 
 .سپس سکوت بر همه جا مستولی میشود

مـن بایـد یـا مطالعـه کـنم و یـا       . ایدیال به شکل عالی آن ویر یک خانوادهاینست، تص
البتـه بـا کتـاب    (پـدرم  . مارگو، پدر و مادرم نیز باید دست بکـاري بزننـد   .چیزي بیاموزم

که حتی فاقد دوشک مناسبیست، یی در انتهاي تخت کهنه ) ه در دستشو واژه نام 61دیکنز
. چنـین حـاالت خـوب بـدرد میخورنـد      رفته دربالش رویهم قرار گ دو مگر. نشسته است

 "! مهم نیست نیز چندان نباشد هماگر  مگر"

60- Wenn die Uhr halb neune schl ägt…- در متن اصلی بزبان آلمانی نوشته شده است. 
دیکنز در آثارش . است -پرفیلدمشهورترین رومان او دیوید کا. رومان نویس نامدار انگلیسی ست. م 1870 -1812چارلز دیکنز - 61

به مسایل مهم اجتماعی که خودش اغلب شاهد آنها بوده ، پرداخته و موضوعاتی چون شجاعت، راستی و محبت را در کتـبش تبلیـغ   
 )مترجم. (کرده است
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مـادرم را مجبـور    گاهگاهی خندیده  مگر، می بیندن، به اطرافش است او غرق مطالعه
 .میسازد، به قسمتهایی از داستان گوش دهد

 "!حاال من وقت ندارم" -
 طالعه ادامه داده و هنگام مطالعهبه م پسراحتی به سویش نگریسته و او لحظه یی با نا

  "!اینجا را باید تو مطالعه کنی، مادر": لب کتاب باز توقف کرده میگویدهاي جابخش
 نشسته، مطالعه، بافت و یـا دوخـت کـرده و چیـزي را کـه در      یمادرم روي تخت قات
 :به تندي میگوید چیزي به فکرش خطور کرده ناگهان . نوبت باشد انجام میدهد

 "...مارگو تو نوشته ات را بکن...، آیا بیادت هستانه "- 
مـارگو بـا یـک ضـربه کتـابش را      . پس از چند لحظه سکوت دوباره برقـرار میشـود   

درمیآورد و پس از آن چین پیشانی خنده آوري درم ابروهایش را بشکل نیم دایره میبندد؛ پ
میدهـد؛ مـادر و    دوامقش عمـی  و او بـه مطالعـه   می آیـد وباره بمیان د ناشی از مطالعه اش

ـ  .گوش میدهم آنهاکنجکاو شده به  آغاز میکنند، من گومارگو به گفت  یم نیـز بـه قضـیه   پ
 !و موعد غذا فرا رسیده است استنُه مگر ساعت ...کشانده میشود

 
  1943سپتامبر 10جمعه 

 !ی عزیزگیت
وقایع بیشـتر   این مگر. چیزي روي میدهد من برایت مینویسم، اینجا حتماً که هر باري

 .اینبار چیز جالبی رخ داده است مگر. ناگوار اند تا خوشایند
مصروف شنیدن رادیـو بـودیم و    پسچهارشنبه هشتم سپتامبر ما همه از ساعت هفت ب

کنون نوبت به بهترین خبر در طـول دوران جنـگ   ا": زبان انگلیسی شنیدیم این بودآنچه ب
بساعت هشـت و پـانزده   ! بدون قید وشرط تسلیم شدایتالیا  62".ایتالیا تسلیم گردید: میرسد
ن، یکساعت و ربع پـیش کـه مـن    شنوندگا" :اي اورانیه چنین خاطر نشان کردصد گوینده

اطمینـان   بشما با. نوي در مورد تسلیمی ایتالیا بما رسید خواندن وقایع روز بودم، خبر دهآما

62 -ìHere follows the best news from whole the war: Italy has capitulated.î  
                                                 



 
 147/ پنهانگاه

ق کاغذهایم را به باطله دانـی  تیاامروز با چنین اش نم بگویم، که من هیچگاهی باندازهمیتوا
 "!داخته امینن

سـرود ملـی امریکـا و     ،63نگهـدار   امانـت دایا پادشـاه را در  خ"سپس سرود انگلیسی 
 مانند همیشه "اورانیه"خبر رادیوي . پخش شدندگان شنوند برايناسیونال بزبان روسی انتر

 .از صمیم قلب برخاسته ولی داراي خوشبینی چندانی نبود
بـروز جمعـه سـوم    . اشـغال آلمانیهاسـت   ا ناپل را گرفته اند و شمال ایتالیا درانگلیسه 

که انگلیسها به ایتالیا لشکر پیاده کردند، سند متارکه امضأ  سپتامبر درست در همان روزي
 .ایتالیا خبر میدهندشاه و  64آلمانیها باخشم و دشنام در جراید شان از خیانت بادولیو. شد

تومیـدانی، کـه مـا همـه     . ریم و آن مربوط به آقاي کلیمان استما خبر بد هم دا مگر
اورا بسیار دوست داریم، گرچه او همیشه بیمار بوده، از شدت درد نمیتواند؛ درسـت غـذا   

ن آقـاي  آمـد ". اسـت بخورد و یا راه برود، لیکن او همیشه زنده دل و فـوق العـاده شـجاع    
 است نظر مادرم در مـورد وي و البتـه   چنین -"ما مانند طلوع آفتاب است انهکلیمان به خ

بستري شـده و   انهروده در شفاخ پیچیدهباید او براي عملیات خیلی  حال. اوست حق هم با
ببینی، که او چگونه با مـا وداع کـرد؛    اگر تو میتوانستی. در آنجا حداقل چهار هفته بماند

 .خیلی عادي گویا براي خرید میرود
 

1943سپتامبر  16پنجشنبه    
 !یتی محبوبمگ

دهان بـاز نمیکنـد    در سر میز غذا کسی. روابط متقابل ما با گذشت زمان بدتر میشود
چون اگر چیزي بگویی یا به کسی برمیخـورد و  ). مگر اینکه لقمه اش را بدهنش بگذارد(

 انهشوربخت. می آید ما به دیدار گاهیآقاي فوسکویل . رفته میشودیا انتباه نادرست از آن گ
چـون او  . باین دلیل حالت خانواده اش نیز خوب نیست. او خیلی اسفناك است وضع صحی

اکنون برایم همه چیز بیتفاوت است، من که بـزودي از ایـن دنیـا    : هایی داردیشه تصور هم

63 -ìGod save the Kingî-  
64 - Badoglio 
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گـی چـه رنجـی را متحمـل     و اینکـه هم فوسکویل  من حالت روانی خانواده! خواهم رفت
 .میشوند، خوب درك میکنم

لیتهاي والریان که بر ضد ترس و کسالت روحی اند، اسـتفاده میکـنم؛   من هرروز از تاب
قهقـه   یـک خنـده  . ی شودپسحالت مزاجی ام در روز بدتر شدن ولی این کار نمیتواند مانع
خندیـدن   مـا مگر والریان است، تابلیت  انهاز ده د م بمراتب بهتربرخاسته از ته دل به نظر

. را بخود بگیرمدهن کج  ءچهرهسم، که از جدیت زیاد میترگاهی . رده ایماز یاد برا بکلی 
گی با یک نـوع احسـاس تـرس بـه زمسـتان      ن نیستند، هماماز این بدبختی دردیگران نیز ا

 .، مینگرند)میماند قلهکه به یک (نی آمد
بنام فان  امبه تشویش انداخته اینست، که کارگر گد یک واقعیت دیگر که مارا جداً 
میـرود،   زمانیکه میپ ادعا کند، که او به البراتوار. قبی پی برده استع انهبوجود خ مارِن

 بپ بگوید، که به آرشیف میرود، کلیمان اذعان کند، که بـه گـدام شـرکت اوپکیتـا بایـد     
عقبی شامل این ساختمان نه بلکه مربـوط بـه عمـارت     انهاعالم کند، که خ برود و کوگلر

  .را حدس بزند مسأله، میتواند، دست، هرکسی که کمی عقل داشته باشهمسایه ا
غیـر قابـل اعتمـاد و بـی      يفـرد  ودیم، اگر آقاي فان مارن همچـون البته ما مشوش نمیب 

 . رش نمیتوان رهایی یافت شهرت نمیداشتنهایت گستاخ که بسادگی از شَ
روزي کوگلر که میخواست فوق العاده محتاط باشد، بساعت دوازده و بیسـت دقیقـه    

هنوز پنج دقیقه سـپري نشـده   . واقع سر کوچه میشود انهوشیده و راهی دواخالپوشش را پبا
. آمـد از طریق زینه ها بطـرف مـا ببـاال     شده و انهبود، که او دوباره مانند دزدها داخل خ

 پانزده وقتی که او میخواست بیرون برود، در داالن با بپ مواجه شـد، کـه   بساعت یک و
کوگلر برگشته و نزد ما تا ساعت یک . تر نشسته استبرایش هوشدار داد، فان مارن در دف

بطرف ) نکه سرما خورده بودبا وجود آ(ها جرابتهایش را کشیده و با سپس او بو. ونیم ماند
اتاقک زیر شیروانی رفته، از طریق زینه ها با قدمهاي بسیار آهسـته پـایین شـده و     دروازه

خـودداري از سروصـدا از راه    پس از یک ربع ساعت حرکت قدم بقدم بروي زینـه هـا و  
 . کوچه دوباره داخل دفتر شد دروازه

 مگـر کـه آقـاي کـوگلر را ببـرد،      آمـد بپ که در این میان شاهد رفتن فان مارن بود، 
خـدا  . بپاهایش از زینه هـا پـایین میرفـت   جراب ها کوگلر مدتی بود، که بیرون شده و با 
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صاحب رادیدنـد،   مدیرجناب وقتی که میداند، که عابرین در کوچه چه فکر کرده باشند، 
 !که بوتهایش را درسر خیابان بپا میکند؟ واي، مدیر جراب بپاي بدون کفش

 .ات انه
1943سپتامبر  29چهارشنبه   

 !یتی عزیزگ
 

پنیر، گوشت و نان یک قُطی مربا برایش تحفه  کوپون ما برعالوه. خانم است زاد روز
. مواد خوراکی داده شـد  رخییز به او فقط گل و باز جانب شوهرش، دوسل و دفتر ن. دادیم

گذشـته اعصـاب خـود را     بپ در هفتـه ! نونی چنین معمول استبلی، در اوضاع و احوال ک
چنین واقع میشود، که گاه بـه  . بکلی از دست داده بود، چون پیهم باید بیرون فرستاده میشد

بدنبال چیزي رفته و یـا بعلـت   ده بار وظیفه داده میشود و یا مجبورش میسازند،  انهاو روز
 . خریداري نادرست دوباره بیرون برود

در پایین باید کارش را تمام کند، کلیمان : موقعیت او تصور کنی اگر یکبار خود را در
نشسته، پاي خود بپ مچ خورده و عاشـق   انهمریض است، میپ بعلت سرماخوردگی در خ

مـا اورا آرامـش   . یتـوانی از دلـش بیـایی   یک پدر خرده گیـر دارد؛ م  انهنومید است؛ در خ
خاطر داده و برایش خاطر نشان کـردیم، اگـر او چنـد بـار بـدلیل کـار زیـادش از رفـتن         

 .خودداري کند، این لستهاي خریداري هم بخودي خود کوتاه تر خواهند شد
تا کنون سـابقه  انگیز روي داد، که نظر بشدتش -تأسف وزشنبه در اینجا یک حادثهر 

گـانی  و بـه مشـاجره و تـأثر هم    آغاز شدفان مارن  صحبت در باره ازین رخداد ا. نداشت
و در برابـرش   می نگرنـد تحقیر  رم گله کرده که، همه به او بدیدهدوسل نزد ماد. انجامید

او بهمین گونـه بـه   . است که او هیچ بدي در حق ما نکرده دارند؛ در حالی انهموضع خصم
اینبـار مـادرم فریـب     انهخوشـبخت  مگرمادرم ادامه داد،  چاپلوسی و شیرین زبانی در برابر

چنـدین بـار باعـث     درم برایش گفت، که او برخالف انتظارما. اش را نخوردچرب زبانی 
ونرم داده ولی تا امـروزه  دوسل مانند همیشه به او وعده هاي چرب  .آزردگی ما شده است

 . میان تهی اش جامه عمل نپوشاندهاي  وعده ه آن روز ب
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 آنهـا پدرم بـاالي  ! ضع فامیل فان دان نیز قابل تشویش است و من اینرا احساس میکنمو
 . مارا فریب داده و گوشت وغیره خوراکیها را پنهان میکنند آنهاعصبانی است، زیرا 

نیست؟ کاش میتوانستیم این همه دعـوا و جـدال   آمدسرما  آه، پروردگارا، چه بالیی بر
خـواهیم   انـه از دست اینها مـا دیو ! نستیم از اینجا فرار کنیمرا جدي نگیریم، یا کاش میتوا

 !شد
 .ات انه

   1943اکتوبر  17یکشنبه 
 !یتی جانگ

 مگـر پریده رنگ دارد،  چهرهاو هنوز کمی  !کلیمان دوباره برگشته است انهخوشبخت
 .بفروشدفان دان  پوشاك با اشتیاق در اجراي امور سهم میگیرد، چنانچه میخواهد،

فان دان بکلی تمام شـده و آخـرین صـد     نون یک واقعیت ناگوار است، که پولاک این
چطـور میتوانـد، در سـر    . مارا متأثر سـاخت  گم کرد، که همه درا نیز در گدامگولدن خو

ه و آمـد براي سؤظن بمیـان   انهاکنون به. صبح روز دوشنبه صد گولدن در گدام مفقود شود
 . صد گولدن درین میان دزدیده شده است

 ولی دزد کیست؟
بـاالپوش،   بیشـمار از تعـداد  خانم نمیخواهد،  .کمبود پول بگویمالبته من میخواستم، از 

دامن و بوتها چشم بپوشد و آقا نمیخواهد، ازدریشی اش صرف نظر کند و بایسکل پتر کـه  
پایـان ایـن داسـتان هنـوز     . بفروش گذاشته شده بود، بدون نتیجـه دوبـاره برگشـتانده شـد    

او فکـر میکنـد، اعاشـه و اباتـه آنـان      . ش پوستش وداع کندخانم شاید با باالپو .ناپیداست
دعواي شدیدي را در باال پشت سرگذشـتانده و اکنـون    آنهادراینمورد . شرکت است وظیفه

 .فرارسیده است "کرلی نازنین"و  "آه، پوتی جان "کلماتی چون  آشتی با رهدو
بـدل   محتـرم رد و  انـه ه اخیـر در ایـن خ  که در طول یـک مـا   سرم از دشنام دادنهایی

اگر کسـی وي  . ي بهم فشرده به اینسو وآنسو میرودنهااپدرم با دند. ه استآمدمیشود، بدرد 
جنجالی را بایـد حـل    مسألهرا صدا بزند، او با ترس بطرفش مینگرد، مانند آنکه باز یک 

ارگو نیز از شدت م .فرط عصبانیت لکه هاي سرخی برویش پیدا کرده است مادرم از. کند
روز مشغول گله گذاریست و مـن   همهدارد؛ دوسل نمیتواند بخوابد، خانم  سردردي شکوه
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فراموش میکنم، کـه   گاهیبگویم،  انهاگر صادق. ه امباصطالح سر کالوه را گم کرد خودم
 .کی با کی دعوا کرده و کی با کی آشتی نموده است

 .ستمااست ومن سخت مشغول آن  چیزي که مرا سرگرم نگهمیدارد، آموزش انهیگ
 

1943 اکتوبر 29جمعه   
 !بجان برابرمیتی گ

او حتی نمیدانـد، آیـا خـونریزي    . آقاي کلیمان بعلت درد شکم دوباره غیر حاضر است
بـرود،   انـه میخواسـت از مـا رخصـت گرفتـه و خ    کـه   زمانی. معده اش متوقف شده یا نه

 .رهم شکسته استد و واقعاَنخستین بار ما احساس کردیم، که ا
 : قضیه چنین روي داد. شدیدي میان خانم و آقا در گرفت در اینجا دوباره نزاع

میخواستند، یک جمپر زمسـتانی و یـک دریشـی آقـا را      آنها. پول آنان تمام شده است
 . ولی او قیمتهاي بلندي گذاشته بود. بفروشند

از آنجـا آقـا   . زي گفتیک آشناي پوستین دوزش چی هاز روزها کلیمان در بارروزي  
بـاالپوش مـذکور از پوسـت    . به این فکر افتـاد، کـه پوسـتین خـانمش را بفـروش برسـاند      
خـانم در برابـر ایـن پوسـتین     . خرگوش ساخته شده و خانم آنرا هفده سال بتن کرده است

او میخواست این پول را نگهدارد، تا پس از جنگ لباس جدیـد  . گولدن دریافت کرد 325
 جـداً  انـه خـرچ خ  پول مذکور براي ا به مشکل توانست ویرا معتقد سازد، کهبخرد ولی آق
 .ضروریست

این وحشتناك . بدشواري تصور خواهی کرد تو این همه چیغ، شیون، فریاد و دشنام را 
در فامیل ما در پایین بر سر زینه ها با نفسهایی در سـینه قیـد کـرده ایسـتاده بـود، تـا       . بود

ـ  اویـال و  و، شـور،  دیـوانگی اینهمـه  . ر را ازهـم جـدا سـازد   صورت ضرورت طرفین درگی
عصبانیت چنان اثر گذار اند، که شب من با چشمان گریان به بستر میروم و خدا را شـکر  

 . گذارم، که حد اقل نیم ساعتی را میتوانم باخودم تنها باشم
: شـنوم بار می بارمن  .ندارم خوراكبه  فقط اشتها. موارد با من خوب میگذرد بقیه در

تـالش شـان را میکننـد، تـا      همه آنهاکه  بگویمباید  "!ياوه تو چقدر کسل معلوم میشو"
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حوي از انحأ گلوکوز، روغن ماهی، خمیر مایه و کلسیم به ن. حداقل سالمتی ام حفظ گردد
بـویژه بروزهـاي   . اعصابم مدتیست که از کنتـرول خـارج شـده اسـت    .بکار گرفته میشوند

ج، متشـن  انـه در چنین حـاالت فضـاي خ  . ده غمگین احساس میکنمیکشنبه خودرا فوق العا
و  مـی آیـد  بگـوش ن  حتی صداي پرنده ها از بیرون که  و سنگین میشود، چنان گیچ کننده

 یک حفـره  به اعماق که مرا   مانند آن  می شود چیرهوت مرگبار و خفقان آور یک سک
ر پدرم، مادرم و مـارگو بیتفـاوت   در برابدر چنین دقایقی . دیگر میکشاندبزرگ در دنیاي 

و احساسـی   مـی شـوم  زینه ها باال و پـایین  و یا بمی روم ک اتاق به اتاق دیگر شده و از ی
آوري کنـده انـد و در یـک     مانند بلبالن شوریده پیدا میکنم، کـه بالهـایش را بطـرز درد   

 هـواي آزاد و ! آزادي ".قفـس تنـگ میخواهـد پـرواز کنـد      حشتناك و در یکتاریکی و
تی دیگر بکسی پاسخ نـداده، روي  من ح. این کلمات در درون وجودم فریاد میزنند -"!تبسم

بخشـم،  دراز میکشم، تا گذشت زمان، سـکوت وحتـی تـرس را تسـریع      دیوانتخت ک ی
 .بکلی نابود کردرا نمیتوان  آنهاچونکه 
 .ات انه

  1943 اکتوبر 30شنبه 
 !یتی جانگ

مـن مقصـر    چـون . میباشـد من خیلی هراس آور  رايو این ب خیلی عصبانی استمادرم 
همیشه گی شناخته میشوم، آیا چنین خواهد شد، که روزي پـدر و مـادرم از مـارگو نیـز     

یک کتاب مصور بـود؛ او از جـایش    مارگو مصروف مطالعه: قاد کنند؟ دیروز شام مثالًانت
در همـان لحظـه    مـن کـه  . برخاسته و کتاب را درپهلویش گذاشت، تا آنرا دوباره بخوانـد 

را  "کتـابش "مارگو برگشته، . تصاویر آن شدم بیکار بودم، کتاب را گرفته و مشغول دیدن
. ولی من میخواستم آنرا بازهم ببیـنم . با عصبانیت آنرا دوباره از من خواستدر دستم دیده، 

 به مناقشـه  زیرد، مادرم با کلمات میشبیشتر آزرده  حظه مارگودر حالیکه با گذشت هر ل
 : ما پیوست

 ".بدهپس این کتاب را مارگو میخواند، آنرا برایش  "-
دیـد کـه مـارگو     ه، بدون آنکه در جریان موضوع باشد،آمدپدرم درآن لحظه به اتاق  

 :با لحنی خشن برایم گفتپس رنجیده است، 
 "؟!را ورق میزد، چه میکردي تن میبودي و مارگو کتاباگر تو مصروف خواند" -
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 مـن  آنهـا بـه نظـر   . ه، کتاب را بزمین گذاشته واز اتـاق خـارج شـدم   موافقت کردمن 
 .شده بودم آزرده مگر، توهین شده نبودمو  عصبیمن  مگربودم، شده  "توهین"

 .من از پدرم که بدون آگاهی از موضوع جهتگیري کرده بود، چنین انتظاري را نداشتم
. بـه مـارگو میـدادم    دوباره ررا زودت کتاباگر پدر و مادرم مداخله نمیکردند، من خودم 

بدان میماند، که گویا ایشان متوجه حق تلفی بزرگی شده و باید از مارگو  آنهااین برخورد 
 .دفاع کنند

همیشه مـدافع   آنهااست، چون  روشناینکه مادرم از مارگو پشتیبانی میکند، واضح و  
کنایـه  و نظریات مـادرم  من در اینموارد چنان عادي شده ام، که تفاوتی میان . اند یکدیگر

. مادر و خواهرم اند آنهارا دوست دارم، فقط بخاطریکه  آنهامن . هاي مارگو قایل نمیشوم
از قـرار   مسـأله پـدرم   مـورد  مگـر در . بحیث انسان پشیزي هم برایم ارزش ندارنـد  مگر

داده  اعمال او مهر تائید گذارده، او را نـاز  ر او مارگو را ترجیح داده، برهمهاگ. دیگریست
و برایش ارزش قایل شود، درآنصورت من از درون وجودم عذاب میکشم، چون پدرم مثال 

درك نمیکند،  او خود. بزرگی برایم میباشد، من اورا باالتر از هرکسی در دنیا دوست دارم
مارگو که عزیزتـرین، زیبـاترین و   : که با مارگو به نحو دیگري نسبت بمن برخورد میکند

در فامیل ما من کـه همیشـه   . جدي را دارم نیز حق یک رابطه ولی من  .است بهترین همه
یکبـار بـدلیل   : مهر فرزند مسخره و گپ ناشنو را میخـورم، بایـد دوچنـد مجـازات شـوم     

ظـاهري و   دوسـتیهاي اکنـون از ایـن    مگـر . موضعم و بار دوم بخاطر نا امیـدي درونـی ام  
ز پدرم توقع چیـزي را دارم کـه او   من ا. همچنان گفتگوهاي باصطالح جدي راضی نمیشوم

من نسبت به مارگو رشک نبرده و نمیبرم، من زیبایی، جذبه و فراسـت  . برایم داده نمیتواند
م، انکـه مـن فرزنـدش    اورا نمیخواهم، بلکه فقط آرزومندم، پدرم مرا بطور واقعـی، نـه ای  

 .چنانکه من در واقعیت هستم، دوست داشته باشد انه بلکه بمثابه
ام، بخاطریکه با گذشت هر روز نسبت به مادرم بیتوجه تر  وابستهپدرم سخت من به 

او . ده نگهداشته اسـت کسیست، که بقایاي محبت خانواده را در دلم زن انهو او یگ. میشوم
 .دوري کندسازد می  که اشتباه مادرم را برمال ز هرچیزيگپ بزند و میکوشد ا نمیخواهد

من نمیدانم چطورعمل کـنم،   .باشد م میبزرگنگرانی  همه کاستیهایش ماینهآمادرم با  
نمیتوانم، آزرده گی ام را نسبت به بیتوجهی مـادرم، کنایـه هـا و موقـف خشـنش و      چون 

 .بیان کنم روشنترر همه چیز شناخته میشوم، اینکه من همیشه مقص
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مـن  . مـا میشـود  رویارویی من در همه چیز جانب مخالف مادرم را دارم، و این باعث 
مـادرم یـک مـادر شایسـته و      ،بـه نظـرم  . میتوانم در مورد کرکتر مادرم ابراز نظـر کـنم  ن

بریده و به تنهایی براهم ادامـه   آنهامن از . من مجبورم، خودم مادرم باشم. دلخواهم نیست
را یک  این همه بدلیل آنست، که من خودم. میدهم، تا ببینم، سرنوشتم بکجا خواهد کشید

یک مادر و یک زن کشیده ام، ولی  ر وجودم یک تصویر دلخواه ازبزرگ دیده و د نمونه
 . در وجود کسی که من اورا مادر خطاب میکنم، با این تصویر هیچ شباهتی نمیبینم

هاي بد مادرم توجـه نکـرده و در وجـودش نکـات      من همیشه میکوشم، تا به نمونه 
مگر به ایـن  . ود جستجو کنممثبت را دریابم و آنچه راکه در کرکتر او نیابم، در وجود خ

 آنهـا امر مؤفق نمیشوم و بدتر از آن اینست، که نه پدرم و نه مـادرم درك میکننـد، کـه    
آیا والدینی پیدا . را محکوم میکنم آنهااین من  برن را برایم داده نمیتوانند و بنامحبت والدی

 ند؟را برآورده سازخواهند شد، که رضایت کلی فرزندان شان 
ر میکنم، که خدا میخواهد، مرا همین حـاال و در آینـده مـورد آزمـایش     گاهی من فک

خـوب شـوم، درآنصـورت در آینـده      و توصیه ها شخصاً نمونه هاد بدون من بای. قرار دهد
 .خیلی توانا خواهم بود

کی بغیر از خودم این همه نامه را در آینده خواهد خواند؟ کی بجز از خـودم مـرا در   
اغلب آن توانایی الزم را  مگرضرورت دارم، به آرامش  بیشتر؟ من د دادتیه تسکین خواهآ

 از نو خود من این را بار بار درك میکنم و میکوشم، همیشه و هر روز. در وجودم نمیبینم
 .را اصالح کنم

خیلی هوشیار است و میتوانـد همـه    انهیک روز . شودبا من طور مناسب برخورد نمی 
 به یک گوسفند کودن کوچک میمانـد، کـه   انهنوم، که میش پسروز  مگرچیز را بداند، 

مـن دیگـر   ! هیچ چیزي را بلد نیست و تصور میکند، از کتابها چیزهایی را آموختـه اسـت  
، نظریات و برنامه هاي خـود  آرزوهامن . نیستم، که بهر کارش بخندند انهخردسال و نازد

 .را بیان کنم آنهارا دارم، که تا کنون نمیتوانم 
زیادي فـرا میگیـرد، ایـن امـر همچنـان در       هراسگاهان که تنها میباشم، مرا آه، شام 

را ببینم،  -که مرا درك نمیکنند ییآنهاجریان روز بویژه اگر از کسانیکه نفرت دارم، ویا 
آغـاز   مراجعه میکنم، چون این نقطهدفتر یادوارههایم به  در پایاناین  بنابر. نیز رخ میدهد

ـ     گچـون  . و پایانم میباشد   اینهمـه بااو قـول میـدهم، کـه    ه یتـی همیشـه شکیباسـت، مـن ب
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 میخواهم فقط نتایج کارم را ببیـنم و . نامالیمات براهم ادامه داده و اشکهایم را پنهان نمایم
 .یا اینکه یک دست پر از محبت روزي مرا تشویق کند

 !نماشده درك  کاسهء صبرش لبریزبحیث کسیکه  مرا نکوهش مکن، بلکه
 .ات انه

  1943 نوامبر 3چهارشنبه 
 !یتی عزیزگ

، پدرم یکتعداد کتابهـاي  فزاییمبه دانش خویش بی همزمانو  داشته سرگرمینکه براي آ
بـار   مارگو کتاب قطـوري را سـه  . ن خواسته استرهنما را از مؤسسات تحصیلی شهر الید

پـدرم  . نیافـت امکانات مالی اش باشـد،  ب برابر مورد عالقه ویی راکه  رشته مگرورق زد، 
 آنهـا عجله داشت، چیز جالبی را پیدا کند، او میخواست به انسـتیتوتها نامـه فرسـتاده و از    

آورده شـده و  وي بر خواسته. را برایش بفرستند "ساده التین"یشی ابخواهد، یک درس آزم
) با وجود بهاي بلند آن(را  یادشدهیاق آموزش کورس مارگو اشت. مذکور رسید درسی کتاب
زبان التـین  ید، گرچه عالقه زیادي به آموختن این کورس خیلی دشوار مینما براي من .دارد
 .دارم

خـواهش   داده شود، پدرم از کلیمان نوچیزي  که براي من نیز امکان آموزشبخاطر این
را برایم بیابد، تا من از متن انجیل عهد جدید چیـزي را   کودکان کرد، که یک جلد انجیل

 .یاد بگیرم
 :ون مقدمه پرسیدمارگو بد

 هدیهیک جلد انجیل ) یهودان ساالنهعید (در جشن خانوکا  انهتو میخواهی، براي " -
   "بدهی؟

 :پدرم پاسخ داد
عیسی و خانوکا بهم . نم عید نیکالي قدیس موعد بهتریستفکر میک مگرها، ...بلی " -

 ».جور نمی آیند
 را بـا یـک   فرش مـا  هرشاماز آنجاییکه جاروب برقی ما شکسته است، من مجبورم، 

کلکینها بسته، چراغ و بخاري روشن و درچنین حـالتی بایـد مـن بـا     . برس کهنه پاك کنم
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 مطمئنـاً  -ر کردم،، من باخودم فکاین کاریست دشوار. یک برس کف اتاق را جاروب کنم
و خاك زیادي که اتاق  و چنین هم شد؛ مادرم به سبب گرد -شکایت همه باال خواهد شد

کثیف آلوده شـد   التین مارگو با گرد نو هواژه نام. گرفته بود، به سر دردي دچار شد را فرا
در همه جا مانـده و هـیچ چیـزي دگـر گـون       هنوزهمو خاك  و پدرم غُر میزد، که گرد

 .به این فقط میشود، ناسپاسی محض گفت. نشده است
 ادمدابعت پنج ونیم گاه اینست، که بخاري را بروزهاي یکشنبه بجاي ساپنهانفیصله نو 

 . به نظرما این یک تصمیم خطرناك است. بساعت هفت ونیم صبح روشن کنیم
ما چـه فکـر خواهنـد     انهخرو مورد دود ذغال خارج شونده از دودآیا همسایه ها در 

 کرد؟
 آید، که از شروع اختفاي ما تا کنون همیشـه  پرده ها نیز بمیان می در باره پرسشاین  

میخواهـد،   ناخودآگاهکی از خانمها و یا آقایان چنین واقع میشود، که یاه گ مگر. بسته اند
اینرا ": پاسخ آن و. بارانی از انتقاد حواله اش میشود: یرون نگاه کند، در نتیجهه باز پنجره 

  ".سی توجه نمیکندکسی نمیبیند، اینرا کسی نمیشنود ویا به این ک
نیز همینگونه است؟ اکنـون از مشـاجرات    بسادگی گفت، ولی آیا واقعیتاینرا میتوان 

او در مـورد خـانم فـان دان میگویـد     . فقط دوسل با فان دان نزاع دارد. شدید خبري نیست
و  "پیر دوشیزه"آقاي دانا و فرهیخته را  و برعکس خانم "پیر هگوسال"و یا  "گاو احمق"
 . و غیره خطاب میکند "آزرده خاطرهمیشه پیر دختر "یا 

 !رصاف میگوید، سوراخهایت بگو چلنی به چلو
 .ات انه

1943 نوامبر 8شام دوشنبه   
 !یتی عزیزگ
یـن  خواهی دیـد، کـه هریـک از ا    بروشنیهاي مرا بترتیب بخوانی، اگر تو تمام نامه  

من خودم نیز از این رنج میبرم، کـه در  . نوشته شده اند روانی مکاتیب در یک حالت ویژه
. تنهایی چنین روحیه یی ندارممن به  گرچه. اجی وابسته امگاه خیلی به حالت مزپنهاناین 

یـرم، در آنصـورت   گرا خوانده و زیر تـأثیر آن قـرار   اگر من یک کتاب .همگی چنین اند
تماس بگیرم، خودرا کنتـرول نمـایم در غیـر آن دیگـران      دیگرانمیکوشم، قبل از آنکه با 
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ه خـودت احسـاس   همـانطور کـ  در ایـن لحظـه   . شـده ام  انهفکر خواهند کرد، که من دیو
میتوانم برایت بگـویم، کـه    انهمن صادق. سپري میکنم پر از رنج را میکنی، من یک مرحله

خودم هم نمیدانم، چرا چنین حالتی را دارم، ولی فکر میکنم، که این بدلیل ترسیست، کـه  
 .میشود چیرههردم بر من 

. بطور طـوالنی زنـگ زد   امروز زمانیکه بپ هنوز در اینجا بود، کسی بسیار بشدت و
علت همه افتاده و ضربان قلبم شدید شد، که د در آن لحظه رنگم سفید پریده، شکمم به در

 . نمخودرا یکه و تنها بدون پدر و مادر در یک تاریکی میبی در خواب  انهشب .ترس بود
تـه و  اه مارا آتش گرفپنهانگآواره میباشم و یا اینکه تصور میکنم،  خیابانهامن در  گاه

در توأم با نومیـدي   با چنین احساس. از اینجا میبرند ه و ما راآمدشب هنگام  آنهایا اینکه 
و ایـن احسـاس   . اینها را به وضوح همانند چشمدیدم میبیـنم  من همه. بسترم بخواب میروم

 !که اینها ممکن اند، هر لحظه اتفاق بیافتند، از من دور شدنی نیست
ن ما در ینجـا فـوق العـاده    نسبت به ما رشک میبرد، چو میگوید، که او هموارهمیپ  
 . او ترس ما را بدون شک احساس نمیکند مگر. شاید این درست هم باشد. یماآرام 

 . بود، شود در گذشتههمانطوري که  نروزي برایما در تصورم هیچ نمی گنجد، که دنیا
، کـه مـن درمـورد    میگویم، ولی این بدان میمانـد  "پس از جنگ"از زمان  گاهیالبته 

 .یک کاخ رویایی و چیزیکه هیچگاه به واقعیت نخواهد انجامید، سخن میگویم
 آبی آسمان میمانـد، میبیـنم، کـه     گاه ما که به یک گوشهپنهانرا با  من ما هشت نفر 

قرار داریم، هنـوز   در آن که ما کوچکی این دایره. و تیره احاطه شده استبا ابرهاي سیاه 
مـارا از خطـر قریـب     یی کهنزدیکتر شده و حلقه  نزدیکتر و دم بدمبرها امن است، ولی ا

مـا چنـان توسـط    در چنین حـالتی  . نگتر میشودت لحظهالوقوع دور نگهداشته باگذشت هر 
و در جستجوي نجات بـا یکـدیگر    نومیديتاریکی و خطر محاصره شده ایم، که از شدت 

نگند، نگاه می کنیم و سـپس بـه   هم میج با انسانهابه پایین جاییکه همه  ما. تصادم میکنیم
تاریک ابـر از هـم    این میان ما توسط این توده م و درجاییکه زیبا و آرام است میبینی باال،

نه بـه بـاال گذاشـته و     و جدا میشویم، که مانند یک دیوار غیر قابل عبور ما را نه به پایین
زنم توانم، فریاد بو من فقط می. ستدرصدد نابودي ماست، ولی هنوز به این امر قادر نشده ا

 "!تر شو و برایما راه باز کنفراخاي حلقه، اي حلقه، ": و زاري کنم
 .ات انه
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  1943نوامبر  11پنجشنبه 
 !تی عزیزگی
 :من یک عنوان خوب براي فصل حاضر انتخاب کرده ام 

 یی براي قلم خودرنگم سوگنامه
 65"!یادش گرامی باد " 

 .زیادي برایم برخوردار بود، من به او ارزش بیحد قایـل بـودم   قلم خودرنگم از اهمیت
دارنـد،   بـزرگ  زیرا من با خودرنگهایی که نـوك . بویژه بخاطر نوك ضخیمی که داشت

و جالب را پشت سر گذاشته بود، کـه   دراز خودرنگم یک زندگی. بنویسم ترمیتوانم، خوب
 .میخواهم طور خالصه آنرا بیان کنم

ل در داخـ ) که با پنبه پیچانده شده بـود ( نامبرده اله بودم، خودرنگنُه سزمانیکه من  
 نـدگی نوشته شده بود، از شهر آخن آلمان محل  "رایگان نمونه"یک جعـبه که بروي آن 

من بعلـت سـرما خـوردگی در بسـترم     . مادر کالنم، که اهدأ کننده سخاوتمندي بود، رسید
ارم مـد اخودرنـگ ن  .میوزید فبروري باد سردما  انهخ پیرامونکه  ده بودم، در حالیخوابی
آنـرا در روز نخسـت بـه خـواهر خوانـده       وش چرمی سرخرنگ داشت و من عمالًیک پ

 !فرانک، مالک پر افتخار خودرنگ انهاین منم : هایم نشان دادم
رم، آیا میتـوانی تصـور   وقتی من ده ساله شدم، اجازه داشتم، قلمم را با خود به مکتب بب

بایـد ثـروتم را    در سن یـازده سـالگی عمـالً   . ا دادنوشتن با آنر ما بمن اجازه آموزگارکنی، 
نوشـتن   هقلمهـا و دوات خـود مکتـب اجـاز     صنف ششم فقط با استادپنهان میکردم، چون 

کسب کرد، که  یهودي رفتم، خودرنگم افتخار آنرا هوقتی دوازده ساله شده و به لیس. میداد
و به یـک قلمـدانی    راي یک پنسل هم جا داشتبشود وآن پوش صاحب یک پوش جدید 

زمانیکه من سیزده ساله شدم، خودرنگم با من . ، میماند)بسته میشد زیپکه با یک (اصلی 
. نامه هـاي زیـادي سـیر وسـفر کـرد      و یادداشتهاه در اینجا او با من به ، کآمدگاه پناهبه 

درنگم بـا مـن توانسـت    سالی بود، که خوگی رسیدم، آخرین ده سالرسن چها هنگامیکه به
 ...بسر ببرد و اکنون

65- In memoriam-  اسـت  یادش زنده باد،در متن اصلی کتاب چنین نوشته شده، که معنی آن بزبان التین خدامغفرتش کند ویا .
 )مترجم( 
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بیـرون شـده و    مـن از اتـاقم  . داد جمعه پس از ساعت پنج روي چاشتدر  حادثهاین  
میخواستم در پشت میز نشسته و به نوشتن آغاز کنم، کـه ناگهـان بـا فشـار بیـک طـرف       

بـاز   توسط مارگو و پدرم که مشغول آموزش زبان التین بوده ومیخواستند، برایشـان جـاي  
ب آن بـا  در آن لحظه خودرنگ بدون استفاده بروي میز مانده و صـاح . کنند، پرتاب شدم

در  "چیـدن لوبیـا  ". کوچک میز قرار گرفت، تا لوبیا را بچینـد  کشیدن آه در یک گوشه
بساعت پنج وچهـل و  من . نصواري رنگ است یا هاي گندیدهاینجا به معنی پاك کردن لوب
اقها آغاز کرده و کثافات حاصله را یکجا با لوبیاهـاي خـراب   پنج دقیقه بجاروب کردن ات

ه بسـیار  کیی درخشان در بخار هیک شـعل. در یک روزنامه پیچانده و به بخاري انداختم
 .شد حیرتماعث باال شد، که ب ناگهانبه کندي میسوخت، 

ه و میز نشست پشتو من خواستم، اند گم شده  نهااآرامش دوباره برقرار شده، التین خو
باز هم جسـتجو کـردم؛ مـارگو     . چه پالیدم، خودرنگم را نیافتمبه نوشتن بپردازم، ولی هر

ي کرد، مگر این قلم بدون هیچ اثـري گـم شـده    پالید، پدرم جستجو کرد، دوسل پیگیرنیز 
 . بود

 .نظرداد مارگو -".شاید این قلم همراه با لوبیا ها در بخاري افتیده باشد " - 
 . من پاسخ دادم - "!...اوه، نه " -
نیافتم، همه باور کـردیم، چیـزي کـه    را وقتی که شام هم اثري از قلم خودرنگم  مگر 

 هبـا شـعل   66بوده است، زیرا اشیاي سـاخته شـده از سـیلولوید    در بخاري سوخته، همان قلم
تأیید شد، که پدرم فرداي آنـروز   بلی، این نتیجه گیري غم انگیز زمانی. درخشان میسوزند

 . دیگر اثري از قلم طالیی ام نبود. قلمم را در میان خاکـستر بخاري یافت هگیر
ط من اکنون فقـ  -".وخته باشدشاید در میان ذغال سنگ س":پدرم خاطرنشان کرد که 

خـودرنگم از طریـق    هجنـاز : و آن اینکـه  خودرا دل آسا کـنم، به یک چیز اندك میتوانم 
 .ي آنرا دارمبا اشتیاق در آینده آرزونیز ن سوختاندن مدفون شد و این شیوه ایست، که م

 
 .ات انه

 

66 - Celluloid -  
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1943نوامبر  17چهارشنبه    
 !یتی جانگ
او . بپ دیفتري شیوع کـرده اسـت   انهدر خ. گوناگونی در جریان اند در اینجا حوادث 

 بخـش هـم در   مـا بنـابراین  . مجبور است، بیش از شش هفته از تماس با ما خودداري نماید
بخـودي خـود    نبودنشکه  ، در حالیمشکل داریمه به خرید سخت و هم در رابط خوراك

 .باعث تأثر ماست
است، که فقط میتواند، شـیر   هم در بستر بیماریست و بیشتر از سه هفته کلیمان هنوز

 .است سخت مشغولکوگلر در این روزها . بخورد) رقیق(آبگین برنج 
صالح کـرده و دوبـاره بـرایش    زبان التین تمرینات نوشته شده توسط مارگو را ا استاد 

 استاد مذکور بسیار مهربـان و فـوق  . مارگو این نوشته ها را بنام بپ انجام میدهد. میفرستد
 .گرد هوشمند خیلی راضیستااز وجود چنین ش بی گماناو نیز . العاده داناست

این مشکل از آنجـا آغـاز   . ها میماند و هیچکس هم دلیلش را نمیداند انهدوسل به دیو
خـانم فـان دان   نه با آقاي فان دان و نـه بـا   با هیچکس  در باال دهنش را بسته وکه او  شد،

گذشته بود، که  مسألهچند روز از این . متوجه این دگرگونی شده اند گپ میزند، که همه
. باآلخره مادرم اورا هوشدار داد، که با این روشش خانم بالي زیادي بسـرش خواهـد آورد  

 شخصـاً  او پـس  ، که نخست دست بـه سـکوت زد،   اي فان دان بوددوسل گفت، که این آق
گی که دیروز شانزدهم نوامبر یک سـال اکنون تو باید بدانی،  .را نخواهد شکست خاموشی

ـ . گاه بودپنهانن او به آمد  مگـر دریافـت کـرد،    دانکمادرم از او به این مناسبت یک گل
مستقیم و غیر مسـتقیم  بگونه ن روز خانم فان دان که در هفته هاي گذشته چندین بار از ای

 . یچ چیزي هم بدست نیآوردبدهد؛ ه مهمانییاد کرده، میگفت، که دوسل باید 
اري کنـد،  زامکان اختفأ بـرایش سپاسـگ   انهبجاي اینکه از دادن صادق) وسلد(او  مگر

برایش تبریک  که شانزدهم نوامبر من از او پرسیدم وقتی صبح. حتی یک کلمه هم نگفت
صـلح را   مادرم که آرزوي تمثیـل نقـش فرشـته    .تسلیت بگویم، او گفت، هردویش را و یا

 .وضع همچنان متشنج باقی ماند در پایانو  داشت، به چیزي دست نیافت
 رهبادر خفأ در  اما اکثر. ل ناقص العقل میباشداغراق نخواهد بود، اگر بگویم، که دوس

 ندیم، کـه چگونـه  نیم و بارها به او میخاینکه او حافظه، نظر و موقف ندارد، شوخی میک
عالوه بر اینهـا او در مقابـل   . کندواژگونه و نادرست نقل می به تمامی شنیده را  تازه خبارا
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هرنوع انتقاد و نکوهش وعده هاي چرب ونرم میدهد، که در عمل یکی هـم بـه واقعیـت    
 :میکندصدق آلمانی دقیقاً  هوجیز این به او. نمیپیوندد

 ، انسان پنداراست  رپهناوچه  "
 67"!شکرداراست  کوچکچه  ،لیو 

  .ات انه
  1943نوامبر 27 شنبه

 !یتی جانگ
 . در خیالم هانیلی را دیدم ناگهاناز آنکه بخوابم،  پیششام دیروز 

. نـده و بـا چهـره یـی الغـر و کسـل ظـاهر شـد        در برابر چشمانم در یک لبـاس ژ  او
کرد، که در نگاهش میشد، و حسرت نگاه می م با غمسویو او ب چشمانش خیلی بزرگ بود

 "!نجات بدهدوزخ ، چرا تو مرا تنها گذاشتی، کمکم کن، مرا از این انهآه، ": خواند
ي دیگر درد انسانهامن نمیتوانم اورا کمک کنم، فقط میتوانم نظاره کنم، که چگونه  و

و فقـط از دربـار   من مجبـورم، دسـتهایم را روي هـم گذاشـته      کشیده و میمیرند، بنابر این
هـانیلی را دیـدم، نـه کسـی     درست بلی، من . نزد ما بفرستدخداوند تمنا کنم، او را دوباره 

بـراي درك  . من در مـورد او نظـر مثبـت نداشـتم    . دیگر را و این برایم قابل درك میباشد
خود خیلی وابسته بـود و مـن گویـا     او به خواهر خوانده. ز کودك بودمهنو دشواریهایش

 خـودم این را میـدانم و   !آن بیچاره چه حالی داشته. ایمشتم، او را از رفیقه اش بربتالش دا
گی او را دیـده ولـی بـا    مـن گـاهی و فقـط دقـایقی از زنـد     ! این امر را خوب درك میکنم

 .خودخواهی بسوي خوشیها و مشکالت خودم مراجعه میکردم
یـی پریـده رنـگ و     این برخورد من نسبت به او خیلی زشت بود واکنون او با چهـره 

آه  !کاش میتوانسـتم، او را کمـک کـنم   . بسویم نگاه میکردچشمان پر از تمنا با بیچارگی 
خدایا، من در اینجا هرچیزي را که میخواهم دارم، ولی او محکوم به چنین یک سرنوشت 

چـرا  . ه و همچنـان خیرخـواه میباشـد   او که نیز مانند من به خدا عقیده داشت. دشوار است

67- Der Mann hat einen grossen Geist  . Und ist so klein von Taten!  
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اید باشد، که من بایستی زنده بمانم و او احتماالً بمیرد؟ چه تفـاوتی میـان مـا دوتـا     چنین ب
 موجود است؟ چرا ما اکنون چنین ازهم دور افتاده ایم؟

فراموشـی   بـه  بلکه یک سـال میشـد، کـه   بگویم، من اورا نه چندین ماه  انهاگر صادق
 زاررا در چنـین حالـت   گرچه بکلی فراموش نکرده ام، ولـی آرزوي دیـدن او  . سپرده بودم

 . نداشتم
هانیلی امیدوارم، که تو از جنگ سالم بدرآیی، تا تـرا پـذیرایی کـرده و حـداقل     آخ،  

 .ام، جبران کنم مه بدي را که در برابرت کردهنهآ
داشته باشم، که اورا یاري کنم، وي بـه کمکـم چنـان     زماناگر توانایی آنرا در آن مگر

آیا وي مرا یکبار دیگر بیاد خواهـد آورد  . خواهد داشتکه اکنون ضرورت دارد، لزومی ن
 پروردگارا، از او دستگیري کن، چنان که او و برعالوه او چگونه احساسی خواهد داشت؟

اگر میشد برایش خبر میدادي، کـه مـن بـا     بزرگ آه، خداي. درد تنهایی را احسـاس نکند
یـی در امـر توانمنـدي و     انهتومحبت و همدردي در موردش میاندیشم، شاید این امر به پش

 . شجاعتش تبدیل شود
مـن  . صورت پایانی را برایش نمـی یـابم  ، چون بهر من نباید بیشتر در باره اش بیاندیشم

 عتمـاد بـنفس  هـانیلی ا  ،آیـا . بمن دوخته شده اند، میبیـنم  را که چشمان بزرگ او همچنان
در اینمورد چیزي  خودمن ! ه استشدنه به او القأ  از بیرونفقط واقعی دارد ویا این عقیده 

 .نمیدانم و هیچگاهی هم بخود زحمت نداده ام، که از وي در اینباره بپرسم
سـتی بیـرون کـنم، ایکـاش     اکه اکنـون   کاش میتوانستم، ترا از آنجایی ،هانیلی، هانیلی

ایـن شـاید دیـر باشـد، مـن      . کـنم  تقسـیم میتوانستم، هرچیزي را که در اختیار دارم؛ با تو 
تـرا   مگـر . توانم، اشـتباهاتم را اصـالح کـنم   توانم، اکنون ترا کمک کنم و همچنان نمینمی

 !هیچگاهی فراموش نکرده و همیشه برایت دعا خواهم کرد
 .ات انه
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1943 دسامبر 6دوشنبه   
 !یتی محبوبمگ
 
ال آگاه بیـاد سـبد تـزئین شـده در سـ     ما ناخود ز نیکالي مقدس همهروبا نزدیکی به  

نخـواهیم   یآور بود، کـه فکـر کـنم، امسـال جشـن     بسیار درد، ولی براي من افتادیم گذشته
) پـدرم (پـیم  بـه  . خنده آور به فکرم خطور کـرد  من خیلی اندیشیدم، تا که چیزي. داشت

 .مشوره داده شد، که براي هریک از هشت نفر شعر بسراید
بـا  کـه   پوشـاك ما با سـبد بـزرگ   دقیقه همه شام یکشنبه به ساعت هشت وپانزده  

) کـاربن پیپـر  (ها و فیته هاي گالبی و آبی رنـگ سـاخته شـده از کاغـذ تایـپ       گدیگک
 . بود، به باال رفتیم آرایش

در روي سبد یک ورق کاغذ بزرگ تحفه قرار داشته و در روي آن یک پاکت خـط  
مـن  . از حجم بزرگ تحفه در حیـرت افتادنـد   در باال همه بدون استثنأ. شده بودچسپانده 
 :کردمآغاز ز روي کاغذ تحفه برداشته و به خواندن پاکت را ا

 :دیباچه  
 ، آمدل باز نیکُالي مقدس اامس

 ،سر زد گاهپناه حتی به او
 که نمیتوانیم، چنانکه،ا دریغ

 .گرامی بداریم  ن داشتیم، امسال نیز قدومش را پارسال جش
 ، یمن ما هنوز سرشار از امیدواري بوددر آنزما

 فکر میکردیم، روانسال یروزي در پو با خوشبینی به  
 تقدیر چنین است، انهشوربخت مگر

 .ار کنیمزگکالي مقدس را باز هم در اینجا برکه باید جشن نی 
 .اینها ما این روز را خجسته و گرامی میداریم با وصف مگر 
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 ها خبري نیست، هدیهکه از  از آنجایی
 ، ممتوسل شویتحفه چیزي دیگر به ما باید 

 !نگاه کنند انهایشپاپوشدرون  همه یکباره به ،ي اینبرابه و  
 
در . کفش خودرا از سـبد دوبـاره گرفـت    کدامقهقه همه بلند شدو هر خندهناگهان و  

هر بوت یک پاکتک خورد پیچانده شده در کاغذ تحفه قرار داشـته و در روي آن آدرس  
 .درج شده بود پاپوشصاحب 
 .ات انه

1943 دسامبر 22چهارشنبه   
 ! تی جانیگ

ایـن بسـیار دشـوار    . یک گریپ شدید مانع آن شد، تا پیشتر از امروز برایـت بنویسـم  
ایـد بسـرعت بزیـر لحـاف     شود، اگر میخواستم سرفه کنم، ب بیماراست، که در اینجا کسی 

این کـار بـی نتیجـه     بیشترولی . ویم جلوگیري میکردمه و با تمام قوت از خارش گلآمددر
اگر من جریان تـداوي یـی   . از شیر، شهد، شکر ویا تابلیت کار میگرفتمباید  نابراینبود و ب

هاي تر بروي سینه، تکـه هـاي خشـک     پارچهعرق شدید، : صورت گرفت آنهاکه توسط 
بروي سینه، نوشیدن مایعات داغ، غرغره کردن دوا در گلو، مالیدن مرهم، اسـتراحت آرام،  

دو سـاعت گذاشـتن    یدن شربت لیمو و هرآب داغ، نوش استفاده از بالشهاي گرم و مشکوله
چنین روشهایی انسان صحت آیا با استفاده از . را بیاد بیآورم، تنم به لرزه میافتد -گرما سنج

را بـروي   چربشبدتر از همه آن بود، که آقاي دوسل اداي داکتر را در آورده و سر مییابد؟ 
ر این نبـود، کـه موهـایش    مشکل تنها د. سینه ام گذاشت، که به صداي ششهایم گوش دهد

صرف نظر از اینکه او سی سال پـیش  . مرا به ارتعاش وامیداشتند، بلکه من از او میشرمیدم
سرش را بسینه ام  اساس این مرد ، بر کداماست  تحصیل کرده و لقب داکتر را کمایی کرده

است،  صرف نظر از اینکه داخل سینه ام سالم ویا غیر سالم! گذاشت؟ او که محبوبم نیست
شسـته شـوند، چـون او    ت خـوب  او که چیزي راشنیده نمیتواند، چنین گوشهایی باید نخس

بهـر  . به کري شباهت دارد، که میترسد، صدایش بـیش از حـد معمـول بلنـد باشـد      درست
 . ترتیب در مورد بیماري زیاد گفتم
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اکنون من داراي صحت کامل بوده، یک سـانتی متـر بلنـد تـر شـده، یـک کیلـو وزن        
 .ماآموزش  و سخت تشنه می باشم داراي رنگ پریده ته، هنوز گرف

 انـه است، که اکنون می) جور نمی آید دیگري در اینجا هواژ( 68غیر معمولیحالت این  
مـدت  فکر میکنم، کـه ایـن حالـت     مگرباشندگان خوب است و کسی دعوا نمیکند،  همه

 .ماه ندیده بودیم از شش درمدت بیشچنین صلحی را ما  .زیادي دوام نخواهد کرد
 . بزودي شفا خواهد یافت شمگر خواهرک. پ هنوز ازما جداستب 

بدسـت  ) جیلـی ( شیره قنـد ما براي روزهاي کریسمس مقدار بیشتر روغن، چاکلیت و 
بمناسبت عید خانوکا آقاي دوسل به خـانم فـان دان و مـادرم یـک کیـک      . خواهیم آورد

میپ علیرغم کارهاي زیـادش  . آنرا پخته بودمیپ بنا به خواهش دوسل . داد بخششبینظیر 
سنجاق تزئینی زیبا را کـه از سـکه    انهمارگو و من هرکدام یک د! باید میکرد این کار را

من نمیتوانم، با کلمات احساسم . سنتی ساخته شده اند، تحفه گرفتیم هاي درخشان دو ونیم
 .را بیان کنم، خالصه سنجاقهاي خیلی قشنگ اند

یـک مـاه تمـام     يادرازدر . بـپ دارم  هم من چیزهایی براي میـپ و براي کریسمس  
کلیمـان ازایـن   . برنجم استفاده میشد، ذخیـره کـرده ام  شَکري را که باید براي شیرسهمیهء 

 .میسازد براي کریسمس )مانند جلبی(دشکال به پیشواز کریسمس  شکر
سنگینی کرده و هنوز بسیار مرطوب است، بخاري بوي میدهد، غذا بمعده هاي ما هوا 

 .میشود در شکم مابلند  باعث صداهاي
 .خاموشی درجنگ باعث حالت بد مزاجی ماست

 .ات انه
1943 دسامبر 24جمعه   

 !یتی عزیزگ
ما بد است و من فکـر میکـنم، کـه     ههم من برایت بارها نوشته ام، که حالت مزاجی 
هی و الیتناتا  خوشی"اعرش هءبگفت. در این اواخر در وجودم گسترش یافته است کاستیاین 

 68- Ausnahmsweise مترجم. ( بحالت بیقاعده و یا استثنایی اطالق میشود در گرامر زبان آلمانی ( 
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خوشـحال   "الیتنـاهی "طـور  مـن  . مطابقـت میکنـد   در اینجا واقعا 69"ا سرحد مرگتغم 
 موسـایی دیگر کودکان خودرا با  که زمانی مگر. میشوم، زمانیکه امکانات اینجا را میبینم

که خانم کلیمان به اینجا  زمانیاز م، بویژه یشوم "تاسرحد مرگ غمگین" مقایسه میکنم،
و دعوتهاي چـاي بـا    ه و در مورد کلوپ هاکی یوپی، مسابقات قایقرانی، نمایشات تیاتردآم

 .دوستان حکایت میکند
 خیلی آرزو دارم، تا روزي خوشــحالی کـرده   البته من به یوپی حسادت نمیورزم، مگر

بویژه اکنون در زمستان، در روزهـاي تعطـیالت کریسـمس و    . بخندمحد گُرده دردي تا  و
گرچه من حق ندارم، ایـن کلمـات   . ما در اینجا مثل آدمهاي در حال نابودي هستیمسال نو، 

ـ ب امیتوانم، گپ دلم را نزنم و بنمن ن مگررا بنویسم، چون عین ناسپاسی است،  ازهم براین ب
 ".دارد اخفر هکاغذ حوصل": افتم بیاد گفته هاي آغازینم می

یآیـد،  برت سـرد شـده از سـرما    س بـه تـن و صـو   اگر کسی از بیرون با هواي تازه، لبا
چه وقـت امکـان آنـرا پیـدا خـواهیم      ": فتمیر لحاف کنم، تابه فکر نیمیخواهم سرم را بز

که من نمیتوانم، سـرم را بزیـر لحـاف     و از آنجایی "کرد، تا هواي تازه را استنشاق کنیم؟ 
ربـار بـه   مجبورم، خودرا استوار گرفته وراست بنشینم، این نگرانیهـا با  بگذارم و برعکس
  .پندارم برمیگردند

مثل زندانیها باشـی، در بعضـی    انهتو میتوانی درك کنی، اگر یک ونیم سال در یک خ
بنمایـد،   انهشاید این امر از جانب من غیر معمـولی و ناسپاسـ  . روزها حوصله ات سرمیرود

بایسـکل رانـی، رقصـیدن، اشـپالق     . جلو عواطف و احساسات را نمیتوان بزور گرفت مگر
ن، دنیا را دیدن، خودرا جوان و آزاد احساس کردن، اینها اند آرزوهاي من، ولـی بـازهم   زد

گیریم که ما هشت تن دست به گله و شـکوه بـزنیم، در   . امیالم را بروز دهم نمیتوانم، این
یا کسی بدون آنکه به آ: گاهی فکر میکنم  چه حاصل ما خواهد شد؟ من شخصاً آنصورت

به منشأ یهودي ام نگاه کند، مرا در این مـورد درك خواهـد کـرد،    همچنان  وناسپاسی ام 
نمیـدانم   خودمعف و شور دارد، ببیند؟ من که در وجودم نوجوانی را که احتیاج شدید به ش

و نمیتوانم در این مورد با کسـی صـحبت کـنم، چـون میـدانم، کـه در آنصـورت خـواهم         

69 -(GoetheJohan Wolfgang) ì Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrüptî  شعر از گویته شاعر و دانشمند
 ) . مترجم(خوشحالی تابه افالك و غمگینی تا مرز مرگ : شهیر آلمانی که معنی تحت اللفظی آن اینست
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با وجـود اینهمـه و   . ییزد کسی بگرگریه آرامش آور است، بویژه که بتوانی در ن. گریست

را که درکم کنـد،   يمن هرروز و هر لحظه کمبود مادر، ا تیوریها و تالشه رغم همهال علی
دهم و یـا هـر چیـزي را کـه      چیزي را که انجامـاس میکنم و بهمین دلیل همیشه هراحس

دم باشـم، کـه خـو    دريمینویسم، فکر میکنم، که در آینده مـن بـراي فرزنـدانم چنـان مـا     
 گفته یی هیجانی نشده ولـی خواسـته هـاي دلـم را جـدي      مادرکی که به هر. آرزومند آنم

بخـودي   )مادرجان( "مامس" م، ولی کلمهفکر میکنم، که من توانایی بیان آنرا ندار. بگیرد
نـد  میـدانی مـن چـه فکـر کـرده ام، تـا بـه مـادرم چیـزي مان         . هر چیزیست خود بیانگر

کـه  . گـردد س مشـتق می ــمان مانسا مینامم، که از آن کلمه بگویم؟ من اورا اکثراً"مامس"
در  چون نیست، که من بسیار عالقه مند آن بودم،) مادرجان(به کلمه مامس  البته این برابر

مـانس اینـرا    انهخوشبخت. میشد) m(صرف یک پاي دیگر میداشت، تا) n(حرف آنصرت 
 .درك نمیکند، درغیر آن او خود را بدبخت احساس میکرد

 .کمی کاستم آنهابا نوشتن  "غمگینی تا سرحد مرگم"اکنون دیگر کافیست و من از
 .ات انه

و آنچـه کـه او در   ) پدرم( اکنون که از کریسمس یک روز گذشته، میخواهم، به پیم 
سال گذشته چنان که من اکنـون مفهـوم حرفهـاي     در. سال گذشته بمن گفته بود، فکر کنم

ــاي   ــه ه ــدماورا درك میکــنم، گفت ــا . اورا نمــی فهمی ــار دیگــر گپه ــر وي یکب یش را اگ
 !حالی میکردم، که گفته هایش را درك میکنم تکرارمیکرد، شاید من برایش

 اسـرار "زود بـه   رد بخاطر آن گپ زد، که او شخصاًمن فکر میکنم، که پیم در اینمو 
بایـد  دیگران پی برده، ولی در مورد خـودش هـیچ چیـزي نمیگویـد و او نیـز بـاري        "قلبی

مارگو حتی تصور هم نمیکند، که بـه سـر پـیم     برایند؛ بنامیکرقلبی اش را بازگو  رازهاي
او اکنـون انعطـاف پـذیر    . این پیم بیچاره نمیتواند، چیزي را فراموش کند. چه گذشه است

 . ، چون اشتباهات مادرم را میبیندشده
چگـاهی نمیخـواهم،   ، ولـی هی داشـته باشـم  به او شـباهت  ) در آینده(من امیدوارم، که 

 !شاهد آنچه که سرنوشت با او کرده، باشم
 .ات انه
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1943دسامبر  27دوشنبه   
 

جمه من نخستین بار در زنـدگی ام تحفـه یـی بمناسـبت کریسـمس بدسـت        شام روز 
 . آوردم

میـپ یـک   . ده کـرده بودنـد  آمـا غیر قابل تصور  هدخترها، کلیمان و کوگلر یک هدی
بپ پنجصد گرام . به نظر میرسد، پخته بود "صلح  -1944" کیک لذیذ جشنی که برویش

 .کرده بود آمادهکیفیت پیش از جنگ روغنی داراي  هکلچ
و بـه هریـک از   شـده  داده هدیـه  براي پتر، مارگو و من یک بوتـل ماسـت شـیرین     

اجنـاس بسـیار قشـنگ بسـته بنـدي شـده و بـروي         ههمـ . بزرگساالن یک بوتل بیر رسید
مـا بسـیار بـه سـرعت     روزهاي کریسمس . انده شده بودزیبایی چسپ پاکتهاي تحفه تصاویر

 .سپري شدند
 .ات انه

  1943دسامبر 29چهارشنبه 
 

 . ندآمددوباره مادرکالنم و هانیلی بیادم . بودم افسردهشام بار دیگر بسیار من دیروز 
چقـدر  ، ما که خیلی کم از سرگذشت او با خبر بودیم؛ مبی بی ام، آه، این بی بی مهربان

او با ایـنهم   و. زندگی ما عالقه داشت مسألهاو به هر  اندازهبود، تا چه  مهرباندر برابر ما 
 70.یک راز اسفناك را همیشه با خود نگهمیداشت همچنان

هیچکس از ماها را هیچگاهی درغمهـا  وي . خوب بودفردي قابل اعتماد و  هموارهاو  
من شوخ هم بودم،  ه من شوخی میکردم وهرچه که واقع میشد، هرقدر ک. تنها نمیگذاشت

آیا مرا دوست داشتی و یا چنـین بـوده کـه گـاهی مـرا       -بی بی جان. همیشه مرا میبخشید
تـا چـه   مادر کالنم چقدر تنها بود، بـا وجـود مـا    . نمیدانم هم درك نمیکردي؟ من خودم

ـ  باوجودیک انسان میتواند . احساس تنهایی میکرد اندازه او نهـا  ازهم تگفت وگوي زیاد ب
 . همه باشد "محبوب"واند،نمیت کهچون. باشد

 )از متن هالندي. (از یک بیماري مهلک رنج میبردمادرکالن آنه  -70
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او چه میکند؟ آه، خدایا او را در پناهت نگهداشته  هنوز زنده است؟ ويو هانیلی؟ آیا 
من به تو مـی اندیشـم، بتـدریج خـودم را در جایـت       هرگاههانیلی، . و وي را بما برگردان

چرا من همیشه از . وانست باشدتصورنموده، حس میکنم، که سرنوشت من نیز همانسان میت
آنچه در اینجا میگذرد رنج میبرم؟ آیا نمیتـوانم، همیشـه خوشـحال، راضـی و خوشـبخت      

چرا من همیشه . سرنوشتش فکر کنم؟ من خودخواه و ترسو هستم باشم، بدون آنکه به او و
 میخـواهم ، فریـاد بـزنم،    آنهـا در خواب و در تخیلم بدترین چیزها را که حتـی از تـرس   

اینهمه طور الزمی از خداوند سپاسگذاري  با وجود اینهمهمیبینم؟ بخاطریکه من هنوز هم 
او بمن هر چیزي را که حتـی سـزاوار آن نبـوده ام، اعطـا فرمـوده، ولـی بـازهم        . نکرده ام

 !هرروزه اشتباهات زیادتري را مرتکب میشوم
ولـی  . اشـک بریـزد  ام روز میتواند، تم و، گریدمیتواند، با یاد آوري نزدیکانش ب انسان

نش آمـد را در  آنهـا فقط میتواند، دعا کند که خدا یک معجزه را ببار آورد، تـا یکعـده از  
 . نگهدارد

 !کافی خواهد بود بدینمنظور و من آرزومندم، که نیایشم
 .ات انه

1943دسامبر 30پنجشنبه   
 !تی عزیزمگی

 میانل و باالییها و همچنان مه مشاجرات شدید هم میان ماها، دوسنهآاز  پسدر اینجا 
 م در مـورد نهآمخالفت  اکنون ابرهاي تیره مگر. ري میشودآقا و خانم همه چیز بخوبی سپ

به این نظر عـالی رسـیده، کـه بایـد     خانم  ...میگیرند در افق پدیدارآهسته آهسته  خوراك
و مـا  دوسـل   .کمتر کچالوي سرخ کرده مصرف نموده و بجاي آن آنرا ذخیره کنیم انهصبح

حـاال  . ون کچالوها را نیز تقسیم کرده ایـم در اینمورد با او موافق نبوده و اکنم مادربشمول 
اگر حوادث . ه و مادرم مجبور است، مداخله کندآمد بوجود آمدمشکل ما بر سر روغن ج

در این اواخر ما بازهم انشـعاب  . خواهم نوشت نکشــاف کنند، برایت حتماًبطور جالب ا
یخورنـد، مـا   سـوپ م  آنهـا ده میکنیم، آماما بدون روغن ) با روغن آنها(را گوشت : کردیم

 خریداریهاي فـوق . آن مصرف میکنیم با پوست ما )پوست کرده آنها(نمیخوریم؛ کچالو را 
 .ه استتالعاده زیاد شده و اکنون باز کچالوي سرخ کرده رواج یاف

 !جدا و منقسم میبودیم آنهااز بکلی یکباره و کاش ما  
 .ات نها
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 71یولیانـا . لطنتی را تهیـه کـرده اسـت   کارتهاي تمام خاندان سـ بپ برایم پست: یادآوري
ایـن کـار   . سه دخترش خیلی جـذاب انـد  . ملکه در این عکس خیلی جوان مینماید همچون

 نه؟. بپ قابل تحسین است
 

  1944جنوري  2یکشنبه  
 ! تی عزیزگی

 نامه هـایم م، چندین بار در را ورق میزد یادوارههایمامروز صبح وقتی بیکار نشسته و 
سـتولی  بطرز شدیدالحنی نوشته شده برخوردم، چنان که ترس برمن م که "مادرم" واژهبه 

تـو   ،انـه ، کـه از نفـرت حـرف زده یـی؟ آه،     یی، آیا این توانه": شده و من از خود پرسیدم
 "چطور جرأت کرده یی اینرا بنویسی؟

از  پـر فکر میکردم، از کجا مـن اینچنـین    دستم نشسته و دریادوارهها  دفترِ بازِمن با  
مـن کوشـیدم   . ر میان گذاشـته ام از نفرت شده و همه چیز را با اعتماد با تو د کینه و مملو

یکسال پیش را درك نموده و او را ببخشـم، زیـرا وجـدانم پـاك نمیشـود، تـا اینهمـه         انه
توضیح ندهم، چگونه به این نظریات  اآنهرا با تو در میان نگذاشته و پـس از درج  اتماته

من از حالت مزاجی ام رنج برده و میبرم، چون بجاي آنکه بـه آرامـی بـه سـخنان     . رسیدم
خـود را در در موقـف    سـپس  اندیشـیده و و  عمیقـاً گوش داده، در مـورد آن   شخص مقابل

هـم،  ده گی خاطرش شـده ام، قـرار د  رده و باعث آزرنجی از من کسیکه با کلمات آتشینم 
شـده   هـا همـه چیز  انهو باعث انعکاس ذهنیگرای آب بردهبزیر ) بفهوم مجازي آن(سرم را 

 .ام
، خوشـیها  ا بخـود متوجـه بـوده و همـه    خویش پنهان کرده، تنهـ  درونمن خودرا در  

ارزش اسـت،  این دفتر برایم بـا  . و غصه هایم را در دفتر روز نوشتم تحریر کرده ام کنایات
صـفحات   بیشـترینه ر پهلـوي  خاطرات تبدیل شـده، گرچـه د  تاب اکنون به یک ک کهچون

 .را بنویسم "سپري شده" واژهمیتوانم 

در هالنـد وفـات    2003ملکه آنزمان هالند، مادر ملکه بیاتریکس و مادر بزرگ شاه فعلی هالند ویلیم الکسـاندر بـود کـه در سـال      -71
 . Juliana). مترجم( بیاتریکس از سلطنت هالند دست کشیده و زمام دولت را به پسرش ویلیم الکساندر سپرد  2013درسال  -.کرد
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او مـرا درك نمیکـرد، ایـن راسـت     ). ن امچنـی هم  هنوزو (ي مادرم قهر بودم من باال 
چون او مرا دوست داشته، بـا مـن مهربـان    . من هم اورا درك کرده نمیتوانستم مگراست، 

این مصایب دچارشده، بهمین علت و به خاطر وضـعیت غـم انگیـز    شتر بیبه  مبوده، از دست
 .باالیم داد و فریاد میزندجود، عصبی و حساس بوده و طبعاً مو

من اینها را خیلی جدي میگرفتم، ازش میرنجیدم و در برابرش گستاخ و بی پروا بـوده   
ما هـردو   ورت عمومبص. ام، که درنتیجه او نیز بنوبه خود با عصبانیت برخورد نموده است

هردوي ما نبوده  رضایت این البته مایه. ر یکدیگر میشدیمباعث رنجش و تأث جاي خود در
و اینرا که میخواستم، از اینهمه چشم پوشی کرده و بیشتر . مؤقتی و گذرا اندها همه اینولی 

 .با خود همدردي داشته باشم، نیز میتوان درك نمود
سـاده عصـبانیت انـد، کـه مـن در       اند، فقط انعکاسنوشته شده جمالتیکه طور شدید 

گی روزمره با لَگَدك زدن در یک اتاق بسته و یا با دشنام دادن در پشـت سـر مـادرم    زند
 .گفته ام

مقطع زمانی ایکه من با چشمان پر ازاشک مادرم را نکوهش میکردم، گذشـته اسـت،   
 زمانیکـه  من اکثـراً . استحدي فروکش کرده  من هوشیارتر شده و عصبانیت مادرم نیز تا

 در لحظـه ما  انهان مینماید و بنا براین میهمسافسرده ام، دهنم را میبندم، و او هم برخورد 
دوست داشته باشم،  شولی اینکه مادرم را مانند فرزندي پر از مهر. فعلی بسیار خوب است

 .محال است
وهین آمیز بایـد فقـط   باینترتیب من وجدانم را با این نظر آرامش میدهم، که کلمات ت

 .را حمل کند آنهادر روي کاغذ باقی بمانند، تا اینکه مادرم در قلبش 
 .ات انه

1944 جنوري 6پنجشنبه   
 !یتی جانگ

بایـد   مگـر . اعتراف کنم، که البته زمان زیادي را در بر میگیرد امروز باید به دو چیز
میـدانم،   درست، چون گپ بزنمتو است با بهتر  بنابراینکسی درمیان بگذارم، و  را با آنها

 . که تو همیشه و در هر حالتی خاموش خواهی بود
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ـ مادرم از تو میدانی که من اکثراً . میشود نخستین موضوع مربوط به مادرم ه داشـته  گل
برایم هویدا شد، که او  ناگهانمگر . مهربان باشممقابلش کوشیده ام، که در   سپسام، ولی 

هر خوانده هـایش  اما خو وجود م خودش برایم گفت، که او درمادر. چه کمبودهایی دارد
) رفیقـه (یک خواهر خوانـده   مگری عالیست، البته این نظر خیل. را میبیند، تا دخترانش را

اشـد،  ورت به یک مادري که برایم نمونه بمن ضر. هیچگاهی جاي مادر را نمیتواند بگیرد
ایش ارزش قایل شوم، البته مادرم در مـوارد  من باید آنرا محترم شمرده بر نمونه ایکه .دارم

من احساس . بپرهیزم آنهازیادي برایم نمونه است، مگر فقط آن نمونه هایی که من باید از 
میکنم، که مارگو در این موارد به نحو دیگري میاندیشد و آنچه را که من تا کنون برایت 

مادرم طفره  بارهءتگویی درو پدرم از هر گف. بیان کردم، او هیچگاهی درك نخواهد کرد
 .میرود

ل دقیـق و  به نظرم یک مادر باید بویژه در رابطه بـه فرزنـدانش در چنـین سـن و سـا     
مانسا زمانیکه من از درد جسـمی نـه بلکـه از دردهـاي دیگـر       مگرباریک اندیش باشد، 

او  واقعه مـن بنماید، مگر در رابطه به یک  انهشاید این ساده لوح .میگریم، به من میخندد
 . را هیچوقت نمیبخشم

، با من میرفتنـد که مادر و مارگو . و آن روزي بود، که من باید نزد داکتر دندان میرفتم
زمانیکه کار ما نزد داکتر دندان تمـام شـده و   . بهتر است بایسکلم را با خود بگیرم گفتند،

هر رفتـه، از  بـه شـ   آنهـا ما در عقب دروازه اش ایستاده بودیم، مارگو و مادرم گفتند، کـه  
 ز این قرار، که اکنون من دقیقاًو جمالتی ادیدن کرده و شاید چیزهایی بخرند مرکز خرید 

بایسکلم را بـا   من اجازه نداشتم، چون مگر بروم، آنهابا البته من نیز میخواستم . ندارم بیاد
 . خود آورده بودم

 رم شروع بـه خنـده  ولی مارگو و ماداشکهایم از شدت تأثر از چشمانم سرازیر شدند، 
 . قهقه کردند

در آنوقت من چنان عصبانی بودم، که زبانم را از دهانم بیرون کشـیده برایشـان نشـان    
حیرت بسویم نگـاه   هب  گذشته کوچک اندام از پهلوي ما دادم و در همانحالت یک خانم

 عجـب اسـت، کـه از همـه     .رفتـه و مـدت طـوالنی گریسـتم     انهمن با بایسکل به خ. کرد
 من هنـوز بیـاد مـی   . آورده همین یکی خیلی درد آور استوارداتی که مادرم به من جراح

 . در آن لحظه عصبانی بودم ه اندازهآورم، که چ
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شخص لی دشوار است؛ چون این مربوط به موضوع دومی که میخواهم بگویم، خی بیان

ایـه  جـا حک در این آنهـا میبیـنم،   کـه  زمـانی  مگرمن عقبمانده نیستم،  ،یتیگ. میشود خودم
 .چی میکند، با تمام وجودم در برابرشان مقابله میکنممیکنند، کی در تشناب دقیقاً 

) کومـه هـا  ( اگونـه هـ   شـدن  سـرخ ه را در بار 72هیستردیروز من یک مقاله از سیس 
 . خواندم
گرچـه مـن زود سـرخ    . متوجه مـن باشـد   راست گویا فقطي بدان میماند، که وه مقال

 .ري که او مینویسد، در مورد من وفق میکنندهاي دیگزچی مگرنمیشوم، 
به سنین نوجوانی میرسد، خـاموش   او بطور تقریبی چنین مینویسد، که یک دختر وقتی

بـا مـن هـم    . ند، فکر میکندگوشه گیر شده و به دگرگونیهایی که در بدنش بوجود میآیو 
 . چنین واقع میشود دقیقاً

 شـرم ابـل مـارگو، پـدر و مـادرم احسـاس      در مق پسانهاو از اینجاست، که من در این 
 .من خجول نیسته مارگو بانداز مگرمیکنم، 

میشود، خیلی جالب است، نه فقط به دلیـل تغییـرات بیرونـی بـدنم،      آنچه با من واقع 
خودم بـا هیچکسـی صـحبت     هچون من در بار. بلکه بیشتر بعلت آنچه در درونم میگذرد

 . نمیکنم
 گذشـته از  ،)و این تابحال سه بار رخ داده(میشوم  انههعادت مامن دچار  از آنجاییکه

از حمـل میکـنم و   یک احساس لطیف نامرئی را بـا خـود    ،گی مه درد، ناراحتی و آلودانه
 .آن لذت میبرم زوجودم حس میکنم، همیشه به نحوي اآنرا باز در  زمانیکه آنجا

ي خـود اطمینـان   بـاال هیستر مینویسد،که دختر جوان در این سن وسـال   سبرعالوه سی
با اندیشه ها وعادات خودش  انهوي یک شخصیت جداگیابد، که  یلی در مکامل نداشته و

 . میباشد
زودتر به تفکـر   ابراینپا گذاشته بودم، بن گیسال م، تازه به سیزدهآمدوقتی من به اینجا 

 بعضـی . میباشـم  "خـودم  انسان در وجود"و دریافتم، که من یک  مم پرداختدر مورد خود
 .دستم را بروي سینه ام گذاشته میخواهم احساس کنم چگونه قلبم آرام و منظم میتپدشبها 
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بعلـت  گـاهی  . ه اینجا بیـایم داشـتم  حتی قبل از اینکه ب خودبخودي را چنین احساسنای
طـور   74اثر سـپرینگر  "تاریخ هنر"اب در کتبرهنه  73ونوسخواندن ناشی از احسا سـات 

چنان تحریک میشوم که جلو اشکهایم را نمیتوانم یبایی ونوس گاه از زجدي متأثر شده و 
 .بگیرم

 !آه، کاش من یک رفیقه میداشتم
 

1944 جنوري 6پنجشنبه   
 !محبوبم یتیگ
گرفته، که به نحـوي فکـر    نیرومفرط به سخن گفتن با کسی چنان در وجودم  عالقه 

گاهی به اتاقک او میـرفتم و  گاه  من قبالً. این منظور انتخاب کنممیکنم، که پتر را براي 
کـه پتـر خیلـی خـاموش      نجـایی از آ مگـر . بـود غ آنجا برایم خیلی خوشـایند  روشنی چرا

است و هیچگاهی کسی را که برایش مزاحمت کند، از اتاقش بیرون نمیکند، من وخجالتی 
 . هم جرأت نمیکردم، که در اتاقش زیاد بمانم، تا او فکر نکند، من شخص مزاحمی هستم

من در جستجوي فرصت بودم، تا بدون آنکه وي متوجه شود، در اتاقکش بمانم و  مگر
بـه حـل جـدولهاي     بینـدازه ناگهانی و  پتر در این اواخر عالقه. میسر شداین امکان دیروز 

من او را در این کـار کمـک   . شدمیبا آنهامعما پیدا کرده، که روزهاي تمام مصروف حل 
او بـرروي  . کـوچکش نشسـتیم  میز  روبروي هم دور کشید، که هردوي ماو طولی ن مکرد

 . دیوان -روي تختدر و من چوکی اش 
به چشمان آبی پررنگش نگاه کردم و دیدم، که تا چـه حـدي وي از   که من یی لحظه 

مـن بوضـاحت   . آمـد ن غیر مترقبه ام متهیج شده؛ در وجودم احساس عجیبی پدیـد  آمداین 
حالت نـاتوانی را  من در صورتش . را احساس کنم میتوانستم در چهره اش افکار درونی وي

میدیدم، او درك میکنـد، کـه یـک     د، چگونه برخورد نماید؛ همزمان اندمیدیدم، که نمی
شـفقت درونـی ام    است و این موجـب  التیو خج احی، که چگونه او بادیدممن . مرد است

افرودیـت یـاد    -سیاره منظومه شمسی، که در میتولوژي روم باستان الهه عشق و زیبایی بوده و دراساطیر یونان باستان بنام  -ونوس -73
 .شده است

74 - Springer 
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بـه چشـمان مـن     .خودت بگـو  چیزي در باره: واستم از او بپرسممیخ . نسـبت به او میشد
گی را میتوان بـه سـاد   الهامن معتقد شدم، که اینگونه سو مگر. نگاه کن بدبخت و پر گوي

 . کار خیلی دشوار است آنها پرسیدننمود، ولی  آماده
 هـا  هیستر در مورد سرخ شدن گونه میرسید و من چیزي را بجز از مقاله شام به پایان

ام بلکه به او فهماندم، که با گذشت زمان اعتماد به نوشته  نه اینطور که ،البته. به او نگفتم
 .نفس در وجودش زیادتر خواهد شد

میکوشیدم، صدایم را کسـی  بازهم گریستم و گریستم، در حالیکه باید  شب در بسترم 
انسـان  . فکر میکردم، اینکه من آرزومند لطف و توجه پتر هستم، کارخوبی نیست . نشنود

تـو اینـرا در   . د، تا امیال و خواسته هایش را بـر آورده سـازد  آور به وسایل زیادي روي می
هـر  و برخاست کـنم و بـه    وجود من میبینی، چون من مصمم شده ام، بیشتر با پتر نشست

 . اورا به گپ زدن وادارمگونه یی ممکن 
اگـر فامیـل فـان دان در    . اینطور نیست نه اصالَ. ستمای، که من عاشق او فکر نکن مگر

 .تر بجاي پسر شان میداشتند، بازهم سعی میکردم، با او طرح رفاقت بریزمینجا یک دخا
آوردم، چه خـوابی دیـده   ج کم هفت بیدار شده و درست بیادمن صبح امروز بساعت پن

نشسـته   75سـخیف ...من خواب دیدم، که بروي یک چوکی نشسـته ام و در مقـابلم پتـر   . ام
 . است

خوابم بقـدري واضـح بـود، کـه مـن      . مرا ورق میزنی 76ما یک کتاب مصور مري بوس
این پایان کار نبـود، خـوابم طـوالنی شـده و      مگر. هنوز قسمتی ازآن تصورات را بیاد دارم

ناگهان نگاه پتر با چشمانم مالقی شده و من مدت طوالنی به این چشمان قهـوه یـی رنـگ    
 . زیبا نگریستم

 : سپس پتر خیلی آرام گفت
من به عجله خودرا عقب کشیدم، " !مآمدودتر نزدت میمیدانستم، ز پیشتر ازیناگر  " 

من یـک صـورت نـرم،    سپس . اضطراب خارج از توانم بود چون تحمل این احساساسات و
 ...سرد و مالیم را برویم حس نمودم، که خیلی لذت بخش و عالی بود

75 - Peter Schiff 
76 - Mary Bos 
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به اینجا که رسیدم، بیدار شدم، در حالیکه هنوز گونه اش را بصـورتم حـس نمـوده و    
ژرف در آنجا  ه یی رنگ او طوري بود، که عمیقاً به قلبم نفوذ کرده و به گونهان قهوچشم

چشمانم حلقه زد، چون  دراشک دفعتاً . من او را دوست دارمتا چه اندازه یی  که میخواند
همزمان خوشحال بودم، چون مطمئن شدم، پتر ماننـد گذشـته    مگراو را دوباره گم کردم، 

 .شخص محبوبم است
نخسـتین  . هاي واضح را میبیـنم یااغلب چنین خوابها و رو ست، که عجیب ا بسیار این 

برجسـته بـود، کـه مـن چـین       بقـدري  را در خـواب دیـدم و ایـن   ام ) پدري(بار من بی بی 
ام را ) مـادري (ی بی بسپس . جلدش را که به مخمل ضخیم میماند، تشخیص دادم چروكو

و الـم تمـام    درد مظهـر  را دیدم، کـه بـه نظـرم   هانیلی  سپسدیده و  نگهبان همانند فرشته
وقتیکـه بـراي اوبـه نیـایش مینشـینم، همانـدم بـراي تمـام         . دوستانم و تمام یهودان میباشد

 .ستان دنیا دعا میکنمفرودو همه  موساییان
او را با این وضـاحت   پیش از این، که هیچگاهی را می بینم ر، پتر محبوبمو اکنون پت 

ضرورتی به عکسش ندارم؛ چون اورا در پیش چشـمانم   دیگر من. ودمدر مخیله ام ندیده ب
 !میبینم و چقدر خوب هم میبینم

 . ات انه
1944 جنوري 7جمعه   

 !یتی جانگ
 .عشقم برایت حکایت کنم گذشتفراموش کرده بودم، که از سر م، کامالًای کودنچه 

دوسـت   77کیمـل و هنوز در کودکستان بودم، بـا سـالی    هکوچک بود بسیارکه  زمانی
 . یکی از خاله هایش زندگی میکرد انهاز دست داده و با مادرش در خ او پدرش را. مشد

رده چـ اندام، خوش قیافه و سیاه  خوشیکی از خاله زاده هاي سالی بنام آپی که پسري 
از سالی چاق و بذلـه گـو شـده،     د قهرمانان فلمهاي سینمایی بیشتربود، با گذشت زمان مانن

عشـق و   من و سالی مدت زیادي یکجا بـودیم، ولـی هنـوز از   . همه قرار گرفتمورد پسند 
من بـه یـک عشـق سـه      رتیبو باینت. سر راهم پیدا شد محبت خبري نبود، تا اینکه پتر بر

بیشـتر  مـا   نهاادر یکـی از تابسـت  . پتر نیز مرا خیلی دوست داشت. مبتال شدم انهکودک انهگ

 77 - Sally Kimmel  
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دسـت بدسـت هـم    78امسـتیالن  درزاو ونه در خیابـان من هنوز بیاد دارم، چگ. یکجا بودیم
در پایـان تعطـیالت   . من پوشش کوتاه تابستانی بتن داشتم او لباس سفید کتانی و میگشـتیم؛
و من به صنف ششـم ابتـدایی شـامل    رفته  ستانی او به صنف اول مکتب متوسطهبزرگ تاب

. بـه سـراغ او میـرفتم   و گاهی هم من  آمد پس از دروس وي بدنبالم به مکتب می. گردیدم
باریـک انـدام، بـا صـورتی جـدي، آرام و      جـذاب،  پتر پسر خیلی خوش قیافه، بلنـد قـد،   

 او موهاي سیاه، چشمان زیباي قهوه یی، گونه هـاي سـرخ و بینـی نـازك    . بود انهروشنفکر
دیل و مرموز تب پسران شوخ به نحالتلبخند او بودم، چون او در آ من کشته. داشت) قلمی(

 .میشد
ی من بخارج شهر رفته و در هنگام مراجعت دانستم، که پتر آدرسـش  پسر تعطیالت د

 . گی میکردزندگی نمیکند؛ او با پسر مسنتري یکجا زند و در جاي قبلی را عوض کرده
آن پسر نظر پتر را تغییر داده باشد، که او دیگر به من که به نظرش یـک دختـر    شاید

 .ده و مرا رها کردکوچک معلوم میشدم، دیگر توجهی نکر
من بحدي او را دوست داشتم، که نمیخواستم، حقیقت را بپذیرم و تـالش میکـردم، او   

اگر بیشتر به دنبالش باشم، روزي بنام مجنـون  که  نکنم، تا اینکه باین نتیجه رسیدمرا رها 
 .پسرها شُهره خواهم شد

شت، کرش هم نمیگذپتر با دختران همسالش رابطه داشت و حتی به ف. سالها سپري شد
یهودي شامل شـدم و جوانـان بسـیاري از صـنف مـا       به لیسه سپسمن . که بمن سالم بدهد

قی خرسندي ام میدانستم، ولـی بیشـتر از ایـن اتفـا     مایه اینرا پسندیده  من نیز. م شدندقعاش
 . فتادنی

 خاطر نشان کردم، من هرگـز دوبـاره   پیشترمن شد، مگر چنانکه  هیلو دلباخته نهااپس
 .عاشق نشدم

بـا مـن نیـز چنـین      ".ت زمان زخمها را التیام میبخشدگذش": ضرب المثلی وجود دارد
من گمان میبردم، که پتر را فرامـوش کـرده ام و دیگـر بـه او عالقـه یـی نشـان        . واقع شد
 . نمیدادم

 78 - Zuider Amstellaan  
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با خود اعتـراف کـردم، کـه     جودم چنان عمیق بودند، که باري مگر خاطرات او در و
 امـروز صـبح  . آمـد آن از او خوشـم نمـی   حسادت میورزم و بنـابر  ان دیگرنسبت به دختر

درك کردم، که در وجودم چیزي تغییر یافته و برعکس هرقدر سنم باال میرود و بـالغ تـر   
من اکنون خوب میدانم، که پتر در آن وقـت  . میشوم، عشقم نیز نسبت به او بزرگ میشود

من . رده، رنج میبرمنم، که او مرا فراموش کهم وقتی میبی مرا کودك میپنداشت، ولی هنوز
اورا در برابرم میبینم چنانچه در زندگی ام هـیچکس دیگـري را اینچنـین     به وضوح چهره

 .بخاطر نسپرده ام
میخواسـتم  وقتی صبح پدرم مرا بوسـید،  . باز هم دچار پریشانی و افسرده گی ام امروز 
بـاخود   وقت بفکـر او هسـتم و تمـام روز    من تمام "!تو پتر میبودي آه، کاش": فریاد بزنم

 "...آه، پترم، پترك عزیزم ": تکرار میکنم
از اینکه مـن بـه زنـدگی ادامـه داده      چه کسی میتواند، اکنون مرا درك کند؟ بجز از

کـه   خداوند، استدعا نمایم، قبل از اینکه از اینجا بیرون شوم، پتر را بمن برساند و در حالی
اگر مـن اینـرا    ،انهآه، ": اساتم را بخواند، برایم بگویدواطف و احساو در چشمانم امیال، ع

روابط جنسی زن و  روزي من و پدرم در باره ".مآمد یدانستم، خیلی زود نزدت میم پیشتر
. مرد صحبت میکردیم، او بمن گفت، که تو هنوز از تمایل جنسی زن و مرد چیزي نمیدانی

پترجـان،  . و اکنون هم بهتر از گذشته آنرا مـیفهمم  من حتی در آنزمان اینرا میدانستم مگر
بکلـی   به صورتم نگاه کردم و دیدم، کـه من در آیینه ! اییتو برایم گرانبهاترین چیز در دنی

 -چشــمانم درخشان و نافذ اند، گونه هایم که مدتهاسـت اینطـور نبودنـد   . تغییر کرده ام
عـین حـال در    در مگـر . مینمایممان شادرنگ گالبی دارند؛ لبهایم لطیف بوده و من خیلی 

مـن  . چهره ام، چیزي محزون وجود دارد، که هرلحظـه میتوانـد، تبسـمم را نـا بـود کنـد      
اینهمـه   فکر نمیکند، ولی بـازهم   من میدانم، که پتر درباره براستیخوشبخت نیستم، چون 

آه، . نمحس میک...و صورت سرد و نرم او را برویمچشمان زیبایش را که بمن دوخته شده، 
ت رها سـازم؟ چـون هـیچکس دیگـر     ا شبحچگونه میتوانم، خودرا از ِ! جان، پتر جان پتر

 نادرسـت چنین هم باشد، در حقیقت یـک جانشـین   اً را در نزدم نگرفته واگر احیانجاي ت
من ترا دوست دارم و عشقم چنان بزرگ وپهناور است، که قلبم برایش تنگـی  . خواهد بود

 .وجودم هویدا شده است در ناگهانزیاد،  یرو وپهناينعشق با  میکند و این
ازدوسـتانت کـی را   ": تا دیروز اگر کسـی از مـن میپرسـید    حتی ویک هفته پیش تا  

 "بیشتر به همسري مناسب مییابی؟
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ولـی اکنـون    ".سالی را، چون او انسان خوب، آرام و مطمئن اسـت ": دادممیمن پاسخ  
ود قلـبم، باپهنـاي روانـم و بـا     پ و تار هچون او را با همپتر جان را، ": چیغ بزنممیخواهم، 

  .تماس به صورتم را میدهم، نه بیشتر همن به او فقط اجاز مگر "!داري تام دوست دارموفا
 پنجـره اتاقـک زیـر شـیروانی نزدیـک     امروز صبح خیال میکردم، که من با پتـر در   

ز آن پـس ا . ا سـرمیدهیم ما گریـه ر  ، نشسته و پس از گفت وگو هردويمشرف به حویلی
نـدیش،  ابی بـه مـن  آه، پتر جـان، نـزدم بیـا    ! ماحساس کرد من تماس لب و روي زیبایش را

 !نازنینم كپترخوبم، پتر
 

1944 جنوري 12چهارشنبه   
 ! یتی محبوبمگ

آینده  گرچه خواهر کوچکش هفته .ا میباشداست، که بپ نزد م چهارده روزبیش از 
 . سرما خوردگی شدید، دو روز در بستر بیماري افتاده بودخودش بعلت . به مکتب میرود

بـه درد   آنهـا روز نمیتوانستند، سر کار حاضر شوند، چـون   همچنان میپ و یان نیز دو
منجمله بالت شـده ام و هـر    من عالقه مند رقص و کنونی هلحظ در. معده دچار شده بودند

یک لباس ) مادرم( دامنی تنگ مانسامن از زیر . شام با پیگیري تمرین قدم را انجام میدهم
یک فیته از باالي سینه عبور کرده و یک نوار خطی گالبی رنگ . مد روز رقص ساخته ام

من بیهوده سعی کردم، از کرمچهـاي ورزشـی ام یـک    . دوخت لباس را تکمیل نموده است
 . اپوش بالت بسازمپ

 . نرم میشوندپاها و دستهاي درشتم نیز مانند گذشته 
عبارت از اینست که بروي کف اتاق نشسته هـردو پاشـنه ام را بدسـت     ن تمرینمبهتری

ش را همچون اتکأ استفاده یک بال من باید در چنین حالتی. کنم پاهایم را بلند پسو گرفته 
 . را درد جانکاهی میگیرد سرینمغیر آن کنم، در

ایـن  ه دارد، کـه  مادرم عقیـد . اند "صبح بدون ابر"کتاب ه در اینجا همه مشغول مطالع
طعنـه   مـن بطـور  . جوانان مطرح میکنـد  هنظیر است، چون مسایل زیادي را در باربیی کتاب

 !میکرديخود فکر  انهخبهتر بود، بیشتر به جوانان ": آمیزي پیش خود فکر کردم
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 ن مـا داریـم  خیلی عالی با والـدی ه من معتقدم، که مادرم فکر میکند، من و مارگو رابط
شـاید  . خودش هیچکس حق ندارد، در زندگی فرزنـدانش مداخلـه کنـد   وهمچنان بجز از 

مارگو بیشتر مورد توجه مادر باشد، تا من، چون  به نظر من وي هیچگاهی چنین آرزوهـا  
من نمیخواهم پندار مادرم را تغییر دهم کـه بـا یکـی از     . و پرابلمها را ندارد، که من دارم

او شاید از این امر متعجـب شـود،   . ، میباشدفرزندانش وضع برخالف آنچه او تصور میکند
وقتـی چنـین اسـت، چـرا بایـد مـن بـه        . مگر بازهم نمیتواند برخوردش را دگرگون کنـد 

شـاید مـادرم   . اندوهش بیفزایم، در حالیکه من معتقدم، که هیچ چیز دگرگون نخواهد شد
تقد است کـه ایـن   نیز این را بداند که مارگو او را بیشتر از من دوست دارد، ولی بازهم مع

 .حالت گذرا است
مارگو در این اواخر خیلی شیرین شده، او نسبت به حالت گذشته اش دگرگون شده و 

وي دیگر با من بمثابه کودکی کـه بـه نظـرش    . اکنون بیک رفیق واقعی ام مبدل شده است
 . نمی آید، برخورد نمیکند
را از دیـدگاه شخصـی    عجیبی مواجه میشوم و آن اینکـه خـود   همن گاهگاهی با پدید

اختـه و دفتـر   فرانـک دیگـر نظـر اند    انـه من با حوصله مندي به امور یـک  . دیگر میبینم
 . باشد ورق میزنم انهگوییا از فردي بیگ که گی ام رازند

گـاهی فکـر    گـاه نبـود،   گرفتـار نچنـین زیـاد   ما که هنوز فکرم ای انهدر گذشته در خ
 . وده و از مانسا، پیم و مارگو متفاوت خواهم بودخانواده ما ب میکردم، که من فرزند اصلی
ر یتیم را بازي کرده، پس از آن خویش را گنهکار و مقص نقشگاهی حتی طی شش ماه 

. دمدر حالیکه در واقعیت من خیلی خوشبخت بوو مورد مجازات قرار می دادم،  میدانستم
هر روز صـبح اگـر   . اشمخودم را مجبور میساختم، مهربان ب، که آمدپس از آن مدتی پیش 

صـبح بخیـر   "ه آمـد کسی از زینه هاي باالیی پایین میشد، آرزو میکردم، مادرم باشد، کـه  
براسـتی  طـف او  ؛ چون از نگاه پر لدهماو سالم به با محبت ب خود هو من هم بنوب "بگوید

 . میشدم بهره مند
ن با دل شکسـته بـه   م و نمود می  او بزشتی برخوردانتقادم ن در پاسخ به این یا آسپس 

 . مکتب میرفتم
او کـار و   من اورا برائـت داده بـا خـود فکـر میکـردم، کـه       انهدر راه برگشت به خ

ه و بـدون توقـف   آمـد  انـه ان بـه خ با چهره یی بشاش و خنـد برآن  زیاد دارد؛ بنا گرفتاري



 
 181/ پنهانگاه

کـس  میکردم، تا اینکه آنچه صبح گذشته بود، تکـرار میشـد؛ در آنصـورت مـن ب     گوییپر
تصمیم میگرفتم اورا نبخشم، گاهی . گی از اتاق خارج میشدمبی ام را گرفته و با افسردمکت

 ، تصمیمم را فراموش میکـردم؛ چـون   مآمد میشه از مکتب با انبوه خبرها میولی من که ه
پس از اینکه بـازهم   مگر ،که شده مادرم به گپهایم گوش بدهدضرورت داشتم بهر قیمتی 

 بصداي پاي در زینه ها گوش نـداده، خـودرا تـک و    بحگاهانچنین وضع تکرار میشد، ص
 . و شبانگاه بالشم بازهم از اشک تر میشد می کردم احساس تنها 
ولـی   ،سـتی اشه در جریـان قضـایا   وخیم شده، البته تو همی وضع خیلی در اینجا بازهم 

 اس گرفتـه، من به گردن بنـدم تمـ  . خداوند بمن یار و یاوري فرستاده، که همانا پتر میباشد
پتـرك  ! ارممه چیزهاییکه در اینجا میگذرد، کاري نـد نهآبه ": آنرا بوسیده و فکر میکنم 

نیها فـایق  امابسـ نا هاز این راه من بـه همـ   ".میباشد از سر بمهر منربه من تعلق دارد و وي 
جـوان چـه   یـک دختـر    ءاندیشهچه کسی در اینجا خواهد دانست، که در  "!آمدخواهم 
 .میگذرد

  1944 جون 15به شن
 ! عزیزمیتی گ

 . نزاعها و مشاجرات ما بنویسمپیرامون با جزئیات  ، که پوچ استاین  به نظرم
مـا از خـرچ جمعـی خـویش      فکر میکنم، که برایت کافی خواهد بود، اگـر بگـویم،   

ها چون روغن و گوشت را کم کرده و اکنـون از روغـن فقـط هنگـام سـرخ      بسیاري چیز
از مدتی بدینسو ما مقدار بیشتر نـان سـیاه مصـرف میکنـیم،     . ه میکنیمکردن کچالو استفاد

 .گی و انتظار فریاد میزنندشکمهایما از فرط گرسن 4 ساعتپس از چون از 
شکر اضـافی دریافتـه    او از کوگلر مقداري. روز مادرم باسرعت باد نزدیک میشودزاد

دان چنـین تحفـه یـی داده    روز خانم فـان  زادفامیل فان دان شده، چون در  دکه باعث حس
 .بود نشده
افی اضـ  آزاربهر حال با تکرار اینهمه دعوا و مشاجره، غصه و اشک نمیخواهم باعث  

 .بیشتر از پیش بیزار شده ایم آنهاما از فقط میگویم، که  مگرات شوم، 
و آن اینکـه   تا کنون غیر عملـی مینمایـد،   کهکرده آرزویی  زادروزشمادرم بمناسبت 

 .مدت دو هفته روي آقاي فان دان را نبیندمیخواهد ب
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گی باهم زند انهمدت زیادي در یک خ که کسانیه از خود میپرسم، آیا هم گاهیمن  
ختیم؟ وقتـی  بـدب فقـط  میکنند، باآلخره کارشان به جنگ و دعوا میکشد؟ و یـا اینکـه مـا    

دیگران توجـه  را آرام و بدون اینکه ب ر سر میز غذا یکچهارم لعاب قورمهمیبینم، دوسل د
. و اورا از اتاق بیرون کـنم بجهم یبردارد، اشتهایم را ازدست داده  میخواهم از جایم کند، م

ي روي زمین چنین خسیس و حریص اند؟ من البتـه از اینکـه در اینجـا بـا     انسانهابیشتر آیا 
 پتـر نیـز بـا مـن همنظـر     . آشنا شده ام خرسندم، ولی به نظرم، دیگر برایم کافیست انسانها

 .است
ایالت مـا بـه آزادي   جنگ کماکان دوام یافته و کاري به نزاعهاي مـا و همچنـان تمـ   

 .گی بهتر تالش ورزیمتر است ما در اینجا براي یک زندبه ارد، پسند
البته وعظ و نصیحت کار ساده ایست، ولی اگر در واقعیت من مدت زیـادي در اینجـا   

ـ   کـه  در حـالی . شد تبدیل خواهملوبیا  یدهخشک ساقهءبمانم، به یک   هآرزودارم، بـه مثاب
 .شاداب باقی بمانم نوجوانیک 

 .ات انه
1944 جنوري 19شام چهارشنبه   

 !یتی نازنینمگ
نمیدانم، که مـرا چـه شـده،    ) مرا ببخش، بازهم اشتباه کرده و از خود آغاز کردم(من 

ز پتـر را  باید گفت که امـروز بـا  . دگرگون شده ام از آن خواب  پسی احساس میکنم، ول
بخواب دیدم، او با نگاه نافذش به چشمانم نظر افگند، ولی این خواب مانند رویاي گذشـته  

 .ام واضح و زیبا نبود
اکنـون  . غبطـه میخـوردم  همیشه به عالیق مـارگو وپـدرم    پیشترهاتو میدانی که من  

 بمـن نسبت  بیتوجهی که پدرم در حالت عصبانیت بااز این همچنانمگر من  .اینطور نیست
شما را مقصـر بـدانم،   من نمیتوانم : رفتار میکند، رنج برده و در آن حالت با خودم میگویم

فرزندان و نوجوانان زیـاد گـپ میزنیـد،     خواهشهايستید، شما در خصوص اکه شما چنین 
مـن بـه محبتـی بیشـتر از بوسـه هـا و       ! را نمیدانیـد  دشـواریها مگر در عمل ذره یی از این 

خودم مشـغولم؟ مـن    همیشه با آیا این بسیار بد نیست، که . رمرورت دانازدادنهاي پدرم ض
مـن مـادرم   . را ببخشمآنهامیخواهم مهربان و خوب باشم و شاید نخست باید بیآموزم، که 
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را نیز میبخشم، ولی به مشکل به این امر نایل میشوم، زیرا وي هنوز هم کنایه گفته و مـرا  
 . مورد سرزنش قرار میدهد

 د؟رسیخواهم  مرادمهنوز هم آنطوریکه باید باشم، نیستم؛ آیا روزي باین  نم،من میدا 
  .فرانک انه

موضـوع از  . کیک چیزي برایت نوشته ام هپدرم از من پرسید، آیا من در بار :یادآوري
کیک عـالی،  یک  از طرف کارمندان شرکت شزادروز ااین قرار بود، که مادرم در جشن 

ایـن کیـک خیلـی    . دریافت کـرد  !را داشت از جنگ پیشواقعی  همز که موکا هداراي قهو
 .کمتر عالقمندمبه این چیزها  کنونی هدر لحظ مگرخوشمزه بود، 

1944جنوري 22سه شنبه   
 !یتی جانگ
را شـان  مردم با دقت و تـرس زیـاد دنیـاي درونـی      هآیا میتوانی برایم بگویی چرا هم 

بـه   یستم، که نباید، باشم؟ چرا یکادیگري  ؟ چرا من در جمع مردم طورپنهان نگهمیدارند
اینـرا   گـاهی ینجا دلیلی وجود دارد، ولی کمتر اعتماد دارد؟ من فکر میکنم، که در ا يدیگر

 .یک عمل زشت میدانم، که حتی به انسان پهلویی خویش نمیتوان باور و اعتماد داشت
مـی  احساس  ، پس از آن شبی که من شاهد آن رویا بودم، اکنون خودرا مسنترباورمبه 

برایـت   شـاید تعجـب کنـی، اگـر     .شـده ام و تا حد زیادي به شخصیت مستقل تبدیل  نمایم
مـن بطـور   . ده اسـت دگرگـون شـ  بگویم، که حتی نسبت به خانم فان دان نیـز برخـوردم   

فامیـل مـا بلکـه از موضـعی      پیشـین دیدگاه این جدالها و مشاجرات نه از  هناگهانی به هم
بلـی،   ون شـده ام؟ تو شاید بپرسی، چه باعث شده که من این چنین دگرگ. دیگر نگاه کردم

نموده و بـه یـک مـادر واقعـی      ام خطور کرد، اگر مادرم تغییراندیشه در  ناگهان میبینی 
یـک واقعیـت اسـت،     البته این. دیگري میبودند گونهءتبدیل شده بود، روابط من و او نیز 

ولی اگر مادرم نیز اینطـور در مشـاجرات کلـه    . که خانم فان دان آدم چندان خوبی نیست
خانم فان دان یک برتـري دارد و آن   مگر. دعواها جلوگیري میشد یمشق نمیبود، شاید از ن

گی دمکرش او به ساصرف نظر از خودخواهی، حرص و . اینکه با او میشود، صـحبت کرد
این شیوه . نسازي طرف مقابل موافقه مینماید، بشرط آنکه او را آزرده و عصبانی به سخنان

همیشه اثر گذار نیست، ولی اگر حوصله داشته باشی و دوباره سعی کنی، میبینی که مؤفـق  
 .خواهی شد
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ما، خوراك و مسایل دیگر شاید طوري دیگـر انکشـاف    هتمام مباحثات پیرامون تربی
مطرح کرده و از دیـدن   انهرا به نحو دیگري با صراحت و طور دوست آنهامییافتند، اگر ما 

 .فقط نقاط ضعف در وجود یکدیگر خودداري میکردیم
آیا این کلمات از تو میباشند؟  انه": یدانم، که تو اکنون خواهی گفتمخوب یتی، من گ

 "!هاي آنان را کشیده اییاز تویی که اینهمه رنج بیعدالتی 
من میخواهم، تمام مسـایل  . خودم اندگفته هاي بازهم میگویم، اینها میدانم، ولی  ،بلی 

ایند، فرزندانشـان  بسـر  پیـران هرطوریکـه  ": ز بررسی کـرده و از ضـرب المثـل    را از آغا
ما  همیخواهم خودم مسایل مربوط به خانواد. پیروي نکنم ".میکشند) زوزه(همانطور قوله 

اگـر چنـین   . والدینم بـوده و در کجـا نیسـت    را بررسی کرده و دریابم، که در کجا تقصیر
و  .واهم کوشید، نظرشان را تغییر دهـم باشد، بازهم با والدینم همگام خواهم شد، ورنه، خ

البتـه مـن از هـر    . بـه دفـاع از مـوقفم ادامـه خـواهم داد     آنصورت اگر بازهم نتوانستم، در
ن مـورد مشـاجره را   موقعیت مناسب استفاده میکنم، تا با خـانم فـان دان مسـایل گونـاگو    

 مگر. خودرا بیان کنم انهموقف بیطرف "کالنکار"و بدون هراس از برچسپ  نمایم رح مط
من غیبت و بدگویی فامیل فـان دان را از ایـن   . نمیتوانم، چنین باشم خودم خانوادهدر برابر 

نیست، چون همـه گـی در مـورد آنـان      آنهاـعنی دفاع از ـمیکنم، گرچه این به م بس پسب
 .ر منفی دارندنظ

 مگـر نظر مطلق داشتم، که در دعواهاي موجـوده مقصـر اصـلی آنـان انـد،       کنونتامن 
ربوط به محتواي این آنچه م. بوده است همنم، بخش اعظم گناهان مربوط به مااکنون میدا

!) میپنـداریم که مـا خـودرا از آن جملـه    (از مردم دانا  مگراست، حق با مابوده،  گفتگوها
 .و برخورد نیکتر با دیگران توقع میرودبصیرت بیشتر 

ر نخستین فرصـت ممکـن   راست را کسب کرده و دمیدوارم، که قدري از این اصول فا 
 .مآنرا بکار ببند

 .ات انه
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به نظرم  که شخصاَ) آنرا اتفاق بنامماست،  دشوارگرچه (برایم یک حادثه اتفاق افتاده 
 .و غریب مینمایدخیلی عجیب 

و یا مکتـب رخ میـداد و یـا چیـزي درمـورد موضـوعات        انهدر گذشته هرچه در خ 
. جنسی و زناشویی مطرح میشد، یا پنهانی گفته میشد و یا از بیـان آن خـودداري میگردیـد   

کسـیکه    بیشـتر گفته شـده و  س پسک با پ پیوندي به این مطالب داشتند کلماتیکه حداقل
ه و من آمدبه نظرم عجیب  مسألهاین . یبود، مورد تمسخر قرار میگرفتدر جریان قضیه نم

چرا مردم وقتی در این موارد صحبت میکنند، مرموز و خسـته کـن هسـتند؟    : فکر میکردم
از آنجاییکه معتقد بودم، چیزي از دستم برنمیآید، تا حد ممکن دهانم را بسته و یا از  مگر

روزي از روزها کـه مـن دیگـر از     .بیشتر میشدمخواهر خوانده هایم خواستار توضیحات 
من یک توصـیه خـوب برایـت دارم،    ": ت آگاهی داشتم، مادرم بمن گفتبسیاري موضوعا

 ".شروع کردند، پاسخ مده آنهاصحبت نکن و اگر  با پسران دراینموارد هیچگاه
 الًنه، البته کـه نـه، اصـ   " :به مادرم داده بودم پاسخیمن خوب بخاطر دارم، که چنین 

 .ه بودو سخن به همینجا خاتمه یافت "!نباید تصورش را کرد
ن چیـزي صـحبت   این یـا آ  هدر بار بیشتردر اینجا، پدرم  پنهانگاهتین در روزهاي نخس 

از کتابها و  دانستنیهایم هبقی مگرترجیح میدادم، از زبان مادرم بشنوم،  میکرد، که من واقعاَ
 .ها حاصل شده اندیا از البالي گفتگو

بچه هاي مکتب مـزاحم نبـود، گرچـه    ه پتر فان دان هیچگاه در این خصوص به انداز 
خانم روزي بما گفت، . در اوایل دوبار کوشید، ولی هرگز سعی نکرد مرا به صحبت وادارد

قت پی نبرده او هیچو ظاهراً. د با پتر صحبت نکرده اندهیچوقت در این گونه موار آنهاکه 
 . موضوعات آگاهی دارد اینکه پتر تا چه حد از 

 گونه ییبه  که مشغول پوست کردن کچالو بودیم،و من  مارگو، پتر -ا سه نفردیروز م
ما هنوز نمیدانیم، کـه جنسـیت مـوفی    : من پرسیدم. کشیده شد) گربه(به موفی  صحبت ما

 "چیست، ها؟
 "!موفی نر است ":پتر پاسخ داده و اضافه کرد -"!البته که میدانیم" -
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 "!م حاملهانهچه پشک نري، ": خندیدن آغاز کردممن به 
پتر دوماه پیش گفته بود، که عنقریـب مـوفی چوچـه    . پتر و مارگو نیز با من خندیدند

در حقیقت چاقی پشک  مگر. است دار خواهد شد، چون شکمش طور آشکار بزرگ شده
ند، کـه حتـی در   آمدو چوچه ها نه تنها بدنیا نی. ي دزدیده توسط او بودنهااناشی از استخو

 .بطنش نیز رشد نکردند
بـرویم یکجـا بـا هـم     ": او گفـت . ر این اتهام دفاع کندبراب پتر مجبور شد، از خود در

به بودم، متوجه شـدم، کـه نـر    من یک روز که سرگرم بازي با گر. پشک را معاینه کنیم
. به گدام رفتمبا او  ابر آنبنا. لو حس کنجکاوي ام را بگیرممن دیگر نمیتوانستم، ج".است
 مگـر تظر شـدیم،  ما کمی من. اورا پیدا کنیمپذیرش ما نبود و ما نتوانستیم، هدآماموفی  مگر

 .زینه ها بباال رفتیم راهدوباره از  بنابر آنهوا سرد بود، 
مـن  . نه هـا پـایین بـرود   پسانتر براي بار دوم صداي پتر را شنیدم، که میخواست از زی 

موفی در روي . تنهایی با قدمهاي بیصدا و آهسته به گدام رفتم را جزم کرده وبهتمام عزمم 
تـرازو بـراي    همیز بسته بندي ایستاده و با پتر که میخواست در همان لحظه اورا روي کفـ 

 . وزن کردن بگذارد مشغول بود
 هو سپس بدون مقدم "میخواهی این حیوان را ببینی؟ ،سالم": پتر به محض دیدنم گفت

بطـرز   پـس از آن مذکور را از جایش بلند کرده، سـرچپه اش نمـود؛    هعریض یا طویل گرب
ذکر آن  هاین آل": ست گرفته و شروع به تدریس کردیی سرو پنجه هایش را در د انهماهر

 ".هم چند تارك موي اند واین هم مخرجش استمیباشد، این
 . پشک یک نیم دایره چرخیده و دوباره روي پاهایش ایستاد

یش نگـاه  گربه را برایم نشـان میـداد، هرگـز بسـو     "تذکیر هآل"گرهر پسر دیگري ا 
 . نمیکردم
مقصـد سـؤ    موضوع سخن میگفت، بی آنکه اصـالً  عادي از اینبیخی با حالتی پتر  مگر

مـا بـا   . عـادي شـدم   بکلیهم باآلخره ن امر مرا به آرامش واداشته و من داشته باشد، که ای
از  در پایـان نگهداشته و باهم گپ زدیـم، کـه   موفی بازي کرده، خودرا سرگرم و مسرور 

 .گدام خارج شده و براه افتادیم
 :من از او پرسیدم 
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 آیا زمانیکه موشی را خَصی میکردند، تو حاضر بودي؟ " -
مخصـوص   هالبته که محل عملیات را بـا ترزیـق مـاد   . بلی، کار فقط یک دقیقه بود "-

 ".بیحس نمودند
 "کردند؟آیا چیزي را از جسمش بیرون  "-
  ".که از بیرون هیچ چیز دیده نمیشد. اسپرم را برید هنه، داکتر فقط لول "- 
ور نخواهـد صـورت گرفتـه باشـد،     کـه عمـل مـذک    "این طور ساده"من فکر کردم، -

 :با جرأت از او پرسیدم بنابرآن
 "پتر آالت تناسلی نر و ماده که نامهاي گوناگون دارند؟ "-
 ".بلی، من این را میدانم "-
-" تأنیث دارند، ولی ازحیوانات مذکر را نمیدانم هءماده آل حیوانات." 
 "بلی "-
 آنهانست، در حالیکه چطور میتوان این کلمات را دا": بلی گفته و اضافه کردم من"- 
 ".طور تصادفی میبینیم گاهرا ما 
نـد  نمن میدا که بیشتر از آنها. را همیشه از والدینم در باال میپرسم آنهانه، چرا من " -

 ".شان نیز بیشتر است هو تجرب
 .خاموشی اختیار کردممن  ابر آنر به زینه ها رسیده بودیم و بنما دیگ

بلی، در حقیقت من اینطور ساده هیچگاهی حتی با یک دختـر روي اینگونـه مطالـب    
اشت، چنـین صـحبتی   البته وقتی مادرم مرا از گفتگو با پسران بر حذر مید. صحبت نمیکنم

بهرترتیب من تمام روز دیگر بحال خود نبودم؛ با به یادآوردن آنچه کـه  . مدنظر داشت را
من حداقل به یک موضوع . امروز گذشته بود، فکر کردم، که این صحبتها غیر عادي بودند

سـتند جوانـانی از جنسـهاي مختلـف کـه بـدون الـزام و        اچنین مینماید، : ملتفت شده بودم
 .ن موضوعات سخن بگویندشوخی میتوانند، درخصوص ای

موارد از والدینش میپرسد؟ آیا، او در واقعیـت همیشـه چنـان     بیشترآیا، براستی پتر در 
  است؟ دیروز با من بود،که 
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 !!!آه، کاش چیزي میدانستم؟
 .ات انه

1944 جنوري 28جمعه   
 !یتی جانگ

دا کرده و به ایـن  دودمان سلطنتی پی هشجره نام هبه مطالع فراوانی هعالق پسانهادر این 
انسان یکبار به پژوهش آغـاز کـرد، هرچـه بیشـتر وارد گذشـته       نتیجه رسیده ام، که اگر

 .دراین پروسه به یافته هاي تازه یی بر میخورد میشود و
دارم، چنانچه در انگلیسی نتایج خوبی بدست آورده و  بیشمار هگرچه به آموزش عالق

 مگـر ، )همـه اش را مـیفهمم  و تقریبـاً  (میدهم  رادیوي بریتانیا گوش "لیسرویس داخ"به 
هنوز هم اغلب یکشنبه ها را صرف جمـع آوري و جسـتجوي عکسـهاي سـتارگان سـینما      

آقاي کوگلر هـر دوشـنبه   . ه استمینمایم، که تا کنون به یک کلکسیون بزرگ تبدیل شد
ایـن   بـه  پنهانگـاه گرچـه اعضـاي   . میسازد خوشحال "سینما وتیاتر" همرا با بخشیدن مجل

توجـه میشـوند،   منفی مینگرند، ولی از اینکه م هپول به دید هگی ام و مصرف یبهود انهنازد
انی از تاریخ نمایش یک فلم، میتوانم، به دقت بگویم چه کسـ  یکسال پس از گذشت تقریباَ

من براي بپ که روزهـاي تعطیلـی اش را بـا    . متعجب میشوند در آن بازي کرده اند، بارها
بـا نامهـاي بـازیگران     به آینده قرار است ببیند، ا میرود، نام فلمی را که شندوستش به سینم

چندي پیش مانسا برایم گفت، کـه  . اصلی و نقد صاحبنظران سینما در مورد آن بیان میکنم
در آینده تو احتیاجی به رفتن به سینما نداري، چون تمام وقایع فلم را با نـام سـتاره گـان و    

 .فظه ات داريدر حا آنهاه نقد مربوط
و  می نگرنـد با بدگمانی همه بمن  آنهاموهایم را به شکل تازه یی آرایش کنم،  اگر من

کسی از مـن خواهـد پرسـید، کـه کـدام        خواه مخواهنم، کامالَ مطمئن باشم، که من میتوا
و اگر من پاسخ دهم، که این اختراع . است دادهسینما به این شکل موهایش را آرایش  هستار
من نمیتوانم، با آرایش جدید موهایم اضـافه از  . باور نمیکنند آنهاذهن خودم است،  هساخت

نیم ساعت گذاره کنم، چون هرکسی بمن استهزأ نموده و از این امر چنـان خسـته میشـوم،    
 .که با شتاب بسوي دستشوي رفته و موهایم را به شکل اصلی مجعدش درمیآورم

 .ات انه
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که خبرهاي کهنه را بار بار  ، نشود، تو خود را مانند گاويپرسیدمامروز صبح از خود 
دل آرزو نمـایی،   هنشخوار کرده و دهنش از خوراك یکنواخت پر شده، تصور کنی و از ت

 .برساند اگاهییک خبر تازه را به  انه
ش کن خـودت  کوش مگر، میدانم، که چیزهاي کهنه برایت خسته کن اند، انهشوربخت 

را در جایم قرار داده و ببینی، تا چه حدي من از دست این گاوهـاي پیـر کـه بـه مشـکل      
اگر در سر میز غذا گفتگو روي سیاسـت  . میتوانند، جل شانرا از آب بکشند، خسته میشوم

یا خانم فان دان دوبـاره از قصـه هـاي     و یا یک خوراك لذیذ بچرخد، در آنوقت مادرم و
الماریهـاي بـزرگ لبـاس خـانمش،      هنی شان آغاز نموده و یا دوسل دربـار دوران جوا هکهن

که درد عضالت داشته و یـا بـه    انیبیماراسپهاي بسیار زیباي مسابقه یی، قایقهاي پارویی و 
جالبتر از همه اینسـت، کـه اگـر یکـی از مـا      . امراض عصبی دچار بودند، پر گویی میکند

اگـر  . ندیبرر دیگر داستان اورا بپایان مند، هفت نفهشت نفر دهانش را براي قصه یی باز ک
کسی یک لطیفه را بخواهد، بگوید، از آغاز تا پایانش را ما میدانیم، در نتیجه گوینـده بـه   

شیرفروشـها، بقالهـا و    هدر بـار  این دو کدبانو آنقدر فکـاهی . نددش میخا فکاهیتنهایی به 
ـ  آنهاگی حظه میتوانیم بسادد، که در هر لقصابها را به مغز ما فرو برده ان ا ریـش انبـوه   را ب

 .اه ناممکن استپنهانگشنیدن چیزي تازه و نو در این  پسشان تصور کنیم؛ 
اخبار نوي را که از کلیمـان، یـان و    ناینها همه قابل تحمل میبودند، اگر این بزرگساال

. کردند ار نمیخودي شاخ و برگ نداده و ده بار تکر هاند، با تفصیل و تحشی یا میپ شنیده
 ءهچنان که من هر بار مجبور میشوم، با چندي گرفتن دستم در زیر میز از اصـالح گوینـد  

 انـه  چـون فــرزندان خوردسـال   . حرف و رهنمـایی اش بـراه صــواب خـودداري ورزم    پر
بهیچوجه و در هیچ حالتی حق ندارند، افراد بزرگسال را ولو که چیزهـاي نادرسـت، غیـر    

 .هم بگویند، اصالح کنند واقعی و تخیلی را
سـت، کـه از تعقیـب    ا افـرادي  هکلیمان و یا یان میگویند، در بار  بیشترموضوعاتیکه  

گان دیگـر  شـد  پنهـان د، هر آنچه که مربـوط بـه   بخوبی میدانن آنها. شده اند پنهاننازیها 
کـه  مشقات و دشـواریهاي آنـانی را   دل ژرفاي  از شدید ما میباشد و ما هالقمیشود، مورد ع
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نعمت آزادي برخـوردار شـده   که تازه از رادر اختفأ بسر میبرند و یا شعف و سرور آنانی 
 .درك میکنیماند، 
 پدرم برایما همانند سرپایی هاي) غیر قانونی( مخفی شده گان و پنهان شده گان مسأله 

وي بخاري باید قرار میداشت، به یک موضوع عادي تبدیل شـده  در پهل که در گذشته حتماَ
نـت بـه   اماهیـه کـرده، پـول    هویت جعلی ت که اسناد "هالند آزاد"یی چوننهااسازم. است

مخفـی شـده    مذهب ترساییده نموده و جوانان آماگان داده، جا براي پنهان شدن مخفی شد
بـا  ي شرافتمند و صادقی اند، که انسانهاکار براي دیگران را فراهم میآورند، چه  هکه زمین

 !یگران را کمک نموده و نجات میدهندگی خویش دزند قبول خطر
ري آنان ما تا کنون با هرنـوع  دستگیگان ما اند، ببرکت کمک کنند آنها هبهترین نمون

این دشواریها بخیـر بگـذریم، در    هءدست وپنجه نرم کرده و امیدواریم، که از هم دشواري
نـه شـکوه    نهـا آما تا کنون هیچگاهی از زبان . بسرنوشت ما دچار خواهند شد آنهاغیرآن 

که در حقیقت شده  -شده ایم آنهایی و نه کنایه یی را در رابطه به اینکه ما باعث زحمت 
بار و سیاسـت و   کار و هه، با مردان در بارآمدهرروز هریک آنان به باال . نشنیده ایم -ایم

در مـورد کتـب و    فزرنـدان با خانمها در خصوص خرچ و خوراك در دوران جنگ و بـا  
خنـدان و شـاد از خـود نشـان      هآنان تا حد ممکن میکوشند، چهـر . ت میکنندجراید صحب

یآورند و براي خدمت بمـا همیشـه و   بگل و تحفه براي روزهاي جشن و سالگره ها داده، 
هر چنـد، ممکـن   ! این چیزیست که ما باید هرگز فراموش نکنیم. ده اندآمادر هر کجایی 

دلیري نشان  رضد آلمانیها از خود شهامت وجنگ ویا در مبارزه ب هعرص است، دیگران در
گان ما شجاعت و شهامت خویش را با ابراز مهر و محبـت نسـبت   دهند، ولی کمک کنند

 .به ما بیان میکنند
 حتی به واقعیـت هـم   آنهاهایی را که نمیشنویم، که بخش اعظم هما چه خبرها و آواز

میـان تـیم افـراد    ی فوتبال همسابق 79در خیلدرالندچنانچه کلیمان حکایه کرد که . میپیوندد
 . برگذار شده بودمرزي شده و پولیس  پنهان

زیادي از َ عدهدید توزیع گردیده است، چون کوپونهاي ارتزاقی ج 80شهر هیلورسومدر 
اکی رمواد خـو (تار در یافت کوپونهاي تازه اند نیز خواس آنهابسر میبرند و أ اختفمردم در 

 79 - Gelderland 
 80 - Hilversum 
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 ههمـ متصدیان امـور بـه    ،.)گولدن قابل دریافت اند 60برابر  فقط در برابر کوپون و یا در
موده و مراجعه ن معین زمانهايگان خبر داده اند، جهت دریافت مواد ارتزاقی در شد پنهان
 .ریافت نمایندد انهرا از میز جداگ آنها

 .نرسد) آلمانیها(که اینگونه نیرنگها بگوش موفها بهر ترتیب باید مواظب بود، 
 .ات انه

 
1944جنوري 30یکشنبه   

 !یت محبوبمگ
 
گرچه اکنون من این روز را مانند گذشـته چنـدان   . ما دوباره به روز یکشنبه رسیدیم 

 .از این روز چندان خوشم نمیآید همآن باخسته کن نمی یابم، ولی 
دیروز پس از آنکه چنـد  . من هنوز به گدام نرفته ام، شاید بزودي به این امر قادر شوم

ـ . سرزدمم به گدام رفتم، به تنهایی در تاریکی به پایین پدربار با   همن دیروز در باالترین پل
اکنـون مـن احسـاس    . آلمـانی در آسـمان بـودم    ههـاي زینه ایستاده و شاهد پروازهاي طیار

د شده و من میتوانم، در چنـین مـواردي از دیگـران کمـک     نمنیرومیکنم، اعتماد به نفسم 
 . شکر خداوند را بجا آوردمشده و دیروز به آسمان نگاه کرده ترسم دیگر ناپدید . نگیرم
من  مگرپدرم احساس مینماید، که من دگرگون شده ام، . میخواهم، تنها باشم اًمن جد 

 :فقط کلمات آتی ورد زبانم میباشند. نمیتوانم چیزي به او بگویم
 "!مرا آرام بگذارید، مرا تنها بگذارید"
  !ولی ناگذیر تنها بمانم عکس من نخواهم،اند، شاید روزي برکی مید 

 .فرانک انه
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1944فبروري  3پنجشنبه  
 ! میتی عزیزگ
متحدین و شکست آلمانیهـا   ههیجان مردم نسبت به حملشور و  با گذشت هر روز بر 

ایـن   ءهو اگر تو در اینجا میبودي، شاید از یـک جهـت ماننـد مـن از همـ      میشود؛افزوده 
یاد و شور و شعف مـا  ولی از سوي دیگر شاید به این همه داد و فرگیها متأثر میشدي، آماد

 . بیهوده مینمایندمیخندیدي، که 
 : پر بوده و با مقاالت شان چون) متحدین( هامه ها از اخبار تهاجم و حملروزن ههم 
به هالند وارد شوند، حکام آلمـانی حـد اکثـر تـالش خواهنـد       اگر انگلیسها احتماالَ"

سیل را در اینجـا جـاري خواهنـد     ین کشور دفاع نمایند و اگر الزم باشد، حتینمود، تا از ا
پیوست این اخبار نقشه هایی از هالند چاپ شـده انـد،   . ساخته اند انهرا دیومردم  -".کرد

از آنجـایی کـه   . زیر آب خواهند شد، نشـانی گردیـده انـد    مناطقی که احتماالَ آنهاکه در 
 دام را دربـر خواهـد گرفـت، دفعتـاً    خشهاي زیادي از امسـتر مطابق این نقشه سیل مذکور ب
کار ه به ارتفاع یک متر زیر آب شوند، در آنحالت ما چ نهااپرسش بمیان میآید، اگر خیاب

 :دادند، چنانچه یبه این پرسش مشکل هرکس از هرسو پاسخهاي گوناگون. باید بکنیم
ت، بایـد مـا   سآنحالت غیر ممکن ااز آنجاییکه پیاده رفتن و یا با بایسکل رفتن در " - 

 ".از داخل آبهاي ایستاده و راکد برویم
غواصان رابـه تـن کـرده، تـا      پوشاكماهمه کاله و . و شنا بکنیم کوشیدهنه، باید " - 

که برایمان مقـدور اسـت، در زیـر آب شـنا میکنـیم، در چنـین حـالتی هـیچکس          آنجایی
 .نخواهد، دید که ما یهودي هستیم

من اکنون تصورش را میکنم و خانمها را در حال شـنا میبیـنم،   ! یندهایچرآه، چه "- 
و در آنحالـت  !) یکی از مـردان بـود   هالبته این گفت(موشها پاهایشان را دندان میگیرند که 

  "!میبینم، که کی بلندتر چیغ میزند
ـ   " -  یم، زیـرا گـدام   اگر سیلی بیاید، ما بهیچوجه قادر نخواهیم شد از منـزل فـرار کن

 ".زیر فشار آب فرو خواهد ریخت پایین حتماً هبقط
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در اینکـار  مـن در جـوانی ام   . هاي بلنـد راه خـواهم رفـت   "پا -چوب"من بر روي "
 81.داشتممهارت عالی 

زنـش را بـه پشـتش خواهـد      بـا اطمیـان  رد، او یان خیس احتیاجی به این کار نـدا " -
 .پا تشویشی ندارد -چوب از نگاه میپ بنابرآنگرفت؛ 
ییهاي مـا بـه   چه قرار است، بلی؟ این یاوه سـرا  یتی تو حاال دانستی، وضع ازگحال، بهر 

همچنان پرسش دوم که مربـوط بـه   . شوخی میمانند؛ ولی واقعیت طور دیگري خواهد بود
شهر امستردام از وجود باشـندگان   هدرصورت تخلی. آمددوم متحدین بود، نیز بمیان  هحمل

 ؟آن توسط آلمانیها چه باید کرد
 ".تغییر شکل یافته ترك خواهیم کرد هماهم شهر را با بهترین قیاف"- 
تنها کاري که میتوانیم بکنیم، آنست، که همینجا . آمدبهر حال به کوچه نباید، بر" - 
 ".مردم را به آلمان بفرستند، تا در آنجا بمیرند هآلمانیها قادر اند، که هم! بمانیم
ما خـواهیم کوشـید،   . اینجا امنترین جاست. اهیم ماندهمینجا خو بلی، البته، ما در" - 

وشـید، یـک   ما خـواهیم ک . کلیمان و خانواده اش را به اینجا بیآوریم، تا با ما زندگی کنند
. را پیدا کنیم، تا بتوانیم در روي کـف اتـاق بخـوابیم   ) پوشال(گونی از پرَخچه هاي چوب 

مـا عـالوه بـر    . یاورندخودرا به اینجا ب هبگذار میپ و کلیمان از همین حاال کمپل و مالف
بگـذار یـان   . لوبیاي موجـود مقـدار بیشـتري سـفارش خـواهیم داد     ) کیلو 30( شصت پوند

 کیلـو نخـود   5دود کیلو لوبیا و در حـ  30 حاال ما تقریباً. دیگر تهیه کند مقداري حبوبات
 ".قطی کنسرو سبزي ذخیره کرده ایم ما پنجاه برعالوه. داریم سبز

 ".در، بشمار که دیگر چه چیزهایی در ذخیره خویش داریمما" - 
قطی روغـن   3پودري، خشک کیلو شیر  10، قطی شیر 40قطی کنسرو ماهی،  10" - 
بوتـل   2مرتبان کنسرو توت زمینی،  2قطی کنسرو گوشت،  4قطی کنسرو مسکه،  4مایع، 

، )بلغور جو(جودرکیلو  5بوتل کنسرو بادنجان رومی،  20 ،توت جنگلی وشاه توتکنسرو 
 ".کیلو برنج و بس 4

81 -Primissima- 
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هـر   در اینجا مهمـان داشـته باشـیم و    نیست، اگرهم  بدآنقدرها موجود ما  هذخیر" -
البتـه ذغـال، هیـزم و    . هفته از ذخایر خویش استفاده کنیم، کار ما بدشواري خواهد کشید

 ".ما بقدر کافی موجود اند انهشمع اکنون در خ
مارا بـا خـود    کی بدوزیم، تا در صورت ضرورت پولهايبگذار، همه جیبهاي کوچ"-

 ".بگیریم
تیکه باید هنگام فرار انجام دهیم، ترتیب کنیم و از همین اماما یک فهرست از اقد" -
  ".ده داشته باشیمآماي خودرا )پشتیها -کوله( باید بکسها حاال

شـیروانی ایجـاد   اتـاق زیـر    پشت دیده بانی را در جلو و هاگر الزم باشد، ما دو نقط"-
 ".خواهیم کرد

راستی، ما با اینهمه ذخایر خوراکی چه کنـیم، اگـر مـا دسترسـی بـه گـاز و بـرق        " -
 " نداشته باشیم؟

مـا  . بجوشانیم سپسه و آب را فلتر کرد. بپزیم آنصورت ما باید باالي بخاري غذادر" -
ـ  آنهای را شسته و آب را در ی ي بزرگ شیشهنهااباید مرتب بـرعالوه میشـود،    .یمذخیره کن

 ".مایعات و تشتهاي بزرگ ذخیره نماییمه آبرا در ظروف تصفی
کچالوي زمستانی را در اتاق مصالح غذایی ذخیره  82عالوه بر این ما یک و نیم موند"-

  ".کرده ایم
را من روزهاي متوالی میشنوم، همـه گـی فقـط از تهـاجم متحـدین دم       نهااچنین داست 

رنج گرسنه گی، مرگ، بمباردمـان،  : ما عبارتند از هرد مشاجرموضوعات اصلی مو. میزنند
گازهـاي کشـنده وغیـره    ه اطفاي آتش، کیسه هاي خواب، مدارك یهودیت، نابودي بوسیل

 .هیچیک از این گفتگوها خوشایند نمیباشندکه . وغیره
که بـا گفتـه هایشـان وحشـت مـی      را یک نمونه خوب از صحبتهاي این آقایان با یان 

 : اینست آفرینند،
باشـندگان را بـا    هما درهراسیم، که اگر آلمانیها عقب نشینی کننـد، همـ  " :گاهپنهان -
 ".دنبربخود 

 بیش از صد کیلو -82
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 ".اختیار ندارندبه این اندازه قطار در  آنهااین غیر ممکن است، " :یان -
کوپـه دار  هـاي  مـردم را سـوار قطار   آنهـا کنیـد، کـه   قطار، شما فکر می": گاهپنهان -

   .  هیچگاه خواهند، کرد؟ نه،
بـا قـدمهایی ماننـد گامهـاي     ". ما مجبور خواهیم بود، با پاهـاي خـود حرکـت کنـیم    

 ).اضافه میکند مثل همیشه دوسل( -83"حواریون
چه نفعـی   آنها. یدا شما نسبت به همه چیز بدبینبه این باور ندارم،  من اصالً" :یان - 

 "ساکنان شهر را با خود ببرند؟ هاز این میبرند، که هم
 ".باور ندارم آنهاهرچه بگویید، مگر من به شما ": دوسل -
د، خطـر را درك  نمیخواهـ زمـانی  ریخ همیشه تکرار میشود، انسـان تا تا": هگاپنهان -

 ".نشود سردچاربا آن کند؛ که شخصاَ 
اینها همه فرضیه هاي . شما نمیخواهید، جوانب مثبت واقعیت را درك نمایید" :یان - 

 ".شما اند
در اینجـا و   سـپس ها بودیم، نخست در آلمـان و  ما که شاهد همه چیز  " :گاهپنهان - 

 "ببینیم در روسیه چه واقع خواهد شد؟
یان را کنار بگذارید، من باین باورم، که هـیچکس نمیدانـد،   موسای مسألهشما " :یان -

ت هماننـد آلمانیهـا بـراي تبلیغـا     انگلیسها و روسها مطمئنـاً . یگذرددر داخل روسیه چه م
 ".اغراق آمیز بیان میکنند هخودشان مطالب رابگون

 . رادیوي انگلیس همیشه حقیقت قضایا را بیان میکند. نه، غیر ممکن است":اهپنهانگ -
 صد مبالغه باشـند، بهـر صـورت واقیتهـا خیلـی      دراخبار پخش شده ده  اگر احیاناًحتی
 . ناگوار اند

در پولنـد و روسـیه بـدون محاکمـه      شما که نمیتوانید، این حقیقـت را رد کنیـد، کـه   
 ".گاز وغیره بقتل میرسانند هملیونها نفر غیر نظامی را بوسیل

 83 -Per pedes apostolorum. 
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من خیلی آرامـم و اهمیتـی بـه    . اضافه از این اعصابت را با قصه هاي ما خسته نمیسازم
من اکنون به حالتی رسیده ام، که مـردن و زنـده مانـدن بـرایم     . اینهمه شور وغوغا نمیدهم

ادامه خواهـد داد و مـن نمیتـوانم در     که بدون من نیز به حرکتش زمین هکر. دتفاوتی ندار
اینست، کـه خـوب بیـاموزم و     ام هوظیف مگر! هرچه بادا باد. برابر حوادث مقاومت کنم

 . چیز به نیکویی پایان خواهد یافت آرزو نمایم، که همه
 .ات انه

1944فبروري 8سه شنبه   
 !یتی عزیزگ
 
یـک لحظـه بـه آرامـش     مـن در  . است، نمیتوانم، برایت بیان کـنم اینکه حالم چطور  

در اینجـا مـدت   . میشـوم  ادمانیدیگر آرزومند سـرور و شـ   دمتمایل پیدا کرده و در یک 
 .دل نخندیده ایم هزیادیست، که از ت

این را شاید در مکتـب  البته تو . دچار شده بودم "بدون دلیل هخند"امروز صبح من به 
 .مارگو مانند دخترکان خوردسال قهقه میزدیممن و  .دیده باشی

میخواسـت،   و مارگو کمپل را بدورش پیچانده. دیروز شام بازهم با مادرم دعوا کردم 
از جایش پریده و به دقت به دیدن کمپل شـروع کـرد؛ بـاآلخره او یـک      بخوابد، که دفعتاً

پدرم از عدم دقـت  . بوداین کار مادرم بود، چون وي کمپل را پینه زده ! سوزن را پیدا کرد
مـادرم از تشـناب بیـرون شـده و مـن      . مادرم عصبانی شده و سرش را به کرات شور میداد

 :گفتم) به آلمانی(شوخی برایش به 
 "84!یک مادر ظالم هستی تو واقعاً"- 
 انـه مغرور هچهر وي دفعتاً مگر. ا و من از سوزن برایش قصه کردمالبته او پرسید، چر 

 :ب بمن گفتبخود گرفته و خطا

84- Rabenmutter مترجم.( مادر مستبد بزبان آلمانی( 
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ـ  . تو باید نخست بخاطر بی نظمی و عدم دقت از خودت شروع کنی"- زي وقتی تـو چی
این بکسک اصالح ناخن را ببین، بـازهم تـو   . سوزن میگیرد تمامارا میدوزي روي اتاق را 

 "!فراموش کرده اي آنرا سر جایش بگذاري
حبت ما شـد، چـون   مارگو داخل صو دفعتاَ . بکسک استفاده نکرده اممن گفتم که از  

 .این تقصیر او بود
و عـدم دقـتم ادامـه داد، تـا     بی نظمی  هدیگر نیز به سخنانش در بار همادرم چند لحظ 

 :گفته هایش را چنین رد کردم بنابرآنصله ام سر رفت، حواینکه 
و بـرعالوه همیشـه هـر    ! در واقعیت درمورد بیتـوجهی خـودت مـن آغـاز نکـردم     "-

 !"زند، مقصر من شناخته میشوماشتباهی که از هر کس سر 
مادرم سکوت کرده و من مجبور بودم، پس از چند دقیقه او را بـا آرزوي شـب بخیـر    

 . ببوسم
 .این حادثه شاید زیاد با اهمیت نباشد، ولی من خیلی از آن عصبانی ام 
 مشوش میباشم سپري میکـنم، چـون  ه من اکنون دورانی را که اکثراً چنین مینماید، ک 

بخودي خود، از هر موضوعی متـأثر شـده و حتـی بـه ازدواج پـدر و مـادرم        هایماندیشه 
است، کـه  ) دلخواه(ردند، که این یک ازدواج ایدیال بمن همیشه اذعان میک. کشانیده شدند

افروخته فاصله داشته و از همـآهنگی کامـل برخـوردار اسـت،     هاي بردعواها و چهره  از
 . وغیره وغیره

فکر . دازي میکنمزهایی را میدانم و آنچه را که نمیدانم، خیالپرپدرم چی همن از گذشت
مـن  . با مادرم بخاطري ازدواج کرده، کـه اورا همسـري مناسـبش میدانسـت    میکنم، پدرم 

مادرم را تحسین میکنم، که در این موقفش، بدرستی عمل نموده، هیچگاهی دعوا نکـرده و  
سـاده یـی    میـورزد، کـار   عشـق  چون براي زنـی کـه  . ت هم حسادت نورزیده استهیچوق

پدرم مادرم را از این نگـاه نیـز   . بداند، در قلب شوهرش جاي نخستین را نداردکه نیست، 
پس چـرا او بایـد در   . کرکتر او و برخوردش را نسبت به خود پسندیده بودو تقدیر نموده 

شـته  جستجوي زنی دیگر میبود؟ از طرفی دوره ایدیالهایش سپري شده و جوانی اش بـه گذ 
بایـد   مگـر . عدم خصومت و اختالف نظر بود؟ این ازدواج چه هبهر حال نتیج. پیوسته بود

مادرم را احترام نمـوده و   پدرم. وجود ندارد هیچگاهیشان کرد، که ازدواج ایدیال خاطرن
پـدرم  . نه به شکلی که من تصورش را در یک زناشویی میکـنم  مگرا دوست میدارد؛ ر او
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حساس بوده ولی میکوشد، سکوت اختیـار   ، اکثراًه است، قبول داشتهرا همانگونه ک مادرم
 .نماید، چون میداند، که مادرم قربانی سرنوشت دشواري میباشد

کارها، در مورد مسـایل مختلـف، افـراد دیگـر و غیـره       هپدرم خیلی به ندرت در بار 
 . جانبدار است شتربیه گر، انتقادجو و مبالغ مطالب نظر مادرم را میپرسد، چون میداند، او

پدرم عاشق او نیست، او ویرا همانند ما میبوسـد، ولـی هیچگـاه اورا همچـون نمونـه      
او به مادرم با محبت نه، بلکـه بـا   . عاجز است کار بدیگران نشان نمیدهد، چون او از این

اورا وخیمتر کـرده و  ) دشوار( شاید قربانی بودن مادرم سرنوشت. استهزأ و تمسخر مینگرد
واضح است و آن اینکه این  مسألهیک  مگرردش را نسبت به محیط خشنتر ساخته، برخو

قربانی دادن مادرم را بیشتر از محبت دور سـاخته، قابلیـت تحسـین او را زائـل سـاخته و      
هیچگـاهی از وي تقاضـاي    اهد دانست، که مادرم گرچـه ظـاهراً  باآلخره روزي پدرم خو

مـادرم  . هسته آهسته بسوي نابودي پـیش میـرود  آمحبت کامل را نه نموده، مگر از درون 
هرکسی در دنیا دوست دارد، ولی مشکل دراین است، که این محبت همیشـه   اورا بیشتر از

 .بی پاسخ میماند
 پدرم را؟ نباید، با مادرم همدردي داشته باشم؟ اورا نباید کمک کنم؟ و آیا من حقیقتاً 

مـن ایـن را   . را در پیشـم تصـور میکـنم   نه، من نمیتوانم، من هر بار یک مـادر دیگـر   
هیچگاهی چیـزي  ) مادرم(پس چطور او را دوست داشته باشم؟ چون او. نمیتوانم انجام دهم

مـا چـه   . خودش برایم نگفته و من هیچگاهی در این مورد از او چیزي نپرسیده ام هدر بار
محبت بـه چشـمان   یکدیگر میدانیم؟ من نمیتوانم با او گپ زده و با  پندارهايچیزي را از 

 کـاش او یـک چیـز حـداقل را از یـک مـادر      ! سردش نگاه کنم، مـن نمیتـوانم، نمیتـوانم   
 حوصله و یـا چیـزي دیگـر میداشـت، در آنصـورت مـن      احساس چون مهربانی، دوستی، با

مگـر دوسـت داشـتن چنـین موجـود بـی       . میکوشیدم با وي همیشه و مدام نزدیـک باشـم  
هر روز بیشتر از پـیش دشـوار   با گذشت  ر میگیرد،کسی که دیگران را به تمسخساس، اح

 .میشود
 .ات انه
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1944فبروري  12شنبه   
 !یتی عزیزگ
 

، شـیدایم میـوزد و مـن    گـوارا یـک بـاد    ،تابیست، آسمان رنگ الجـوردي دارد هوا آف
گریسـتن  ... میـل زیـادي بـه   مـن  . و تنها بودندوستان  با زدن شیداي گپ... یزهر چ شیفتهء

میشود و اگر بگریم، احساس آرامش میکنم، پاره که قلبم از شدت درد  حس میکنم،! دارم
من بیقرار بوده و در یک جا آرام نمیگیرم، از یـک اتـاق بـه    . گرچه اشکم جاري نمیشود

اتاق دیگر رفته، نزدیک کلکین بسته میروم و از الي پنجره ها هواي تازه را تنفس میکنم، 
آنچـه را   بـرایم باآلخره " :فریاد میزندم، که گوییا در حالیکه صداي ضربان قلبم را میشنو

  "!که میخواهم بده
را اسـتوار   من باید خـود . ر و بیداري طبیعت را با تن و روانم حس میکنمن بهاآمدمن 

نمیدانم چه میخـواهم،  . میباشم چنگهدارم، تا مانند همیشه و عادي بنمایم، ولی من بکلی گی
 ...بی اندازه شیفته شیدایم وانم، که نمیتوانم چیزي بنویسم و فقط مید

 .ات انه
  1944فبروري  14ه دوشنب

  
 : از جمله اینکه. ها در زندگی ام دگرگون شده استاز روز شنبه تا کنون بسیاري چیز

فقـط در   ... ، مگـر، )مایل و آرزومنـدم  همچنانکنون نیز و ا(بودم چیزي شتاق م آنگاه
 .مکمک شد چیزیک قسمت جزئی و بسیار نا

، کـه پتـر   )زیادگرمی بگویم با شور و انهواگر صادق(روز یکشنبه، متوجه شدم اد مداب
البته نه بطور معمولی، نمیدانم چطور برایت توضیح دهم، ولی . وقت مرا زیر نظر دارد همه

در طـول  . من ناگهان احساس کردم، که چنان که من فکر میکردم، او عاشق مارگو نیسـت 
ي نیز نگاه میکـرد و در  ا اگر من بطرفش میدیدم، ورنگاه نکنم، زی روز کوشیدم، که به او

یار نـدرت بـرایم   بلی درآن لحظه بمن یک حس دلپذیري دست میداد، که به بس -آن لحظه
 .پیش میآید



 
 پنهانگاه  \200

موزیکهـاي  "هء یم بدور رادیو نشسته و به برناممن و پباستثناي همه شام روز یکشنبه 
مـوج   دوسل بدون در نظر داشـت حاضـرین  . یدادندگوش م "جاویدان آهنگـسازان آلمانی

پتر  هنیم ساعت حوصل پس از تقریباً. خیلی ناراحت شدندپتر و دیگران . رادیو را تغییر داد
زبـان  ب تکبـر پـر از   هدوسـل بـا چهـر   . سر رفته، از او خواهش کرد، دست از رادیو بردارد

 انهعصبانی شده و حرفی گسـتاخ پتر  "!بلی، همانطور خواهم کرد": آلمانی بکنایه پاسخ داد
برایش گفت؛ آقاي فان دان جانب پسرش را گرفت و در نتیجه دوسل مجبـور شـد، عقـب    

 .رویداد هءاین بود هم. نشینی کند
قضیه را جدي تلقـی   پتر ظاهراً مگرچندان مهم نبود،  البته که این برخورد در واقعیت

مشغول پالیدن کتابهاي کهنه ام بودم،  انهچونکه امروز صبح وقتی من در باالخ. نموده است
نداشتم و پتر کـه متوجـه شـده     آگاهی من از این مشاجره. او این را برایم خاطر نشان کرد

 .این واقعه را برایم بازگو کرد گرمیم، با دقیق وخوبه بود، من یک شنوند
 میـدانم،  پـیش خاموشـم، چـرا کـه از    مـن   عمومـاً ": او گفته و ادامه داد -".ببین" - 

م سرخ میشود و آن کلماتی را که بایـد  رنگ. من میلرزم. انم بیان کنمخواسته هایم را نمیتو
د، من میخواستم چیزي دیگر بگویم، ینطور شدیروز هم همـ. نمیتوانم بخاطر بیاورم بگویم،

 پایـان که شروع کردم، خاطر نشان سازم، ولی سراسیمه شـدم و ایـن کـار     غیر ازآن چیزي
از آن باید خـودداري  حتماً باید  اکنون ته یک عادت بد داشتم، کهگذش من در. داشتبدي 
البتـه  . میشدم، با او نه با زبان بلکه با مشتهایم برخورد مینمـودم  اگر باالي کسـی قهر: کنم

تو . فق بود، بهمین دلیل من ترا تحسین میکنمؤه با این شیوه نمیتوان همیـشه ممن میدانم، ک
هایت را با کلمات بیان کنی، تو به مردم چیزي را که باید بگویی، حداقل میتوانی خواسته 

 ".میگویی و از بیان گفته هایت شرمسار نمیشوي
مـن در  ": به او پاسـخ داده و اضـافه کـردم   من  -"!نه، در اینمورد تو اشتباه میکنی" - 

م و بـر  ن میکـن ز آنکه در اصل میخواستم، بیاادیگري؛ غیر  هاکثر موارد، کلمات را به گون
 ".دراز گپ میزنم، که این کار خوبی نیست دور و و حرفی کردهعالوه من بسیار پر

ام تو تا هنگ ه بر اینداري کسی متوجه نمیشود، عالو شرم شاید، مگر این را که تو"- 
 ".ستیا گپ زدن سرخ نشده و همیشه منظم
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او متوجـه   م،سخنانش نشده، کوشیدمانع  مگرآخرش بخندم،  هبه جمل من میخواستم، 
باالي بالشها بکف اتاق نشسته، زانوهایم را با دستهایم احاطه  براینخوشحالی من نگردد؛ بنا

 .نموده و با دقت منتظر پایان گفته هایش شدم
ماننـد مـن دچـار     ست، که دقیقـاً اما کس دیگري نیز  انهخیلی مسرورم، که در خمن 

، بدون هراس از انتقاد دیگران، دوسل را بـا  البته پتر از اینکه توانسته بود. گی میشودافسرد
 -مهمونـد همنظـر و   بـا فـرد دیگـر   و من از اینکه . راضی بود کلمات تند سرجایش نشاند،

 .نیز خرسند بودم -خواهر خوانده هایم داشتمفقط با  پیشتر چیزیکه
 .ات انه

1944فبروري  15 شنبهسه   
 

در ایـن مـورد فقـط تقصـیر از      برخورد لفظی با دوسل عواقب جدي را در بر داشت و
ه و با افتخار به او گفت، که پتر همـان  آمدروز دوشنبه شام دوسل نزد مادرم . خودش بود

روز صبح از او پرسیده بود، که آیا شب خوب خوابیده و همچنان نسبت به آنچه که روز 
 دوسـل بـه او  . یکشنبه روي داده، پوزش خواسته و گفته که برخوردش عمدي نبوده اسـت 

مادرم این قصه را بمـن  . حل شده و دنیا باصطالح گل و گلزار است مسألهاطمینان داد، که 
گفت و من سخت متعجب شدم، که چگونه پتر که خیلی باالي دوسل قهر بود، توانسته به 

 .تن دهد کار پستیچنین 
من از پتر در این مورد، بیدرنگ خواستار معلومات شدم، ولی واضح شد، کـه دوسـل    
پتر نگـاه کـرده و یـک عکـس      هکاش امکانش بود و تو میتوانستی به چهر. غ میگویددرو

احساسات پتر در رابطه به این دروغ، عصبانیتش در مورد اینکه چـه  . جالب از وي بگیري
 .اش نمایان بود چهرهدر  ژرفو  بگونهء هویداباید کند، برافروخته گی و غیره وغیره 

ایـن  ولـی از قـرار معلـوم    . سل برخورد شـدیدي نمودنـد  شام آقاي فان دان و پتر با دو 
رارگرفته دوسل ق تداوي زیریش نهاابخاطر دندآنچنان جدي نبوده، چون پتر امروز رویداد 

 .ودب
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  1944فبروري  16چهارشنبه 
 

بعلت سردي هوا به اتـاق  . عادي ما تمام روز با همدیگر گپ نزدیم هباستثناي چند کلم
، کـه  آمدساعت دوازده ونیم پتر . مارگو بود زادروزاز سوي دیگر  م،زیر شیروانی نیز نرفت

 مگـر . تحفه هاي مارگو راببیند، ولی به گپ زدن آغاز نموده و بیشتر از معمول با من ماند
که من سال یکبار میخواهم به مـارگو خـدمت    از آنجایی. نس یاري کردشا چاشتاز  پس

مـن بـه اتاقـک پتـر رفـتم، او      . دنبال کچالو رفـتم پس از آن . ده کنمآماکنم، رفتم قهوه را 
 .کاغذهایش را از سر زینه برداشت، من از او پرسیدم، آیا دریچه را از عقبم ببندم ناگهان
هر وقت دوباره میرفتی، تک تک بزن تـا مـن آنـرا    ":گفته و اضافه کرد او -"بلی"-

 ".برایت باز کنم
دت ده دقیقـه در جسـتجوي کچالوهـاي    من از او سپاسگذاري نموده، به باال رفته و مـ 

سپس من کمی احساس سرما کردم، چنانچـه پشـتم را درد   . بزرگ بودم هکوچک از بشک
ه و آمـد مگـر او بـا مهربـانی    . البته من تک تک نزده و دریچه را خودم باز کردم. گرفت

 . دیگ را از دستم گرفت
 ".مپالیدم و پالیدم ولی فقط همینقدر کچالوي خورد پیدا کرد"- 
 "بزرگ را جستجو کردي؟ هآن بشک ءهآیا، تو هم"- 
 ".بلی، من همه را با دستم پالیدم"- 

در سر زینه ها ایستاده بودم و او همچنان دیگ را بدسـتش   وبه پایین رسیده  من دیگر
 .داشته وداخل آن را میدید

 "!آفرین" :و اضافه کرد-".کچالوهاي بدي نیستند"- 
رم بسویم نگریست، کـه مـن نیـز احسـاس گرمـی و      گاه گدر همان لحظه او با یک ن

من با دقت می توانستم، ببیـنم، آنچـه را او نمیتوانـد، بزبـانش آورد، توسـط      . نرمش نمودم
حتـی  . من او را بخوبی درك میکردم، و از او سخت سپاسگذار بـودم . نگاهش بیان میکند

 !خرسندي میکنمحاال نیز که من کلمات و نگاههایش را بیاد میآورم، احساس 
را  م، مادرم گفت، که براي غذاي شب مقدار بیشتري از این کچالوهاآمدوقتی به پایین 

به محض رسیدن نزد . گی نمودم، تا دوباره باال برومآمادمن با کمال میل ابراز . آورمبی باید
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و او در حالیکـه میـان دیـوار    . خواسـتم  پوزشپتر، من از اینکه باعث ناراحتی او شده ام، 
 .مرا بلند کرد، تا بزینه باال شوم نیروزینه ایستاده بود، از دستم گرفت و با تمام 

 .او گفت -".من نیز میآیم، من باید بباال بروم"- 
مگر من گفتم، الزم نیست، چون اینبار حتمی نیست که فقط کچالوهاي کوچـک را   

 .بیآورم
بر گشتم او دوبـاره دریچـه را   هنگام . پس از این او موافقت کرده و دستم را رها کرد

 :در نزدیک دروازه من از او پرسیدم. باز کرده و دیگ را از دستم گرفت
 "ستی؟اتو حاال مشغول چه کاري " - 
 .پاسخش بود -".فرانسوي" - 
م را شسته و در دستهای برآنابه کتابهایش نظري بیافگنم، بن من از او اجازه خواستم، تا 

 .شستمدیوان ن -مقابلش بسر تخت
ما به سرعت به موضوعات  گپپس از آنکه من کمی فرانسوي را برایش توضیح دادم، 

خواهد رفت و در آنجا در مناطق  85وي به اندونیزیا نهاااو گفت که پس. دیگر کشانده شد
بـازار   ه، در بارانهزندگی دشوارش در خ ازاو . زندگی خواهد کرد یسرسبز و شاداب طبیع
حقـارت   همن به او گفتم، که در وجودش عقـد . گفتبیکاره یی بوده، سیاه و اینکه او آدم 

ا و انگلیسـها حتمـاً   هفـت، کـه روسـ   او سخن را به موضع جنگ کشانیده و گ. داشته است
وي گفـت، اگـر او   . درمورد یهودها حرف زد سپس او. جنگید در برابرهم خواهند پسانها

مـن از  . برایش همه چیز بهتر میبـود  نهااهم پس میبود، هم اکنون در زمان جنگ و ترسایی
وي پاسخ منفـی   مگرخواهد شد،  عیسایی او در آیندهاو پرسـیدم، آیا این بمعنی آنست که، 

. یستاو کی موس ترساییاو گفت، که پس از جنگ هیچکس نخواهد دانست، که کی . داد

85 - Nederlandse Indië تحـت قیـادت    انـدونیزیا .. اندونیزیا قبالً مستعمرة هالند بوده و بنام هند شرقی و یا هند هالندي یاد میشد
درست دوروز پـس از تسـلیمی جاپـان ملیتاریسـت، اعـالم       1945اگست سال  17کشور احمد سوکارنو بتاریخ  آن شخصیت برجستۀ

 . استقالل کرد
 13نـیم قـرن بعـد بتـاریخ     . ایـن اسـتقالل را قبـول کـرد     1949دسامبر  هالند که آزادي اندونیزیا را نمی پذیرفت، پس از چها رسال در

اندونیزیا نظر به تعـداد نفوسـش بزرگتـرین    . را بنام روز استقالل اندونیزیا برسمیت شناخت 1945اگست 17 هالند رسماَ 2005اگست 
 کشور اسالمی روي زمین بوده و از جمله بنیانگذاران جنبش عدم انسالك 

کشـورهایی بـود کـه    همچنـان افغانسـتان یکـی از     .میباشد 1955در باندونگ در سال ) افریقا -کنفرانس همبستگی کشورهاي آسیا( 
 )مترجم(. بزودي استقالل اندونیزیا را برسمیت شناخته و با آن کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرد
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هنـوز   از این گفته ها قلبم جریحه دار شد، چون دانسـتم، در گفتـه هـایش ماننـد گذشـته     
 :پتر گفت. آثاري از عدم صداقت دیده میشود

 ".همیشه خلق برگزیده بوده و خواهند بود موساییان"-
 :من پاسخ دادم

 ".دندبوخوب برگزیده می حداقل یکبار و براي یک موضوعِ آنها، که امیدوارم"-
اینجـا مـا    پـدرم و اینکـه در   هموضوعات مختلف، منجملـه دربـار   هما همچنان دربار 
 . کردیم و مطالب دیگر که اکنون بیادم نیست، گپ زدیم پیدا انسانهات بیشتر از شناخ
 .آمدمی رفتم، چون بپ نزد ما پانزدهمن بساعت پنج و  
گان سـینما کـه   عکسـهاي سـتار   هما در بـار . شام همانروز بازهم پتر حرف خوبی زد 

آویـزان انـد،    اینک بـیش از یـک ونـیم سـال در اتـاقش      بودم و بخشیدهزمانی من برایش 
او از این عکسها توصیف زیاد کرد و من برایش عکسهاي ستارگان دیگر را . صحبت کردیم
 .پیشنهاد کردم

فکر میکنم، همینقدر کافی باشد، مـن هـر روز بـه     " :کرداو گفته و اضافه  -"!نه"- 
او چـرا  اینکه ". اکنون برفقایم تبدیل شده اند یاین عکسها نظرمی افگنم و اینها به گونه ی

را همیشه در بغلش فشـار میدهـد، اکنـون مـن درك میکـنم، او       "موشی"ما  هاینقدر گرب
 .مانند من به مهربانی و نوازش ضرورت دارد

 :من بیاد دارم، که او همچنان گفت 
که حـالم خـوب نمیباشـد، بـیش از حـد محتـاط         گاهینه، من ترسی ندارم، ولی " -

 ".را رفع نمایم کمبودا حدودي این اکنون من توانسته ام ت میباشم، مگر
او همیشـه فکر میکنـد، کـه وي    مثالَ. تحقارت پتر فوق العاده جدیس هولی این عقد 
اگر من در دروس فرانسـوي او را کمـک کـنم، او هـزار بـار      . یما و ماها همه عاقل کودن
بـس اسـت، تـو بـرعکس در     ": روزي برایش خـواهم گفـت   حتماً من. ذاري میکندگسپاس
 "!لیسی و جغرافیه بسیار خوب هستیانگ

 .فرانک انه
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1944فبروري  17پنجشنبه   
 !یتی عزیزگ
ا بـرایش  ر نهااداســت  رخـی در باال بودم؛ من به خانم وعده داده بودم، که ب امروز صبح 

سپس من چنـد  . آمدآغاز کردم، که فوق العاده خوشش  "اي ایوایرو"من از کتاب . بخوانم
 . قهقه وي شد هندم، که باعث خندگاه را خواهاهپنصفحه از یادداشتهاي 

واز من خواهش کـرد،  ) آن میباشد بخشمقصدم ازآخرین (نیز گوش داد  بگونه ییپتر 
را  فتم چانس خـود من تصمیم گر. میتوانم، نزدش رفته و بازهم برایش چیزي را بخوانم اگر

 هیدي و هـانس را در بـار  را گرفته و اجازه دادم بحث ک یادوارههایم برآنآزمایش کنم، بنا
در  من درست بیاد ندارم، آیا این نوشته باالیش تاَثیر نمـود یـا نـه، ولـی او    . خدواند بخواند

جنبه هاي مثبت و یا منفی نوشته چیزي نگفته، فقط در مورد محتواي آن ابـراز نظـر    هبار
ـ   . کرد، که کلمات او را فراموش کرده ام ن کـار آن  من به او توضیح دادم، کـه هـدفم از ای

 موضـوعات دیگـر   هنوشته هاي طنزگونه، همچنان بلدم در بار هبود، که نشان دهم، برعالو
در آینـده چـه خواهـد    ببینم، که او . او سرش را شور داده و از اتاق خارج شد. نیز بنویسم

 .گفت
 . فرانکت انه

1944 فبروري 18جمعه   
 !تی محبوبمگی
حالیا زندگی ام بهتر از . را ببینم "او"یز است م یک چمرادباریکه به باال میروم،  هر 

 .بمن حس گوارایی میبخشدگذشته شده است، چون اکنون هدفی در زندگی دارم، که 
با من است و من نباید از رقیبـان   انهمورد عالقه ام نیز همیشه در خ) شخص(موضوع  

من ایـن   مگرندارد، تو نباید فکر کنی من عاشقم، نه این حقیقت . بهراسم) بجز از مارگـو(
قـت  است، که هم رفا رشددر حال میان من و پتر چیزي فوق العاده  احــساس را دارم، که

من از هر فرصتی استفاده میکنم، تا نزدش بروم؛ در گذشته او . و هم اعتماد را در خود دارد
میزنـد،   نمیدانست، با من چگونه برخورد نماید، ولی اکنون برعکس او بدون وقفـه سـخن  

مـادرم  . اتاقش بیرون میگذارم، گپش تمـام نمیشــود   همن پایم را از درواز زمانیکهحتی تا 
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او همیشه میگوید، که من مزاحم پتر میشوم و بایـد اورا  . خوش ندارد، که من به باالبروم
 میکنم؟  آیا او نمیداند، که من همه چیز را حس. آرام بگذارم
اگـر مـن   . بمن نگاه میکند بدگمانیبا  )مادرم( که من به اتاقک پتر میروم، او هرباري

من فکر میکنم، بتدریج تنفرم نسبت به مـادرم  . از باال به پایین بیایم، او میپرسد، کجا بودم
 .تر شده میرودبیش

 .فرانکت. ام انه
  1944فبروري  19شنبه 

 !یتی محبوبمگ
بـه آرامـی    صـبح  .مطالـب اسـت   ءهباز روز شنبه رسید و این بخودي خود بیانگر همـ 

 .بدل کردم فقط چند کلمه رد و "او"یک ساعت در باال بودم، ولی با  حدودمن . گذشت
یا خوابیدن بودند، یـک کمپـل    بساعت دو ونیم که همه گی در باال مشغول خواندن و

هنـوز مـدتی سـپري    . م، تا در عقب میز به خواندن ویا نوشـتن بپـردازم  آمدرا گرفته پایین 
اشکهایم مانند سـیل  . ا باالي دستهایم گذاشته و به گریستن آغاز کردمنشده بود، که سرم ر

 . دل آسا میکردو مرا  آمدمی "او"آه، کاش . جاري بوده و خودرا بدبخت احساس میکردم
 -بساعت پنج عصر میخواستم، بدنبال کچـالو بـروم   . بساعت چهار دوباره به باال رفتم 

زدن به موهایم بـودم،   انههنوز در حمام مشغول ش مگر. به امید اینکه او را مالقات نمایم
 .که او رفت تا با موفی بازي کند

 مگـر باال رفتم، بکتابم را گرفته  تم به خانم کمک کنم، به اینمنظورسمیخواپس از آن 
ـ     ب برآناشکهایم جاري شدند، بنا ناگهان  هسرعت بـه تشـناب رفتـه و در راه توانسـتم، آیین

نچه که الزم بـود نشسـتم، چـون    آدر آنجا بروي کمود بیشتر از  .جیبی ام را با خود بگیرم
 .میکردمنموده و لکه هاي اشکم را از روي پیشبندم پاك  باید لباسهایم را تمیز

. اینگونه من هیچگاهی به قلب پتـر راه نمـی یـابم   : من در آنحالت چنین فکر میکردم 
ضرورتی بـه یـک دوسـت     اصالً میآید، یا نه و یا شاید اوخـدا میداند، که از من خوشش 

مـن بایـد ایـن     .کندمیم طور سطحی بمن فکر نهآگاهگاهی او فقط  یداشـ. منشین نداردوه
میتوانستم، سرم را به آه، کاش . ادامه دهم ست و بدون پترکوره راه را به تنهایی و بدون دو
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نطـور بـه   شاید او به همه کـس همی ! تنهایی وحشتزایم را فراموش کنماش گذاشته و  انهش
 . مهربانی نظر میکند و من تصور میکنم، که مرا میپسندد

بهرحـال   مگـر ... دلـم گـوش میـدادي    گـپ آه پتر، کاش اکنون تو مرا میدیدي و یا به 
 .از توان من باالتر خواهد بود ات هشنیدن حقیقت تلخ دربار

ز دسـت  مگر پسانتر با وجود آنکه اشکهایم جاري بودند، من دوبـاره امیـد وانتظـار ا    
 .را بازیافتم امداده 

 فرانک ات. انه م
  1944فبروري  20یکشنبه 

 
اه مـا بـروز   گـ پنهاههاي دیگر در طول هفته صـورت میگیـرد، در    انهچیزیکه در خ

ـ   در حالیکه مردم عادي . یکشنبه انجام میشود ر آفتـاب  لباسهاي خوب بـتن داشـته و در زی
روبیدن، جاروب کردن و شستن  سرگرم و گردش مشغول اند، ما در اینجا به سیردرخشان 

 .مای
کسانیکه خواهان خواب بیشتر در ایـن روز انـد، دوسـل     هعالق باوجود .ساعت هشت

پس از آن و به پایین سر زده،  سپسنخست به اتاق حمام رفته،  او. بساعت هشت برمیخیزد
 .میپردازددوباره به حمام رفته و یک ساعت تمام به شستن تنش  پسه و آمدباز به باال 

. ، پرده ها کشیده و فان دان به اتـاق حمـام میـرود   شده روشنبخاریها . ساعت نه و نیم
یکی از تجارب دشوار روزهاي یکشنبه برایم آنست، که هنگام دعا و نیایش دوسل باید در 

شاید این امر براي دیگران عجیب بنماید، اگر مـرا  . بسترم مانده و فقط به پشتش نگاه کنم
، او دسـتخوش  نـه . د، کـه شـاهد دعاهـاي دوسـل میباشـم     ه ببیننآمدنی از حدقه بربا چشما

گـاهی بـاالي پاشـنه    ! تمـام ه رید، ولی پانزده دقیقه، بلی پانزده دقیقاحساسات نشده و نمیگ
وي بـدون وقفـه بـه اینسـو و آنسـو      . هایش و گاهی باالي پنجه هایش ایسـتاده و میجنبـد  

 .نم، سرم به چرخش میافتدببی بسویشحرکت مینماید و اگر من 
اشپالق میزنند واین به معنـی آنسـت، کـه در اتـاق حمـام       نهاافان د .ساعت ده وپانزده

سپس همه چیز . ما با چهره هاي خواب آلود سر از بالش باال میکند خانوادهء. کسی نیست
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مـادرم را در لباسشـویی کمـک     من و مـارگو بـه نوبـت   . بسرعت و تندي صورت میگیرد
 . بسر کنیم شالدر پایین هوا بسیار سرد است، چنان که ما باید پتلون پوشیده و  .میکنیم

ـ   . داخل میشود پدرم به اتاق حمام در این میان اره توسـط  ولی آنجا بسـاعت یـازده دوب
 .اشغال شده و به اینترتیب همه گی پاك وتمیز میشویم) یا من(مارگو
نمیتوانم چیزي ابراز کنم، چـون بـی    در اینمورد من. انهغذاي صبح .ساعت یازده ونیم 

 .م در این باره خیلی زیاد میگویمهآن
 پـدرم در . بکارهـاي خـود مشـغول میشـوند    همـه   انههل خا .ساعت دوازده و پانزده 

حالیکه لباس کار بتن دارد زانو زده وبا یک برس زبر و سخت مشغول پاك کـردن کـف   
دوسل در حالیکه مانند همیشـه  . است اتاق میباشد، چنان که اتاق پر از گرد و خاك شده

جمعـآوري و تنظـیم رختهـاي    را زمزمه میکند، مشغول  86نیکی از آهنگهاي ویلونی بتهوف
صـداي خـش خـش پاهـاي      اتاق زیر شیروانیاز ). البته نه آنطوریکه الزم است(خوابست 

 . مادرم در حالیکه سرگرم آویزان کردن لباسهاست، بگوش میرسد
) بهمراهی پتر و موشی اکثراً(شاپویش را به سر میگذارد الیکه کاله آقاي فان دان درح

پایین براه میافتد، در اینحال خانم فان دان که پیشبندي را بـاالي جاکـت سـیاه     هبسوي طبق
با شال سرخرنگ پشـمی ضـخیم سـرش را     در حالیکه کلوش بپا داشته و پشمی بتن کرده،

با شوراندن کله اش همانند دوبیهـاي اصـیل بـه     بسته لباسهاي چرکین را در زیر بغل زده و
و  آغاز کرده و اتاقها را جمـع  فهامن و مارگو به شستن ظر. عزم شستن پوشاکها براه میافتد

  .میکنیم جور
1944 فبروري 23چهارشنبه   

 !دلبندمیتی گ
کار نوشتن . حالمب شده و من احساس میکنم بسیار سرهوا بسیار خوباینسو از دیروز  
هرصبح بـه   من تقریباً. هم پیش میرود خوبی گونهمه چیز برایم بیشتر ارزش داشته و باز ه

پگاه امروز که مـن راهـی آنجـا    . اتاقک زیر شیروانی میروم تا هواي تازه را استنشاق کنم

86- Beethoven, Ludwig 1770لیودویگ متولد ) بتهووِن( بتهوفن  کمپوزیتور مشهور موسیقی کالسیک آلمان . م 1827متوفی
هارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم تا کنون از مقام بلندي در جهان موزیک است، که ساخته هاي هنري اش چون سمفونی هاي چ

 )مترجم. ( بتهوفن در آهنگهایش توجه بیشتر به رومانتیک مبذول داشته است. برخوردار اند
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اتاقش بود؛ اوبزودي کارش را تمام کرده و در حالیکه من در جاي  تنظیمبودم، پتر مشغول 
ـ ما هـردو بـه آسـمان    . آمدزدم ن اتاق نشسته بودم او نیز دوستداشتنی ام برکف ی رنـگ  آب

، هویدا بـود آب درخشان ایشان قطرات ه خیره شده، به بلوطهاي برهنه که از نوك شاخه
ـ       به مرغهاي بحري و ی پرندگان دیگري که در حال پرواز بـوده و رنـگ شـان بـه نقـره ی

، کـه دیگـر یـاراي سـخن گفـتن را      ثیر قرارگرفته بودیممیماند، نگریسته و چنان تحت تأ
مـا  . پتر سرش را به یک ستون ضخیم تکیه داده، ایستاده بود و مـن نشسـته بـودم   . نداشتیم

به بیرون نظر افگنده و احساس میکردیم که سکوت ما در این  ،هواي آزاد را تنفـس کرده
زمانیکـه   ما مدت زیادي به بیرون نگریستیم، ولی. داردرا زدن  گپحالت ارزش بیشتر از 

او . هیزم میرفت، من درك کردم، که او براستی یک جوان شایسته است هاو باید براي تهی
در تمام مدت یک ربع ساعتی کـه او  . ومن بدنبالش رفتم اتاق زیرشیروانی باال شده هبه زین

. من در پهلویش ایستاده و به او مینگریستم. مشغول شکستن هیزم بود، ما بازهم گپ نزدیم
میکوشید، نشان دهد، که نیرومند است و میتواند، بسـیار خـوب چوبهـا را    نیرو تمام  او با

 -ترداممن همزمان از کلکین به بیرون نظر افگنده و از آنجا بخش اعظم امسـ مگر. بشکند
 . را میدیدم -ود،نببامهاي زیاد بوده و افق طوالنی آبی رنگ که انتهاي آن پیدا  شاملکه 

کـه زنـدگی مقـدورم بـوده، آفتـاب      " -مـن فکـر میکـردم    "اشدیکه چنین بتا زمان"
 ".درخشیده و آسمان صاف و بدون ابر باشد، من نباید غمگین باشم

بخت است، باید به بیرون از شـهر کـه بجـز از    نگونتنها و  ،کسیکه میترسدبگذار هر
در  چـون فقـط  . دیگر موجود نیست، برود خداوند کسی و چیزي ،ان، طبیعتخودش، آسم

انسان درك میکند، که همه چیز طوریست، که باید باشد و خداونـد   ورت و در آنجاآنص
 .را میخواهد انسانهادر این طبیعت ساده و زیبا خوشبختی 

همیشه خواهد بود، من مطمئنم، که در هرصـورت   همتا زمانیکه چنین است و چنین 
ارم، که در هـر مصـیبتی   سخ دراه َمن عقید. و تسکینی خواهد بود هر غم و بدبختی را پایان

 . طبیعت از ما دستگیري خواهد کرد
کـه   یکی میداند، شاید بزودي من قادر شوم، این احساس ژرف پر از مسرتم را با کس 

 .همانند من فکر میکند، در میان بگذارم
 .ات انه
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ـ   زمـان مـا، مـن و تـو از     :براي پتر پندارهایم .یادآوري ینسـو در اینجـا از   ه امدیـدي ب
مـا  مسائل نیست، چون ظـاهراً   نماي بیرونیا در اینج البته هدفم. ي زیادي محرومیمچیزها

هواي تـازه  به آزادي و  من همانند تو. ست م ماهیت قضایارادنه، م. دراینجا هر چیز داریم
نچه که الزم اسـت، بمـا   م، که جبران این کمبود بیشتر از آضرورت دارم، مگر فکر میکن

مـن از پنجـره بـه     امروز وقتی صبح. فم جبران معنوي و درونیستالبته هد. اعطا شده است
با خداوند و طبیعت تمـاس داشـتم، خوشـبخت     نگاه میکردم و در حقیقت مستقیماًبیرون 

، خوشـبختی ناشـی   پتر، تا وقتی این خوشبختی درونی .نه چیزي دیگر ،بودم؛ بلی خوشبخت
بتوانـد، آنـرا در وجـودش داشـته      از طبیعت و سالمتی وغیره وغیره موجود بوده و انسـان 

 . باشد؛ خوشبخت است
ثروت، جاه وغیره چیزهاي بیرونی و ظاهري میتوانند، مفقود شوند، ولی خوشبختی در 

، همرایـت  یـی دیده، براي همیشه تا کـه زنـده   ولی ناپدید نگرزدوده شده  قتاقلبت فقط مؤ
 .باعث خوشبختی دوباره ات میگردد بوده و

شسته یی، بگونـه  ـها، غمگین و ناراحت در اتاقک زیر شیروانی نبکوش، هنگامیکه تن
، به آسمان بنگر، تـا وقتـی کـه تـو     ندازها و بامها نظر می انهبخ ،نه. یی به بیرون نگاه کنی

پـاك بـوده و    که باوجود رنج و درد روحـاً به آسمان نگاه کنی، مطمئن باش،  بدون هراس
 .خواهی شد خوشبختدوباره 

 
1944 وريفبر 27یکشنبه   

 !کیتی محبوبم
مـن چهـره اش را در نـزدم تصـور کـرده      . بیگاه فقط به پتـر میاندیشـم   تامن از پگاه 

مـن جـداً   . بیدارشـوم، نگـاه میکنـد    میخوابم، اورا در خواب میبینم و او بمن تـا زمانیکـه  
ن ، زیاد ازهم متفاوت نیستیم و دلیل آنرا مـ برمیآید پتر آنطوریکه ظاهراً قدم، که من ومعت

 . اشتن یک مادر خوب محرومیممن و پتر هردو از د: برایت چنین مینویسـم
بوده، خوش دارد عشوه گري کرده و به ) پیش پاي بین( وي آدم بسیار سطحی نگردر ما

 مگرمادر من برعکس در هر کار مداخله میکند، . فرزندش پتر وقعی نگذارد خواسته هاي
 .مادریست مهربانی فاقد احساس خوب و برخورد سالم نداشته،
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ته و براي نبردیم، ما هردو هنوز بخود اعتماد نداشمن و پتر هردو با تضاد درونی ما در 
  .داریم با نرمش روانهاي افگار وخم وپیچ اینجا بگذریم، اینکه از کوره راه پر

نمیتـوانم،   مگـر  .از اتاق بیرون شده و فریاد بزنمچنا ن میشود، که من میخواهم  گاهی
همچنان من به پرگویی آغاز کـرده و سـرو   . احساسم را در درونم سرکوب میکنم ر آنببنا

تـا  درجـایی  من خودرا : صدا براه میاندازم، چنانکه هرکسی فقط یک آرزو میداشته باشد
بـا   پتر به خود فرو میرود، گپ نمیزنـد، خـاموش بـوده و    مگر. حد ممکن دورتر گم کنم

چه وقـت و  گر پرسش اینجاست، که ما باآلخره م. دستخوش خیال میگردد هراسترس و َ
 در کجا به یکدیگر خواهیم رسید؟

 دردسـت  را یتوانم با تعقل کنترول این احساس درونـی ام من نمیدانم، که چه زمانی م 
 .داشته باشم

 فرانک ات. انه م
1944 فبروري 28ه دوشنب  

 ! یتی محبوبمگ
نمیتـوانم بـا او   ر ساعت اورا میبینم، در ه. ما راکنون من به یک کابوس شباروزي دچا

ام را بـرمأل سـازم، بلکـه بایـد بکوشـم،      وه من نباید عواطف و غمهاي درونی بمانم؛ برعال
 . حال جلوه دهمسرخودرا 

داشـتنی و  دوست فان دان همنوا گردیده و در وجود یک پتر که خیلیپتر سخیف و پتر 
 . ده انآمدهواخواهش میباشم، در  خوب بوده و من سخت

برخـورد خـوب    مادرم برخورد خیلی بد میکند، پدرم بدلیل محبت زیـادش بمـن نیـز   
و روش مارگو بدتر از همه است، چون همیشه میخواهد با خوشرویی مرا بحـرف  نداشت 

، بلکه به اتاقـک  آمدنزدم نی انهاتاق باالخه پتر ب .بیآورد، در حالیکه من آرزومند آرامشم
چنان مینمود، که با هر ضربه . و در آنجا مشغول نجاري شد فتهر ي باالزیرشیروانی در باال

 چوبها قلبم و جرأتم جریحه دار گردیده و من محزونتـر از گذشـته   و برخورد چکشش با
 روحـاً و جسـماً  ": نداي ناقوسی مرا مخاطب قرار میدهـد میشوم، درحالیکه از آن دورها 

 "!باش استوار
 .هم میدانممن ناامید و نادانم و اینرا . نممن خیلی احساساتی ام، من اینرا میدا
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 !آه، بدادم برس
 فرانک ات. انه م

  1944 مارچ 1چهارشنبه 
 !کیتی عزیز و محبوبم

دزدي  هدربـار  من با این قصـه هـایم   .را به حاشیه برد مامسایل شخصی ... حادثه دزدي
رضـایت تـام    کـه میخواهنـد، بـا   شاید باعث اذیت ات شده باشم، آیا من جلـو دزدانـی را   

از رویـداده بمراتـب بغرنجتـر     هخیس و شرکأ را غارت کنند، گرفته میتوانم؟ واقعشرکت 
مول دیروز شام به ساعت هفـت  وقتی که آقاي فان دان طبق مع. است 1943جوالي  هحادث
. ورودي بـاز انـد   هشیشه یی درون اتـاق و درواز  دفتر کوگلر رفت، دید که دروازه بهونیم 

. پیش بـه تعجـبش افـزوده شـد     او پیشتر رفت، مگر بیش از. عجیب مینمود این امر برایش
ه آمداینجا دزد ". آثار بینظمی هویدا بودکار نیز باز بوده و در دفتر جلوي  هاي اتاقِدروازه

آقاي فان دان بـازهم جهـت اطمینـان از زینـه هـا      . خطور کرد اندیشه اشبه  دفعتاً -".بود
. دروازه بســته اســت ه شــد، کــه قفــلنمــوده و متوجــ پــایین شــده، در اصــلی را وارســی

آقا فکر کرده، لمحه یی در  -".درآنصورت بپ و یا پتر شام امروز سهل انگاري کرده اند"
دفـاتر و   ه، بخاطر بی نظمیآمدسپس او به باال . دفتر کوگلر نشسته، چراغ را خاموش نمود
 . بازبودن دروازه ها تشویشش را ابراز کرد

ینکـه  مبنـی برا  ریند دیگاما تک تک زده و یک خبر ناخوش هبه دروازصبح زود پتر 
از الماري دستگاه پروجکتور سینما و بکس کـاري نـو    و باز بوده کامالًاتاق جلوي  هدرواز

فان دان از دیده گیهایش قصه کرد، که اینهـا   همچنان آقاي. را آورد -شده است گمکوگلر 
 .ما شدند اندازه باعث نگرانی بی

اصلی را طور تقلبی ساخته است،  هکلید درواز ما این بود، که دزد ظاهراً هولیشت ابردا
دزد شاید حوالی ساعت هفت شـام داخـل   . چون درها بصورت کل شکسته و ریخته نبودند

 سـپس او احتمـاالً   حم کـارش شـده؛  شده، در را از عقبش بسته ولی آقاي فان دان مزا انهخ
فرار کـرده   با غنایم دستداشته اوپس از آن . ي بیرون رودخودرا در جایی مخفی نموده تا و

 . و بعلت سراسیمه گی در را از پشتش نبسته است
دام نرفت؟ ممکن دزد مذکور یکی از کی کلید ما را خواهد داشته باشد؟ چرا دزد به گ

فان دان را نیـز دیـده، بمـا خیانـت      آیا در اینصورت، وي که احتماالًکارمندان گدام باشد، 
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خواهد کرد؟ اینها همه خیلی وحشتناك اند، چون بـیم آن میـرود، کـه دزد مـذکور بـار      ن
ما را کنـد؛ و یـا شـاید او از کسـیکه در آنشـب در اینجـا دیـده،         انهدیگر هواي غارت خ

 !ترسیده و دیگر جرأت نکند، دست به تکرار این عمل بزند
 .ات انه
ي ما پیدا کنی، خیلـی سپاسـگذار   اگر میتوانی یک پولیس مخفی ماهر را برا: آوريدیا

زنـدگی   پنهـانی ر اینجـا  البته مشروط به اینکه او قابل اعتماد باشد، چون ما د. خواهیم بود
 !میکنیم

  1944مارچ 2پنجشنبه 
 !یتی عزیزگ
یـا   و( انی رفتیم، ولـی کـاش بجـاي او پتـر    مارگو و من امروز یکجا به اتاق زیر شیرو 
یک مطلب را میدانم  مگر. ا خواهرم چند خوشایند نیستمیبود، چون بودن ب) دیگر کسی

 . اري موارد همانند خودم فکر میکنددر بسیکه او 
حکایـه  خانم فان دان از غمها و غصـه هـایش   هنگام شستن ظروف بپ براي مادرم و  
 . کرد

سـنجیده و نادرسـتش   بویژه مادرم که بـا برخـورد نا   کاري بر میآید؟ ت اینهاسآیا از د
 .انسان را به بدبختی میکشاند بجاي کمک

مردمان دیگر که در ایـن دنیـا    گویا به همه چه مشوره داده بود؟  میدانی مادرم به او 
 غمگـین باشـی، بـا بیـاد آوردن     آیـا اگـر شخصـاً   ! غم غوطه ور اند، باید فکر کنـد  در بحر

را کـه  البتـه پاسـخی   . گفـتم  متر خواهد شد؟ من این را صریحاًرنجهاي دیگران غصه ات ک
 . دریافتم این بود، که من براي ابراز نظر در اینگونه موارد هنوز کوچکم

پتر، مارگو و بـپ  زیرا مشکالت من، ! اند کودن و نفهماین بزرگساالن ما تا چه حدي 
و  انـه کنـد، محبـت مادر   میتواند یـاري  مسألهچیزي که ما را در این  انهیگ و ن بودهایکس

 دشـواریهاي این دو مادر ما در اینجا ذره یی از  مگر. ستعطوفت دوستان بسیار نزدیک ما
آه، چقدر . شاید خانم فان دان کمی بیشتر از مادرم ما را درك کند. نمیکنند اسحساما را 

دلم میخواست به این بپ بیچاره چیزي را که از تجاربم دریافته ام، در میان بگـذارم، کـه   
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ه و مرا با خشـونت بسـوي   آمدان پدرم مگر در این می. تاحدي باعث آرامش خاطرش شود
 !اینها همه چقدر کودن اند. دیگر راند

من امروز برخورد پدر و مادرم را با مارگو در میان گذاشتم، ما به این نتیجه رسیدیم، 
مـا  . تکه اگر پدر و مـادرم اینطـور نفهـم نبودنـد، در اینجـا بمـا خیلـی خـوش میگذشـ         

کنیم، که در آن هرکسی فرصت مییافت، در مـورد  سازماندهی میتوانستیم، شب نشینیهایی 
مـن  چـون   .نی این امر غیر ممکن اسـت ولی در حالت کنو. یک موضوع معین صحبت کند

از دیگـران انتقـاد میکنـد؛     آقاي فان دان دایماً! صحبت کنم حالتینمیتوانم در چنین  شخصاً
همانند آقاي دوسل هـیچ  پرگویی میکند؛ پدرم  بیهودهمادرم مدام هیجانی شده و در موارد 

همیشه سرزنش میشود، چنان کـه از شـدت   این مسایل ندارد؛ و خانم فان دان عالقه یی به 
و ما؟ ما حق بیـان نظریـات   . هیجان رویش قرمز شده و به مشکل میتواند ازخود دفاع کند

 ! خویش را نداریم
بلی، شــاید انسان را ! یمما نمیتوانیم ابراز نظر کن! بلی ما والدین فوق العاده مدرن داریم

داشتن را حتی از خوردساالن نمیتوان  پندار و اندیشهحق گفتن محروم ساخت، ولی حق  از
 . گرفت

ما، هر یک بپ، مارگو، پتر و من به یک عشق واقعی و بزرگ ضرورت داریـم، کـه   
تواننـد،  هیچکس بویژه این دانشمندان کودن اینجایی نمی و. در اینجا وجود ندارد انهشوربخت

تر از آنست، که کسی از  سرشارما خیلی  پندارما را درك کنند، چونکه دنیاي احساس و 
 !این میان بتواند، تصورش را بکند

عشـق یعنـی درك   . عشق، عشق چیست؟ به نظرم عشق را نمیتوان با کلمات بیان کـرد  
بـه  . بـودن  دیگر شریکغم و خوشی با انسان  انسان دیگر، دوست داشتن انسان دیگر و در

ازدواج کرده باشی  مهم نیست، که حتماً همزمانو  یشودی اضافه مانعشق جسم پسانترینها ا
. ، اصل اینست که بهمدیگر چیزي داده و چیزي هـم دریافـت کنـی   بدنیا بیآوري فرزندویا 

که مطمئن باشـی، کـه تـا پایـان     مهم نیست، بشرط آن بودنگرانمایه  مسألهدرچنین حالتی 
ا در پهلوي خویش داري، که ترا به خوبی درك نمـوده وفقـط بـه خـودت     گی کسی رزند

 .تعلق دارد
 فرانک ات. انه م
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او از اینکه من بـا خـانم فـان دان صـحبت      ظاهراً. حظه باز مادرم نق میزنددر همین ل
 !د، ولی این برایم مهم نیستمیکنم، حسادت میکن

. حدود چهل وپنج دقیقه گپ زدیـم و ما در  جلو پتر را گرفتمظهر امروز من باآلخره  
 . آمد گپخودش چیزي بگوید، ولی آهسته آهسته او سر  پتر به مشکل میتوانست درباره

مگـر میخواسـتم، اورا   . یا پـایین بـروم   در آن حالت نمیدانستم، چه کنم، با او بمانم و
او گفـت،  . ممن با او از بپ و اینکه مادرهاي ما نزاکتها رانمیدانند، گفـت . کمک کنم واقعاً

که پدر و مادرش همـواره در مـوارد گونـاگون چـون سیاسـت و اینکـه پـدرم ســگرت         
ته ام، پتر خجالت میکشـید، ولـی   نوش همانطوریکه قبالً. در کشمکش اندمیکشد، همواره 

 .نبیند میخواسـت والدین خویش را قطعاً وجود آن گفت که او دو سال تمامبا
 -پتر گفته و اضافه کرد -".ش معلوم میشود نیستظاهر ازآنگونه که  پدرم اصالً"- 

 ".سگرت کشیدن پدرم، البته حق با مادرم میباشد در مورد"
ن مـ  او گفـت، کـه پـدر   . پدرم دفاع کـرد ولی او از . مادرم به او گفتم من نیز درباره 

 .ست "مرد بی نظیر دنیا"
ده و خواهش کرد، زمانیکه من پیشبندم را در طناب آویزان میکردم، وي فریاد زشام  

من به او وعده دادم، . در پایین نگویم، که باز والدینش باهم دعوا کرده و باهم گپ نمیزنند
مگـر مـن   . در این مورد به کسی چیزي نگویم، گرچه پیشتر ازاین به مـارگو گفتـه بـودم   

 .چیزي نخواهد گفت به کسی بارهمعتقدم، که مارگو در این
من نترس، من دیگر عادت نـدارم، گـپ    تو از" -کردم من گفته و اضافه "!نه، پتر"- 

نخـواهم   من آنچه را که تو برایم گفته یی به هیچکسـی بـازگو  . یکی را به دیگري برسانم
 ".کرد

مـن بـرعالوه بـرایش از پشـت     . بسـت پس از آن او راضی شده و گفت، کـه ایـن خو   
 :دایمی فامیل ما گفته و اضافه کردمهاي گویی سر

میگوید، که من گپ را دردلم نگهداشته نمیتوانم، چون وعده کـرده  مارگو راست " -
دوسل سخن میزنند، خودم را گرفتـه   نکنم، ولی وقتی میبینم، در باره بودم، که دیگر غیبت

 ".نمیتوانم
 .او پاسخ داد -"کار خوبی میکنی "-
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آن  پـس از . متأثر شدم و در اینحال چهره اش به سرخی گراییده و من نیز از صداقتش 
اینکه ما والـدینش را   البته پتر از. روابط خانواده هاي باال و پایین گفتگو کردیم ما در باره

 .دوست نداریم، کمی متعجب شده بود
ازیـن  . صـادق و پاکـدلم  نی، که من تو میدا" -من اورا مخاطب قرار داده گفتمپتر، "- 

هـاي والـدین مـا را    چرا همه چیز را رگ و راست برایم نگـویم؟ مـا هـردو کـه خطا     رو
 ".میبینیم

 :سپس اضافه کردم
تو باصطالح میان دو آسیا سنگ قرار  پتر، میخواهم بتو کمک کنم، آیا تو موافقی؟"- 

متـأثر   اینهـا تـو قلبـاً    ، کـه از همـه  انممن مید مگرداري، گرچه تو هنوز چیزي نمیگویی 
 ".میشوي
 ".بلی، تو میتوانی همیشه مرا کمک کنی"-
حرفت را بـه هـیچکس دیگـر نخواهـد      باشد، نزد پدرم بروي، چون او شاید بهتر" -
 "!و تو میتوانی همه چیز را با او با اطمینان درمیان بگذاري گفت
 ".بلی، پدرت یک رفیق واقعیست" - 
 "تو اورا خیلی دوست میداري، ها؟" - 

 "!او نیز ترا دوست دارد": تائید جنباند و من اضافه کردمپتر سرش را بعالمت 
م، کـه ایـن چنـد کلمـه     ه هاي سرخش دریافتنگواز من  او بسرعت بسویم نگاه کرد و

 :او پرسید. چگونه بدلش نشستند
 "تو چنین فکر میکنی؟ آیا راست میگویی،" -
ـ  " -من گفته و ادامه دادم -"بلی" -  الي گفتـه هـایش بعضـاً   بلی، این را میتـوان از الب

 . درك کرد
پتر نیـز ماننـد پـدرم یـک     . أل کند، که با پتر تمرین امدآمدر آن لحظه آقاي فان دان  

 !ست "نظیر دنیامرد بی"
 فرانک ات. انه م
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1944مارچ 3جمعه   
 
 !یتی بجان برابرمگ

مـن در هـر   . وقتی شام به شمع نگریستم، احساس رضایت و آرامـش بـرایم دسـت داد   
پشـتیبانی نمـوده و   چون اوست که مـرا مراقبـت و   . یوندي را با مادر کالنم میبینمشمعی پ

و حالـت روانـی   دیگر نیز وجـود دارد، کـه    جا کسیدر این...د، ولی میبخشبرایم خرسندي 
وقتی امروز من دنبال کچالو رفتـه و  . میباشد پتر ...مزاجی ام وابسته به اوست و این شخص

 :با دیگ پر در سرزینه ها ایستاده بودم، او از من پرسید
 "مشغول چه بودي؟ از صبح تا چاشت تو امروز" -
پـانزده   بسـاعت پـنج و  . ن آغـازکردم من در سر زینه ها نشسـته و بـا او بـه گـپ زد     

پتـر دیگـر دربـاره والـدینش     . تاق آورده شدندکچالوها به ا) از موعد معینه پسیکساعت (
آه، ایـن جـوان چـه نگـاه     . چیزي نگفت، ولی ما در مورد کتابها و گذشته ها حرف زدیـم 

 . میکنم، من آهسته آهسته عاشقش میشومفکر ! گرمی دارد
من پـس از پوسـت کـردن کچالوهـا بـه      . او شام خودش سخن گفت در اینباره تصادفاً

با دیدن من و مارگو میشود متوجه درجـه  ": که احساس گرمی میکنم و گفتمه آمدنزدش 
ی سـرخ  ما کامالً سفید و زمانیکه هوا گرم باشد، بکل شد،هوا شد، چونکه وقتی هوا سرد با

  ".هستیم
 .او پرسید -"عاشق شده یی ؟ آیا " -
خیلـی سـاده   ) او یـا در حقیقـت پرسـش    و(من پاسخ  "ا من باید عشق شده باشم؟چر -

 .بود انهلوح
 آیـا او بـا طـرح   . رفتیمباید به پایین  ااو گفت و آنگاه ما براي صرف غذ "چرا نه؟" -

 ر شدم از وي بپرسم، آیا با این پرگوییقاد خره امروزمعینی داشت؟ من باآل مراداین پرسش 
 :او فقط پاسخ داد. هایم او را خسته نساخته ام

 . است، من نمیدانم انهاینکه این پاسخ تا چه حد صادق "!نه، از اینکار خوشم میآید"-



 
 پنهانگاه  \218

پتـر  . تی، من به یک عاشق میمانم که در مورد محبوبش فقط میتواند، حـرف بزنـد  گی 
امکان آنرا خواهم یافت، تا با او ایـن را درمیـان بگـذارم؟     کی من. دوستداشتنی ست اقعاًو

 هدیـه ماننـد  چون میدانم، کـه مـن   . نیز دوست بدارد مرا صورتیکه او نیز متقابالً البته در
تردیـد   بنـابرآن امش را بیشـتر تـرجیح میدهـد،    چون او آر. گی بدست آیمدنیستم، که بسا

ا تاحدي یکدیگر را از نزدیک شناخته ایـم، ولـی   این م گذشته از. دارم، که او مرا بپسندد
که ما بتوانیم به یکدیگر بیشتر مسایل را مطرح کنیم،  من خواهان آنم، که چنین امکاناتی

از آنکه من تصورش را کـنم   خوب کی میداند، شاید این فرصت پیشتر. زیادتر اتفاق بیافتد
چشمک زدن و یا بستن چشمان مـا  من و او باهم نظریات یکدیگر را با  انهروز! بمیان آید

شاید در مـورد رضـایت وي گزافـه    . تأیید میکنیم، که این امر باعث رضایت خاطر ماست
 .گویی کنم، ولی در مورد اینکه او همانند من میاندیشد، تردیدي ندارم

 فرانک ات. انه م
1944مارچ سال  4شنبه   

 !یتی عزیزگ
ماننـد گذشـته،    را الیست، کـه مـن خـود   این نخستین روز شنبه در جریان ماههاي متو

امروز صـبح مـن بـه    . البته این ناشی از پتر است. احساس میکنمکسل اندوهگین، افسرده و 
اتاقک زیر شیروانی رفتم، تا پیشبندم را در آنجا آویزان کنم، که پدرم را دیـدم، او از مـن   

ن بـا عالقـه منـدي    مـ . خواهش کرد، در همانجا بمانم و با او و پتر فرانسوي حـرف بـزنم  
 پسـانتر  مگـر برایش توضیح دادم،  نخست ما به فرانسوي محاوره کردیم، من کمی. پذیرفتم
پدرم از کتاب دیکنز چیزي را بخواندن گرفت و در آن لحظه من در . ی خواندیمسما انگلی

 .پرواز میکنم آنهابه آسمبودم خیال میکردم، تر نشسته حالیکه در چوکی پدرم پهلوي پ
وقتی که من بساعت یازده ونیم دوباره به باال . پانزده کم یازده من به پایین رفتمساعت 

ـ  . م، او نزدیک زینه منتظرم بودآمد اهم گفتگـو  ما تا ساعت دوازده و چهل و پنج دقیقـه ب
گـر  باید بخاطر غذا و یا کاري دیگر بیرون شوم و درآنجـا کسـی دی   اگر من احیاناً. کردیم

 "!پس چند لحظه دیدارتا ": دحاضر نباشد، او میگوی
آیا او براستی مرا دوست دارد؟ بهر ترتیب او پسر خوبیسـت  ! آه، من چقدر خوشبختم 

 .و کسی نمیداند، تا چه حد من اشتیاق صحبت با او را دارم



 
 219/ پنهانگاه

گـپ نیشـدار زده و    خانم فان دان خوشست، که من با پتر گفتگو میکنم، ولی امـروز 
 :پرسید
 "ید، من میتوانم باالیتان اعتماد داشته باشم؟میباشال آیا وقتی شما در با"- 
 "!شما مارا آزرده میسازید"-با عصبانیت گفته و عالوه کردم من -"البته"- 

 .شامگاهان با دیدن پتر احساس مسرت و خوشحالی میکنم تا سپیده ها من هرروز از
 

 .فرانکت انه
اکنـون  مگرنی باریده بـود،  نزدیک بود فراموش کنم، صبح امروز برف سنگی: یادآوري

 .شده استآب 
 

1944مارچ  6دوشنبه   
 !یتی جانگ

پس از آنکه پتر بمن از والدینش قصه کرد، تا حدي  مگربنماید،  انهشاید این ساده لوح
مادرش مـرا نیـز   من فکر میکنم، که نزاعهاي پدر و . س مسئولیت میکنمادر برابرش احسـ

جرأت نمیکنم در ایـن خصـوص بـا او صـحبت      با اینهم مگر. متأثر میسازند مانند وي قلباً
قیمتـی   در حالـت کنـونی بـه هـیچ وجـه و     . کنم، چون میترسـم او را بیشـتر آزرده نمـایم   

پتر احساس میکنم، که اعصابش همانند من پر از  چهرهمن از . نمیخواهم بی نزاکت بنمایم
مغز ": قرار داده گفت دان اورا مخاطبتشویش و هیجان است و دیروز زمانیکه خانم فان 

پتر خجالت کشیده وسرخ شد، در حالیکه من از فرط عصبانیت نزدیـک بـود    "!متفکر ما
 .منفجر شوم

یم که گویی باالي خـودم  من این را طوري احساس مینما! کاش اینها دهانشان را ببندند
ره پتـر،  بیچـا . نا امید شده است کمبودهاي عاطفیو  چه حدي از این دعواها او تا .میگذرد

دل من تا چه حد ناراحـت شـدم، وقتـی او بـا     ! ضرورت دارد و نوازش او چقدر به محبت
آه، پتر کاش من میتوانسـتم و اجـازه   . بمن گفت، که به هیچ دوستی ضرورت ندارد شکسته

 !میشدیم پیروزدر آنصورت ما هردو به تنهایی ما ! میداشتم، که ترا کمک کنم
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من از دیدن او خیلی مسرور میشـوم، بـویژه در آن   . ویممن زیاد میاندیشم ولی کم میگ
دیروز من سرم را شسته و فوق العـاده سـرو صـدا میکـردم،     . لحظه که آفتاب هم بدرخشد

نمیتوانستم، خودرا کنترول کنم؛ من هر . چون میدانستم، که او در اتاق پهلویی نشسته است
 ! یاهو و نا آرام میداشته باشمهجدي باشم، بهمان اندازه ظاهر پر در دلم آرام و قدر

کشـف نمـوده و از آن    نخستین شخص چه کسی خواهد بود، تا ایـن پوشـش زِره ام را  
 عبور کند؟

در غیـر آن مبـارزه ام بخـاطر    . این خوبست که فامیل فان دان پسر دارنـد، نـه دختـر    
 !جنس مقابل چنین دشوار، زیبا و ظریف نمیبود

 فرانکت. ما انه
بایـد   بنـابراین برایـت مینویسـم،    انهرا صـادق ه میدانی، من همه چیـز  چنانک: یادآوري

د میشـوم،  امیدوارم و معتقـ  من همیشه. دیگر زنده ام بگویم، که من از یک دیدار تا دیدار
 احسـاسِ  بـاوجود  من منتظر مالقاتهاي ما میباشد واگر ببیـنم، کـه او نیـز   که او نیز مانند 

مـن فکـر میکـنم، کـه او تـالش      . میشوم شادمانلی من دیدار کند، خی خجلت میکوشد، با
بیان کند، ولی وي درك نمیکند، کـه در   یقاًتا مانند من نظریاتش را دق میورزد، یاد بگیرد،

 .هستمهمین بیچاره گی اش من عاشق حقیقت 
 .فرانکت انه
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 !یتی مجبوبمگ
در مییابم، آنچه که تـا کنـون روي   نظر بیافگنم،  1942در سال  آرامم گیاگر به زند 

ـ  انهآن . داده غیر واقعی مینماید گی بهشـت وار لـذت بـرده و در آن    ک از یـک زنـد  فران
بلی، آنوقت . دارد تفاوته ام، کامالً میزیسته و بامن که در اینجا فهمیده تر و هوشیارتر شد

 و تظـارم را کشـیده  ان دلباختـه  هر گوشه تا به پنج در. من زندگی بهشت گونه داشتم واقعاً
 آموزگـاران ر بیشتمن شاگر دوستداشتنی . من در حدود بیست خواهر خوانده و آشنا داشتم

دیگر من چه بایـد   -مادر بوده و همیشه شیرینی زیاد و پول کافی داشتم پدر و نازپرورده و
 میخواستم؟
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 . بیاورممیتوانستم، دل اینهمه انسان را بدست چگونه  زمانید تو بپرسی، من در آنشا
جـوابی ام،   اسـتادانم حاضـر  . این حقیقت ندارد مگر. ام "جذاب"پتر میگوید، که من 

را  کمبودهـا خندانم، نظر انتقادي ام و توانـایی ام در اصـالح    هکنایه هاي خنده آورم، چهر
 . تمجید میکردند

حـد بـه    ش ازبیشتر از اینها چیزي دیگر در وجودم نبود، فقط شوخی وعالقمنـدي بـی  
 مگــر مـن برتریهــایی هـم داشــتم، کـه اســتادان و شــاگردان   . زي، ســرگرمی و تفـریح طنـا 

 :میپسندیدند
نَقـل  من هیچگاهی به هیچکسـی از دادن  . ستگو و سخاوتمند بودممنظم، رامن تاحدي 

خودداري نکرده، شیرینیهایم را با سخاوت به همه تقسیم نمـوده و هیچگـاهی    نهاادر امتح
 .هم خودپسند نبودم

مثـل اسـت، کـه    ضـرب ال یـک   مگـر من نباید غره میشدم؟ گانی این ستایش هم آیا با
در گرمـا  ! میگویند، اگر خوشبختی وجود نداشته باشد، بدبختی در ایجاد آن کمک میکند

ی بـه حقیقـت بـردم، ولـی ایـن      معین من ناگهان پ هگرم این سرور و شادي و در یک لحظ
گـانی واقعـی   ایـن تمجیـد هم   و دانستم کـه بدرازا کشید، تا من به آن عادت گرفته یکسال 
 .نیست
بذلـه گـو و گـل     به نظر استادان و شاگردان مکتب من چگونه فردي بودم؟ من شوخ، 

میدیـدم،  برایم خیلی جالب بود، که . نبودمسرسبد شاگردان بوده و هرگز بدخُلق و گریانو 
 .ام را جلب نماید هرکسی میخواهد با من بایسکل رانی کرده و یا به نحوي از انحأ توجه

فرانک را یک دختر خوب، شوخ ولی سطحی نگر میپندارم، که هـیچ   انهمن حاال آن 
اریکه من ترا میدیـدم، تـو در   هرب" :پتر روزي در اینمورد بمن گفته بود. ربطی با من ندارد

و یک دسته دختران بـوده، همیشـه خنـدان بـه نظـر رسـیده و        یا بیشتر پسران دو و حلقه
 "!ن بوديسرخیل آنا
فرانک اکنون چه باقیمانـده اسـت؟ آه، مـن هنـوز فرامـوش نکـرده ام، کـه         انهاز آن 

بخندم و چطور حاضر جواب باشم، من هنوز در قسمت انتقاد از دیگـران مهـارت    گونهچ
 ... میتوانم عشوه گري و خوشگذرانی نمایم اگر دلم بخواهد، دارم و همچنان
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روز، یا یک  انهاگر بتوانم، چرا چند شب. امرهیت ، اینست ما"اگر دلم بخواهد" بلی، 
گرچه در آخـر آن هفتـه خسـته و    . ، بدون تشویش و با سرور سپري نکنمیهفته را بخوش

مـن  . بـود  سپاسـگذار خـواهم   جـداً با من طور جدي صحبت کند،  مانده بوده و از کسیکه
ت و کـردارم  بلکه دوست و رفیق ام، کـه بـه مـن و شخصـی     ،خواستار هواخواهان پسر نه

 . مبسمتافتخار کنند، نه فقط به 
دوستانم بمراتب کوچکتر خواهد بـود، ولـی    همن بخوبی میدانم، که در آنصورت حلق

 !است چیزهرشتن چند دوست صمیمی مهمتر از براي من دا
را متـروك و   خـود  بیشـتر کامالً خوشـبخت نبـوده،    1942اینها، من درسال  ءههم با 

را نداشـته، تـا    اندیشـه پگاه تا بیگاه مصروف کـار بـوده، وقـت     ساس نموده، ازحمنزوي ا
و  انهنا آگاهویا طور انهشته و میکوشیدم، آگاهمیتوانستم، خودرا مشغول و سـرگرم نگهدا

 .موجود را پر کنم غریزي با شوخیها و لطایف خأل
 ی از آن بـدون بخشـ که من به زندگی خویش دوباره نظر میافگنم، میبینم، کـه  اکنون  

دوران خوش و بـی غـل وغـش مکتـب دیگـر برگشـتنی       : است برگشت به گذشته پیوسته
مـن از آن دوران گذشـته ام، و دیگـر نمیتـوانم،     . نمیخورمنیز من حتی غصه اش را . نیست

جـدیت خـویش را حفـظ    یشم، چون یک گوشه َوجـودم همـواره   فقط به چرندیات بیاند
 .میکند

که از طریق یک ذره بین قوي مشاهده میکنم،  1944جشن سال نو  تاگی ام را من زند
، کشمکشـها : به اینجـا  و فرار ناگهانی 1942سال  سپستمام عیار میماند،  وارهیک جشن به

ت متقابل؛ من کـه هـیچ چیـز را نمیدانسـتم، سـرکوفته شـده و فقـط        امابگو مگوها و اته
 .گستاخی از موقفم دفاع کنم راهمیتوانستم از 

سیل اشکهایم جاري شده و تنهایی را احسـاس نمـودم؛ مـن     1943نخست سال  هدر نیم
شـتر از آننـد، کـه مـن     بی برابر تدریج به کاستیهاي خود پی برده و دریافتم، که نواقصم دوب

موضوعات گونـاگون صـحبت کـرده، میکوشـیدم،      همن در طول روز در بار. فکر میکردم
 هدر برابر من یک وظیف. مگردیدتوجه پدرم را به مشکالتم جلب نمایم، ولی به این نایل ن

ت امـا عمـل میکـردم، کـه دیگـر بـه اته      بگونه ییقرار داشت و آن اینکه من باید دشـوار 
دیگران علیه من که مـرا تحقیـر و تـوهین مینمودنـد، گـوش نـداده و فرصـت را         انهظالم

 .برایشان مساعد نسازم
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بوده و دیگران کم کم ود یافت، من دیگر نوجوان بدوم همانسال وضع کمی به هدر نیم 
و تعمق آغاز کرده، به داستان  اندیشیدنمن به . به من به نظر یک جوان برخورد مینمودند

حـق   ناسـباتی نداشـته و دیگـر   نویسی پرداخته و به این نتیجه رسیدم، که دیگران با مـن م 
من میخواسـتم، خـودرا مطـابق میـل     . مرا مانند توپ به چپ و راست پرتاب کنندندارند، 

میدانستم که مادرم را بطور دایمی از دست داده ام و این باعـث درد  . ودم دگرگون سازمخ
دیگر خانوادگی دردناکتر بود و آن اینکه من دریافتم، که  مسألهیک  مگرو ناراحتی بود؛ 
من فقـط بـه خـود بایـد اعتمـاد و اتکـأ        ابرآناشد و بنهمراز و همدلم ب دانپدرم نیز نمیتو

 .مینمودم
 . خواب مشهورم بود... در زندگی ام رخ داد، که همانا بزرگی غازسال نو تغییرآ پس از

نـه بـه یـک خـواهر      میـل . پی بردم...من از البالي آن خواب به تمایالتم به یک پسر
گذشته از آن من خوشی درونی ام را که با یـک پوشـش   . خوانده؛ بلکه به یک پسر جوان

من  مگر. افظه کاري حفظ میشد، کشف کردم، سطحی نگري و محشادمانیقوي مرکب از 
اکنون مـن فقـط بخـاطر پتـر زنـده ام، چـون       . بمرور زمان و بتدریج به خاموشی گراییدم

 !به اوست وابستهمن تا حدي  هءآیند
بـه پایــان   زیــرنی باکلمـات  قبـل از آنکــه بخـواب روم، دعــایم را بزبـان آلمــا   شـبها   
، عزیـز و زیبـا   نیکـو رچه که بما بخشـیده یـی،   از تو سپاسگذارم، زیرا ه! خداوندا":میبرم

گـاه  پنهانما که عبارت از  "خوبیهاي"به  نموده و خوشیو درآنحالت من احساس  87"!اند
بتم با پتـر فکـر میکـنم، کـه     به مح "عزیز"ما میباشند، اندیشیده و در رابطه به و سالمتی 

وخوشـبختی   "عشـق "ت نمیکنیم به آن نو پاست و هردوي ما تا کنون جرأو  ظریفوز هن
من دنیا، تمام جهان، طبیعت و زیبـایی را بصـورت کـل کـه      "زیبا"و با نام . آینده بگوییم

 .جاویدانی و پایدار است، در نظر دارم
بختیها نه بلکه به زیبایی که همیشه با مـا مانـدگار   این دقایق من به نارساییها و بد در 

او بـه کسـانیکه   . و مادرم هویدا میگردددر اینجاست که تفاوت میان من . است، میاندیشم
 :حالت غمگین دارند، چنین توصیه میکند

 ".و خوش باش، که شامل حالت نمیشوند بنگرتو به همه بدبختیهاي دنیا " 

87 - Ich danke dir für all das Gute und Liebe Sch öne.  
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به هواخـوري بـرو، بـه طبیعـت روي آور، از نـور      ": من چیز دیگریست هولی مشور 
ختی را در وجـود خـودت   به خارج از شـهر بـرو و کوشـش کـن، خوشـب     . آفتاب لذت ببر

 "!کن شادمانیو خوشبختی احساس  بیاندیش ودرونی عشق  و زیـبایی ها همهبه   .دریابی
ازغم و انـدوه   گی پرصاً زنداست، آیا، براي انسانی که شخمادرم پوچ  به نظرم مشوره 

دارد، این توصیه بدرد میخورد؟ نه، اگر چنین کسی بـه انـدرز مـادرم گـوش دهـد، نـابود       
سـعادت را نـابود    ءهمگر من معتقدم، که غم هرقدر بزرگ هم باشد، نمیتواند، هم. ودمیش

و در شـود، شـاهد آغـاز یـک خوشـبختی بـوده       کند و هرقدر انسان به این زیبایی خیـره  
خوشبــخت باشـد،    گـر فـردي شخصـاً   و ا. وجودش احساس همآهنگی و تـوازن مینمایـد  

گی اعتمـاد داشـته و   سازد و کسـیکه بـه زنـد    ندتی بهره مخنیکبمیتواند، دیگران را نیز از 
 .دی سرافراز و کامیاب بدر خواهد ششکستباشد، از هر  شجاع

 .فرانکت انه
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 .من و مارگو به شوخی براي یکدیگر نامه نوشته ایم

اکنون مـثالً  . سان به یادم میآیدعجیب است، آنچه را من در خواب میبینم، بسیار پ: انه
همـین لحظـه ظهـر چهارشـنبه و     ( ، که آقاي دوسل دیشب زیاد خُـر میـزد،  آمدبیادم  دفعتاَ

ساعت دو و چهل وپنج دقیقه است که آقاي دوسل خوابیده و دوباره خُر و پف میکنـد، از  
شـب بایـد رفـع حاجـت میکـردم،      وقتی من دی). آنجاست، که من دوباره بیاد دیشب افتادم

 .یدار شده و جلو خُر وپف کردنش را بگیردسرو صدا کردم تا او ب قصداً
  .کدام حالتش بهتر است، وقتی که او هوا را میبلعد ویا اینکه آنرا پف میکند: مارگو

نامبرده بدون آنکـه بیـدار   . پف کردنش بهتر است، چون اگر من صدایم را بکشم: انه 
 .ت برمیدارداز خُر زدن دس شود،

کنم، اینست کـه  واظهار نوشته ام، میخواهم براي تیتی عزیز، آنچه که من به مارگو نگ
 همـه اتاق نشیمن ما در اینجـا   پریشب خواب دیدم، که. پتر را در خواب میبینم من مکرراً

من با کفش مخصوص با یک پسر کوچـک و خـواهرش کـه پاهـاي      از یخ پوشیده شده و
 .م، یخمالـک میـزنم  را در جایی دیده ا آنها پیشتراك آبی رنگ به تن دارند و الغر و پوش
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مـن در  . نام او پتـر بـود  . نامهاي شانرا پرسیدم آنهارا معرفی نموده و از  گی خوددمن به سا

 !آنحالت در خوابم پرسیدم، من تا به حال چند تا پتر را میشناسم
 همـدیگر  برابـر ستم و ما نزدیک زینـه در  اسپس در خواب دیدم، که من در اتاق پتر 

وسـت  مـرا د  ه او گفتم و او یک بوسه به من داد، ولی گفـت، کـه  ب من چیزي. ایستاده ایم
ر بـه خـواهش   امیدي زیاد با صدایی که بیشتمن با نا. مغازله کنم نباید با او برآنندارد و بنا

 "!ام، پتر انهمن با مغازله بیگ" :میماند، به او گفتم
 .من نزده استبودم، چون در واقعیت پتر هنوز این حرف را ب شادمانوقتی بیدار شدم، 

امشب در خواب ما باز همدیگر را بوسیدیم، ولی روي پتر آنطوریکه باید نرم میبـود،  
 .، شباهت داشتبه کسانیکه ریش میتراشندش به روي پدرم یعنی گونه انبود؛ بلکه 

 
  1944مارچ 10جمعه 

 !یتی محبوبمگ
ـ . آمدبیادم  ".پاي لنگ استبه سنگ "معروف امروز مثَل  نیـز  ر آنـرا  همین لحظه پت

وچـه   مواجه هستیم دشواریهاییمن برایت توضیح میدهم، که ما در اینجا به چه . یاد کرد
در  88عروسی هنک و آخینخست اینکه میپ در جریان  .تهدید خواهد کرد خطري ما را
 .دچار سرماخوردگی شده است 89کلیساي غربی
دفتـر   پ به تنهایی درحاضر بوده و فقط بهنوز هم به علت خونریزي معده غیرکلیمان 
مینمـاممش،  . خلـص ام بـه شـکل   و ) نمیخواهم ازش نـام ببـرم   که(سوم، آقاي . کار میکند

ما قابل  بلکه براي همه نامبردها براي مرد این قضیه نه تنه. توسط پولیس گرفتار شده است
اراي بـرعالوه او د . تهیه کننده کچالو، مسکه و مرباي مـا بـود  . آقاي امچون . است نگرانی

 .دارد "در راه"پنج فرزند زیرِ سنِ سیزده بوده و یکی دیگر هم 
اتاق ما کسی بـه کوبیـدن آغـاز     دیروز شام بازهم به ترس افتادیم، چون ناگهان بدیوار

زهر "به  از همان دم خوراك و وقت ما. در آن لحظه ما مشـغول غذا خوردن بودیم. کرد
 .ویش شدیمگی دچار ترس و تشتبدیل شده و هم "و یأس

88 -Agie - 
89 -Westerkerk- 
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مـن بیشـتر بـه مسـایل     . ادي به نوشـتن حـوادث اینجـا دارم   زی من عالقهدر این اواخر 
 البته تو باید مرا درست درك کنی، چون من بـا آقـاي  . خصوصی و قلبی ام رجحان میدهم

جـاي   یادوارههایمکه در دفتر  انهشوربختبعلت سرنوشت دشوارش همدردي دارم، ولی . ام
 .کافی براي او ندارم

روز سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه من از سـاعت چهار ونیم الی پنج و پـانزده دقیقـه   
مـن  . موضـوعات گونـاگون گـپ زدیـم     ما درس فرانسوي خوانده و در بـاره . نزد پتر بودم

بخاطر این مالقاتهاي کوتاه روزمره خوشحالم، بویژه که درك میکنم، پتر نیـز از حضـور   
 .من خرسند و شادمان است

 .فرانکت هان
  1944مارچ 11شنبه  

 !یتی جانگ
من گاهی به بـاال و گـاه بـه پـایین میـآیم و از      . در این اواخر نمیتوانم در یکجا بنشینم

او بـه مـن   . م، ولی میترسم که مزاحمش شـوم شادماناینکه با پتر گفت و گو میکنم، خیلی 
ات برایم کـافی نبـوده و مـن    ن اطالعالبته ای. والدینش قصه کرد هگذشت تا اندازه یی در باره

در گذشته هـردوي مـا   . بدست آورم میکوشم به نحوي از وي در اینموارد معلومات بیشتر
در مقابل هم بیحوصله بودیم، ولی اکنون نقاط نظر من دگرگون شده اند، ولی آیا برخـورد  

مـا   ، کـه هنـوز  بـاور دارم او نیز در برابرم تغییر یافته است؟ من فکر میکـنم، بلـی، مگـر    
نمیتوانیم، به دوستان بسیار بهم نزدیک تبدیل شویم، گرچه این امر در تسـهیل دشـواریهاي   

بقـدر   گـی کـنم، خـودم    انهبهر ترتیب، من نباید دیو. اختفأ میتوانست مددگاري بمن باشد
  پایـدار سسـت و نا  من تا چه حد. چرا سر ترا نیز بدرد بیآورمبراین کافی با او مشغولم، بنا

 .ما
1944مارچ 12کشنبه ی  

 !یتی جانگ 
. از دیروز به اینسو حتی پتـر بـه مـن نگـاه نمیکنـد     . وضع با گذشت زمان بدتر میشود

تا نشده و  روبروتمام میکوشم، با او  نیرويمن اکنون نیز با  .اینکه او باالیم قهر باشد مانند
ه چیـزي  چـ  !از صحبت با او خودداري کنم، ولی این کـار خیلـی دشـوار اسـت     حد امکان
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نزدیـک   از من فاصله گرفته و گاهی هم برعکس خودش را خیلیگاه باعث میشود، که او 
شاید من چنین تصور میکنم و ممکن او نیز چنین حالت مزاجی داشـته و از فـردا    میسازد؟

 ! وضع دوباره بهبود یابد
مـن   .حفظ کنمباید عادي خودرا  مشکلم اینست، که باوجود غم و اندوه درونی ظاهر 

 شـادمان دیگران نشسته و بکوشـم  را کمک کرده، یکجا با آنهاهمه صحبت نموده، د با بای
یتـی  گ! طبیعت و جاییکه من بتوانم تا حد امکان تنهـا باشـم  : من دوچیز را کم دارم. بنمایم

بلـی، براسـتی مـن    . چرندیات نوشته و همه چیـز را درهـم وبـرهم میکـنم    میکنم من فکر 
 : ام حواسم را از دست داده

خـودرا کنتـرول    مگرگی میشوم، دت عالقه نسبت به او دچار دیواناز یکسو من از ش
نموده و فقط در اتاق به او نگاه میکنم و از سوي دیگر بخود دشنام میدهم، که چرا اینقدر 

 !میگویم بال به پس این پتر براینا به او مشغول میدارم، بنافکرم ر
از  آیا بـیش ": و بیکار باشم، از خود میپرسم ودهمن شب وروز همیشه وقتیکه بیدار ب 

مسایل جدي ایکه او هنوز  هآیا تو بیش از حد در باال در بار آنچه الزمست، در باال نیستم؟
هیچ عالقه یی به تو نداشته  را ندارد، صحبت نمیکنی؟ شاید وي آنها بارهءگفتن در آمادگی

، پـس  ستند؟ اگـر چنـین اسـت   ـریخته ام نیبهم  پندارهاي باشد؟ آیا اینها همه فقط پرداخته
شاید او اکنون از گفته هایش پشـیمان   خودش برایم قصه کرد؟ چرا وي اینقدر زیاد در باره

 . و غیره و غیره "باشد؟
غم انگیز از بیرون چنان افسرده بودم، که از  به علت یک سلسله اخبار چاشتدیروز 

تـه بـراي آنکـه زیـاد تشـویش نکـنم،       الب. دیوانم دراز کشـیدم  -شدت کسالت بروي تخت
بـه  در آنجـا   .بـه اتـاق والـدینم رفـتم     ده و سپسساعت چهار خوابی تامن . خواستم بخوابم

مـن  . یی تراشـیدم  انهبه خوابم بهم پاسخ داده و به پدرم در رابطه مشکل به پرسشهاي مادر
... ي شـدید آوردم، گرچه راسـت میگفتم و سردرد انهکرده و سردردي شدید را بهپررویی 

 !درونی داشتم
تلقی کنند؛  انهگان عادي مانند خودم مرا به دلیل نارضایتی ام شاید دیوو دوشیز انسانها 
 حقیقت را میگویند، چون یکروز باآلخره همه چیزهایی را که دردلـم اسـت، برایـت    آنها

و  شـادمان ی بـازهم گسـتاختر،   پسـ بیرون میریزم، که این کار بمن امکان میدهد، در روز 
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همـه پرسشـها طفـره رفتـه و خـودم را باصـطالح از درون        تاحدي هوشیار تر باشم، تا از
 . نخورم

مارگو بسیار مهربان است و میتواند، شخص مورد اعتمادم باشد، ولی من کـه نمیتـوانم   
 ي تلقی کـرده و بسـیار زیـاد دربـاره    او هر چیز را جد. تمام اسرار دلم را به او بازگو کنم

ایـن  آیا : با یک نگاه متردد دیده و از خود میپرسداش میاندیشد؛ وي بسویم  انهر دیوخواه
 جدي میگوید؟ بازهم شوخیست و یا او واقعاً

اسـرار قلبـی ام را    هکسـیکه همـ   من بـا  بنابراینتیم، اسازاین ما همواره با هم گذشته  
 .یکجا باشم همواره ان گذاشته ام، نمیتوانممیدر

آرامش و صفاي درونـی ام را  چه وقت و اوهام رهایی یافته و  از این اندیشه هاکَی من 
 دوباره خواهم یافت؟

 
1944 مارچ 14سه شنبه   

 ! یتی عزیزگ
امروز ما چه  خوراكجالب و خنده آور باشد، که بدانی ) برخالف من(شاید برایت  

در در پایین مشغول پاك کاریسـت، مـن   ) چینظافت( خانم کارگر ز آنجاییکها. خواهد بود
، نشسـته و یـک دسـتمال    پشت میز فامیل فان دان که برویش یک سرمیزي همـوار اسـت  

کـه   شاید تـو نمیـدانی  . برابر دهن و بینی ام گرفته ام عطر دوران باستان را درجیبی داراي 
گان اصلی چونکه تهیه کنند. "ل آغاز میکنماو"بازهم از  بنابرایندر کجاست،  مسألهاصل 
. اند، ما بجز از پنج کوپون غذایی دیگر نـه لوبیـا ونـه روغـن داریـم     ما گرفتار شده  هآذوق

 ازینـرو د بیـرون بـراي خریـداري رود؛    اند، بپ نمیتوان بیمارگذشته از این میپ و کلیمان 
مـایع،  فردا دیگر ما نه روغـن   زا. خوراك هم قحط میباشد بوده و فضاي عمومی غم انگیز

لوي سـرخ کـرده نمیتـوانیم    کچا انهما دیگر صبح .و نه مسکه داریم) مداج(نه روغن نباتی 
، بلکه شیربرنج خواهیم خـورد  )میکردیم نانرا بخاطر صرفه جویی  رو ما این کا(بخوریم 

گی خـواهیم مـرد، مـا مقـدار زیـاد شـیر       که خانم فکر میکند، از فرط گرسـن و از آنجایی
بـا کَـرَم   ) وبیـده ک پـوره (شت ما کچالوي جوشانده خوراك امروز چا. خریداري کرده ایم

 . هاست اخته شده در بشکه) کلم(
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ده نمـوده  آماجلوگیري از بوي کَرَم دستمال بینی را  جهت براي احتیاطبه این دلیل من 
آه، خدایا این کنسرو کرَم چه بوي گندي دارد، شـاید چنـدین سـال اسـت، کـه در ایـن       . ام

گندیـده و تخـم مـرغ فاسـد      اتاق را سراسر تعفنی که به آلوي! بشکه ها نگهداري میشوند
ضافه باید ا. ، که از خوردن این غذاي کثیف حالم برهم میخوردهآ. میماند، فرا گرفته است

کروب عجیبی شده اند، که از هر دو سطل یکی به بخـاري  کنم، که کچالوهاي ما دچار می
 معاینه اینکه کچالوها را دقیقاً ما یک سرگرمی جدید پیدا کرده ایم و آن. سوزانده میشود

امراض سرطان، چیچـک، سـرخکان و    آنهاالبراتواري نموده وبه این نتیجه رسیده ایم، که 
م در سال چهـارم جنـگ کـار    نهآبلی، زندگی در اختفأ و . غیره را به نوبت سپري میکنند

 . ساده یی نیست
 !و بدبختی هرچه زودتر پایان مییافت پلشتیکاش اینهمه 

خوراك مطرح نیست، ولی ایکاش از جهات دیگـر در   همسألمیگویم، برایم  انهصادق 
گی یکنواخـت و کسـل کننـده    این زند: مشکل اصلی اینست. یبوداینجا وضع ما مناسـبتر م

گان بـالغ را در  شـد  پنهـان ا من نظریات پنج نفـر از  در اینج. طاقت ما را طاق ساخته است
من نیز از این اصـل   ین بارحق بیان را ندارند، ا کودکانچونکه (ورم مورد وضع کنونی میآ

 ):پیروي میکنم
  :خانم فان دان

دسـتها   مگر. ندارم انهآشپزخ یگر عالقه یی بکار به عنوان ملکهت که دسا مدتها "- 
من به پختن ادامه میدهم، ولـی نمیتـوانم از    ابراینبن. ه نشــستن هم نا ممکن استزیر االش

ـ      نناممکغذا  پختنِگله خودداري ورزم، بدون روغن  ده بـه  اسـت، مـن از ایـن بویهـاي زنن
 ضعف دچار میشوم؛ 

و  زشت دریافت نکرده ی و سخنانسپاسیدر حالیکه بجاي اینهمه زحمت چیزي جز نا
از سوي دیگر در جنگ هم انکشافات مثبت رخ . گی و نادان محسوب میشوممقصر همیش

کـه مـا از    مـن سـخت میترسـم،   . نمیدهد و به نظرم عاقبت آلمانیها پیـروز خواهنـد شـد   
اشم، با همه کس اوقـات  گی خواهیم مرد و اگر من در حالت بد مزاجی قرار داشته بگرسن

 "تلخی میکنم
 :آقاي فان دان
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من باید سگرت بکشم، سگرت بکشم و سگرت بکشم؛ سـپس نوبـت خـوراك و    " - 
کرلی یک خانم دوست داشـتنی  . بی ارزش اساسیاست میرسد و اینکه ِکرلی بد خُلق است، 

 . تسا
میشـوم و در آنحالـت بایـد گوشـت بخـورم، کـه        بیماراگر من سگرت نداشته باشم، 

ه و به برخـورد خواهـد   ممکن نیست و درنتیجه همه چیز برهم خورده، زندگی ما تلخ شد
 .مینماید رلی به نظرم یک انسان احمقک آنحالتدر . انجامید

 : خانم فرانک
یاه سیار میخواهم، یک پارچه نان سـ خیلی مهم نیست، ولی همین لحظه ب خوراك" -

اگر من بجـاي خـانم فـان دان میبـودم، بسـیار پـیش از       . گی میمیرممن از گرسن. را بخورم
شم، در حاالخودم نیزمیخواهم سگرت بک مگر. سگرت کشیدن شوهرم جلوگیري میکردم

ـ . فامیـل فـان دان خـانواده خـوبی نیسـت     . اعصاب خراب خواهم داشـت  غیرآن سها ـانگلی
اید بـا  پیش میرود، من ب انهفقادي را مرتکب میشوند، ولی جنگ مؤگ اشتباهات زیدرجن

 ".گذارم که در پولند نیستمکسی گپ دلم را بزنم و شکر
 :آقاي فرانک

آرام باشید، ما هنـوز  . به هیچ چیز ضرورت ندارممن . همه چیز بسیار خوب است" -
را  سـهمیه ام بسرعت قسمتی از  من .هید ومن دهنم را میبندمبرایم کچالو بد. فرصت داریم

من بینهایت خـوش بـین    وضعیت سیاسی بسیار امیدوار کننده است و. براي بپ نگهمیدارم
 "!هستم
  ):با لکنت زبان و هالندي شکسته( آقاي دوسل 
در . و آنرا در سر موعد تمام کـنم  ه رسالهء علمی پرداختهمن باید هرچه زودتر ب" - 
. عالی انکشاف کرده و اینکه ما گرفتار شـویم، نـاممکن اسـت    سیاست اوضاع بسیار هعرص

 ...!من، من، من
 .ات انه
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1944مارچ 16پنجشنبه   
 !یتی جانگ
 آنهاف، من براي یک لحظه از نظریات و پیشگویی هاي منفی وغم انگیز  -ف -اوف 

مـا بـه   ، اگراین یا آن چیز اتفاق بیافتد": امروز من فقط یک چیز را میشنیدم !رهایی یافتم
شده و یـا   ء دنیاواهشته اگر این یا آن کس بیمار شود، ما مشکالت زیاد دچار خواهیم شد،

 "...اگر
م کـه تـو در ایـن همـه مـدت      بهر حال، بقیه اش را خودت میـدانی، مـن فکـر میکـن    

 .یگاه را شناخته یی و میتوانی گفته هایشان را درك کنپناهباشندگان 
ت که آقاي کوگلر را جلب کرده اند، تا بمدت شش روز آنس "اگر، اگر،"دلیل اینهمه 
شـده و شـاید فـردا در     گی شدید دچاربپ به سرماخورد مین کنی بیاید؛ز -جهت بیگاري 

بـوده   بماند؛ میپ هنوز هم گریپ دارد و کلیمان هم چنان به خونریزي معده دچـار  انهخ
را از سـر   يمـا چـه سرگذشـت غـم انگیـز     . که حتی دچار ضعف و بیهوشـی شـده اسـت   

گانی ما اینست، که کـوگلر بـه یـک طبیـب حـاذق و قابـل اعتمـاد        عقیده هم. میگذرانیم
. بدسـت آورد  عنـوانی شـهرداري هیلوِرسـوم   بیمـاري  یـک تصـدیق    او مراجعه نمـوده واز 

 . ارگران گدام فردا رخصت اندک
ر آنصورت بماند، د انهبپ در خ) ِبازهم یک اگر(اگر. ر دفتر میماندد بپ تنها ابراینبن
موشها ساکت و چـپ باشـیم، تـا صـداي مـا را در       مانندما باید  ما نیز قفل بوده و هدرواز

یـان   ،از ظهر ما واهشـته هـا را   پسعت یک ابس. نشنوند شرکت پهلویی ما موسـوم به کخ
ظـاهر   "آرتیس"که او در نقش کارمند باغ وحــش اینست واقعیت . خواهد کرد دلجویی

 .خواهد شد
امروز ظهر نخستین بار پس از مدت طوالنی بار دیگر از دنیاي پهناور به ما قصـه  یان  
یان میدیدي که درست به تصویرهاي نقاشـی   اگر ما هشت نفر را در گرد وب بود،خ. کرد
 . میماند ".مادر کالنی که مصروف قصه گویی است"بنام 

درمورد غـذا سـخن    از همهگان با اشتیاق حرافی کرده و بیشتر او در برابر چنین شنوند
ـ  . میکنـد  بـراي او آشـپزي   فا.یکی از دوستان میپ بنام خـانم پِ . راند رایش پریـروز او ب

خوراك پریـروزش را خـورد و امـروز     هاو دیروز باقیماندزردك و نخود سبز پخته بود، 
 . زردك را قورمه خواهد کرد هف باقلی میپزد و فردا باقیماندا.خانم پِ
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چیـزي حاصـل   پزشـکها  آیـا از ایـن    کـه  رد داکتر معالج میپ پرسیدماو در مو ما از 
 میشود؟ 

امروز به داکتر زنگ زدم، تا از او پگاه  من": یان پرسیده و اضافه کرد -"تر؟داک" - 
رش پاسخ داده گفت، کـه  گویا در مورد گریپ خانمم مشوره بخواهم، مگر بجاي او دستیا

یشرفته داشته باشید، اگر شما گریپ پ. مراجعه کنم 9الی  8ها باید از ساعت  بخاطر نسخه
مـن خـوب   . زبانتان را یکبار کشیده، ها بگوییـد ": لفون را گرفته و میگویدشخص داکتر ت

که میتوانیـد   من برایتان یک نسخه مینویسم،. است ه گلوي تان بسیار سرخ شدهمیشنوم، ک
این داکترها هم کار شان . و بس! خدا حافظ. تان بدست آورید مربوطه انهدارو را از دواخ

هـم   آنهاخوب گناه . فون انجام میدهندو معاینه و تداوي را از طریق تل را آسان ساخته اند
ـ  نیست، هر انسان که بیشتر از دو اد شـده  دست ندارد و در این روزها تعداد بیماران هم زی

 ".چیز استو برعکس تعداد دکتوران نا
ما از خنده گرده درد شده ونی اش را بازگو میکرد، لفصحبت ت هبهر حال وقتی یان قص

. هـاي طبیبـان چـه میگـذرد     انـه میتوانم تصور کنم که در این روزها در معاینـه خ . بودیم
ـ ها بیش از این اهمیتی به مریضانیکه توان پرداکتر د و بـا  داخت معالجه را ندارند، نمیدهن

نجا چه میکنید، بفرمایید بـه آخـر   ها، شما در ای": کسانیکه بیماري عادي دارند، میگویند
 "!صف، موارد عاجل اولویت دارند

 .ات انه
1944مارچ 16پنجشنبه   

 ! یتی جانگ
 ق؛ پس من همین حاال بـه اتـا  ناتوان میباشد، چنانکه قلم از وصف آن دلنشین استهوا 

 .کوچک زیر شیروانی خواهم رفت
تـاق خـود را دارد، کـه در آنجـا     او ا. تر از پتر هستممراآاکنون میدانم، که چرا من نا 

از یک سو  مندر صورتیکه . نموده و بخوابداندیشه میتواند کارکرده، دست به تخیل زده، 
کـار میگیـرم، هیچگـاهی      من در اتاقی که بـا دوسـل مشـترکاً    .رانده میشومبسوي دیگر 

بهمـین دلیـل اسـت، کـه مـن در      ! صـورتیکه سـخت آرزومنـد آنـم    تنها باشم، درنمیتوانم، 
فقط در آنجا و همچنـان در نامـه هـایم بـا تـو      . بطرف اتاق زیر شیروانی میرومفرصتی هر
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خودم ناله کـنم، بـرعکس    بهرحال نمیخواهم در باره. ممیتوانم براي لحظه یی با خودم باش
 !میخواهم، شجاع باشم

اینکه با گذشـت   در پایین نمیتوانند، به احساسات درونی ام پی ببرند، بجز انهخوشبخت
رروز نسبت به مادرم خونسردتر و بی توجه تر شده و نسبت بـه پـدرم هـم چنـدان بـا      ه

در هر حالتی باید من اطمینـان  . م چیزي نگفته و دهنم را میبندممحبت نبوده، به مارگو ه
ظاهري ام را حفظ نموده، بکوشم هیچکس پی نبرد، که در درون سینه ام نبردي شـدید در  

اسـت، ولـی آیـا    آرزو؛ که تا کنون پیروزي فقـط بـا تعقـل     نبرد میان عقل و. جریان است
 بیشـتر گاهی از این میترسـم، مگـر    ؟ منآمدعواطف بمیان خواهد و امیال بر امکان تسلط 

 !آرزومندم، که چنین شود
آه، برایم سخت و دشوار است، که در برابر پتر چیزي نگویم، ولی این را میـدانم، کـه   

درخـوابم   ی سنگین است، که من به تمام صحبتها و آنچه کهاو باید آغازگر باشد، این خیل
نـادان اسـت، ولـی     یـک کـودك   انهیتی، گبلی ! بطالن بکشمخط جریان روز دردیده ام، 
 .گی مینمایم، نیز پر از جنون میباشدکه من در آن زند کنونیو زمان محیط 

آن درغیـر  یسم، بنودارم، اینست، که حداقل میتوانم  به بهترین چیزیکه هنوز دسترسی 
این موضوعات فکر میکند؟ من امیـدوارم  ء آیا پتر نیز درباره. وخفه میشوم بکلی سرکوفته

من چیزي حدس زده باشـد و   هم در باره شاید او. ورد صحبت کنمکه روزي با او در این م
 ! بیرونی و ظاهري را که میشناسد، دوست داشته باشد "انه"، که آن بدرستی نمیتواندنه گر

ونسردیست، از هیجان و سـرو صـدایم   ونه میتواند، کسی که دوستدار آرامش و خچگ
کسی در دنیا خواهد بود، که به احساسات و امیـال   انهخوشش بیاید؟ آیا وي نخستین و یگ

پی برده است؟ آیا این به درازا خواهد کشید، تا او آن  کانکریتیدرونی ام در داخل پوشش 
عشـق از  : قـدیمی بجـا نیسـت، کـه     و آیا این ضرب المثـل  ؟درنوردد تسخیر ناشدهسرزمین 
گی دست بدست هم میروند؟ شـاید درسـت   د میاید و یا اینکه عشق و بیچاربوجو عطوفت

بـا   همین امر با من نیز واقع شده باشد؟ چون من نیز به او خیلی تـرحم دارم، همانطوریکـه  
 ! خودم دارم

را درك  واژگـان زبان برانم، آیا وي این نمیدانم، نخستین کلمات را چگونه ب من واقعاً
خواهد کرد، آیا براي او همانند من سخن زدن نیز کاري دشوار نیست؟ کاش میتوانستم، بـه  
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ه من چه را به او میخـواهم بگـویم،   میدانست، ک او فقط بنویسم، در آنصورت حداقل وي
 !چون بزبان آوردن این واژه ها کاریست سخت دشوار

 فرانک ات. انه م
1944 مارچ 17جمعه   

 !یتی بجان برابرمگ
ارش به ، کبود ، چون بپ فقط سرما خوردهسر انجام همه چیز بحالت عادي برگشت 

آقاي کوگلر تصدیق داکتـر را بدسـت آورده و   . صحتمند است گریپ شدید نکشیده و فعالً
نجا همـه  کنون در ایتا. گاه اکنون نفس راحت میکشندپنهانتمام . از کار شاقه نجات یافت

 .از والدین ما بیزار شده ایم فقط من و مارگو چیزي بیشتر. مراد است و بر وفق چیز عالی
و مارگو پدر و مادرم پدرم را  هنوزهمبرداشت کژ نکنی، چون من  ام تو باید از گفته

ی ات ، اگر تو به سن وسال من میبودي بخود حق میدادي، در مـوارد شخصـ  دوست داریم را
مـن  من بـه بـاال بـروم، از    اگر. ل کنیاز والدینت عم نهمستقال گاهفته و خودت تصمیم گر

. ندارمدر غذایم ام؛ من حتی حق پاشیدن نمک را  هآمدمیپرسند، که براي انجام چه کاري 
هرشب بساعت هشت و پانزده مادرم از من میپرسد، که آیا من لباسم را تبدیل کـرده ام و  

گر ا انهدقاص. اید بخوانم، نخست باید مادرم اجازه بدهدگذشته از آن هر کتابی را که من ب
هرچیـزي را کـه    من میتـوانم تقریبـاً   و جدي نیستندبگویم، این بازرسی ها و تأییدها زیاد 

را تـوهین و تحقیـر کـرده،    مـن و مـارگو   بـار بـار    انهولی از اینکه روزبخواهم، بخوانم؛ 
 . میکنند، خسته شده ایم بازرسیهرچیزي را 
ست، اینست، که من دیگـر میـل نـدارم، هـر     آنها ز دیگر که باعث نا رضایتییک چی

و بوسه بدهم و از اینهمه نامها و لقبهاي مضـحک خسـته شـده     دقیقه یی براي والدینم ماچ
رها نمودن بـاد و آنچـه کـه در تشـناب      هبویژه از عالقه مندي پدرم به صحبت در بار. ام

آزاد  آنهـا لو براي مدت کوتاهی هم باشـد، از شـر   خالصه من میخواهم و. ذرد، بیزارممیگ
من و مارگو البته چیزي نمیگوییم، چـه سـودي دارد،   . این را درك نمیکنند آنهاباشم، ولی 
 .این را نمی فهمند آنهابهر حال 

 :مارگو دیشب گفت
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دوبار باالي سرت گرفته و دستهایت را  ن وضع خسته شده ایم، اگر اتفاقاًچقدر از ای"-
ت خوبست؟ براي مـا دونفـر   تمیپرسند، آیا سردردي نداري، و یا صح دفعتاًی، کنمیق نفس ع
 هبزرگی بود، وقتی که ناگهان دریافتیم، ازاعتماد، همآهنگی و دوستی در خـانواد  وكاین ش

مقصدم اینست، . ماست انهو دلیل اصلی آن موقف دوگ. استما چیزي بسیار کم باقی مانده 
ـ  آنهازئی که برسر چیزهاي بسیار ج ار میکننـد، در صـورتیکه مـا    با ما مانند کودکان رفت

گرچه من فقـط  . همسن و سال خویش پیشرفته و رسیده تر هستیماز دختران  باطناً و روحاً
م، درك خواهم و حق با کیست؛ من عقایدچهارده سال دارم، ولی بخوبی میدانم، که چه می

ـ   هر. ا میباشـم خـودم را دار ) اصـول (خودم از حوادث و پرنسـیپها   یـک   هءچنـد ایـن گفت
دخترك نوجوان نامعقول به نظر میرسد، ولی من مایلم، بگویم که خودم را بیشـتر انسـان   

. من خودرا بکلی مستقل میپندارم، مستقل از هر کس. بالغ احساس مینمایم، تا یک کودك
، میدانم نظریاتم میدانم، که من بیشتر از مادرم میتوانم مباحثه نموده و از نظریاتم دفاع کنم

زرنگتـرم و بهمـین    تر از او بوده، در بیان حقایق مبالغه نکرده، دقیق، سـنجیده و  انهواقعبین
در رابطه به بسیاري مسایل خودرا برتـر از او احسـاس    )باالیم بخندياست ممکن (جهت 
ا کامل باشد، چنـان کـه مـن اور    دوست بدارم، باید او برایم نمونه کسی رااگر من . میکنم

 !مادرم ندارم این دوحس را در برابر شوربختانه. تحسین نموده و محترم بشمارم
چیزهاي جـالبی دارم کـه بـا او    ، چون من روبراه میشداگر پتر با من میبود، همه چیز 

 .است جذابپسر نازنین و بلی، او  .درمیان بگذارم
 فرانک ات. انه م

1944مارچ  18شنبه   
 !یتی محبوبمگ
 
خـودم و احساسـاتم بـه     اعتماد نداشته و در بـاره  به هیچکس به اندازه تو دنیا رمن د 

هیچکس چنین ننوشته ام؛ پس چرا در مـورد مسـایل مربـوط بـه زنـان و مـردان برایـت        
 ننویسم؟

بجاي آنکه در سـن  . والدین و بزرگساالن در این رابطه خیلی عجیب برخورد مینمایند 
ویش همه چیز را درمیان بگذارند، وقتی سـخن از  دوازده سـاله گی به دختران و پسران خ

 آنهامسایل جنسی و زناشویی بمیان میاید، فرزندان خود رااز اتاق بیرون رانده و بدینوسیله 
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کـه   شـیوه یـی  و اطالعات الزمی در این زمینـه را بهـر    آگاهی شانرا میگذارند، که خود
م فرزندان شان در مـوارد  با اینهوالدین دریابند، که  آنهاپس اگر. ممکن است، بدست آورند

شان یـا بسـیار زیـاد و یـا      کودکاناتی دست یازیده اند، فکر میکنند، که اطالعنامبرده به 
ا اشتباهات خـودر  رهبانمیخواهند، در این  آنهاچرا . برعکس خیلی کم در این مورد میدانند

 واقعیت چیست؟ که بپرسنداصـالح نموده و از فرزندان شان 
اسی براي والدین وجود دارد، گرچه به نظـرم ایـن زیـاد    سیغا، که یک مانع االبته و در

 : عمده نیست، و آن اینکه
مقـدس،   نظر فرزندان شان ازدواج یـک پدیـده  درایشان فکر میکنند، که در آنصورت 
 بیشـتر  بدانند، که این تقدس و سالم بـودن در  آنهادست نخورده و سالم نخواهد بود؛ کاش 

از ازدواج کمـی   پـیش  انسـانها به نظرم بد نیست، کـه  . میان تهی میباشدموارد فقط حرف 
بذات  ازدواج مسألهاز جانبی . گی زناشویی استفاده کنندداشته و آنرا بتوانند در زند آگاهی

 .نداردبه تجارب  ست و ربطیسواخود چیزي 
آن در مـورد قاعـدگی، منشــأ و اهمیـت      آنهـا وقتی من تازه یازده سـاله شـده بـودم،    

در سن . نداشته و آنرا خیلی عادي پنداشتم گمان بديمات دادند، در صورتیکه من هیچ معلو
مانند مـن  ژاك ، مینمودکه  چنان زیرادوازده ونیم ساله گی من بسیاري چیزها را دانستم، 

روابـط زن و مـرد را درك   من هنوز پیش از اینهـا بـا احسـاس درونـی ام،     . ساده لوح نبود
را تأییـد کـرد،    آنهـا  ژاك همه زمانی کهم عجیب مینمود، ولی اوایل برایمیکردم، که در 

 .من در وجودم بخاطر قدرت درکم احساس غرور کردم
، نیـز از ژاك فهمیـدم، کـه بـه     از شکم بوجود نمـی آیینـد   مستقیماً فرزنداناینرا که 

 در ".ایددر جاییکه کار انجام شود، از همانجا محصول کار بیرون می": گی برایم گفتساد
و ژاك از بروشـور مربـوط بـه امـور     یاري جزئیات و فروعات نیز من بکارت و بس بارهء

نمود، ولـی  گذشته از این من دانستم، که چگونه از حمل باید جلوگیري . شدیمسی آگاه جن
. ، بـرایم هنـوز معمـا بـود    میشـود  مانجـا امر در داخل اورگانیزم به چـه نحـوي    ایناینکه 

با زها معلومات داد، ولی یم، پدرم در مورد پلَشتی فحشأ و غیره چیآمدجا زمانیکه ما به این
 .دارم، که بی پاسخ مانده اند بارهاینهنوز سوأالت زیادي در  آنهم

در جسـته و گریختـه    آنهـا چیزها را نگوید، در آنصورت  هاگر مادر به فرزندانش هم
 .یار ناقص خواهد بودبس اسخ مییابند، که این امر مطمئناًپرسشهاي شان پ مورد
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 زیـر  اتاقـک  در پتـر  بـا  مـن  نکهچو! شادمانم من مگر است، شنبه روز امروز گرچه
 !بود آور لذت خیلی این و بودم ور هطغو خیال بحر در بسته چشمان با و نشسته شیروانی

 فرانک ات. انه م
 

  1944 مارچ 19 یکشنبه
 !محبوبم یتیگ

 مـن . بود جریان در معمول طبق کارها ههم چاشت غذاي از پس. بود مهمی روز دیروز
 ساسـچ  توتـه  یـک  مـادرم  ولـی  بگذارم، اجاق باالي را کچالو دیگ که رفتم، پنج بساعت

 از او. رفـتم  پسـانتر  ولـی  بـروم،  نبودم، مایل اول در. بدهم پتر به تا داد، برایم را) کالباسه(
 مـا  پیشـین  دعـواي  بعلت کار این هک کردم، فکر تأثر با من و کرد خودداري ساسچ گرفتن

 کـه  را اشـکهایم  جلو نتوانستم نم و ترکیده بغضم ناگهان. است متقابل اعتماد عدم مورددر
 بـرده  مـادرم  بـه  دوبـاره  را ظـرف  و نکـرده  اصرار من. بگیرم بود، زده حلقه چشمانم در

 بایـد  کـه  کردم، فکر سپس. سازمب خالی گریه با را دلم غم که رفتم، تشناب به وسرراست
 در او بـه  مـن  و همنشسـته  با نفره چهار ما شام غذاي از پیش. کنم روشن پتر با را حساب

 بـرایش  چیـزي  کـه  نیـافتم،  آنـرا  امکـان  آنوقت در البته. میکردم کمک معما جدول حل
 :گفتم برایش من آهسته بنشینیم، غذا بدورمیز ما آنکه از پیش مگر بگویم،
 "داد؟ خواهی انجام را تندنویسی درس امشب آیا پتر"-
 .بود او پاسخ -"نه"-
 ".بزنم گپ تو با پسانتر میخواهم من اینصورت در پس"-
 .پذیرفت او

 بـه  ساسـچ  نگـرفتن  آیـا  کـه  پرسیدم، ازش و رفته وي اتاق به من ظروف شستن از پس
 بـی  کـه  میکرد، فکر او. بود دیگر چیزي علت انهخوشبخت مگر. بود ما پیشین دعواي علت

 و بـود  گـرم  خیلی اتاق هواي. میگرفت را ساسچ و کرده موافقت دفعتاً اگر مینمود، نزاکتی
 آب مـارگو  بـه  تـا  رفتم پایین من دلیل بهمین بود، شده سرخ بحري خرچنگ مانند صورتم
 باشـم،  کـرده  مراعـات  را نزاکـت  آنکـه  بـراي . مآمد باال به دوباره سپس و برمب ینوشیدن
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 بـه  بسرعت سپس ولی ایسـتادم، کمی فتهر )لدینشوا( نهااد فان اتاق هپنجر نزدیک نخـست
 صـحبت  البته. ادمایست راستش سمت به من و بود باز پنجره چپ طرف در او. رفتم پتر اتاق
 مـن  و بود روشنی در گفتگو از آسانتر تاریک نسبتاً هواي یک در و باز پنجره نزدیکی در

 کـه  زدیـم،  حـرف  زیادي دروام در یکدیگر با ما. داشت را احساس همین نیز ترپ معتقدم،
 در لحظـه  بهترین شب این که ،سازم خاطرنشان باید ولی کنم، تکرار حاال نمیتوانم را همه
 خصـوص  در برایـت  میخـواهم  مختصـراً  اینـک . بـود  انـه خ ایـن  در مـا  اختفأ مدت تمام

 :کنم حکایه ما میان شده مطرح موضوعات
 دیگـري  بکلـی  نظـر  اکنـون  که ،ساختم نشان خاطر من و گفتیم دعواها از ما نخست 
 .نمودم یادآوري میکنیم، احساس ما والدین از انهبیگ خودرا ما اینکه از و داشته
 همـان  در و دادم معلومـات  خـودم  و مارگو پدرم، مادرم، باره در پتر به همچنان من 
 :پرسید من از ناگهان او لحظه
 را همدیگر یکبار و گفته بخیر شب یکدیگر به خواب از پیش زیاد احتمال با شما" -

 "میبوسید؟
 "نیست؟ معمول این شما میان آیا بار، چندین که یکبار، نه" -
 ".ام نداده بوسه کسی به هیچگاهی من نه،"-
-"تولدت؟ هسالگر در حتی" 
 ".زادروزم در حتی بلی، "-

 او. زدیـم  گپ نیستند، ما راز محرم ما والدین اینکه و بدیگران اعتماد باره در ما سپس
 و صـمیمی  نیـز  وي با میخواهند و دارند دوست را یکدیگر خیلی مادرش و پدر که گفت،

 .ندارد اعتماد آنان به او مگر باشند، نزدیک
 او و میریزم؛ اشک بالشم روي در و میگریم میشوم، اندوه دچار وقتی که گفتم، من و 

 مـن  مچنـین ه. میدهـد  مدشـنا  و رفتـه  شیروانی زیر اتاق به وي حاالتی چنین در که گفت،
 هنوز ولی میکنیم، درك واقعی بطور را یکدیگر اواخر این در فقط مارگو و من که تم،گف
 بهـم  کـه  نـداریم،  زیادي چیز و همیم با همیشه ما چون نداریم، گو و گفت باهم زیاد هم

  .کنیم قصه
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 هدربـار  و عواطـف  و احساسـات  اعتماد، ازجمله دنیا این در زیادي چیزهاي باره در ما
 .یافتم میکردم، تصور که آنگونه را پتر من و زدیم گپ خودما

 دیگري يانسانها ما آنزمان در که گفتیم، ما و کشید 1942 سال به ما سخن آن از پس
 شروع در که آوردیم، بیاد و است ناپذیر برگشت زمان که نمودیم، تأکیـد هردو ما. بودیم
 مـن  و گستاخم و مزاحم خیلی من که میکرد، فکر او یم،نداشت را یکدیگر تحمل ما اختفأ

 و قصـه  او چـرا  کـه  بـودم،  درعجب و نیست جالبی چندان جوان او که میکردم، فکر هم
 من و ستتنهاییـ خواهان سخت که گفت، او. مشادمان خیلی من اکنون ولی نمیکند شوخی
 مـن  و تنیسـ  تفـاوتی  چندان او آرامش و سکوت و من تحرك و سروصدا میان که گفتم،

 آرزوي ودر نداشـته  را یادوارههـایم  دفتـر  از بجـز  چیـزي  هیچ و میپسندم را خاموشی نیز
 در اینکه تا ،اند مسرور نبودنم از دوسل، آقاي بویژه همه و ستما باشم، تنها بتوانم که جایی
 کـه  گفـت،  او. باشم والدینم پیش پایین در همیشه نمیتوانم من درحالیکه باشم؛ حاضر اتاق

 کردم، نشان خاطر برایش من و دارند فرزند دوتا من والدین اینکه از است، خوشحال خیلی
 و تجرید بخوبی اکنون من که کردم، عالوه و شادمانم خیلی اینجا در وي موجودیت از که

 حـل  در او بـه  حاضـرم  نمـوده،  درك را مـادرش  و پـدر  بـا  مناسـباتش  و او نشینی گوشه
 .کنم کمک منازعات

 :گفت بمن او 
 "!میکنی کمک همواره مرا هم این بدون که تو" -
 .پرسیدم من -"چطور؟" -
 "!سرورت و شادمانی با" -

 ماننـد  من اگر که کرد، عالوه او همچنان. گفت بمن او که بود، یی جمله زیباترین این
 نـاز  از پر لقبهاي این ءهمه که گفتم، من. بود خواهد رسندخ بسیار او بیایم، نزدش گذشته

 چیـز  متقابـل  واعتمـاد  دیگـر  چیـزي  بوسـه  و مـاچ  چـون  انـد،  ارزش فاقـد  پـدرم  و مادر
 . ستدیگری
 و تنهـایی  ،ام یـادواره  دفتـر  هبـار  در و اراده و نفس به اعتماد خصوص در آن از پس ما
 در و میدهنـد  نشـان  نـد، ا اصـل  در کـه  آنچه از غیر دیگر طور خودرا اًبعض انسانها اینکه
 .زدیم حرف وغیره هوغیر ام زرهی پوشش مورد
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 درك رفیـق  یـک  هماننـد  مـرا  آهسـته  آهسته او ظاهراً ند؛بود عالی خیلی اینهاهمهء 
 مناتوان سپاسم و سرور بیان در اصالً من یتی،گ. کافیست برایم این کنونی هلحظ در و میکند

 کـه  را یـزي چ مـن . بخواهم پوزش برخوردم امروزي شیوه بخاطر تو از چگونه نمیدانم، و
 !ام درآورده تحریر برشته ام، نموده احساس

 مـارا  که معنیست، بدان میزند، چشمک یا و زده لبخند کرده، نگاه بمن پتر هرباریکه
 ور شـعله  ام درونـی  آتـش  حـاالتی  چنـین  در و میسـازد  متحـد  درونـی  مشترك راز یک

 کجـا ی هـم  با را بیشتري و بیشتر لحظات بتوانیم، که ایکاش و بماند چنین ایکاش. میگردد
 !کنیم سپري

 .ذارتسپاسگ و شادمان انه
 

1944مارچ  20دوشنبه   
 !یتی محبویمگ

امروز صبح پتر از من خواست، اگر بتوانم، شام یکبار دیگـر پیشـش بیـایم، چـون بـه      
مـن  . نظرش من هیچگاه مزاحم او نبوده و برعالوه در اتاقش جاي براي دونفـر نیـز اسـت   

او گفت،  مگرون در پایین از این کار خوششان نمیآید، گفتم، که هر شام نمیتوانم بیایم، چ
شـنبه نـزدش   هرسپس گفتم، که من خیلی مـایلم، کـه شـامهاي    . که به دیگران توجه نکنم

پرسیدم، اگر ماه در آسمان قابل دید باشد، از پیش مـرا در جریـان    خصوصاًبیایم و از وي م
 .بگذارد

و از آنجـا بـه مهتـاب نگـاه     ":ادامـه داد او گفته و -"یین رفتهدر آنحالت ما به پا" - 
  ".خواهیم کرد

 .من این پیشنهاد را خیلی پسندیدم، چون اکنون دیگر من از دزدان نمیترسم
حدس میزدم،  پیشمبدل شد؛ من از  نومیديدر این میان خوشی ام تا اندازه یی به  مگر

ولی این . ندد، من نمیدانمتا چه حدي ویرا میپس) پتر(اینرا که او . ر را میپسنددکه مارگو پت
حال هرباریکه من با پتـر مالقـات میکـنم، بـه     . سخت باعث ناراحتی ام شده است مسأله

. او برویش نمیآورد و این عملش قابل تحسین اسـت میشوم، ولی  رنج وي وي سبب درد ونح
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من اگر بجاي مارگو بودم، سخت حسادت میورزیدم، مگر او میگویید، کـه نبایـد بـرایش    
 .دي کنمهمدر
 .من به او گفتم -".برایم خیلی تأسف آورست، که تو شخص اضافی و ثالث شدي" -
 .او با تلخی پاسخ داد -".ام من به این چیزها عادت کرده" -

ـ     جرأت نمیکنم، اکنون ایـن موضـوع را    البته من ، ولـی  نهاابـه پتـر بگـویم، شـاید پسـ
 .بل ما باهم صحبت کنیممتقا ست باید ما در موارد بیشماري منجمله روابطـنخ

مـن نبایـد در   . مـن مسـتحق آنـم    اد کوچکی از من نمود، که حقیقتـاً مادرم دیشب انتق
میم گرفتـه  ـبهر ترتیب، تصـ . برخوردم نسبت به مادرم بیش ازحد بیعالقه و بیتفاوت باشم

برخـورد بـوده و انتقـادات و     همـه آنچـه کـه رخ داده مهربـان و خـوش      یرغمـعلام، که 
 .را پیش خودم نگهدارممالحظاتم 

 کـودك او میکوشد، که دیگر با من مانند . مهر نیستگذشته از این پدرم نیز زیاد پر 
بهر حال، ببینیم کـه  . برخورد نکند و این امر او را بیشتر از پیش نسبت بمن سردتر میسازد

آینده درس الجبر را نخوانم، در  ، که اگرمرا تهدید کرد وي حتی! باآلخره چه خواهد شد،
ولی من بشـرطی  ! او مرا میترساند. از دادن دروس اضافی دیگر برایم خودداري خواهد کرد

 .به آموزش الجبر خواهم پرداخت، که کتاب نو داشته باشم
گـنم  همین کافیست، من کاري دیگر بجز از اینکـه بـه پتـر نگـاه      اکنونخوب، براي 

 !لبریز شده است احساس و امیالم هندارم و کاس
 فرانک ات. انه م
 :دریافت کردم 1944مارچ سال  20 را امروز بتاریخمارگو  مهربانیصداقت و  سند

، دیروز وقتی من به تو گفتم، که نسبت به تو حسادت ندارم، فقط پنجاه درصد آن انه«
و نه نسبت به پتر هیچکدام  موضوع از اینقرار است، که من نه نسبت به تو. صحت داشت

، که تا کنون نتوانسته ام و در آینده نزدیـک هـم   نمط کمی اندوهگیمن فق. سادتی ندارمح
ولی این . را درمیان بگذارم امیالمو  پندارهانخواهم توانست، کسی را بیابم، که بتوانم با او 

بهر ترتیـب انسـان   . امر مانع آن نمیشود، که نسبت به روابط پر از اعتماد شما رشک ببرم
گی و بخودي خـود بدسـت میآورنـد،    ساد ایی که دیگران بهاز بسیاري چیزه باید در اینجا

 . محروم باشد
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. میدانم، که با پتر هرگز آنقـدر در مناسـباتم پـیش نمـی رفـتم      گر من دقیقاًاز سوي دی
موارد و یا حداکثر موارد صـحبت کـنم، در گـام     رار باشد، من باکسی در همهزیرا، اگر ق

اگر من نتوانم زیاد حرف هم بزنم، او باید  نخست به تفاهم ونزدیکی ضرورت دارم و حتی
درحالیکه پتر . باالتر از من باشد خص مورد عالقه ام روحـاًباید ش. مرا درك کند همچنان

پتر چنـین   ولی من مطمئنم، که در مورد خودت. در برخورد نسبت بمن چنین فردي نیست
ی را هی، که چیزي با ارزشـ تشویشی در این رابطه بخود راه د تو نباید هیچ. موضع را ندارد

این تقصیر تو نیسـت، کـه مـن در چنـین مـوقفی      . ، چنین نیستنه اصالً. از دستم ربوده یی
متقابـل بـه آرزوهایتـان دسـت خواهیـد       تو و پتر فقط با تماس مشـترك و . قرارگرفته ام

 ».یافت
 :پاسخ من 
 !مارگوي عزیز« 
کلی  دل آساییکه این نامه باعث باید بگویم،  مگرنامه گک پر از محبتت را گرفتم،  

 .ام نشد و من نمیتوانم، در آینده نیز آرامش خاطر داشته باشم
ه، آمـد البته تا کنون اعتمادیکه تو از آن یاد کرده یی، هنوز در میان من و پتر بوجود نی

یم، که در نزدیکی پنجره و در تاریکی شامگاهی بیشتر از روز روشن آفتـابی  دمگر ما معتق
گذشته از این انسان میتواند، احساسـات خـود را باصـداي خیلـی آرام     . صحبت کرد میتوان

من عقیده دارم، که تو براي پتر حیثیت یک خواهر را . بیان کند، تا با آواي بلند جار بزند
شاید تـو  . کمک کنی، چنان که من میخواهم کمکش کنم انهداشته و میخواهی به او صادق

تو در نامه هایمان مدنظر داریـم، قـادر بـه ایـن کـار       یکه من ودر آینده حتی بدون اعتماد
پـدرم وجـود    به نظرم اعتماد باید متقابل باشد و بهمین دلیل چنین اعتمادي بین مـن و . شوي
بهر حال دراین مورد دیگر بس است و نباید بیش از این در این باره سخن گفت، اگر . ندارد
ر کتبـی میتـوانم، افکـارم را    من نیز طـو . بنویساهی چیزي اضافه کنی، لطف نموده و میخو
. مـطرح نمایم، تا شفاهی، تو تصور نمیکنی، که من تا چه حدي به تـو افتخـار میکـنم   بهتر 

پـدرم را بتـوانم در آینـده داشـته باشـم،       م، که مقداري از خوبیهاي تو ودار من فقط آرزو
 .چون در این مورد شما هردو خیلی بهم شباهت دارید

 ».ات انه
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  1944 مارچ 22شنبه رچها
 ! یتی جانگ
 :شام دیروز من این نامه را از مارگو بدست آوردم 

 !عزیز انه« 
وقتی نزد پتر بخاطر درس خوانـدن   دیروزي ات من احساس کردم، که تو پس از نامه 

برایـت مینویسـم، کـه ایـن      انهو یا گپ زدن میروي، احساس ناراحتی میکنی، ولـی صـادق  
من در درون وجـودم انسـانی را تصـور میکـنم، کـه حـق       . بیمورد است تشویشت احساسِ

 .اعتماد متقابل را دارد و به نظرم پتر هنوز نمیتواند، این موقف را دارا باشد
بـرادر   مگـر تو راست میگویی، وقتی مینویسی که پتر براي من مثل برادر اسـت، بلـی،   

میبـریم، تـا   اس خویشـرا بکـار   کهتر و این بدان میماند، که براي شناخت یکدیگر ما حـو 
بحیث خـواهر و بـرادر درك کنـیم، ولـی     ) و یا شاید هم هیچگاهی(همدیگر را در آینده 

نباید نسبت به من دلسـوزي کنـی، ازهمنشـینی     ابراینبن. این امر خیلی فاصله داریم هنوز از
  ».باش وامکان صحبت با پتر تا میتوانی لذت ببر و مسرور

 یتی، من فکر میکـنم، کـه مـا در اینجـا در    گ. ع روبه بهبودیستاکنون در اینجا اوضا 
که اگر مـا در   اینهمه شوخیها. ه یک محبت و عشق بزرگ دست خواهیم یازیدکگاه نهان

البتـه مـن در   . و پتر ازدواج خواهیم کرد، حرفهاي میان تهـی هـم نبودنـد   اینجا بمانیم، من 
در آینده پس از آنکـه بزرگتـر شـود،     نمیدانم، که او مورد عروسی فکر نمیکنم و همچنان

همچون حاال عالقمنـد خـواهیم    چه خواهد کرد و نمیدانم، که در آنحالت هم با همدیگر
 .بود، که بخواهیم ازدواج کنیم، یا نه

اینکـه ایـن امـر     مگـر اکنون من به این نکته معتقد شده ام، که پتر نیز مرا میخواهد، 
اینکه او به من به نظر یک رفیـق، یـک دختـر    ن همچنا. نوعی از محبت است من نمیدانم

که او گفت، کـه مـن در    زمانیفقط . ویا یک خواهر مینگرد، هنوز برایم قابل فهم نیست
م، مـن خرسـند شـده و احسـاس     مشکلش در رابطه به دعواهاي والدینش ویرا کمک میکن

در اینجا نه یک دیروز من از او پرسیدم، اگر . بیشتر به او نزدیک شده امی مکردم، که گا
او پاسـخ  . د، تو چه میکـردي نآمدمیبود، که هرکدام به نزدت می انه، بلکه یک درجن انه
  ".اگر همه شبیه تو میبودند، مانعی نداشت": داد
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برعالوه او سـخت مصـروف   . تقبال میکندساز من ا انهصمیم وقتی من نزدش میروم، او
شـب در بسـترش فرانسـوي     ربع ده و حتی بعضی شبها تا ساعت. آموزش زبان فرانسویست

 .میخواند
هاي ما فکر کـنم، بـراي نخسـتین    گفته گذشته و به سخنان و  آه، اگر من به شام شنبه

از گفتـه   میدهد؛ مقصدم اینست، کـه معمـوالً   بار احساس رضایت و خرسندي برایم دست
و مـن   هایم پس از گذشت زمان احساس پشیمانی میکنم، در حالیکه اینبـار چنـین نیسـت   

او خیلی خوش قیافه است، بـویژه  . همان حرفها و گفته ها را اکنون نیز میتوانم، اظهار کنم
محبـوب و   آرام بـه جلـوش نگـاه میکنـد؛ خیلـی     وقتی که بخندد و همچنان زمانی که او 

 . شایسته است
این بود، کـه وي دریافـت؛   به نظرم آنچه بیشتر او را در مورد من متعجب ساخته بود، 

از رویـا و   یک دخترك ساده و سطحی نگر نه، بلکه ماننـد خـودش نمونـه یـی     الًمن اص
 .چالشهایی روبرو ام، که او مواجه استتخیل بوده و با همان 

شام دیروز پس از شستن ظرفها من منتظر بودم، که او از من خواهـد خواسـت، تـا در    
، آمدم و او نیز پایین من از اتاقش بیرون شد اوهیچ چیزي نگفت و مگرآنجا نزدش بمانم، 

تا دوسل را براي شنیدن رادیو صدا بزند، مگر وقتی دوسل مدت زیادي در اتاق حمام مانده 
وي در اتاقش به اینسو و آنسـو رفتـه و بـاآلخره بـا     . و از آنجا خارج نشد، او به باال رفت

 .ت معمول بخواب رفتقاز و پیشناراحتی 
دویده رویم را با آب سرد میشستم، گاهی  من خیلی مشوش شده گاهی به سوي تشناب 

مـن بـه سـاعت    . کتاب را براي مطالعه میگرفتم ولی نمیتوانستم بخوانم وغرق رویا میشـدم 
بـدانم، کـه در اتـاق او چـه     انتظار کشیده و گوش دادم، تـا   انتظار کشیده، بازهم نگریسته
 . ب رفتمگی بخوابسترم دراز کشیده و از فرط خست در در پایان امر .میگذرد

 امروز شام نوبت حمام من است، آیا فردا چه خواهد شد؟ 
 !مینماید دورو این خیلی  

 فرانک ات. انه م
  

 :پاسخ من به مارگو
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  !مارگوي عزبز «
فکر میکنم، بهترین کاري که ما بتوانیم، بکنیم، آنست، که شـکیبایی داشـته و ببینـیم     

هد کشید، که من و پتر بـه یـک تصـمیم    فکر میکنم زیاد طول نخوا. آمدچه پیش خواهد 
را دگرگـون   آنهاقطعی دست یابیم، که آیا مانند گذشته به روابط میان ما ادامه دهیم و یا 

 . کنیم
 .تخیلم قاصر میباشد ر خواهد شد، من نمیدانم، چون قوهاینکه چطو

کاري خواهم کـرد و اگـر پتـر و مـن تصـمیم بـه رفاقـت بگیـریم،           من مطمئناً مگر 
و مـایلی، کـه اگـر احتیـاجی     فت، که تو هم اورا خیلی میپسندي نوقت به او خواهم گدرآ

ت نـدارد؛  نباشد، ولی حاال این اهمی مورد پسندتاین گفته ام شاید . باشد به او کمک کنی
 .از او در اینباره خواهم پرسید مگرخودت چه فکر میکند،  من نمیدانم پتر در باره

تو هر وقت که خواستی میتوانی ! که خوب هم خواهد بودم که این کار بد نه بلمطمئن
مزاحم ما نخواهی بـود؛ زیـرا مـا     اقک زیر شیروانی بیایی، تو ابداًبدون مشکل به باال به ات

یک تعهد صامت کرده ایم و آن اینکه در صورت امکان در موارد جدي شـامگاهان و در  
 .هواي تاریک گفتگو کنیم

شـاید  گرچه این امـر همیشـه آسـان نیسـت،      م،از چنین من نی! امیدت را ازدست مده 
  ».ر از آنچه که فکر میکنی فرارسدتو زودتوصال زمان 

 .ات انه
1944مارچ  23ه بپنجشن  

 !یتی عزیزگ
 خـوراکی خدارا شکر، کسانی که کوپـون  . اوضاع دوباره به حالت عادي برگشته است

 . ما را تهیه میکردند، از زندان آزاد شده اند
 یروز میپ نیز به سر کارش در اینجا حاضر شده، ولی امروز شوهرش بیمـار شـده  از د

بـپ بهتـر شـده، گرچـه هنـوز      . گریپ هدوعالمت اولی. او سرفه میکند و تب دارد. است
 . اش خواهد ماند انهسرفه میکند، مگر کلیمان مدت زیادي در خ
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انست بـه موقـع بـا    آن تو ءسقوط کرد، که عمله هواپیماي ما یک دیروز در نزدیکیها
بـود،  کتب کـه در آنوقـت خـالی از شـاگردان     باالي یک م آن هواپیما. پراشوت فرود آید

آلمانیهـا بطـرز   . کوچکی مشتعل شده و باعث مرگ دونفر شـد  آتش با آنهمسرنگون شد، 
سرنگون شده آتش گشودند، که شـاهدان امسـتردامی نسـبت بـه ایـن       همخوفی باالي طیار
 .خشم و نفرت شانرا ابراز نمودند انهوضعیت ناجوانمرد

هـیچ  آه، . گاه است، تـا سـرحد مـرگ ترسـیده بـودیم     پنهانزنان  مقصدم از بخش -ما
 .تر از صداي تیزانداري نیستو پلَشت  تر نفرت انگیز يچیز
 .خودم بارهءبهر ترتیب حاال در  
جنسـی   وقتی من به اتاق پتر رفتم، نمیدانم، چگونه یکباره موضوع بـه مسـایل   دیشب 

وي همـه چیزهـا را میدانـد،    . گی داشتم، چیزهایی از او بپرسـم دآمامن از قبل . کشیده شد
نادان محض هستیم، او سـخت بـه    من و مارگو در اینموارد تقریباً وقتی من به او گفتم، که

کـرده، گفـتم، کـه در ایـن      برعالوه من از خودم، مارگو، مادرم و پدرم قصـه . تعجب افناد
گی کـرد، تـا در   دآماسپس او اظهار . چیزي بپرسیم آنهاأت نمیتوانیم دیگر از جرما  پسانها

 بـاره  او در: اینموارد بمن آگاهی دهد، که من هم با سپاسگذاري از ایـن امراسـتقبال کـردم   
و من جرأت نموده از او پرسیدم، چه زمـانی پسـرها   وسایل ضد حامله گی معلومات داده 

 او گفت، که باید فکر کند و شام در اینباره توضیح خواهد. درك میکنند، که بالغ شده اند
 منجمله به او در مورد ژاك گفته و اضافه کردم، کـه بقـول نـامبرده دختـران در     من .داد

 . او گفت -،"بترسیتو نباید از  مگر". ندارند مند یاراي مقاومتنیرو برابر پسـرانِ
 بـا  مگربود،  دشوارتگو براي ما گرچه این گف. شام او برایم در مورد پسرها حرف زد 
نـه مـن تصـور آنـرا کـرده       نـه او و . زدن در اینمـورد بسـیار جالـب بـود     سخنوصف آن 

میتوانستیم، که یک دختر و پسر بتوانند، چنین بـه وضـاحت در خصـوص روابـط جنسـی      
  .داد آگاهیوسایل ضد حمل  هاو بیشتر در بار. صحبت کنند

 .حرف زدیم) Trees(و تریس  )Bram( برام هردربا من و مارگو در اتاق حمام شب
 .باال برومپس از غذاي صبح پتر بمن اشاره کرد، که به  :بشکل بدي غافلگیر شدمصبح زود 

مـارگو   من دیروز حرفهاي تو و": او گفته و اضافه کرد -".نداختیتو مرا به دام ا" - 
در در این مسایل دانی من چقرا در اتاق حمام شنیدم و حاال میدانم، که تو فقط میخواستی ب

 "!با مارگو مرا مورد تمسخر قرار دهید آنهاپسواردم، که 
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م، مـن  اآیا به نظـرت مـن چنـین آدم پسـتی     ": ادامه دادم گفته -"ر، نهاوه، پت"من  - 
نه، . برایت قول داده بودم، به کسی از این موضوع چیزي نگویم و برسر قولم استوار میباشم

من . و آنرا عملی نادرست میشمارم امنمایشات مضحک و فریبکاري  نینپتر، من مخالف چ
که بمن باور دارد، ولـی   اوبمن گفت، "!میگویم حرفم را باور کن انهچیزي نگفته ام، صادق

هوش و گوشـم بـه    تمام روز ما باید یکبار دیگر در اینباره طور جدي صبت کنیم و اینک
راسـت بیـان کـرد،     و كرف دلـش را ر که وي حـ  انهخوشبخت. همین حادثه مشغول است

 گی را نزد خودش نگهمیداشت، چه میشد؟صور کرده میتوانی، اگر این آزردت
 !آه، پتر نازنین

 ! اکنون من باید همه چیز را برایش از نو توضیح بدهم
 .ات انه

1944مارچ  24جمعه   
 !یتی جانگ
. تا هواي آزاد تنفس کـنم . به باال به اتاق پتر میروم شامگاهان بیشترمن در این اواخر  

. برویـت بتابـد  ! آید، تا اینکه آفتاب مستقیما پ میگزودتر سردر یک اتاق تاریک انسان 
فراوانـی   لذتبه بیرون نگاه میکنم، وي او نشسته و ازالي پنجره من وقتیکه در چوکی پهل

  . میبرم
سبکی بـه زبـان   و  اگر بخواهم نزدش بروم، آقایان فان دان و دوسل کنایه هاي نیشدار

آیا این مناسب حال آقایان است که در این "و یا  90"انهدوم  خانه": آلمانی میگویند، مانند
پتر در برابر چنـین کنایـه هـاي باصـطالح      "عات تاریک شام از دختران پذیرایی کنند؟اس

البته مادرم نیـز از دیگـران در ایـن    . ـس بزرگی برخوردار میباشدـشوخی آمیز از عزت نف
نمانده و با عالقمندي میخواهد، از موضوع صحبتهاي ما بپرسد، ولـی میترسـد، بـه     پس امر

از اینکه زرگساالن به جوانی ما رشـک برده پتر میگوید، که ب. پاسخ منفی من مواجه شود
 .هاي شان توجه نمیکنیم، عصبانی میشوندگپما به 

90 -ìAnnes zweite Heimatî-  
 

                                                 



 
 پنهانگاه  \248

و مـی شـود   رویش سرخ  اًاحتیاط کاریها دفعت همهءآید، ولی  گاه او خودش دنبالم می 
ایـن پدیـده    ، ظاهراًنمیشود رنگ من سرخ  خدارا شکر، که . به سـختی میتواند، گپ بزند

 .از احساس ناگواري باشدناشی باید 
میباشـم، ولـی مـارگو بـه تنهـایی در پـایین مینشـیند،        در باال سرگرم  بیشتراز اینکه   
خوشحال میشدم، اگر او با من اً جد ، بهرحال من چه کرده میتوانم. مناآرامی میکناس احس

 .کندآنجا تنها و یا آدم اضافی احساس  ، گرچه ممکن بود، خودرا درآمد یکجا به باال می
گـاه  ذا غـ  من از هرکس سخنانی در خصوص دوستی ناگهانی ما میشـنوم؛ در سـر میـز   

نـد،  نـگ پـنج سـال دیگـر دوام ک    ، میگویند، که گویا اگر جمی آیدموضوع ازدواج بمیان 
ما از ایـن پرگـویی و خیـال پردازیهـا چـه      . انجام خواهند داد پناهگاهعروسی را در  حتماً

مـن  آیا این والدین . مینماید انهلوحبسیار ساده  آنهاآموخت؟ بهر صورت این عمل  خواهیم
همینطور است، جالـب اسـت اگـر مـا شـوخی       ظاهراً. را فراموش کرده اند خویش جوانی
اینکـه در آینـده   . جدي باشیم، بما میخندنـد جدي میگیرند و اگر ما  گپ ما را آنهاکنیم، 

چه خواهد شد، من نمیدانم، چنان که نمیـدانم، آیـا در آینـده نیـز مـن و پتـر موضـوعاتی        
صحبت کنیم؟ اگرمالقاتهاي ما در آینـده هـم ادامـه     آنهاه دربار   خواهیم داشت تا با هم 

معینـی گفتگـو کنـیم، بـاهم      مسـأله روي یک که آنصورت ما میتوانیم، بدون آن یابند، در
شاید به این دلیل از رفـتن مـن   . نداشتند انهکاش این پیرکی هاي باالیی برخورد احمق. باشیم

به باال نزد وي خوششان نمی آید، که من و پتر هیچکدام از صحبتهاي مـا چیـزي برایشـان    
 .، شاید وضع بدتر از این شوداز محتواي گفتگوهاي ما آگاه شوند آنهانمی گوییم، ولی اگر 

من میخواهم روزي از پتر بپرسم، که آیا او میدانـد، اورگـانیزم یـک دختـر چگونـه      
 تصـاویر از . به نظرم پسرها ساختار بدنی ساده تري نسبت به دختران دارند. داردساختاري 

 وتومی شان چگونه است، ولی از عکـس  و عکسهاي مردان نیمه برهنه دیده میشود، که انا
 پوشـاك ردر زیبیشـتر  ن شـان  چون بخش اعظـم بـد  . یا تصویر زنان چیزي فهمیده نمیشود

بگـویم، مـن    انهتابحال یک دختر را از نزدیک ندیده و اگر صادق اواحتماالً. پنهان میباشد
 . نیز چنینم

عقلم یاري نمیکنـد، کـه بـا او    . ساختمان بدنی و جنسی پسرها ساده تر است ولی یقیناً 
صحبتهایش فهمیدم، که تصوراتش در چون روزي از البالي . ینمورد گفتگو کنمچطور در ا

کـه  رحم مادر صحبت کرد، در حالی چنانچه او روزي در باره.[...] ستنادرست ا بارهاین 
باید اذعـان  . م در داخل بدن زنان بوده و قابل رویت نمیباشدبا احتمال زیاد نمیداند، که رح
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من هم بـه ایـن مسـایل در سـن      .[...].ر دقیق تنظیم گردیده استکنم، که بدن ما زنان بسیا
 .گی پی بردمازده سـال، دویازده

یتوانم با قبول ریسـک در بـاره   چگونه من م .بهر ترتیب به اصل موضوع برگردیم[...]
 91[...]تأنیث با او گپ بزنم؟  آله

 .فرانکت انه
  1943مارچ 25شنبه 

 !یتی محبوبمگ
متوجه نشده و در پایان این پروسه بـه آن پـی    ود؛ خودش اکثراًر انسان دگرگون شاگ 
نظریـاتم، برداشـتهایم،   . دگرگـون بطـور کامـل و از هرجهـت    من دگرگون شده ام، . میبرد

من اکنون به یقین میتوانم . همه چیز تـغییر خورده اند -انتقاداتم، حالت بیرونی و درونی ام
گـذار از زنـدگی    هبرایت در بار بیشترمن . هت مثبت دگرگون شده امبگویم، که من در ج

سبد همساالنم بودم، به این حالت تلخ فعلی که ناشی از موضعگیریها گذشته که من گل سر
به نظرم مقصر اصلی در این رابطه پدر  مگر. بزرگساالن است، حکایت کرده ام و انتقادات

، تـا مـن در   نرا مهیا میکردنـد آ با عالقه مندي زمینه آنهاخود ما نیز  انهدر خ. و مادرم اند
در اینجـا   مگرگانی قرار داشته باشم، که در همان مقطع زمانی خوب بود، محور توجه هم

میکوشند، مرا در نزاعهایشان نیز کشـانده  وابط منفی شان با فامیل فان دان گذشته از ر آنها
گرفـت، تـا    در بـر یـادي را  این البتـه زمـان ز  . ستآنهاو فقط فکر میکنند، همیشه حق با 

اکنون من میدانم، کـه در  . منازعه فقط نیم حقیقت را بیان میکنند دانستم، که هردو طرف
بزرگتـرین اشـتباه والـدینم در    . اینجا پیران و جوانان تا چه حدي مرتکب اشتباه شـده انـد  

صـریح،   آنهـا بـا   نه مادرم کوشیده انـد، کـه   رابطه به فامیل فان دان اینست که نه پدرم و
 . صحبت کنند) ه این دوستی از صدق دل هم نباشدولو که ک( انهدوست راست و
گی کرده و با کسی دعوا نه نمـوده و از کسـی   یخواهم با همه در صلح و صفا زندمن م

با پدرم و مارگو مشکلی ندارم، مگر با مادرم این مطلـب بـه سـادگی بدسـت     . غیبت نکنم
بـا  . موارد خود ابتکار را بدسـت میگیـرد  او در اینگونه  گاهیکه  انهنمیآید، ولی خوشبخت

آقاي فان دان میشود، انسان عادت بگیـرد، در صـورتیکه بـا او مخالفـت ننمـوده، آرام بـه       

- .این جمالت توسط مترجم تلخیص گردیده اند - 91
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شوخیهایش تمجید نموده و با شوخی پاسخش یاد حرف نزده، بویژه از حرفش گوش داده، ز
بـه   گـو کـرده و  گفت انهاگر کسی با خانم بخواهد نزدیک گردد، باید با او صادق. را بدهی

 . وي نیز بطور صریح به اشـتباهات عدیده اش اعتراف مینماید. اشتباهاتش اعتراف کند
چون من صـادق و  . قبلی اش را در برابرم ندارد انهاکنون میدانم، که او آن موضع خصم

من میخواهم در آینـده نیـز صـادق    . راستگو بوده و هیچگاهی چاپلوسی دیگران را نمیکنم
 ه هـدف نایـل شـده و بـرعالوه شخصـاً     ر میکنم، که با این شیوه میتوان بهتر بباشم، من فک

 .احساس آرامش کرد
 :دیروز خانم از اینکه ما به کلیمان برنج میدهیم، برایم چنین گفت 
لیمـان  آقـاي ک . فکر میکـنم، بـس اسـت    اکنونولی . ما همیشه به او برنج میدهیم" - 

ذخایر خـویش بـرایش    چرا ما باید از. بدست آوردنیز برنج  میتواند با کمی زحمت شخصاً
 ".گی در اینجا نیز به آن ضرورت داریمهم بدهیم؟ ما

آقـاي کلیمـان   . متمن با شما موافق نیسـ ": من پاسخ داده و اضافه کردم -"نه خانم،" - 
مـا کسـانی   . شاید بتواند، برنج بدست آورد، ولی از دستش برنمیآید، به این کار متوسل شود

 آنهاما باید هرچیزي را که . کمک کننده هاي ما اند، نباید مورد نکوهش قراردهیم را که
بـا یـک بشـقاب    . ضرورت دارند و ما در دسترس خویش داریم، در اختیار شان قرار دهیم

 ".برنج در هفته چیزي از ما کم نمیشود، ما میتوانیم بجایش با عالقه لوبیا را صرف کنیم
من بوده، گفت که گرچه با من موافـق نیسـت، مگـر     باوت خانم داراي نظر متفا مگر

 . بحث نخواهد کرد
 بعضاً یافته ام، ولی) زندگی در(کر میکنم، که جاي و مقام خودرا من فگاه بهر ترتیب 

چنیین تصـور میکنم، که نه، هنوز به آن قادر نشده ام، ولی مطمئنم، که من جاي و مـوقفم  
پشتیبان دارم، چونکه پتر بمن در ی، بویژه اکنون چون من بل! م کردرا باآلخره احراز خواه

 !گی کمک میکندزندشکست موانع دشوار و رفع تلخیهاي 
 در پایانمن تا هنوز نمیدانم، که او تا چه حدي مرا دوست دارد و آیا این مناسبات ما 

هم بوسه کشانیده خواهد شد، یا خیر؛ گرچه مطمئنم، که من پیشگام این امر نخوا به یک
 . بود
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البتـه او  . من به پدرم از اینکه من نزد پتر میروم، خبر داده و از وي نظرش را خواسـتم 
 ! موافقت خودرا ابراز کرد

که با هـرکس نمیتـوانم    گونه گونات براي من اکنون آسان است، که درمورد موضوع
بـه نوشـتن   من برایش گفتم، که من در آینـده نیـز    حبت کنم؛ مثالًمیان بگذارم با پتر صدر

ام  آینـده هاي سـرگرمی لو اگر نویسـنده هـم نشـوم، مـن در پهلـوي شـغل و       دهم وادامه می
 .نویسندگی را ترك نخواهم گفت

ه و دنیوي ندارم؛ زیبا و ذکـی نبـوده ولـی خوشـبخت بـود      همن ثرونمند نبوده و سرمای
داشـته و   همـه اعتمـاد   داشته، انساندوست میباشم؛ به نیکومن طــبع و روحیه . خواهم بود

 .بخت و سعادتمند باشیمخوشما باهم  میخواهم همه
 .فرانک انهدوست با وفایت 

 ِبیهودهء دیگر که از تیرگی،  باز روزِ 
 .ان رسیدبپای سیاه میماند، یبه شب

  
و بمن صدق اکنون اوضاع تغییر یافته  گرچهاین بیت را یکی دوهفته قبل نوشته بودم، (

 .)بیآورمم، خواستم در اینجا آنرا خیلی کم شعر میگوی که من ولی از آنجایینمیکند 
 

1944 مارچ 27دوشنبه   
 !یتی جانگ
. باشـد  سیاسـت  گاه در بـاره پنهانزرگ تاریخ ما در بدون شک باید یکی از فصلهاي ب 

عالقه ندارم، خواسته ام همیشه از آن طفـره   مسألهزیاد به این  که من شخصاًمگر از آنجا 
 .امروزم را به سیاست اختصاص خواهم داد یادواره ام باري نخستین ولی اکنون برام، رو

دارد و گذشـته از ایـن    البته باید گفت، که عقایـد بسـیار متفـاوتی در اینبـاره وجـود      
یـک موضـوع جالـب بـراي گفتگـو      ) جنگـی ( منطقیست، که باید در چنین مواقع بحرانی

به دعوا ونزاع میکشد، حماقت  کار لهمسأاینکه بخاطر این یا آن ... وجود داشته باشد، ولی
 شرط ببندند، بخندند، دشنام دهند و هرچه دلشان میخواهد بکننـد، ولـی   آنهابگذار ! است
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غیـر آن  کـه در  جره و دعوا بکشـانند،  ابه مشپا از گلیم خویش فراتر نهاده و کار را  نباید
زیـادي را بـا خـود     کسـانیکه از بیـرون میآینـد، اخبـار    . آوردنتایج منفی را ببار خواهـد  

 . میآورند، که همه اش صحت ندارد
یـان، میـپ، بـپ و کـوگلر     . سـت پخش نکـرده ا ي دروغ رادیوي ما تاکنون خبر مگر

 . بین خوشبینی و بدبینی متردد اند، مگر یان از این میان کمتر بدبین مینماید ظاهراً
 که اريهاي بیشموبحث در جر. ثابت خود را دارد هرکس نظریات پنهانگاهدر اینجا در 

ي هوایی، مواضع رهبران مختلف سیاسـی  نهاامتحدین، بمباردم حمله برسر موضوعاتی چون
فریـاد  ) هالنـدي و آلمـانی شکسـته و مخلـوط    ه ب(وغیره وغیره بمیان میاید همیشــه یکی 

ن دست بحمله اکنو آنها بخواهد و خدااگر": دیگري میگوید "!ن نا ممکن استای": میزند
د، همـه چیـز   اوضاع به خوبی انکشاف مییابن": ، سومی چیغ میزند"!خواهد شده بزنند، چ

  "! خوب و عالیست
بـا  ) ریالیسـتها (و ازهمه باالتر واقعبینهـا  ) پسیمیستها(، بدبینها )اوپتیمیستها(خوشبینها  

انرژي خستگی ناپذیري از نظریات شان دفاع کرده، بدون درنظرداشت عقاید دیگران فکـر  
آنکـه شـوهرش موضـع طرفـدار      خانمی بخـاطر . بیانگر حقیقت اند آنهافقط  میکنند، که

انگلیس دارد، رنج میبرد و آقایی نیز برعکس از خانمش بخاطر توهین بـه ملـت محبـوبش    
 .آزرده است

در مباحثه و دعوا مشغول اند، جالب اینکه از اینکـار   آنهااز صبح زود تا شام تاریک 
کشف کـرده ام، کـه تـأثیرش حیـرت انگیـز میباشـد و        من چیزي را. خسته نیز نمیشوند

ثر درست مانند اینکه به تن کسی سوزن فرورفته و اورا از شدت درد به جهش وادارد، مـؤ 
ه واژسیاست یک سـوأل، یـک    در بارهمن وقتی : من چنین عمل میکند ءاین وسیله. میباشد

 !به آن کشیده میشوند ه وآمدبه حرکت در پنهانگاهو یا یک جمله را ادا نمایم، تمام 
ی بی سـی کـافی نیسـت، چونکـه     ب رادیوي و 92"ورماختاخبار ِ"چنین مینماید که،  

 پیشـکش نیـز بـه شـنوندگان    "هـوایی  لـه هـاي  شا ت حمگذار"فوق الـعاده یی بنام  برنامه
با همـان  . یلی رقت آور استکاري خیلی عالی میباشد، ولی طرف دیگر قضیه خاین . میشود

دشـمن   ضدکه برغ میکنند، انگلیسها نیز، در باره حمالت هوایی ایمانیها تبلیکه آلشیوه یی 
 !انجام میدهند، گزافه گویی میکنند

92 -Wehrmachtمترجم. نام نیروهاي مسلح ـالمان در زمان جنگ دوم جهانی بود ورماخت .-   
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طـور   روشـن شـده و  ) گـاهی هـم زودتـر   (ترتیب رادیوي ما بساعت هشت صـبح  باین 
اینسـت،  . گـوش داده میشـود   یـازده شـب   ده و گاه تـا تا ساعت نُه و  به اخبار آن دوامدار

اینکـه تاچـه حـد قـوه درك شـان       انهبزرگساالن و همزمـان نشـ  له گی حوص عالمت پر
یـف  همه را دریـک رد به چند نفر میشود و من نمیخواهم، البته این محدود (محدود است 

براي ما جوانان البته فقـط پخـش یکـی دوبـار اخبـار در روز      ). شان سازم قرار داده آزرده
ایـن پیرکـی هـاي     لی برايو. ار داشته باشیمکافی خواهد بود، تا در جریان حوادث روز قر

، فرانـک  "اورانیـه "، 93"کارگر رنامهب".کافی نمیباشدگفتم، همانطوریکه قبالً زن  مرد و
ط چیـزي باشـد،   علیاحضرت ویلهیلمینا هرچه که باشد، فرق نمیکند، فقـ  پس و یا بیانیهفیل

ند، پـس حتمـاً در   اب و یـا خـوراك نباشـ   مشغول خـو  آنهاشود؛ اگر که به آن گوش داده 
این چقـدر   آه،. ، خواب و یا سیاست بحث میکنندخوراكرادیو نشسته و در مورد پهلوي 

! زیاد بخرچ دهم تا خود به شخص پیر و ناشنو تبدیل نشـوم  تالشمن باید . خسته کن است
 !مگر پیران ما از این نارساییها هراسی ندارند

سـر  ء مـا  نیـه شخصـیت محبـوب همـه    یت مثال روشنی داده باشـم، بیا اي آنکه برابر 
 .وینستون چِرچیل را برایت بازگو میکنم

چاینک چاي با پوشش تکه یی برویش در روي میز قرار . ه شب روز یکشنبهساعت ن 
دوسل در کنار چپ رادیو جـاي  . پیهم وارد اتاق نشیمن میشوند یکی داشته و مهمانان یکی

پهلـوي رادیـو، مـادرم درپهلـوي فـان دان و      میگیرد، آقاي فان دان در پیشروي آن، پتـر در  
میـز   پشتـنیم و پدرم من و مارگو در آخر همه مینش. دنمینشین آنهاخانمش در پشت سر 

 جـاي هریـک را بنویسـم، مگـر ایـن در      ه میشوم، که نتوانسته ام، دقیقاًمتوجمن . مینشیند
فرط فشار بخـاطر  سگرت میکشند، چشمان پتر از آقایان . امر تغییري وارد نمیکند ماهیت

و خـانم  ) که لباس سیاه درازي به تن دارد(ه است، مادرم آمددقیق شنیدن اخبار از حدقه بر
که بدون در نظر داشـت وقـت خبرهـا، بـراي بمباردمـان      هواپیماهافان دان، بعلت پرواز 

میگیرد، من و مارگو با احساس پدرم چایش را. از ترس میلرزندن پرواز کرده اند؛ شهر ایس
زانوهایمـا بخـواب   بـروي   "موشـی "پشک ما  درحالیکهه ایم، واقعی خواهري بهم چسپید

. تنگ و کوچک به تن دارم من لباس خواب مارگو به موهایش بیگودي زده و. رفته است
و برخالف معمول صلح آمیز بوده ولـی مـن بـزودي منتظـر      انهاینجا فضاي خودمانی، دوست

 ) بزبان آلمانی( برنامه رادیویی کارگر   -93 
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بیانیه چِرچیـل   پایانمنتظر بیصبري شنوندگان با . یباشمیانیه معکس العمل هایی در برابر ب
همانطوریکه موشها از پیدا شدن پشـک  ! دمیان اینها بمیان نیآیبگو مگویی ایکاش که . اند

ار احساس خطر کرده و میکوشند، فرار کنند، اینها نیز اعصاب یکدیگر را خُرد کرده و کـ 
 .را به دعوا و مشاجره میکشانند

 .ات انه
1944 مارچ 28نبه سه ش  

 !یتی بجان برابرمگ
چیزهـاي   ویسـم، مگـر امـروز میخـواهم، دربـاره     سیاسـت بن  بیشمار دربارهءمیتوانم  

مادرم مرا از رفتن به باال منع کرده، چون میگوید، خانم اینکه نخست  .دهم آگاهیدیگري 
نـزدش بیایـد،   پتر از مارگو نیز دعوت کرده که به باال اینکه دوم . فان دان حسادت میکند
مـن از   سومدر قدم . ربانی و یا بدلیل دیگري انجام داده، من نمیدانمهاینکه اینرا او بخاطر م

 . پدرم پرسیدم، که آیا چنین حسادتی قابل تشویش است، گفت نه
چه باید کرد؟ مادرم عصبانیست، مرا به باال نگذاشته و مجبـورم میکنـد، در    اکنونو  

پتـر   پدرم از اینکه مـن و . این بذات خود شاید ناشی از حسد باشداتاق با دوسل بمانم، که 
و عقیـده   پسندیدهمارگو نیز پتر را  .میتوانیم گاهی باهم ببینیم و یکجا باشیم، خرسند است

 .و صریح گپ زد انهدارد، که نمیتوان در حضور سه نفر آزاد
واقعیـت داشـته    همسـأل شده، کاش این  معاشقن مادرم معتقد است، که پترگذشته از ای

 . باشد
احساس متوازن داشته و به آسانی یکدیگر خـودرا درك کـرده    در آنصورت ما هردو

خیره میشود، راستش را بگویم، ما همیشه ن مادرم میگوید، که او بمن زیاد همچنا. میتوانیم
فرورفتگی گونـه   به او وقتی میبینم، که میزنیم؛ ولی به همدیگر نگاه میکنیم و چــشمک

 بلی، آیا راست نمیگویم؟ ! من چه کرده میتوانم یم نگاه میکند،ها
مادرم برضد مـن و مـن بـر علیـه مـادرم      . من در یک موقعیت خیلی دشوار قرار دارم 
مادرم به . پدرم طوري وانمور میکند، که گویا جنگ مخفی ما را احساس نمیکند. میمیباش

هیچ احساس تشویش نمیکـنم، زیـرا    منبرد، ولی علت آنکه هنوز مرا دوست دارد، رنج می
 .دیگر او وجود ندارد براي من
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را ستوده و معتقـدم،   من او من از پتر نمیگذرم، او خیلی نازنین بوده،... و در مورد پتر 
هـر کـاري مداخلـه     گان مـا در چرا، این سـالخورد . خواهیم داشت خوشبختی که ما آینده

میتـوانم، بـه    درونی ام را پنهان کنم ومـن ام، احساس  کردهمن عادت  انهمیکنند؟ خوشبخت
آیـا بـاآلخره او چیـزي در ایـن     . نحو شایسته احساس محبتم را در رابطه به وي پنهان کنم

رابطه خواهد گفت؟ آیا خواهم توانست روزي دستم را به صورتش بکشم، چنان کـه روي  
یـک چهـره    درپتر سخیف را درخواب لمس نمودم؟ برایم پتر فان دان و پتر سخیف دوفرد 

در  انهنمیداننـد، کـه برایمـا فقـط خاموشـ      آنهـا ما مارا درك نمیتوانند؛  سالخوردگانِ! اند
را بهـم  نیـروي مرمـوزي کـه مـا      نند، به آننمیتوا آنها. پهلوي هم نشستن نیز کافی میباشد

موانع را از سر راه خویش  ما قادر خواهیم شد، که همه زمانیه چ! پیوند میدهد، پی ببرند
وقتـی او خوابیـده و   . عـالی خواهـد بـود   ر ما به این امر نایل شویم، چقدر ر سازیم و اگدو

هنگامیکـه او بـا پشـک مـا     . بـه کودکـان میمانـد    درستا بزیر سرش میگذارد، دستش ر
ابـراز   خـوب میتوانـد،  س میشود، کـه او خیلـی   ااحسگپ زده و یا بازي میکند،  "موشی"

، کـه خیلـی   برمیآیـد انند کچالو را انتقال میدهـد،  وقتی او چیزهاي سنگینی م. محبت کند
زمانیکه به شلیکها و انداختها نظر کرده و یا در تـاریکی میـدود، تـا جلـو     . نیرومند است

دسـتش کمکـی برنیایـد     زمانیکه ازمیباشد، ولی  دلیرضح است، که وي دزدان را بگیرد، وا
بیشـتر از همـه از توضـیحات او    مـن  . زند، او بیشتر از پیش نازنین میشـود بسرویا اشتباهی 

 آرزومنـدم، کـه او در  مـن  . ه مـن بـرایش چیـزي را یـاد بـدهم     برایم لذت میبرم، تا اینکـ 
 .یزي بهتر از من باشدچهر

حرفی را کـه مـن سـخت    آه، فقط او ! مادران و نظریاتشان کاري ندارممن به این همه 
 . م بگویدا در انتظارش

م، ولی این حقیقت نـدارد، مـن   از خودراضی پدرم همیشه میگوید، که من یک دختر ا
بمن بسیار کم کسی گفتـه کـه مـن زیبـا میباشـم، بـه       ! فقط کمی غرور جوانی دارم و بس

دیـروز پتـر   . م، خیلـی جـذاب مینمـایم   که روزي برایم گفت، وقتی میخند. ان. ك ثنايتاس
ن گفتگـو را  تمجید عالی یی از من نمود، که براي وضاحت بیشتر در اینجا میخواهم جریـا 

 .بازنویسی کنم
من از این گفتـه متعجـب شـده، دیـروز از او      "!کمی بخند": تر همیشه بمن میگویدپ 

 .پرسیدم
 "همیشه میخواهی تا من بخندم؟چرا تو " -
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وقتی تو میخندي، یک فرورفته گی در گونه هایـت  . چونکه این خیلی جالب است" -
 "میآید؟ فرورفتگی چطور بمیان پیدا میشود؛ راستی این

من در زیر زنخم نیز یک چنین فرورفتگی دارم، که به نظـرم  . استاز تولدم چنین "-
 ".ست، که من دارماچیز زیبایی  انهیگ

  ".نه، این حقیقت ندارد" -
بلی، میدانم، که من دختر زیبایی نیستم، هیچگاهی نبوده و هیچوقـت هـم نخـواهم    "-

  "!شد
 ".ستی ا رم تو زیبافق نیستم، به نظنه، من با تو موا"-
 ".نه، این واقعیت ندارد"-
 "!باور کنیرا اگر من این را میگویم باید به حرفم "-

بایـد از جانـب مـن نیـز     او  من در آن لحظه البته گفته و اضافه کردم، عین مطلـب را  
 . بپذیرد
 .فرانکت. ِام انه

  1944مارچ  29چهارشنبه 
 ! یتی محبوبمگ
از طریــق  94بنــام بولکشــتین) متــرجم. موقــت هالنــداز حکومــت (دیــروز وزیــري  
پـس از جنـگ اسـناد و     آنهـا بیانیه داده و خاطر نشان ساخت، که  "صداي اورانیه"رادیو

وغیره را جمعآوري خواهند  یادوارههایادداشـتها،  شامل ،مدارك مربوط به جنگ جاري
 . به نشر برسانمرا  پنهانگاه م یک رومان در بارهبتوانچقدرعالی خواهد بود، اگر . کرد

 .بیاندازد جناییي نهاااین کتاب کافی خواهد بود، که خواننده را بیاد داست فقط عنوان
ما یهـودان  اینکه  س از جنگ، خواندن داستانی دربارهدهسال پ ولی اگر جدي بگویم، 

گی یی داشـتیم، چـه میگفتـیم و چـه میخـوردیم، خیلـی جالـب        در دوران جنگ چه زند
ف کرده ام، ولی هنوز تو فقط ما تعری که من بسیار زیاد برایت در باره رچهگ. خواهد بود

 94 - Bolkstein - 
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فرونـد   350ه میتوانی تصور کنی، وقتی بـروز یکشـنب  . اندکی از زندگی ما را میدانی هگوش
هـا را مثـل    انهبم پرتاب کرده، خنیم ملیون کیلو  95باالي شهر آیماودنانگلیسی هواپیماي 

 .دشیوع یابنخدا میداند، که چه بیماریهاي ساري . ددنانلرزنده و گکاه به آسمان پرا
 و بـراي آنکـه مـن همـه     طالعـی نـداري  این حوادث تو هنوز کمتـرین ا  در باره همه 

بـراي بدسـت   . شب باید طـور متـواتر بنویسـم    تاجزئیات را برایت انعکاس دهم، از صبح 
پزشـکان  . النی بیایستندممکن مردم باید در صفهاي طو و غیره مواد) ترکاري(آوردن سبزي 
وترهایشـان نباشـند،   ان نمیباشند، چون اگر براي یک لحظه متوجه مبیمار هقادر به معالج

بحدي زیاد شده که انسان متعجب میشود، چه بالیی میدزدند؛ سرقت و چپاول  را فوراً آنها
ساله بچه هاي کوچک هشت تا یازده . همه دزد شده انددامنگیر هالندیها شده که ناگهان 

. را کـه بدسـت شـان بیافتـد، میدزدنـد     هرچـه  شیشه هاي پنجره هاي منازل را شکسته و 
اگـر  ها و خالی بگـذارد، چـون   را تن اش انهخهیچکس جرأت نمیکند ولو براي پنج دقیقه 

هـر روز اعالنـات   . اش نیز بیرون کشیده میشود انهخبیرون رود، اموال  اش انهاز خ کسی
ماشـینهاي تایـپ، قالینهـاي ایرانـی،     اجناس گـم شـده ماننـد     ارهنامه ها در بوززیادي در ر

ساعتهاي برقی جاده ها و تیلفونهاي . منسوجات و غیره به نظر میرسد و زنگهاي برقی، تکه
 . عامه تا آخرین پیچ و سیم تاراج میشوند

روحیه واخالق عمومی مردم خوب نیست، هرکس احساس گرسنه گـی میکنـد،چون   
. میتوانـد بـراي دو روز کفایـت کنـد     مخلـوط  تگی به استثناي قهوهوپونهاي هفخوراك ک

به آلمان اعزام میشوند، کودکان یا بیمار  هنوز از حمله متحدین خبري نیست، مردها جبراً
بـراي تبـدیل کـردن    . کهنه دارند هايگی لباس و پاپوشتغذي دچار اند وهمبوده و یا به سؤ

بدتر از همه اینست، که . ت ونیم گولدن پرداختبوت باید در بازار سیاه هف) کُري(پاشنه 
، باید مدت چهـار مـاه   بوت را جهت ترمیم نمیگیرد و اگر هم بپذیرد) کفاش( هیچ موچی

 .بوتهایت ناپدید نشوند و بشرط آنکه در این فاصلهانتظار بکشی 
در این میان یک چیز خوب هم وجود دارد و آن اینکه هرچه خوراك مردم بـدتر و  

کام و دولت شار باالي شان شدت میگیرد، سبوتاژ و معمال فادت قاومت نیز در برابر حح
دولـت، همـه یـا بـا      کارمندانکارمندان ادارات لوژستیک و ارزاق، پولیس، . کسب میکند

 95 - Ijmuiden 
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را بزنـدان   آنهـا همشهریهاي خویش همکاري کرده و یا برعکس به آنان خیانـت نمـوده و   
 . اچیز اهالی هالند راه نادرست را انتخاب کرده اندبسیار ن درصد انهخوشبخت. میافگنند

 .ات انه
1944مارچ  31جمعه   

 ! یتی محبوبمگ
زغـال  بـدون  سرد است، ولی نزدیک به یک ماه است، که اکثریـت مـردم   هنوز  هوا 

 !آهاین یک مصیبت است،  -اند
ا تقویت شـده و ایـن   هه روسبت به پیشروي در جبهاحساس خوشبینی عمومی مردم نس

سیاست نمیخواهم بنویسم، ولی این را میخواهم خاطر نشـان   زیاد درباره من البته! عالیست
پـروت و رومانیـا    انـه ت در مـرز پولنـد و نزدیکـی رودخ   سازم، که نیروهاي روسها درس

رنوپل را به محاصـره  نزدیکی شهر ادیسه رسیده و ناحیه ت به آنهاهمچنان . مستقر شده اند
 .رسمی تازه یی از استالین را دارند انههرشب همه انتظار یک بی اینجا درکشیده اند؛ 

شلیک توپها ادامه دارد، اینکه بدینوسیله ابـراز شـعف و    ش بازي بوسیلهتآ در مسکو 
 !شور مینمایند، یا اینکه جنگ در نزدیکی آن شهر جریان دارد معلوم نیست

یهود زنـدگی میکننـد،   یون یک مل در آنجا هنوز. هنگري هنوز در دست آلمانیهاست 
 .شانرا خطر نابودي تهدید میکند که همه

او یـک  . امروز سالگره آقـاي فـان دان اسـت   . مانند گذشته استهنوز وضع در اینجا  
از ) لیمونـاد (برایش نگهداشته بـود و نوشـابه    طی سگرت، یک گیالس قهوه، که خانمشق

د شاخه گـل یاسـمن و اللـه ازمـا     با چن) اُدکلن(ر، ماهی ساردین از میپ کلونیا آقاي کوگل
 . هدیه گرفت

ماننـد   بدون هسـته ء میوه(مشک م، که ما کیک میوه دار از تنزدیک بود فراموش کن
داشتیم، که البته به دلیل آرد خراب و نبود روغن کمی سـخت شـده بـود، ولـی     ) انهچکه د

 .بامزه بود
میآید، شـام او بدنبالم  من و پتر کمی فروکش کرده، امروز بارهءهمچنان تبصره ها در 

پتر رفیق صـمیمی   من و. گرچه خودش از اینکار خرسند نیستآیا این کارش عالی نیست؟ 
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این کار که مـن  . گوناگون بحث میکنیموده و درمورد موضوعات باهم ب بیشترا شده ایم؛ م
چنانکه . است مجبور نیستم حرف دلم را هنگام صحبت با او پنهان کنم، خیلی خوش آیند

خون ناشـی   مثالً ما در باره. یچوجه گفتگو نخواهم کردن در این باره با جوانان دیگر بهم
مقـاوم  و پایـدار  مـا زنـان   زنها صحبت کردیم و در این رابطه به نظر وي  انهاز عادت ماه

 د، ها، ها، چرا؟دانبلی، او مرا نیز مقاوم می. ستیما
نهـا نگذاشـته و تنهـا نخواهـد     خداونـد مـرا ت  . گی من بیش از حد بهتر شده استزند 

 .گذاشت
 فرانک ات. انه م

 
  1944اپریل  1شنبه 

 !یتی عزیز و مهربانمگ
م چیست؟ بلی، من رادبا وجود اینهمه من هنوز مشکل دارم، تو شاید حدس بزنی که م 
بـه   هنـوز هـم  آیا او . و دارم، ولی این هنوز محال استزیادي به یک بوسه از جانب ا میل

 مینگرد؟ آیا من بیشتر از این ارزش ندارم؟ دوستک ی من بمثابه
تو هم میدانی و من خودم نیز میدانم، که من انسانی نیرومند هسـتم، کـه میتـوانم بـه      

عـادت نداشـته ام کـه     گـز مـن هر . گی را بدوشـم بکشـم  نهایی بیشترین مسئولیتهاي زنـد ت
بانی مـادرم را در  تیمـن هیچگـاهی پشـ   . گی ام را با کـسی در میان بگذارمزند دشواریهاي

گذاشـته و  ) پتـر ( انهیلم، که یکبار سرم را به شما گی نداشته ام، ولی اکنوندشواریهاي زند
 .احساس آرامش کنملحظه یی براي 
من نمیتوانم، هیچگاهی نخواهم قادر شد، خواب خوب و بینظیر مربوط به گونه هاي  

است، که نمیتوانـد   شرمندویا او آنقدر آ! داردز چنین اشتیاقی نیآیا او ! ش کنمپتر را فرامو
اوه،  من همیشـه در نـزدیکش باشـم؟    که به عشق خویــش اعتراف کند؟ چرا وي میخواهد

 چرا او چیزي نمیگوید؟
ر استوار باشم؛ با کمی حوصـله  بازهم همانطوباید آرام بوده،  من بهتر است، صبر کنم،

 چنـان تر ازهمه اینست که تا کنـون  بد ...مگرد شد؛ نکارهاي دیگر نیز روبراه خواه همه
نزدم بـه   او به باال بروم، نه اینکه من همیشه باید. مینماید، که من همواره بدنبال او میروم
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او نیز ایـن مطلـب را میدانـد، آه،     مئناًالبته این بخاطر موقعیت اتاقهاست و مط. پایین بیاید
 .چیزهاي بیشتري را درك میکرد کاش او

 فرانک ات. انه م
  1944اپریل  3دوشنبه 

 !یتی بجان برابرمگ
برایت خواهم نوشت،  یکبار دیگر بطور کاملتر در مورد خوراك برخالف معمول من
اروپـا وحتـی   همـهء  هالنـد،   کُل، پنهانگاهخیلی مهمی براي  مسألهزیرا که اینموضـوع به 

 . فراتر از آن تبدیل شده است
دوره هـاي  "سـتیم،  ااینجـا مخفـی    من در مدت بیست و یک مـاهی کـه در   مارگو و

مدتیسـت کـه بـراي     "خـوراکی دوره "دم از رامـ . پري کرده ایمرا س "گوناگون خوراکی
یادي چیزي بجـز  ما مدت ز. انسان مقدور نیست بیش از یک نوع غذا مانند سـبزي بخورد

ر و کـشب کَرَم، با ش روز کَرَم،. دن نداشتیمکاسنی مانند براي خور) کلم(از یک نوع کَرَم 
پالک سبزي کَرَم، کَرَم روغن داغ وغیره؛ سپس نوبت  کچالو با کَرَم، سالد ه، قورمبی شکر

 .مانند آنرسید و بدنبالش بادرنگ شور و باآلخره بادنجان رومی، ترشی کَرَم و 
ري، گرچـه  کَرَم تُرشی شده بخـو  شام البته این کار آسانی نیست، که هرروز چاشت و

 اصالًخوبی را سپري میکنیم، چون  دورانواکنون ما . خواهی خورد اًرسنه باشی یقینگ اگر
 .ز سبزي تازه خبري نیستا

نخـود،   سـوپِ  سـپس یکـروز لوبیـا،   : ما چاشتها عبارت است از ي هفته واري غذامینو
شلغم و یا زردك  گاهیو اگر خداوند لطف کند، ) هورکَمانند پ(سپس کچالوي سرخ کرده 

وعده غذا ما از کچالو بخاطر نبود نان خشک در هر . نصیب ما میشودو سپس دوباره لوبیا 
سـیاه و   يبراي سـوپ مـا از لوبیـا   . کچالو را سرخ میکنیم انهما صبحالبته . استفاده میکنیم

 .اسـتفاده میکنـیم   همرغ و فاسلی ءهسفید، پاکتهاي سبزي خشک، پاکتهاي یخنی خشک شد
مـا   انهشـب . ي ما بشمول نـان خشـک شـامل اسـت    در تمام خوراکه ها ـیاه تقریباًلوبیاي س

صرف کرده و بدنبال آن سالد لبلبو را ) خورش(قورمه  را با پودر تهیه شده از لعابِ کچالو
سـوخاري برایـت    مـن بایـد در مـورد کوفتـه    . میخوریم بقدر کافی داریم، انهکه خوشبخت

کوتلـت  این . میآوریمت ما آنرا از آرد کوپونی غربال شده با آب و خمیر ترش بدسبگویم، 
 .در معده هضم میشوند سختیخیلی چسپناك و سخت بوده و ب) ندسوخاري مانکوفته ( ها
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 !این مهم نیست مگر

. جگـر و مربـا بـر روي نـان خشـک میباشـد       ساسـچ یکبـار  بهترین خوراك ما هفته 
خـویش لـذت هـم     انـه اوقـات هـم از خوردنیهـاي فقیر    بیشترما هنوز زنده ایم و بهرحال 

 .بریممی
 فرانک ات. انه م

1944اپریل   5 چهار شنبه  
 !یتی عزیز و مهربانمگ

چرا مشغول درس و آموزشم، چون پایان جنـگ   ت زیادیست، که من نمیدانم اصالًمد
بپایـان   رواناگر جنگ تا سپتامبر سـال  .ها میماند انهوبیشتر به افس خیلی دور و ناپیدا بوده

 .دوسال دیگر در مکتب بمانم نمیخواهم ، چوننرسد، من دیگر به مکتب نخواهم رفت
 پتـر فقـط متوجـه    اندیشه هـایم من تمام روزهایم را وقف پتر کرده ام، همه خیالها و 

مـن نـزد پتـر نشسـته و بـه سـختی       . بودند، تا اینکه روز شنبه حالم طور جدي بهم خـورد 
ا صداي بلند خندیـدم،  نوشیده و بلیموناد با فان دان  سپس. اشکهایم را بگیرم ستم جلومیتوان

 ومـن از بسـترم بیـرون شـده     . ت بگـریم بـاز بـه شـد    ولی هنگامیکه تنها شدم، میخواستم
نخسـت درحالیکـه   . پیراهن خواب به تنم بود، بـروي کـف اتـاق دراز کشـیدم    حالیکه در

دسـت بـه    ،مزانوانم را بروي کف خالی اتاق خم نموده و سرم را باالي دستانم گذاشته بـود 
 . ی زدمنیایش مفصل

بیشتر شد، متوجه شده و از آن جلوگیري کردم، تـا کسـی    هق هق گریه امهنگامیکه 
من باید، ": بخود جرأت داده خواستم بگویم پس از آن من. در اتاق پهلویی صدایم را نشنود

من از شـدت ضـعف بـه کـنج بسـترم       غیر عادي ءولی در همان لحظه "...د، من بایدمن بای
بسـترم   درونشب قـادر شـدم   ت ادامه دادم، تا اینکه به ساعت ده ونیم افتادم ولی به مقاوم

 .بود، که من آرام گرفتم وفقط در آنحالت. شوم
دهـم، چـون   من باید به آموزشــم ادامـه  . امماکنون این همه سپري شده ومن بکلی آر

مـن   !خواستار اینم ژورنالیست شوم، چون من جداً ده، حتماًرشد نمومیخواهم کودن نبوده، 
را به شکل  پنهانگاهچند داستان را تا کنون نوشته ام، حکایات . بنویسم میتوانم میدانم، که
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، اینکه مـن واقعـاً   مگر... واضح و قابل درك اند یادواره ام برگهاي بیشترطنز نگاشته ام و 
 .است سوالداراي استعدادم، هنوز یک 

نم، کـه چگونـه و از کجـا    بـود، مگـر هنـوز نمیـدا     مجالب انهیک افس "داستان ایوا"
نیز خوب اند، ولی بصـورت عمـوم    "زندگی کدي" بخشهایی از. توانستم، اینهمه را بنویسم

 . مینماید گنگبه نظرم 
ترین منتقد در کارم میباشم، خودم میدانم، که چه چیزي خـوب و   من بهترین و جدي 

ند، که تا چـه حـدي   خود نویسنده نمیدا هیچکس به اندازه. شده است چه چیزي بد نوشته
ی نمیتوانسـتم نقاشـی کـنم،    در گذشته من از اینکه حت. این کار زیبا و اعجاز آفرین میباشد

ندارم، کـه   و اگر استعداد آنرا. میتوانم بنویسم م، که اقالًشادردم، ولی اکنون خیلی رنج میب
مـن  . نویسـم مقاله یی براي یک روزنامه و یا کتـابی بنویسـم، اقـالً میتـوانم بـراي خـودم ب      

و یا زنـان  مادرم، یا خانم فان دان  ماننداهم ، من نمیخوبمدست یامیخواهم به امور بزرگی 
وند، همـه فرامـوش میشـ    از خـاطره  سـپس مور خانگی شان مشغول بوده و دیگري که به ا

زنـدگی ام را   شوهر و فرزند باید من چیزي داشـته باشـم کـه    گذشته از این برعالوه. باشم
را نمیشناسـم،   آنهـا مـن   پیرامـونم انـد و   بلی، میخواهم براي مردمی که در. صرف آن کنم

 بنـابراین ! پس از مرگم نده بمانم، حتیمن میخواهم ز. را به ارمغان آورم نیکوییخوشی و 
من استعداد فطري داده کـه میتـوانم، عقـل و روانـم را     ز خداوند متعال سپاسگذارم که به ا

 .م میگذرد، بنویسمداده و آنچه را که در درون رشد
من مینویسم، همه چیز را فراموش میکنم و جاي غم و انـدوهم را جـرأت و   زمانیکه  

 یـز ، که این هنوز به معنی آن نیست، که زمـانی بتـوانم چ  بگویمولی باید ! میگیرد دالوري
 .ویا ژورنالیست و نویسنده شومخارق العاده یی را انجام داده 

، آنهـا م، اندیشـه هـا، آرم  حالـت میتـوان  نآ، چـون در  ولی من امیدوارم که چنـین شـود  
 .تحریر درآورم هایم را به رشته) فانتیزي(یالت تخ

کار نمیکنم، ولی در ذهنم میدانم، کـه چگونـه    "گی کديزند"مدت مدیدیست روي 
. به نحوي قلمم نمیتواند بـا فکـرم همگـام باشـد     مگرباید انکشاف یابند،  در آنجا حوادث

ه دانـی  رم، یا ممکن که این نوشته به سطل باطلببوانم این نوشته را بپایان شاید من هرگز نت
بـاخود  ولـی  . میشـود  چیـره وقتی به این میاندیشم، ترس بـر مـن   . و یا بخاري انداخته شود
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اثـر  یـک  سن چهارده سالگی که هنوز هیچ چیز را ندیده یی چگونه میتـوانی  در : میگویم
 .فلسفی بنویسی

 مصمم که من باید پیروز شوم، چون من جداً .و جرأت تازه به پیشبهر ترتیب با نیرو 
 ! بنویسم

 فرانک ات. انه م
1944اپریل  6پنجشنبه   

 ! یتی جانگ
سرگرمیها و تفریحهایم پرسـیده یـی، مـن اکنـون بـه پرسشـت پاسـخ         در باره تو ازمن

 . زیاد اند خواهم داد؛ ولی از همین حاال هوشدارت میدهم، که نترسی، زیرا سرگرمیهایم
 .نوشتن، ولی این سرگرمی نیست: نخست از همه

، کتاب و مقاله من در جستجوي اطالعـات در  در هر روزنامه. نویسی شجره نامه: دوم
فرانسوي، آلمانی، هسپانوي، انگلیسی، اتریشی، روسی، نارویژي و  -ي سلطنتیآنهااندمورد خ

از  پـیش مـدتها   ازمن . هم نایل شده ام پیروزیهاییدر بسـیاري موارد من به . هالندي هستم
بسـیاري از  حتـی  . تمام زندگینامه ها و اسناد تاریخی که خوانده ام، یادداشتهایی برداشته ام

 .نقل میکنم مدارك تاریخی را کالً
مـن  . کتـب زیـاد تـاریخی خریـده اسـت      اکنونتاریخ است، که پدرم : سرگرمی سومم

می شـماره  سـرگر . عامه به مطالعه بپردازم انهتابخارم، تا روزي بتوانم در کآرزوي جدي د
 . یونان و روم باستان میباشد) يمیتولوژ(تاریخ اساطیر : چهارمم

، 96زیـوس  عشـوقه نامهاي نُه الهه و یا هفت م. در اینمورد نیز من کتابهاي متعددي دارم
 . ضبط کرده امدر حافظه ام همسر هراکلیس وغیره وغیره را 

. گی میباشـد ادخانو گان سینما وفوتوهايعکسهاي ستار عآوريسرگرمیهاي دیگرم جم 
برعالوه من به تاریخ هنر بویژه زنـدگی نویسـندگان،   . مطالعه و کتاب خوانی ام شیدايمن 

موزیکـدانان نیـز    هشاید در آینده به زندگی و کارنام. فراوان دارم هشاعران و نقاشان عالق

او هماننـد ژوپیتـر در میـان    . ب النوعهاي دیگـر وانسـانهاي تمـام دنیاسـت    در میتولوژي یونان باستان رب النوع همگانی، پدرهمه ر-96
 )مترجم.( زندگی میکرد) اولیمپوس(م بوده و گویا در کوههاي اولمپ رومیان قدی
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مضـامین دیگـر را دوسـت دارم،     ههم. متنفرم بپردازم، من بیحد از الجبر، هندسه و ریاضی
 !همه تاریخ را از مگر بیشتر

 فرانک ات. انه م
  1944اپریل  11سه شنبه 

 !ینمنیتی نازگ
 .سرم گیچ میرود و نمیدانم از کجا آغاز کنم 
 چاشتز ا. عادي گذشت بطور) برایت بنویسم آخرین روزیکه توانستم(روز پنجشنبه  
. بازي بورس بودیمما تا روز شنبه مشغول  یاد میشود، همه 97نیکو ی که بنام جمعهپس روز

 ود ساعت دوي ظهر شلیک و انـداختها روز شنبه حد. ولی هردو روز بسرعت سپري شدند
 .پس از آن وضع آرام شد. شدیدي داشت آغاز شدثقیل که آتش  یان از اسلحهآقا به گفته

ه و به ساعت پنج و آمدنیم نزدم پتر بنا به دعوت خودم به ساعت چهارو روز یکشنبه 
از . پانزده دقیقه ما باهم به اتاقک زیر شیروانی رفتـه و تـا سـاعت شـش همانجـا مانـدیم      

پخش میشـد،   98دل نشینی از موزارتت وپانزده از طریق رادیو موزیک هف تاساعت شش 
بـه  من در اتاقم نمیتوانم . خیلی لذت آفرین بود "انهکوچک شب سیقیمو"آهنگ  بویژهکه 

شـده و همیشـه در درونـم نـوعی     زیـرا مـن خیلـی هیجـانی     . موزیک دلپذیري گوش دهم
 .میکنم احساس راگی آشفت
کند، چون بیرل آب مملـو از لباسـهاي تـر    جانشویی شام روز یکشنبه پتر نمیتوانست  

 . قرار داشت انهآشپزخدر بوده و 
ه راحتتـر بنشـینیم،   ساعت هشت ما دونفر به اتاقک زیر شیروانی رفتیم و بـراي آنکـ   

بـروي  مـا رو . من گـرفت دیوا -موجوددر اتاقم را از روي تخت) پشتی گک(بالشتک  انهیگ
و بکلـی تنهـا   ردنیز در آنجا بود ه "موشی"ما  کوچک نشستیم؛ گربه قچهاالي صندوهم ب

(  گرامـی داشـته یشـود    مسـیح  خاطرهء مصـلوب شـدن حضـرت عیسـی       در آنکه ست جمعه ای "جمعه نیکو یا آدینه  خوب"- -97
 )مترجم

 -)مترجم.(آهنگساز نامدار اتریشی 1791 -1756ولفگانک آداموسموزارت ف -98
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بساعت پانزده کم نُه آقاي فان دان اشپالق زده پرسـید، کـه آیـا پشـتی گـک آقـاي       . بودیم
گک، پشـک و آقـاي فـان دان بـه پـایین       -بسرعت با پشتی  ما هردو. ما نیستدوسل نزد 

برپا شد، زیرا دوسل سـخت عصــبانی بـود، کـه مـن       جنجال بزرگ بالشتکاز این . رفتیم
وي هراس داشت، زیرا ام،  برایش مقام بالش را دارد، چرا گرفته پشتی گک اورا که انهیگ

 زکوچـک و نـاچی   بـالش براین او بخاطر یـک   بنا. کیک وارد بالشش شده باشد که مبادا
من و پتر بخاطر گرفتن انتقام نسـبت بـه برخـورد زشـتش     . جنجال بزرگی را براه انداخت

 خنـده همگـانی  باعث افشاً شده  سپسرش گذاشتیم که برس ذبر و سخت را در بست انهدود
 !گردید
از پـدرم   پتـر بـدروازه تـک تـک زده و     ساعت نُـه ونـیم  . کوتاه بودخوشی ما  مگر 

 .مشکل انگلیسی کمک کند ه و او را در آموزش یک جملهآمد خواهش کرد، بباال
راسـت   آنهاست، نم، اینجا زیر کاسه نیم کاسه یی فکر میک": من دفعتاً به مارگو گفتم

دزدي رخ داده  در اینجـا  ا لحنی صحبت میکنند، که احتماالًب میکنند؛ مردها انهنگفته و به
 "!باشد
پدرم فـان دان و پتـر   . دس زده بودم، زیرا دزدانی داخل گدام شده بودندمن درست ح 

 .مارگو، مادرم، خانم فان دان و من منتظر ماندیم. به سرعت پایین رفتند
آغاز  کنیم، ولی به نحوي گفتگو میان ماوحشت زده نمیتوانستیم، صحبت ما چهار زن 

نکرده و دوباره خاموشی حکمفرمـا   شد، ولی ناگهان صدایی از پایین شنیدم، مگر این دوام
رنگ از صورتهایما پریده بود، ولی هنـوز  . دقیقه را نشان میداد ساعت نُه وچهل و پنج. شد

بـا   آنهـا ستند؟ این صدا چه بود؟ شاید اکجا این مردان ما . آرامش خودرا حفظ کرده بودیم
ز هـم منتظـر   هنـو مـا  . پـی ببـرد   نمیتوانست به چیـزي  دزدان درگیر شده باشند؟ هیچکس

 .ماندیم
رنـگ پریـده و    پدرم بـا چهـره  . ه ها بگوش ما رسیدها بروي زینصداي پاساعت ده  

 :بدنبالش آقاي فان دان وارد شده و گفتند
 "!ستیماچراغها خاموش، آهسته و محتاط بباال بروید، ما در اینجا منتظر پولیس " -
ت را پوشـیده و همـه   نبود؛ چراغها خاموش شده و من بسرعت یک جاک جاي تردید 

 .بباال رفتیم
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 "!چه اتفاقی روي داده، فوراً بما بگویید"-
هـر چهـار   . مردان دوباره پایین رفته بودندچون . چکس نخواست چیزي بما بگویدهی 

بیـرون   اتاق پتر دونفر شان از پنجره. ه ظاهر شدندشان درست بساعت ده و ده دقیقه دوبار
ما چـراغ خـواب   . و الماري متحرك نیز بسته بودند انهخاصلی  را نظاره میکردند، دروازه

 :چنین قصه کردند آنهاسپس . دیم، تا از نور آن کاسته شودیرا با یک پیراهن پوشان
 پتر دوصداي خیلی بلند را در دهلیز شـنیده و بسـرعت بطـرف پـایین میـرود و دفعتـاً      

ه به بخـش  آمدبباال او به عجله . گدام شکسته است متوجه میشود، که قسمت چپ دروازه
بـه   آنهـا وقتـی  . را رسانده و هر چهار نفربه پایین میروند این خبر) مردان( پنهانگاهرزمی 

گدام میرسند، میبینند، که دزدان هنوز مشغول غارت هستند، در این موقـع فـان دان بـدون    
 "!پولیس" :تأمل و دقت فریاد میزند

گی اینکه شکسـت براي . ان نیز فرار میکننداز آن آقایان از زینه ها باال رفته و دزد پس 
 مگـر کردنـد،   یک تخته را بر روي آن نصـب  آنهادروازه مورد توجه پولیس قرار نگیرد، 

آقایـان از ایـن   . بروي زمین افتیـد از بیرون از جایش پریده و این تخته با یک ضربه کاري 
 پـس از . ا ها را بکشندیو پتر حـاضر بودند، این بیحن دان دزدان عصبانی شده و فاگستاخی 

خواســتند، تختـه را    آنهـا . تبر را بزمین زد، سکوت برقرار شـد آنکه فان دان با تمام قوت 
در همان لحظه  دوباره به جایش نصب کنند، ولی صرف نظر کردند، زیرا یک زن و شوهر

 گدام بداخل از سوراخ دروازهنور چراغ شان  نجا میگذشتند، کهروشن از آـی با چراغ دست
 "!لعنت بر شیطان": ، گفتس کردهپ -یکی از مردها پس. کرده بود ه و آنجا را روشنادافت

هـار نفـري   چ آنهـا . خود به دزد تبدیل شدند آنهابا فراموش نمودن رل پولیس و باینترتیب 
دروازه هـا و کلکـین هـاي    را گرفتـه، پتـر    دوسـل بباال دویدند، دوسل و فان دان کتابهـاي  

لفون را برکف اتاق پرتاب نموده و پس از آن بـه  یر مدیریت را باز کرده، تو دفت انهآشپزخ
 .پنهان شدند متحرك رفته پشت الماري

 ).پایان بخش یکم( 
پـولیس را در جریـان    ابریکه چراغ دسـتی داشـتند، حتمـاً   ع شوهر بگمان اغلب زن و 

 )فصـح (پـاك   واقعه مذکور در شب یکشنبه روي داده و مصادف به شام عیـد . گذاشته اند
. ی در دفتر حاضـر بکـار نمیشـود   مسیحی میباشد، که روز دوم این عید هم تعطیل بوده کس

بزند و یـا   گپروز سه شــنبه  هیچیک از ما مخفی شده گان حق نداشت تا صبح بنابرآن



 
 267/ پنهانگاه

چه ترس و واهمه یی فراگرفته بود؟ ما هـیچ   آیا میتوانی تصور کنی، که ما را. تکان بخورد
ده نمیتوانستیم و در تاریکی مطلق نشسـته بـودیم؛ چـون خـانم چـراغ را بکلـی       چیز را دی

 .کشیده بود
سکوت مطلق حاکم بوده و پـدرم و فـان دان   . یازده شد ساعت ده ونیم شده و باآلخره

، انه، آشـپزخ انهسپس ساعت یازده و پانزده شد و صداي پاهایی از خ. ندآمدبنوبت نزدم می
 در آن لمحه حتی صداي تنفس کسـی .ه از زینه ها بگوش رسیدو باآلخر... مدیریت و سپس

 . آمدالماري متحرك بر ما نزدیکتر شده و سروصـداي گامها به زینه. هم بگوش نمیرسید
باخود گفتـه و تصـور کـردم،     من -"ما نابود شدیم". این لحظه غیر قابل توصیف است

شـتاپو چگونـه بازداشـت    را همانشـب گ ) گانمک کننـد بشمول ک( ما پانزده نفر که همه
 . میکند
به یکی، دوبـار صـداي ضـر   . بازهم یک صدا از نزدیکی الماري متحرك بگوش رسید 

ین رفتنـد و  صداي گامها از ب سپس. یک قُطی بگوش رسیدشنیده شده و سپس صداي افتیدن 
م، را میشنید نهااما را لرزه گرفته بود، من حتی صداي بهم خوردن دند همه !ما نجات یافتیم

 .ما تا ساعت یازده ونیم به همین حالت ماندیم. هیچکس جرأت نمیکرد چیزي بگوید
پـایین در   از این هیچ صداي دیگري بگوش نمیرسید، ولی چراغی از داالن پس انهدرخ 

آیا این به معنی آن بود، که الماري ما اسرار آمیز مینمـود؟  . میکرد شانیمقابل الماري نوراف
چراغ را خاموش  ، تا اینآمدآیا کسی خواهد . فراموش کرده باشد شاید پولیس چراغش را

 شـنیده نمیشـد، گویـا در دروازه    انـه بوده و هیچ صدایی از خ گنگما  ءي همهنهاازب. کند
 : در آنحالت فکر ما به سه چیز مشغول بود. پهره دار گماشته باشند انهدي خورو

لرزش ناشی از تـرس و ضـرورت   رویداده، تسلط به  فرضیات در رابطه به حادثهطرح 
سطلها در اتاق زیر شیروانی قـرار داشـتند و مـا فقـط میتوانسـتیم از      . عاجل به رفع حاجت

پـدرم ولـی مـادرم خیلـی      سـپس فان دان اول کـارش را کـرد،   . باطله دانی پتراستفاده کنیم
انم بـا  پس از آن پدرم سطلک باطله دانی را به اتاق ما آورد، تا من، مارگو و خـ . میشرمید

هـرکس تقاضـاي کاغـذ    . مادرم نیز رفع حاجـت کـرد   در پایان .آرامی از آن استفاده کنیم
 .من چند تا در جیبم داشتم انهخوشبخت. تشناب میکرد

 .ساعت نزدیک دوازده بود. سطلک بوي گندي داده و ما خیلی خسته بودیم 
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مـن و مـارگو    .بـود  آنهـا  مشـوره  -"!ین دراز کشیده وبخوابیـد بروید، برروي زم" - 
مارگو در پهلـوي المـاري مـواد خـوراکی     . هرکدام یک بالش و یک کمپل بدست آوردیم

برروي کف اتـاق زیـاد بـوي     انهخوشبخت. دراز کشیده و من درمیان پایه هاي میز خوابیدم
گی کلورین را آورده وبه سـطل ریخـت،   خانم به آهست همآنبای گندیده بمشام نمیرسید، ول

 .نرا نیز با دستمال اضافی پوشاندبرعالوه وي روي آ
دیگـري   پسهمزمان با پس پسکها، ترس، تعفن و درد معده و اینکه یکی کی میتواند، 

ونـیم مـن آنقـدر     بهرحال بسـاعت دو ! برروي سطلک جهت رفع حاجت مینشیند، بخوابد
ر وقتی بیدار شدم، دیـدم، کـه سـ   ! هیچ صدایی را نشنیدم خسته بودم، که تا ساعت سه ونیم

 .دفان دان بر روي پاهایم قرار دار خانم
هرچه بدست هـرکس  . من التماس کردم -"!کنم لطفاً چیزي برایم بدهید که به تن" -

من بر روي شلوار خوابم، پتلون پشمی پوشیده، یک پیـراهن قرمـز ویـک    : برایم دادند آمد
 .ن کردمتیک زیر پیرهنی سوراخ شده رابه و  انهدامن سیاه با یک جوراب دراز زن

سپس خانم فان دان برروي چوکی نشسته و شوهرش بجاي او بـاالي پاهـایم سـرش را    
در تشویش بوده و کماکان میلرزیـدم و ایـن باعـث     مگرمن تا ساعت سه ونیم تم. گذاشت

کرده و فکر میکـردم،   آمادهن پولیس آمدمن خودرا براي . شد، آقاي فان دان نتواند بخوابد
هالندیان خوب باشند، ما  آنهااگر . اعتراف کنیم که مخفی شده ایمکه در آنصورت ما باید 

سوسیالیسـت   -نجات خواهیم یافت، ولی اگر از افراد مربوط بـه حـزب محلـی ناسـیونال    
 ! باشند، ما باید رشوه بدهیم

 :خانم فان دان گفته و اضافه کرد -"!این رادیو را بدارید" -
 :سخ داده گفتشوهرش پا ".بلی در بخاري بیاندازیدش" -
 "!مارا پیدا کنند، رادیو را نیز پیدا خواهند کرد آنهااگر " -
 .پدرم گفت -".را نیز خواهند یافت انهیادداشتهاي  آنهاپس در آنصورت " -
 .بود) خانم فان دان(یشنهاد ترسوترین همه  -".اینرا نیز باید آتش زد" - 
لحظه ایکـه پـولیس بـا المـاري      این پیشنهاد برایم وحشتناك بود، درست مانند همان 

وجـه   یچهـ  من دفتـر خـاطراتم را بـه   . نه، این ناممکن است ما شغول بود؛ گفتم، متحرك
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 پاسـخی پـدرم   انهولی خوشـبخت ! بسوزانید یادوارههایمنمیدهم، مگر اینکه خودم را نیز با 
 .نداد

ند، دوباره بهر ترتیب حاال ارزشی ندارد، که تمام گفتگوها را که هنوز در خاطره ام ا
. دمکـر می آسا ده بود دل، که من خانم را که خیلی ترسیاسترم، ولی یک چیز بیادم مبرش

کـرده، پیشـنهاد   فرار، گرفتارشدن، تحقیـق توسـط گشـتاپو و پایـداري صـحبت       ما درباره
 .لفون زنگ بزنیمیاز طریق تنمودیم،

قرار باشد، ما از بـین   اگر. اکنون باید، ما خودرا مانند سربازان احساس کنیم، خانم" -
برویم، بخاطر ملکه و میهن ما هالند، بخاطرآزادي، حقیقت و راستی همانطوریکـه رادیـو   

خیلـی   مسـأله فقـط یـک   . ستیماصداي اورانیه همیشه تأکید میکند، حاضـر به این قربانی 
 "!نابودي میکشانیم افراد دیگر را نیز به این ورطهناگوار خواهد بود، که 

کـرده و پـدرم پهلـوي مـن      آلـش براي یکساعت جایش را با خانمش  ان بازآقاي فان د
و تنفس عمیق  سگرت کشیده گاهگاهی با صداي بلندآه کشیدهته آقایان پیوس. جاي گرفت

اینهـا را   ءو سـپس همـه  رفع حاجت از سـطلک کار میگرفتنـد   براي سپسمینمودند؛ که 
 .تکرار میشد

من رفـتم و پهلـوي پتـر نشسـتم، مـا چنـان       . شد پنج ونیم ت چهار، پنج و باآلخرهساع 
ما نشسته، . قرار داشتیم، که صداي لرزش بدنهاي همدیگر را احساس مینمودیم همنزدیک 
از داخل اتاق  آنها. و گوش بزنگ بودیم منتظر کی دو کلمه ردوبدل نموده و همهگاهگاه ی

میگفتنـد، یادداشـت   بایـد  ون لفینکاتی را که به کلیمان از طریق تپرده ها را باالکـشیده و 
 .کردند
 بـه  تصمیم گرفتند، به کلیمان زنگ بزننـد و خـواهش کننـد، کـه     آنهابساعت هفت  

گـدام پهـره دار گمـارده و او صـداي      امکان خطر اینکه در دروازه. رستداینجا کسی را بف
 .ولی خطر بزرگتر امکان برگشت پولیس بود. زنگ تیلفون را شنیده باشد، بزرگ بود

ام، ولی بـراي وضـاحت بیشـتر     همچون پیوست آوردهرچه من در اینجا آن سند را گ 
 : آنرا چنین نقل میکنم

. ه اسـت آمـد پیشتر نی الماري متحركولی از  ؛ه بودآمد انهپولیس بخ ،شده "دزدي" 
عقبـی   گدام را شکستانده و از حـویلی  زهدزدان ظاهراً درحین عمل ترسیده اند، چون دروا

 .دوم بیرون شده باشد از راه دروازه باید کوگلر. اصلی بسته است دروازه. فرار کرده اند
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سیاه در دفتـر مـدیریت    صندوقست نخورده و سالم بوده و در ماشین تایپ و حساب د
 .قرار دارند

 .است انهدر آشپزخ تشتمیپ و یا بپ در داخل کردهء تَر  پوشاكگذشته از این  
. کوگلر است و شاید قفل آنجـا نیـز شکسـته باشـد     نزد بِپ ویا دوم فقط کلید دروازه 

بکوشید به یان بگویید، دنبال کلید رفته، سپس اینجا بیاید و ببینـد در دفتـر چـه میگـذرد،     
 ".بگذار پشک را نیز غذا بدهد

دفتر را در  اثاثیه. به کلیمان زنگ زدند. رفتپیش طبق برنامه همه چیز بخوبی  سپس 
نشسـته   سپس همـه دور میـز  . ا در جعبه اش جابجا کردندجایش گذاشته و ماشین تایپ ر

 .منتظر ماندند، کی اول میآید، یان یا پولیس
 صـداي  ناگهـان من و آقاي فان دان بروي اتاق درازکشیده بودیم، که . پتر بخواب رفت 

 :گی گفتمفورا همه ایستادیم و من به آهست. پاهایی بگوش ما رسید
 "!این یان است" -
 .بیکصدا گفتند دیگران -"!ن پولیس میباشدنه، نه، ای" -
دیدن اینهمـه بـراي خـانم فـان دان خیلـی      . میپ اشپالق زد. کسی به الماري ما کوبید 

اگـر اینکـار   . بروي چوکی خودش فرورفته بود و مانند مرده ها با رنگ پریدها. گران بود
 . انم حتماً بیهوش میشددیگر دوام میکرد، خ دقیقهیک

فقط میـز مـا   . آمد جالب بوجود ، صحنهآمدنداتاق ما درون ومیپ به هنگامیکه یان  
مصـوري از   با صـفحه  "تیاتر -سینماه مجل"یک شماره : به تنهایی ارزش عکاسی را داشت

بوتل مربـاي بازشـده، دو    د، دوآلوده شده بوه که با مربا و داروي ضد اسهال رقاصدختران 
نیکر، چـراغ   انه، خاکستردانی، کتابها، یک دنان، گوگرد، خاکستر، سگرت، تنباکو پارچه

 .دستی، برس موي خانم، کاغذ تشناب وغیره در روي صحنه قرار داشتند
شکسـته   خ دروازهیان سـورا . استقبال شدند میپ البته با خوشی، هیجان و اشک یان و 

ر میپ د. دهد آگاهیاقعه به سرعت با میپ بیرون رفت تا به پولیس از و ورا ترمیم کرده 
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پیدا کـرد، کـه    را 99بنام سلیخرس انهشب )چوکیدار(نگهبان گدام یک نامه از  دروازهزیر 
 . در آن از وقوع حادثه و آگاهی پولیس از قضیه خبر میداد

مـن  . باینترتیب ما فقط نیم ساعت وقـت داشـتیم، تـا خـودرا مـنظم و مرتـب سـازیم        
. سرعت صـورت گیـرد   اونی بهیچگاهی ندیده بودم، که در عرض نیم ساعت اینهمه دگرگ

و دست وروي مـا   نهاامن و مارگو در پایین رختخوابها را تنظیم نموده، به تشناب رفته دند
وجور کـرده و دوبـاره    پس از آن من بازهم اتاق را جمع. زدیم انهرا شسته و موهایما را ش

 . بباال رفتم
گذاشـتن قهـوه و چـاي    اي مـا آب را بـر   بنابرآن. شده بود تمیز و پاك پیشترمیز آنجا 

 .ساختیم آمادهجوشاندیم و میز را براي صرف غذاي صبح گرفته، شیر 
 بـا  و پدرم و پتر سطلک ادرار و مواد غایطـه را پـاك کـرده، آنـرا بـا آب جوشـانده      

سـوراخ   برعالوهپراز کثافت خیلی سنگین بوده و  ولی ظرفک لبالب. ـستندمحلول کلور ش
 سـپس در میان یک سطل دیگر گذاشته  آنرا نخست نابرآنبمیچکید،  کثافتبود، که ازش 
 . انتقالش دادند

م کـم  اوضاع ک. برگشته بود، گرد میز نشستیم لحظهیان که در آن بساعت یازده ما با  
 :یان چنین بود هقص. بحالت عادي برمیگشت

خانمش چنین حکایه کرد، شـوهرش کـه طبـق     بنابرآنود، آقاي سلیخرس خوابیده ب" 
مـارا دیـده و بـا     ه بود، شکسـتگی دروازه آمدبر) کانال( نهر جهت گزمه به منطقهمعمول 

آقـاي سـلیخرس چوکیـدار    . ه انـد کـرد  حادثـه را کنتـرول و بازرسـی   یک پولیس محلـی  
قـرار اسـت،   آقـاي مـذکور   . اف کانال را میگـردد با دو تا سگش اطر انهست و شبخصوصی

پولیس هنوز از ایـن   در حوزه. گفتگو کند ه، در باره این قضیهآمدسه شنبه نزد کوگلر روز
حادثه خبر نداشتند، ولی قضیه را ثبت کرده گفتند، روز سه شنبه براي بازرسـی بـه اینجـا    

 .آمدخواهند 
ایش از حادثـه  در راه برگشت یان با سبزي فروش ما آقاي فان هوِفن مالقی شـده و بـر  

برده بـا  نـام . مـا شـده بودنـد    گفته بود، که دیشب دزدان وارد منـزل رخداده حکایه کرده 
زه از آنجـا میگذشـتیم و آن دروا   اتفاقاًمن میدانم، دیشب با زنم ": خونسردي تام گفته بود

 99  -  Sleegers  -   
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نظري  میخواست از آنجا رد شود، ولی من با چراغ دســتی ام خانمم فوراً. را شکسته یافتیم
بـه   اط من از اطالعبراي احتی. بداخل انداختم و در همان لحظه محتمالً دزدان فرار کردند

یـی   نـه این کـار عاقال  ی که شما دارید،فکر نمیکنم با وضعیت چون. پولیس خودداري کردم
 ".باشد، البته من چیزي نمیدانم، ولی گمان زیاد میبرم

حـدس میزنـد، کـه مـا در      فان هوِفن حتمـاً . اري کرده و رفتاو سپاسگذ یان از سپس
چـه مـرد   . از ساعت یـک ونـیم کچـالو میـآورد     پساینجا هستیم، زیرا وي همیشه برایما 

 !برازنده یی
در آنحـال هـر   . شـد  چاشترفها را شستیم، ساعت یک پس از آنکه یان رفت و ما ظ 

بساعت دو وچهل و پنج دقیقـه مـن بیـدار شـده و متوجـه      . هشت تن ما رفتیم و خوابیدیم
در نزدیکی تشناب خواب آلود  تصـادفاً با چهره من. شدم، که آقاي دوسل در جایش نیست
مـا قـرار گذاشـتیم همـدیگر را در پـایین      . ه بـود آمدپتر را مالقات کردم، که تازه از باال 

 .من سرو صورتم را مرتب کرده و به پایین رفتم. مالقات کنیم
 :او از من پرسید 
 "آیاجرأت میکنی که باز هم به اتاق زیر شیروانی در باال بیایی؟" - 
هـواي  . ش را تأیید کرده، بالشـم را گرفتـه و بـه بـاال رفـتم     حرکت سر پیشنهادمن با  

کـه بـودیم،    ولی مـا در همانجـایی  . آمدصدا درب خطر زنگ پسلحظه یی . فرحبخشی بود
او گذاشـتم و بهمـان    انهام گذاشت و من هم دسـتم را بشـ   انهپتر دستش را روي ش. ماندیم

عت چهار عصـر دعـوت   اس ر قهوهه ما را بخاطآمدنکه مارگو وضع مدتی باقی ماندیم، تا ای
 . کرد

نوشیده و به شوخی آغاز کردیم؛ ایـن بـه   ) لیموناد(ي خویش را خورده، نوشابه نهااما ن
 . قرار گرفت بخاطر شجاعتش مورد تحسینمشام همانروز پتر . یر قضایا بودمعنی پایان بخ

نـاهش  خداونـد مـا را در پ  . تا کنون هیچیک از ما با چنین خطري مواجه نشـده بـود  
نزدیکی الماري اسرار آمیز مـا کـه حتـی چـراغش آنـرا       فکر کن که پولیس تا. حفظ کرد

شـدت  من در آن لحظه از ! ه بود، ولی باز هم متوجه چیزي نشدآمدروشن هم ساخته بود، 
ـ  . مگر ما نجات یـافتیم  ".نابود شدیم ما": ترس با خود با آرامی گفتم متحـدین   هاگـر حمل

ولـی در اینحالـت مـا میترسـیدیم، کـه      . وولیت نجات خودرا داردآغاز شود، هر کسی مسئ
 .خوب قربانی شوندمذهبان  -ي بیگناه و عیسويانسانها
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پروردگارا ما نجات یافتیم و در آینده نیـز مـا   : عا کنیمدما فقط میتوانیم بگوییم و است 
 "!ن و پناهت نگهدارامارا در 

مـدت   انهدوسـل دیگر شب. نموده استعوض  را جداًما پنهان شده گان خداده ر هحادث
ونیم پایین رفتـه منـزل مـا را    نُه طوالنی در اتاق حمام نمینشیند؛ پتر بساعت هشت ونیم و 

چـون از شـرکت   . اتاقش را باز بگـذارد  او دیگر اجازه ندارد، شبها پنجره. کنترول میکند
نیم شب زنجیـر  از ساعت نُه و پسهیچکس حق ندارد، . کخ کسی کلکین باز را دیده است

امشب . ما استخدام کرده اند انهآقاي سلیخرس را بحیث نگهبان شب. آبدان تشناب را بکشد
میآید، تا از تخته هاي زیباي موبـل فرانکفـورتی مـا    ) که کار خصوصی میکند( یک نَجار

مـا   پنهانگـاه  مشاجرات و بحثها یکی پی دیگر در .دروازه هاي گدام را مستحکم تر بسازد
 . اردادامه د

کوگلر ما را بخاطر بی احتیاطی مورد سرزنش قرارداده و گفت در هر حالتی ما نبایـد  
اعتمـادي  ماننـد   عاتیواکنـون موضـ  . گفت عین مطلب را یان نیز براي ما. یمآمدبه پایین می

بودن سلیخرس، قابلیت و توانایی سگهایش در برابر دزدان و اینکه استحکام بیشتر گدام را 
یان موسـای واضح گردید، که مـا   به ما یکبار دیگر دقیقاً. ث اندداد، مورد بحانجام  چگونه

 نهاآی ترین حتی ابتدایو  حقوق  م که در یک نقطه مقیدیم و از همهیمیباشبسته بزنجیري 
مـا بایـد   . ما یهودها نباید احساساتی شـویم . میباشیم مسئولیتهزاران محروم بوده و داراي 

همیشه توکـل   خودداري کرده و گلهتقبل شده، از تمام نارساییها را مبوده ،  نیرومند دلیر و
یافـت،  این جنگ وحشتزا روزي پایان خواهـد  آلخره آآیا ب. را به پروردگار نماییمخویش 

 !باشیم و نه فقط یهودي انسانهاکه ما با اطمینان دوباره جزو 
بوده، ولی واست خدا ورده است؟ البته این خآچه کسی اینهمه بال و مصیبت را بسر ما 

اگــر مــا از اینهمــه دشــواریها  و. را نیــز از ایــن بــدبختی نجــات خواهــد داد خداونــد مــا
ن نابود نشوند، در آنصورت موساییا شویم و اگر بازهم پس از جنگ همه بدر انهپیروزمند

 . تبدیل خواهند شد آنان از ملتی نفرین و سرکوب شده به الگو و نمونه اي براي دیگران
نیکـویی را تبلیـغ کنـد و شـاید     ي دیگر انسانهاب ما باشد، که به د روزي این مذهشای

 .است، که ما باید رنج بکشیم مرامبخاطر این 
سی و یا وابسته به این یا آن ملـت باشـیم،   ما نمیتوانیم هیچگاهی، فقط هالندي، یا انگلی

 .اینرا میخواهیماینها همیشه یهود بوده، باید یهود بمانیم و ما  در پهلوي همهما 
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بگذارید، ما از رسالت خویش با خبر بوده و گله نکنـیم و شـاکی نباشـیم؛    ! دلیر باشید
 خداوند هیچگاه ملتهـا را درمصـایب رهـا نکـرده و    . مصیبتی را پایانی میباشد باآلخره هر

در درازناي تاریخ توانسته اند، با گذشت از کوره راههاي دشوار قرون زنده مانده  موساییان
افتنـد و از بـین میرونـد، مگـر نیرومنـدان پایـدار و مانـدگار         می ناتوانان. و آبدیده شوند

 !میباشند
بـودم،   آمـاده من منتظر پـولیس بـوده،   . حس کردم، که باید بمیرم درآنشب من حقیقتاً

ام با اشتـیاق بخاطر میهن ما خودرا فدا سازم؛  آمادهمن . مانند سربازان در میدان نبرد آماده
اکنون که ما نجات یافته ایم، آرزوي نخستینم اینست، که پس از جنگ تابعیت هالند  ولی

 !را کسب کنم
دارم و آرزو منـدم، در  ، این کشور و این زبـان را دوسـت   من هالندیان را دوست دارم

و اگر طوري باشد که حتـی بـراي خـود ملکـه هالنـد نامـه       . بپردازم و کار گیاینجا بزند
 !به تالشم ادامه خواهم داد مراممنشده و تا رسیدن به بنویسم، نا امید 

 از بـا وجـود جـوانی   . یشتري نایـل میشـوم  من روز بروز نسبت به والدینم به استقالل ب
عـدالت، اسـتوار و    احساسم دربـاره  ،مادرم برخوردار بوده و به مقایسه نفسماعتماد بیشتر 

یک هدف، یک نظر، یک عقیده و  چه میخواهم، منمن میدانم، که . زل ناپذیر میباشدتزل
میـدانم،  . بگذارید، که من خودم باشم، در آنصورت من راضی خواهم بـود . یک عشق دارم

 !که من یک زن هستم، یک زن با استقامت باطنی و جرأت زیاد
زنده بمانم، بیشتر از مادرم مؤفق به انجام کارها خواهم شـد، مـن    اگر خدا بخواهد و

 !اند وخودرا وقف جهان و بشریت خواهم کردهیچگاه گمنام نخواهم م
 .دارد و سعادت شجاعتش ازهر چیز احتیاج به واکنون میدانم، که انسان بی

 فرانک ات. انه م
  1944 اپریل 14جمعه 

 !یتی عزیزگ
بـه دلیـل    پـدرم تـب شـدیدي داشـته و خـانم     . وضع ما در اینجا هنوزهم متشنج است 

آقا بدون دلیلـی روز بـروز رنـگ    . و هذیان میگوید سرماخورد گی در بستر بیماري افتاده
راضـی  میشود، دوسل که امتیازات زیادي را ازدست داده، از وضع موجود نا ترپریده و زرد
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دوستان  بکمک. ونل آبش را بکلی بسته اند ما چکک میکندتشناب . میباشد وغیره وغیره
 .و روابط ما این مشکالت دیر یا زود رفع خواهند شد

 ... احساسات میشوم، بلی من اینرا میدانم، مگر میدانی من بعضی اوقات دچار طوریکه 
وقتـی مـن و پتـر درجـایی درمیـان      . در اینجا زمینه ها براي احساساتی بودن مهیا انـد 

یکدیگر گذاشته، بهـم   انهخاك بروي صندوق چوبی نشسته، دستها را بش و کثافات و گرد
و درحالیکـه در آســمان    ز دسـتهایش اسـت  موهاي مجعـد مـن دریکـی ا    هچسپیده وحلق

؛ وقتیکه میبینی خورشـید  ستیاند و تو شاهد سبزشدن درختان پرواز میکن انهگان آزادپرند
؛ درچنـین  ترا به گردش و هواخوري فرا میخواند و زمانیکه آسمان رنگ الجـوردي دارد 

 !احساساتی میشوم حالتی من واقعاً
ره هاي ناراض و عبـوس را میبینـد، کـه فقـط آه     انسان فقط چه پنهانگاهدر اینجا در  

ساخته تصـور و   بیشتربینی بد درحالیکه. ه استمیکشند، که گویی ناگهان همه چیز بد شد
با یک مثال نیکو پیشگام نمیشود، هـرکس   پنهانگاههیچکسی در اینجا در . ذهن ما میباشد

 !کنددر اینجا میکوشد، از موضع و حالت روانی و مزاجی خودش برخورد 
 !دیابنزودتر پایان  از هرسوفقط یک صدا بگوش میرسد، ایکاش تمام این بدبختیها 

 ! مجـسارتو ، عشـقامید کارنامه ها،
 .شمایید منبع نیرومندي، استواري و نیکویی ام

. احساس میکنم، ولی نمیدانم چرا انهتی جان، میدانی، امروز من خودرا کمی دیویگنه  
و مـن میترسـم، کـه در     اندباهم مخلوط شده و یا ازهم گسیخته  در نوشته هایم همه چیز

عنوان  "زشت افشاي اسرار قلبی مرغابی گک". ام مورد پسند کسی واقع نشودینده نوشته آ
 . این چرندیات خواهد بود

را نخواهنـد  روزنوشـتم  مطمئنـاٌ دفترهـاي    100آقاي بولکشـتین و یـا گربرانـدي   البته  
 .پسندید

 فرانک ات. انه م

 -.هالند در زمان جنگ دوم جهانی در انگلستان) درتبعید( اعضاي حکومت موقت  - 100
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1994 اپریل 15شنبه   
 !یتی جانگ
آیـا روزي ایـن همـه وحشـت     ! ه بودیم، که بدبختی دیگري رویدادآمدهنوز بخود نی" 

مارا بیان کرد؛ میتـوانی   میشود، حالت موجوده واژههان فقط با چنی "بپایان خواهد رسید؟
نیـز  پتر فراموش کرده بود، کـه قفـل در ورودي را کـه از درون    : تصور کنی چه روي داده

 بنـابرآن نـد،  ، بداخل بیآینددیگر نمیتوانست انآقایبسته میشود، باز کند، در نتیجه کوگلر با 
پنجره هـاي  . سترا شک انهرفته و از آنجا کلکین آشپزخ "کخ"ما  او نزد شرکت همسایه

چـه فکـر خواهنـد    کارمندان شرکت کـخ  . شرکت دیدند اینها را درآن ما باز بوده و همه
همـه   اورا. عصبانیسـت  ده باشد؟ کوگلر از این بابت جداًن مارن چیزي را دیاگر فا و. کرد

را تجدید و تحکیم نکرده، ولـی خودمـا چنـین یـک      سرزنش میکردند، که دروازه جلوي
یـک روز موقـع   . پتر خیلی آشفته است! سهل انگاري غیر قابل پذیرش را مرتکب شده ایم

ر میسوزد و میدانی پتر بیچـاره نزدیـک بـود    غذا مادرم گفت، که دلش بیشتر ازهمه به پت
ما میباشد، زیرا ما و آقاي فان دان هرروز از پتر میپرسیم،  گناه همهدر حقیقت این . بگرید

ري بـدهم، مـن   او را دلـدا  سـپس من تصـمیم دارم   .بسته است که آیا وي قفل دروازه ها را
 !کمک کنم میخواهم اورا حتماً

 :ذکر مینمایم را در هفته هاي اخیر پنهانگاهلی در اینجا من بعضی وقایع داخ 
ز راپشـک نـامبرده آرام د  . بیمـار شـد   ناگهـان  "مـوفی "یک هفته قبل بروز دوشنبه  

میپ با عجله اورا در یک مالفه پیچانده و در داخل یک  .کشیده و آب دهنش جاري بود
شـربت بخـاطر   یراي مـوفی یـک   ) تداکتر حیوانا(وترنر  .خریطه به کلینیک حیوانی برد

ـ   . هایش تجویز کردروده وان نـامبرده  پتر چند بار دوا را به موفی داد، ولی پـس از ایـن حی
س آمـا دوباره بینی اش  اکـنون که پیدا شده. شتماده یی میگ ناپدید شد، که حتماً با گربه

شـاید ایـن گربـه را در جـایی     . کرده و اگر آنرا بدست بگیري صدایی اشپالق مانند میدهد
صدایش را دیگر ما موشی چند روز پیش بکلی  پشک. دزدي بینی کوب کرده باشند بخاطر

 .از دست داده بود، ما میخواستیم اورا نیز نزد وترنر بفرستیم، ولی بزودي صحت یافت
. ره تـرمیم شـود  دوبـا میتوانـد  یک سرِش پالستیک و رنگ روغنی  تشناب ما بوسیله 

 . ما نیز تبدیل شده است همچنان نل شکسته
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او بزودي نزد یـک متخصـص خواهـد    . بهتر است انهصحت آقاي کلیمان نیز خوشبخت 
 .ما همه آرزومندیم، که معده اش مورد عمل جراحی دوباره قرار نگیرد. رفت
هفته اول بجـاي   در دو انهبدبخت. ما در این ماه هشت تا کوپون ارتزاقی بدست آوردیم 
ی ولی بعضـ . است 101لیو خوشمزه ما پیکالی نودنی خور. راي ما فقط لوبیا دادندبلغور بجو 

بادرنـگ بـا مقـدار بسـیار      انـه قطی کنسرو فقط چنـد د اوقات بخت ما یاري نکرده و در 
 . از ترکاري و سبزي در اینجا خبري نیست. ناچیز مصالح و رب میباشد

صـورت  خـوراك مـا ب  . ست که پیش از غذا و پس از غذا پیشکش میشـود  فقط کاهو
 .تشکیل شده است) پودري(چالو و یخنی خشک عموم از ک

 پیشـروي  102کازینو هانگلیسها از ناحی. روسها اضافه از نیم کریمیا را تسخیر کرده اند
. خـوبی بکوبنـد  آرزومنـدیم، کـه انگلیسـها حـداقل بتواننـد خـط جبهـه را ب       . نکرده انـد 

بـه اداره  ) الهـه (هـاگ   در دن. خیلی سنگین انـد  بیشترادامه داشته و  همچنان نهاابمباردم
حب یک کـارت جدیـد   ایها صهالند. نفوس بم اصابت کرده است مرکزي ثبت واحصائیه

 . خواهند شدهویت 
 .براي امروز همین کافیست 

 فرانک ات. انه م
 

  1944اپریل  16یکشنبه 
 ! گیتی عزیز

 . شدگی ام میبانداین یک روز بســیار مهم در ز تاریخ دیروز را بیاد داشته باش، زیرا 
کند؟ بلی، ت روز براي یکدختر روزي نیست، که نخستین بوسه را در یافآیا بزرگترین 

ـ   103بـرام  البته بوسه. رویداد محسوب میشود این براي من نیز این مهمترین بربنا و  هبـه گون

 .مترجم. با مقدار زیاد بادنجان رومی و مصالح دیگر است) اخته شده( پیکالی لی یا پیکولی بادرنگ شور -101
102- Cassino 
103 - Bram - 
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اینکه من چگونه به این بوسـه  . در دست راستم قابل شمار نیستند 104واودسترا راستم و ماچ
 :این قرار است دست یازیدم، از

طـولی  . نشسـته بـودیم  ) دیـوان  -تخت (شام دیروز من با پتر بروي کوچ  ساعت هشت 
را بـتن  ش خوابشـ روز شنبه بود، او هنوز لباس چون (نکشید، که دستش بدور من حلقه زد 

 ). داشت
  ".آنسوترك برویم، وگرنه سرم به الماري گک خواهد خوردکمی "- :من گفتم 

رفت، من دستم را به پشتش بردم، و او طوري مرا به آغوش گرفتـه   او بکلی به گوشه 
بار به همین حالـت   نیز چندین پیشترما . ام حلقه زده بودند انهبود، که بازوهایش بدور ش

 .ولی هیچگاهی مثل دیروز چنین بهم نزدیک نبودیمنشسته بودیم، 
 تنـدتر از  قلـبم  .به سـینه اش چسـپید  چپم  انهمرا سخت بخودش فشرد، چنانکه شاو  

اش نگذاشـتم   انهکه من سرم را به ش تا زمانی. زمان میتپید، ولی این هنوز آغاز کار بودهر
کـه   پـس حـدود پـنج دقیقـه    . و سر او باالي سرم قرار نگرفت، وي احساس آرامی نمیکرد

 آه،. گرفته و مرا بطرف خود کشید میخواستم دوباره راست بنشینم، او سرم را با دو دستش
من دیگر توانایی گپ زدن را نداشتم و خوشحالیم بیش از حد . قدر این لذت آور بودکه چ

بود، او با کمی سرعت روي و بازویم را نوازش کرده و در حالیکه سرهاي ما به همـدیگر  
 .تماس داشتند، دستش را به موهاي مجعدم برد

 ایت بازگو کـنم، بر با کلمات یتی، احساسی را که من در آن لحظات داشتم، نمیتوانم،گ
 .مآن بودی به معنی واقعترین انسان  من خوشبخت

تا به آرامـی و  کرمچهایش را به پا کرد، پتر . و نیم ما از جا بلند شدیم بساعت هشت 
انجام دهد و من همان لحظه در پهلویش ایستاده  انهدوم خودرا در خ بدون سرو صدا گزمه

و حالتی مناسب خـودم را قـرار دادم    که در نمیدانم چطور به مخیله ام خطور کرد،. بودم
چپم، گوشـــم و البـالي موهـایم را     انکه ما به پایین برویم، او گونهدر آن لمحه پیش از 

بنگرم بسوي پایین دویدم و امروز با اشـتیاق منتظرم که  ه پیرامونممن بدون آنکه ب. بوسید
 .چه واقع خواهد شد

 .ه بودساعت یازدنزدیک این بروز یکشنبه،  و
 فرانکت. انه م

104- Woudstra  
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1944 اپریل 17دوشنبه   
 ! یتی محبوبمگ
 اً پانزده سالهتو چه فکر میکنی، آیا پدر و مادرم خواهند پذیرفت، که من دختر تقریب 

 آنهـا ده ونیم ساله را ببوسم؟ مـن فکـر میکـنم، کـه     فدیوان یک پسر ه -شان بروي تخت
چقدر راحت بخش و دلپذیر اسـت  . شمبهرترتیب من باید بخود متکی با. نخواهند پذیرفت

ایند اسـت کـه   که در میان بازوان او خود را تصور کرده و به رویا فروروم؛ چقـدر خوشـ  
ظـارت  شخصـی در انت م؛ و تاچه حد گواراست، که بدانی احساس نمایرویش را به گونه ام 

ه ندوجـود دارد، و آن اینکـه آیـا پتـر بـه همـین بسـ        مگریک  ، در اینجا واقعاًمگر. است
 خواهد کرد؟ 

 !یک پسر است باآلخره او که... ولی. او را فراموش نکرده ام من هنوز قول و وعده
ت، که هنوز سـن  واین واقعیت اسکرده ام؛  آغازه نظر به سنم زود من خودم میدانم، ک

قابـل پـذیرش    ستم، که براي بسیاریها غیران چنان مستقل گی ام تکمیل نشده و مپانزده سل
میدانم که مارگو هرگز پسري را نخواهد بوسید، مگـر اینکـه موضـوع     ن تقریباًم. میباشد

 . ولی چنین برنامه هایی را نه پتر و نه من دارم. نامزدي و عروسی در میان باشد
خـواهر  . اسـت پـیش از پـدرم هیچکسـی را نبوسـیده      من همچنان معتقدم، که مادرم

ن در بازوان پتـر قـرار گرفتـه، قلـبم بـه      ژاك، اگر میدانستند، که م خوانده هایم از جمله
! ودند؛ چه میگفتندام گذاشته شده ب انهوي و سراو به ش انهاو تماس نموده، سرم به ش هسین

 : میگفتند حتماً آنهادر چنین حالتی 
 "!، چقدر شرم آور استانهاوه، " -
ـ   وده، مگر من فکر میکنم، که این شرم آور نیست؛ ما در اینجا در یک قفس زندانی ب

س و دلهـره بسـر میبـریم، پـس     بـویژه در ایـن اواخـر در تـر     مانـده  جـدا  از دنیاي بیرون 
یکدیگر را دوسـت نداشته و دور از همدیگر باشیم؟ چرا ما در چنین حالتی یکـدیگر  چرا

همیشه یم، منتظر بمانیم؟ و چرا باید ي میرسچرا ما تا زمانیکه که به سن باالتررا نبوسیم؟ 
 اجازه بخواهیم؟
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با من چیزي واقع نشود، پتر هیچگـاهی باعـث    را دارم، که خویش مسئولیت خودم من
رنج و دردي برایم نخواهد شد، پس چرا من به نداي قلبم گوش نداده و کاري را که باعـث  

 شادي هردویما میشود، نکنم؟
حدودي تردید مرا احساس میکنی؛ من فکر میکنم که تا یتی توگهمه فکر میکنم، این با

 پنهانکـاري  عیاري و برضداستکاري و علنیت من است که ن تشویشـم ناشی از احساس رای
است، آنچه را انجام میدهم با پدرم در  ام آیا فکر میکنی، که وظیفه. ته استمن قرار گرف

 بگذاریم؟ میان بگذارم؟ آیا تو موافقی که ما باید اسرار خویش را با شخص سومی درمیان 
 ط از میان بروند، ولی من روحـاً گی ها و زیباییهاي زیاد این روابستشاید با این کار شای

 .گپ خواهم زد او من در این مورد با. آرام خواهم شد
من در بسیاري موارد دیگر نیز با او صحبت خواهم کـرد، زیـرا یکـدیگر را     ،آه، بلی 

، مـا بایـد   مـارا تبادلـه کنـیم    پندارهايبراي اینکه . ده استس و نوازش کردن بیهوفقط لم
 .بل ما هردو نیرومندتر خواهیم بودبلی، با اعتماد متقا. داراي اعتماد بزرگ و متقابل باشیم

 فرانک ات. انه م
 همـه ي و گوش بزنگ بـودیم، چـون   ما سر دوپا اعت شش صبح همهدیروز س :خاطره

از  من فکـر میکـنم، اینبـار یکـی    . بود، میشنیدیم انهصداهایی را که شبیه دزدي و تاراج خ
وقتی به ساعت هفت ما دروازه هاي خودرا . قرار گرفته است همسایه هاي ما مورد چپاول

 .همه سالم و بسته بودند انهکنترول کردیم، خوشبخت
 1944  اپریل 18یکشنبه 

.یتی محبوبمگ  
 

ه و به دروازه ها تختـه  آمددیشب باز نجار . استدر اینجا همه چیز بخوبی در جریان 
پدرم اطمینان قوي دارد، که قبل از بیست می عملیات گسترده یـی هـم    .هاي آهنی را بست

مگر براي من طوالنی . غربی بوقوع خواهند پیوسته در روسیه، هم در ایتالیا و هم در جبه
؛ غیرقابـل تصـور   گـی بـه آن دارد   ترشدن این عمـلیات که رهایی ما از ایـن حالـت بسـته   

 .میباشد
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 ت مـا کـه حـداقل ده روز بـه تـأخیر افتـاده بـود،       دیروز من و پتر باآلخره بـه صـحب  
موضوعات خیلـی  را براي او شرح داده ، در باره دختران  من تمام مطالب درباره. پرداختیم

ـ شام ما بـه رد و . ش پاسخ دادمپرسشهایصی با صراحت گفتگو کرده وبه وخص دل کـردن  ب
 !بینظیر بود کی لبها بپایان رسید، که واقعاًبوسه از نزدی

ببرم، تا بما در گذار از صحبتهاي را به بباال  "کتاب اندیشه هاي بِکر" روزي منشاید 
یگر را بـه آغـوش   ي به گفتگوهاي ژرف کمک کند، چـون اکنـون مـا فقـط یکـد     سرسر

 ماننـد مـن مـی    عینـاً  میخواهم بدانم، که او نیزمیکشیم، که بی معنی ست، در حالیکه من 
  .اندیشد

بـا   اه اپریـل واقعـاً  و مـ ، بهار بسیار زیبـایی آغـاز شـده    ردپس از زمستان نه چندان س
درختـک  . میبارد گرم و نه خیلی سرد بوده و گاهگاهی باران هم بسیارصفاست، چون نه 

 .را مشاهده کردش جوانه زده ا پندکشهايسبز شده و میتوان از هم اکنون  بلوط ما تقریباً
متشـکل از سـه شـاخه     رد، کـه ما را نوازش کگل  دسته گکهايروز سه شنبه بپ با  

آقـاي  . سنبل براي مـن اختصـاص داده شـده بـود     البته شاخه. تسنبل اس شاخه یک و نبقز
 .کوگلر اکنون منظمتر از گذشته برایما جراید را میرساند

 !، تا دیداراستلجبر وقت درس ایتی، گ
 فرانک ات. انه م

1944 اپریل 19ر شنبه اچه  
 !گوهر نازنینم

لسـن نقـش   رالـد پاو ازلر، ایدا ووست و هم است که در آن دوریت کریاین نام یک فل(
 !)دارند

دارد، که انسان جلو پنجره یی باز نشسـته،   از این چیز دیگري در دنیا وجود آیا زیباتر
گان گـوش داده، درخشـش آفتـاب را    ، از آن لذت برده، به آواز پرندبه طبیعت نگاه کرده

اهـم در آغـوش داشـته باشـد؟ چقـدر امـن و       ر س کـرده و پسـر محبـوبش   ابصورتش احس
صفاست، که خودرا در آغوش او ببینم و بدانم، که وي در پهلویم است و باز دوباره آرام با

آه، کـاش هرگـز کسـی    . ستنیکو آسایش از همه این که  این نمیتواند، بد باشد، زیرا. شوم
 موشی"نتواند، بما مزاحمت کند، حتی"! 
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 فرانک ات. انه م
  1944 اپریل 21جمعه 

 !یتی نازنینمگ
کـه در روز  از آنجـایی  . بـودم بالینم خوابیـده  ازظهر دیروز با گلودردي شدید در  پس 

. ، نتوانستم چیـزي انجـام بـدهم   )گرچه تب نداشتم(نخست احساس کسالت بیشتر میکردم 
امروز مصادف با هژدهمین سال تولد علیاحضـرت الیزابـت   . مگر امروز از بسترم برخاستم

چنانکـه درمـورد    ع داده که بلوغ او رسـماً رادیوي بی بی سی اطال. ارك شاهدخت استی
کـه   مـا از خـود پرسـیدیم،   . شهزادگان و شاهدختان دیگر معمول بوده، اعالم نخواهد شـد 

مناســبی را نیـافتیم،   باآلخره او با چه شهزاده یی ازدواج خواهد کرد، ولی تا کنون کاندید 
بدبختیها یکی  غا،دری! ازدواج کندبا ولیعهد بلژیک بودواین  زروت یمارگرشاید خواهرش 

جدیـد و تحکـیم کنـیم، کـه     توانستیم دروازه هاي ساختمان ما را تتازه میآیند، پی دیگري 
با احتمال زیاد او کچالو را دزدیده و میخواهد گناه را بگـردن  . فان مارن پیدا شدسرو کله 

بـویژه بـپ درآتـش    . خیلـی خشـمگین انـد    هانگاهپن پر واضح است، که همه. پ بیاندازدب
 .شاید کوگلر کار این مردك را یکسره سازد. عصبانیت میسوزد

 او میخواهد، بخـاطر المـاري  . ه بودآمدبتهوفن به اینجا  صبح امروز کهنه فروش جاده 
من . خگذاري کردهمچنان جنسهاي دیگر را نیز خیلی پایین نر. ما چهارصد گولدن بپردازد

تقاضا کنم،که کمک کنند، تا یکـی از قصـه هـایم را بنـام      "شهزاده" م از جریدهمیخواه
هایم تا کنون طـوالنی انـد، فکـر میکـنم      انهکه افس ولی از آنجایی. مستعار بچاپ برسانند

 .کم است آنهانشر  امکان
 !بخدا میسپارمت بار دیگرمحبوبم، تا 

 فرانک ات. انه م
1944اپریل  25سه شنبه   

 !یتی جانگ
کـه دزدان   مدت ده روز میشود، که دوسل با فان دان گپ نمیزند، زیرا از آن مـوقعی  

امنیتی برقرار کرده ایم، که مطـابق میـل او    ه بودند، یک سلسله مقررات تازهآمدبه اینجا 
هر شب بسـاعت نُـه    پتر. یگر شامگاهان به پایین نروداینست، که او د آنهایکی از . نیست
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د، تا آخرین بار همه جاها را بررسی کند، کـه پـس از آن کسـی دیگـر     ونیم به پایین میرو
از ساعت هشت شام کسی حق ندارد، به تشـناب رفتـه  پس همچنان . حق ندارد، پایین برود

ا فقط هنگامی باز میشوند، که چراغ دفتـر کـوگلر   پنجرههصبحها . و آب آنرا جاري سازد
چـوب را در عقـب پنجـره هـا بخـاطر       انهعالوه براین اجازه نیسـت کـه شـب   . روشن شود
او ادعا دارد، که فان دان به او توهین . استقهر از همه اینها دوسل . بگذاریم آنهابازماندن 

گی زند خوراكمیگوید که میتواند، بدون وي . ولی بهر حال گناه از خودش میباشد ه،کرد
یک راه حـل دیگـر   ، که در این مورد میگویدان وي ههمچن. کند، ولی بدون هواي تازه نه

 . باز بمانندکلکینها  انهد جسـتجو نمود، که شبرا بای
 :او بمن گفت 
من پاسخ دادم، که ایـن موضـوعات    ".دزخواهم  گپمن با آقاي کوگلر در اینباره " -

 .نیمفیصله کما باید بلکه درمیان خود را نه با آقاي کوگلر
ـ  بنـابرآن جا هرکس پشت سـرم گـپ میزنـد،    در این":  اوگفت ا پـدرت در اینمـورد   ب

   ".صحبت خواهم نمود
وگلر برود، چون دیگر اجازه ندارد، عصر روزهاي شنبه ویکشنبه بدفتر ک همچنان وي

سـل  دو مـه اینه با ایـن ولی . اگر در دفترش باشد، میتواند صدا را بشنود "کخ"مدیر شرکت 
 .استانی فان دان خیلی عصب. تن به این مقرره نداده و بدفتر کوگلر رفته بود

آورد،  انـه البتـه او بـازهم به  . پدرم پایین رفت که با دوسل در این مورد صحبت کنـد  
پدرم میکوشید، تا حد ممکـن از حـرف   . ولی اینبار نتوانست باصطالح پدرم را گپ بدهد

چـه وقـت هـیچکس    زدن با او بپرهیزد، زیرا دوسل اورا نیز توهین کرده، اینکه چطور و 
 .رخورد زشتی کرده استب ینمیداند، ولی حتم

تولـدت   زادروزه آیا این کار درستی ست، کـ . این بدبخت است در هفته آینده سالگره
 را جمع کنی؟ ها با کسی گپ نزده، ناراضی باشی و فقط تحفه مگرباشد، 

خرابتر از گذشته شـده و اکنـون اضـافه از ده روز اسـت، کـه      صحت آقاي فوسکویل 
را ناامید کننده خوانده و گفته اند  اکتر ها وضع صحی اشبیشتر از چهل درجه تب دارد، د

را هر کسی میخواهد کمک  این مرد بیچاره. که سرطان به شش هایش سرایت کرده است
 !کند اینحالت فقط خداوند متعال میتواند از وي دستگیري درکند، ولی 
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سـه   عالقهنام داشته و مورد  "شف دنیابالري کا"من یک داستان جالب نوشته ام، که 
 .نفر شنونده واقع شده است

سـرایت  و والـدینم  ام بمارگو  بیماري م، چنانکهسرماخوردگی شدید دارمن هنوز هم 
، عـالوه  ازمن خواهش کرد او را ببوسمفقط میترسم پتر را مریض نسازم، چون . کرده است

 105ش نامیدیبراین او مرا الدورادو 
 !ولی با وجود اینها وي خیلی نازنین است !انهدیو جوان چنین چیزي اجازه نیــست، -

 فرانک ات. انه م
  1944اپریل  27پنجشنبه 

 !یتی عزیزمگ
او سـرما خـورده و از اینکـه اجـازه     . امروز خانم باز با بدخُلقی از خواب بیـدار شـد  
 د جلو آب بینی اش را بگیـرد، شـکوه  ندارد، چاکلیت بخورد و همچنان براي اینکه نمیتوان

 .میکند
ما  گله کرد، که چرا آفتاب نمیتابد، چرا متحدین حمله نمیکنند، چرا ه از این اوگذشت

ایـن کـار آزده    و ازا. ندیـدیم ما همه به او خ. یم وغیره وغیرهحق نداریم به بیرون نظر کن
 .ما پیوست خنده بهنشده و 

وي کچال. کچالو را برایت مینویسم ساختن کوفته آمادهید ما در موقع جد اینک نسخه 
سپس آنرا براي . پوست شده را گرفته، آنرا رنده نموده، باالیش آرد کوپونی ونمک میریزي

چرب با مقداري پارافین و یا روغن  پیشتراشته باشد در دیگ نسوز که اینکه شکل منظم د
پـس از آن نوبـت خـوردن    . روي آتـش میگـذاري  بدو ونیم ساعت آنرا  گردیده، گذاشته و

 ت، که ما نه پیـاز این درحالیس! (توت زمینی نوش جان کن سد شدهفااست و آنرا با مرباي 
 !)خمیر و سرخ کردن داریمنه روغن براي  و

م، کـه توسـط   را میخـوان  "کـارل پـنجم   )امپراتـور (قیصـر  "درحال حاضر من کتـاب  
چهل سال باالي ایـن کتـاب کـار    تین گن نوشته شده، که ظاهراً فیسوري از دانشگاه گوپرو

. بیشـتر امکـان نـدارد   . کــتاب را خوانـدم   پنج روز پنجاه صفحهمدت  ن درم. ستکرده ا

105 - Eldorado  کعبه آمال 
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این کتاب چـه   اکنون میتوانی محاسبه کنی، که تمام کردنمیباشد  برگ 598کتاب داراي 
... مگـر . که جلد دومش را هم بایـد مطالعـه کـنم    گرفت؛ در حالیرا در بر خواهد  زمانی

 .خیلی جالب است
مـن  ! چه چیزهایی را که در ظرف یک روز یاد نمیگیرنـد  من ماننددختران مکتبرو  

پـس  . نلسن را از هالندي به انگلیسی ترجمه کردم نخست یک بخش از کتاب آخرین نبرد
کـارل   پتر کبیر علیه ناروي وشخصـیتهایی چـون   1721 -1700سراغ جنگ سالهاي  ناز آ

برانـدنبورگ، پـومرَن    دوازدهم، اگوستوس نیرومند، استانیسالوسکی، مازیپا، فان گورتس،
مـن وارد برازیـل شـده،    سپس . ا کرونولوژي آنزمان رفتمغربی و پومرَن شرقی و دنمارك ب

 دوه، نفـوس یـک ونـیم ملیـونی شـهر ریـو      در مورد تنباکوي باهیا خوانـده از فراوانـی قهـ   
زون مگـر  انـه و سـان پـاولو و رودخ   پرنـامبوکو  آگاه شده و پس از آن دربـاره  106نیروژی

، میتیســها، )دورگــه هــا(یاهان، موالتهــا ســ از ایــن از حقــایقی در بــاره گذشــته. مخوانــد
. درصد مردم آنجاها بیسواد انـد  پوستان و بیماري مالریا مطلع شده و دانستم که پنجاهسفید

، 107شجره خاندان سلطنتی هالند، از یـان کهنسـال   دارم، فوراً به مطالعه فرصتچون هنوز 
یمر یکم، هندریک کازیمیر یکم تا مارگریت فرانسیسـکاي  ارنست کاز108ویلیم لودویک،

 .ه میپردازمآمدبدنیا  1943که در اوتاوا درسال  کوچک
درس تاریخ کلیسا در اتاق زیر شیروانی جریان دارد، کشیشـها، اسـقفها،   : ساعت دوازده

 .دساعت یک ظهر ش باآلخره...! چقدر خسته کن است! اوف. مانند آنهاپاپها و 
گی بیچاره باز مجبور بود، به مطالعه زندطفلک این ) م م ام( عت دو بازهم پس از سا 

بگو، یک اسـپ آبـی چنـد    زود تی یگ. بپردازد) بینی پهن وباریک پوزهمیمونهاي (میمونها 
 دارد؟پنجه پاي 

. افت را خواندمحضرت نوح و کشتی اش، سام، شام و ج: یل رسیدپس از آن نوبت انج 
را بزبـان   ياثـر تاکـه را   "سرهنگ"پتر داستان  همراه با. نجم رسیدسپس نوبت به کارل پ

میسی سی دو رود من امروز لغات فرانسوي را از او پرسیده و پس از آن . مخواندیانگلیسی 
 !با میسوري مقایسه میکنم پی را

106 - Reo de Janeiro-  
107 - Jan de Oude 
108 - Willem Lodewijk 
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 !فکر میکنم براي امروز همین کافیست، خدا مدد گارت
 . فرانکت. ام.انه

  1944پریل ا  28جمعه 
 !یتی عزیزگ
 ). !اوایل جنوري را ببین( پتر سخیف را فراموش کنمپ همن هرگز نمیتوانم خوابم در بار 

فـکر کنم، هنوز میتوانم، تماس گـواراي صـورتش را بـرویم احسـاس      باره اشاگر در 
 . کنم

 -دیروز که روي تخت اینجا نیز دارم، ولی نه باندازه گاهی چنین احساس را با پتر در
عمـولی  م انـه  ناگهاندر آنحالت . ه زده بودن نشسته و بازوان ما بدور کمرهاي ما حلقدیوا

دومی گرفت، که بی پروا و خوش مشرب نبوده و کسیست که  انهناپدید شده و جاي آنرا 
 .ستش امحبت و آرام هتشن

اشک در دیده . گرفتفراموجی از هیجان  مرا من تنگ در آغوش او نشسته و یکباره 
. قه زده و قطره یی از اشک از چشم چپم سرازیر شده و باالي لباس کـارش افتیـد  گانم حل

آیـا  . فهمیـدن او باشـد نشـان نـداد     آیا او به این ملتفت نشد؟ وي هیچ حرکتی را که گـواه 
کـرده خواهـد    آیـا او درك  . احساس وي همانند من میباشد؟ او حتی کلمه یی حرف نـزد 

 .پرسشهاي بدون پاسخ من اند همچنانر دارند؟ اینها در جلو او قرا "انه"، که دوتا بود
کـه مـا همیشـه وداع     جـایی . یسـتادم جلو پنجره ا مرفت ،برخاستهساعت هشت ونیم   

، مـن دسـتهایم را بـه    آمـد او نـزدم  . شماره دوم بـودم  انههم  من میلرزیدم و هنوز. یکنیمم
راستش را ببوسـم، کـه    تازه میخواستم گونه. را بوســیدمروي چپش  حلقه نموده گردنش 

 مـدیگر ه مـن سـلب شـده و بـه     ، قـدرت حرکـت از  گهان لبهایم به لبهایش تماس نمـود نا
مـا  . و ما لبهایمان را بهمدیگر میفشـردیم و میفشـردیم   سرهایما به چرخش افتاد. چسپیدیم

 !آه ... میخواستیم، که این کار هیچگاه پایان نیابد
بار در عمرش دختري دوستدار پیـدا کـرده،   وي نخستین . پتر به نوازش ضرورت دارد 

اولین بار مشاهده کرده که حتی تند مزاج ترین دختران هم داراي عاطفه وقلـب انـد و در   
گی او بـراي نخسـتین بـار در زنـد    . شـوند که با پسري دلخواه تنها بمانند عـوض می  صورتی

حـال مـا   . نداشـته او تا کنون هیچ دوستی و یا رفیقه یی  ؛محبتش را به کسی پیشکش نموده
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یکدیگر را درك میکنیم؛ من نیز اورا پیش از این نمیشناختم و اعتماد هم باالیش نداشـتم،  
 ...ولی اکنون این موضوعات به گذشته پیوسته اند

 "آیا این کار خوبیست؟": است بازهم پرسشی که مدام خاطرم را بخود مشغول داشته 
خـون   -اینکه من خیلی خـون گـرمم   -رومآیا این خوبست، که من چنین با عجله پیش می

ن من اجازه است، چنین خـودرأي  شیزه یی به سوگرم و هیجانی مانند خود پتر؟ آیا براي د
، خـودم اینـرا   ممشتاقمن خیلی ": ؟ در اینجا فقط یک پاسخ میتواند، وجود داشته باشددباش

اکنون آرامشم را باز من انتظار چنین لحظات را کشیده ام، من بکلی تنها بودم و  -میخواهم
 "!یافته ام

یـم،  امـوارد آرام   رخیباستثناي ب بیشترعادي داریم، ظهرها نیز ما برخورد  هانسحرگا
با خاطرات گذشته دوباره طغیـان نمـوده و    هامیال و اشتیاق یکروزه همران شـامگاها مگر

وي دور  هرشب پس از آخرین بوسه، میخواهم بـا عجلـه از  . ما فقط بیکدیگر می اندیشیم
بـه یـک    دور دور و تنهـاي تنهـا   و بیش از آن به چشمانش نگاه نکرده، دور شـده و  شوم

 !برمبتاریکی پناه 
زینـه را میپیمـایم، بـه چـه چیـزي مواجـه میشـوم؟ نـور          مگر وقتی من چهارده پلـه  

من باید به نحوي دست  بنابرآنسخر وغیره، درخشان، پرس و جوها در این یا آن مورد، تم
 .واقع نشده است ه و طوري نشان دهم، که هیچ چیزيبکار شد

و هـول وارده را  وزي بشدت تپیده و نمیتواند، ترس قلبـم تا هنوز از شدت هیجان دیر 
کمتري از خودش را نشان داده و بنا براین  بخشآرام  انهبهر ترتیب آن . از خود بیرون کند

گی ام تسـخیر  ر از هرکسـی در زنـد  قلبم را بیشت پتر. اجازه نمیدهد که به عقب رانده شود
واضح اسـت، کـه هرکسـی دیگـر     . ی ام را به بیرون کشانیده استنموده و احساسات درون

بـاطنی اش   آرامش دارد، تا دنیاي برهم خوردهدرجاي من پس از چنین واقعه یی احتیاج به 
 آه، پتر تو با من چکار کرده ایی؟ از من چه میخواهی؟! را احیأ کند

بط ما باآلخره بکجا خواهند انجامید؟ حاال من از دل بِـپ میـآیم، چـون در    اینهمه روا
بود و او  اگر سنم بیشتر. اکنون من تردید هاي او را درك میکنم. عین موقف من قرار دارد

تو نمیتوانی بـا  ! بگو انه، صادقانهمیخواست با من ازدواج کند، چه پاسخی میتوانستم بدهم؟ 
ه هنوز شخصیت کامل، اراد پتر! توانی اورا ترك هم بگوییین نماو ازدواج کنی ولی همزما

اسـت، بـویژه در رابطـه بـه عواطـف       کودكاو هنوز . شجاعت الزم را ندارد و قوي، نیرو
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م؟ اه ســاله  چهارد آیا من حقیقتاً. و شادمانی است درونی اش، او فقط در جستجوي آرامش
تـر از دیگـران    من هنوز هم بی تجربهمکتبی میباشم؟ آیا آیا من هنوز یک دخترك ساده 

 آید؟ م و چیزي را که انجام داده ام، هیچگاهی به سن من جور نمیادر موارد گوناگون 
من از خودم میترسم، میترسم، که بخاطر تمایالت و احساساتم بسیار زود خودم را از  

ر جـدال  آه، این کار چقدر دشوار است، چون انسان مـدام بـا عقـل و قلـبش د    . دست بدهم
 ه احساس قلبـی ات، آیـا مـن دقیقـاً    تو باید به نداي عقل گوش بدهی و گاه ب میباشد، گاهی

 زمان مناسبی را انتخاب کرده ام؟
 فرانکت. ام انه

 
   1944 می 2سه شنبه 

 !یتی عزیزگ
شام شنبه من از پتر پرسیدم، که آیا بهتر نیست با پدرم در خصوص روابط ما صـحبت  

من خیلی خرسند بـودم، چـون دانسـتم کـه او     . تأمل و تردید موافقت کردکنیم؛ او پس از 
ه و با پدرم رفتم، کمی آب بیـاورم، در سـر   آمدبمجرد اینکه من پایین . احساس پاك دارد

 :زینه ها به وي گفتم
یکجا میباشم، ما نزدیکتر از یک متـر   میدانید، وقتی من با پترپدر جان، شما حتماً" - 

 "ته باشیم، آیا به نظر تان این کار نادرستی میباشد؟بهم فاصله میداش
 :مکثی گفت پاسخ نداده و پس از فوريرم پد 
، من فکر نمیکنم، این کار اشتباه باشد، ولی تو باید مواظـب باشـی، کـه در    انهنه، " - 

ي نیز در همین رابطه گفت او چیز دیگر ".ستیماي قیدمحدود و م اینجا ما در یک محیط
 : روز یکشنبه صبح وي مرا نزد خود خوانده و گفت. ه باال رفتیمما ب سپسو 

مرا تـرس فـرا    ناگهانو ( "رسیدي بازهم فکر کردم،آنچه که تو پ ، من در بارهانه" - 
خوب نیسـت، مـن فکـر     پنهانگاهدر واقعیت این کار در اینجا در " :او ادامه داد -)گرفت

 "قت شده؟آیا پتر عاش. یدمیباش دوستکردم، که شما فقط 
  ".نه، پدر شما چه میگویید"- :من پاسخ دادم
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بلی تو میدانی که من هردویتان را درك میکنم، ولی تو باید کمی مواظـب باشـی،   " - 
مـرد در ایـن    .تو نباید زیاد بباال بروي و بیش از آنچه که جایز است، وي را تشـویق کنـی  

اگر ما در اینجا نمیبودیم، . حفظ کند موارد باید فعال و پیشقدم بوده و زن باید اعتدالش را
 آنهـا زیادي را میتوانستی ببینـی، بـا    تو در آنجا دختران و پسران. طوري دیگري بود مسأله

در اینجـا اگـر    مگـر بگردش رفته، ورزش نموده و به مصروفیتهاي دیگـر سـرگرم باشـی،    
لحظـه همـدیگر   ید، نمیتوانی بیرون بروي، شما هرساعت و هرهمدیگر نباشبخواهی زیاد با

 "!، و موضوع را جدي نگیرانهرا میبینید، هوشـیار باش 
 "!پتر پسر محجوب و مهربانیست مگربلی پدر، من هم همین احساس را دارم، " - 
جانب مثبت و هم بجانب منفـی تـأثیر   بلی، مگر او کرکتر ضعیف دارد، وي هم ب" - 

 ".او آدم شایسته یی ست رم، که او خوب بماند، چون طبیعتاًپذیر است، من امیدوا
 .هم گپ زدیم و پدرم گفت که با وي نیز صحبت خواهد کردی دیگرکمما  
 :ظهر یکشنبه در اتاق زیر شیروانی او از من پرسید 
 "، آیا با پدرت صحبت کردي؟انه" - 
پدرم فکر نمیکنـد،  . میخواهم برایت قصه کنم": ی، من پاسخ داده و اضافه کردمبل" - 

یم، ممکن است کـه میـان مـا    ابد باشد، ولی میگوید، از اینکه ما همیشه باهم که این کار 
  ".دعوا و یا مخالفتهایی بروز کند

بر سر پیمانم ایستاده  منهیچگاهی دعوا نکنیم و که با هم تعهد کرده ایم، ولی ما " - 
 ".ام

تـو فکـر   رفیق عادي میباشیم و آیا  من هم پتر، مگر پدرم فکر میکرد، که ما فقط" - 
 ستیم، باشیم؟ا که نمیکنی، که ما هنوز هم میتوانیم همانگونه

 "؟من که مانعی ندارد، براي تو چطوربلی، براي " - 
مـن بـه تـو    . همچنان، برعالوه به پدرم گفتم، که باالیت اعتماد دارم براي من نیز" - 

وار چنـین اعتمـادي   به پدرم اعتماد دارم و من مطمئنم، که تو سزا باور دارم، پتر، چنان که
 "!هستی
 .)و ناگهان او خجالت کشیده و رنگ صورتش سرخ شد( ".این امید را دارم" - 
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من به کرکتر خوبت و به اینکه در دنیا "و ادامه دادم،  -"من به تو باور دارم، پتر" - 
 ".پیشرفت خواهی کرد، اطمینان دارم

 :فتمگ پایان درمن سپس ما در موارد دیگر نیز گپ زدیم و  
  ".من میدانم، اگر ما از این حالت فارغ شویم، تو دیگر در فکرم نخواهی بود" -
 :او خشمگین شده گفت 
و در  "!من فکـر کنـی   اینگونه در باره نباید ، آه، نه، توانهدرست نیست  این گپ" - 

 .همان لحظه ما را صدا زدند
 :ین بمن بازگو کردپدرم با او صحبت کرده است، روز دوشنبه وي این مطلب را چن

پدرت فکر میکند که زود یا دیر این رفاقت مبدل به عشق خواهد شد، مگـر مـن   " - 
 ".گفتم، که ما فقط به یکدیگر کمک نموده و مواظب خویش خواهیم بود

م، امگر مـن از ایـن نـاراض    . ، شبها من کمتر به باال برومپسپدرم میخواهد که ازاین  
متقابل من به او در مورد اعتماد  براي آنکه م با پتر باشم، بلکهآنکه میخواه البته نه بخاطر

را ثابت بسازم؛ ولی اگـر بـدلیل   اینه او باور دارم و میخواهم به او ب من حقیقتاً. قول داده ام
نه،  .اعتمادي نزدش نروم، هیچگاهی نخواهم توانست اعتمادم را نسبت به او تثبیت کنمبی 

 !من نزدش میروم
شب شنبه در سـر غـذاي شـام بـا     او . بخوبی پایان یافت "تراژیدي دوسل" در این میان

بگمـانم  . فان دان هم بیدرنگ بـا او خـوب شـد   . سلیس هالندي معذرت خواهی کردزبان 
 .دوسل یک روز تمام مشغول آموزش این مشق کوچک بوده است

 1919 از سالما برایش یک بوتل واین . دوسل بروز یکشنبه بخوبی سپري شد سالگره 
یـک  ) دادن هدیه خودداري کننـد  که اکنون نمیتوانستند، از(بخشیدیم، از خانواده فان دان 

بوتل کنسرو پیکالیلی و یک درجن تیغ ریش تراشی، از کوگلر یک مرتبان مرباي لیمو، از 
دوسـل  . گل دریافت کرد و از بپ یک دسته "مارتین کوچک"م میپ یک جلد کتاب بنا

 .م مرغ دعوت کردصرف تخما را به  همه
 .فراکت. ام انه

 



 
 291/ پنهانگاه

  1944  می  3چهارشنبه 
 !یتی عزیزگ

اسـت،  سیاسـت باصـطالح تعطیـل    ! نخست از همه اخبار هفته را برایت بازگو میکنم
معتقـد میشـوم،   بتدریج من . یزي براي گفتن نیستچ و اصالً هیچ چیزي روي نداده بنابرآن

کـار   د، بگذارند، روسها به تنهایی همـه وانننمیت آنهاچون . که متحدین حمله خواهند کرد
 .کنونی روسها هم دست به اقدامی نمیزنند گذشته از این در لحظه. صفیه کنندرا ت

دیـوان پتـر    -براي تخـت او فنر جدیدي . صبح بدفتر میآید ههرروز آقاي کلیمان حالیا 
بـه انجـام   مایـل   یش نصب کنـد، درحالیکـه او اصـالً   پتر باید فنر را در جا بنابرآنورده، آ

برعالوه او یک نـوع پـودر ضـد شـپش بـراي      . است دانستنقابل  کاري نیست و این کامالً
 .پشک ما آورده است

آیا من برایت حکایه کرده ام، که موفی ناپدید شده؟ از پنجشنبه گذشته او بدون هیچ  
ي شاید این گربه درحالیکـه یکـی از رفقـایش بـراي وي غـذاي لذیـذ      . اثري گم شده است

و یا ممکن قسـمت چنین باشد، که دخترکی . تعارف میکند، در بهشت گربه ها بسر میبرد
 .پولدار آنرا بدست آورده و از پوستش براي خود کاله بسازد

 . پتر ازاین واقعه خیلی غمگین است 
از دوهفته بدینسو ما بروزهاي شنبه بساعت یازده ونیم غذاي چاشت را صرف کرده و 

از فردا این کار دایمی ما خواهـد بـود،    سر. با یک پیاله فرنی آغاز میکنیمرا فقط  انهصبح
ترکـاري و  . جـویی صـورت گیـرد   ما صرفه  این امر باعث میشود، که در یک وعده غذاي

بجـز از  . آب پـز داشـتیم  ه پوسـید گرچه امروز ظهـر کـاهوي    کمیاب اند، همچنانسبزیها 
به اینها . ز دیگري از سبزیها پیدا نمیشودکاهوي عادي، سبزي پالک و کاهوي جوشانده چی

 !که کچالوي کهنه و تاحدي گندیده را اضافه کنی، به به، چه ترکیب لذیذي بدست میآید
: از خود میپرسیمبا تردید ور کنی، غالباً ما در اینجا همانطوریکه میتوانی به آسانی تص 

ح و آرامش بـاهم زنـدگی   این جنگ باآلخره چه سودي دارد، چرا مردم نمیتوانند در صل"
 "کنند؟ اینهمه کشتار و ویرانی براي چه؟

بخش را تا کنون کسی ارائه  قناعتاین پرسش قابل فهم و روشن است، ولی یک پاسخ  
درانگلستان هنوزهم طیـارات غـول پیکـر و بمهـاي سـنگین و       آنهابلی، چرا . نکرده است
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 آمـاده هـاي ارزان و سـاده    انـه بزرگی را ساخته و برعکس براي دوران پـس از جنـگ خ  
مینمایند، چرا هر روز ملیونها دالر صرف جنـگ میشـود، در حالیکـه یـک سـنت بـراي       

را بایـد اکثـر مـردم دچـار     دست پرداخته نمیشود؟ چـ فروصحت عامه، هنرمندان و مردم 
و ازدیـاد نـابود    فراوانـی گی باشند، درحالیکه در جاهاي دیگر دنیا خـوراك بـدلیل   گرسن

 اند؟ انهتا این حد دیو انسانهاچرا میشود؟ آه، 
من فکر میکنم، که نه فقط بزرگمردان و سیاستمداران مقصر جنگ اند، بلکه، این یـا  
آن انسـان کوچک نیز بهمان اندازه مایل به جنگ است وگرنه مردم دنیا خیلی زودتـر از  

تن و قتـل  گوییا ویران کردن، کش! این براي رهایی از جنگ دست به قیام و شورش میزدند
شـود، ایـن   عام در نهاد بشر وجود داشته و تا وقتی تمـام بشـریت بـدون اسـتثنأ دگرگـون ن     

چیـزي کـه بـذر شـده، رشـد نمـوده و       دار و آبادیها را، هردار ون هجنگها دوام یافته و هم
مجبور شوند همه چیـز را   ابود خواهد کرد؛ تا اینکه پسانپرورش یافته را ازمیان برده و ن

 !نداز نو بساز
من این اختفأ را . هیچگاهی نا امید نبوده ام مگرمن اغلب اوقات غمگین و افسـرده ام، 

. م، که در عین حال پر از هیجـان و جالـب اسـت   راپندخطرناك میجالب و  ماجرايیک 
مـن ازهمـین   . تم یـک سـرگرمی میپنـدارم   خاطرامن ثبت تمام محرومیتهاي مارا در دفتر 

دار درآینـده   انـه گـر و زنـان خ  متفاوت از دختـران دی  ه ییشیواکنون مصمم شده ام، که ب
 .گی فقط لبخند بزنملیل مجبورم در لحظات خطرناك زندبهمین د. گی داشته باشمزند

من جوان بوده و داراي برتریهاي زیادي میباشم، که دروجودم نهفته اند؛ من تازه جوان 
حـوادث قـرار دارم و    مـن در مـتن  . و نیرومند بوده و شاهد یک مـاجراي بـزرگ هسـتم   

: من از طبیعت چیزهایی به ارث گرفتـه ام ! نمیتوانم، تمام روز را ناله کنم و گله مند باشم
سـاس میکـنم، کـه    با گذشـت هـر روز مـن اح   . کرکتر خوب، خوشحالی و نیروي سرشار

رشد مینمایم، چگونه روز آزادي نزدیک میشود، طبیعت تا چـه   چگونه من روحاً و باطناً
ست، مردم پیرامونم تا چه حد نیکو اند و این ماجرا چقدر هیجـانی و پـر جذبـه    حد زیبا

 پس چرا باید در نومیدي باشم؟! است
 .فرانکت.م انه

 
1944 می 5جمعه   
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 ! یتی عزیزمگ
، پس از صحبت روز یکشــنبه ما مـن دیگـر   پدرم از من آزرده است، او فکر میکرد 
یـی نبایـد    "عشق بـازي "وي میخواهد که هیچ . رداز رفتن به باال خودداري خواهم ک طبعاً

اصطالحی که از آن خیلی متنفرم، کافی بود، فقط از آن یاد شود، و اینک . در میان ما باشد
. واهم کـرد امروز مـن بـا او صـحبت خـ    ! او این موضوع را اینقدر ناخوشایند جلوه میدهد

خواهم گفـت   که تقریباً میخواهم آنچیزي را خوب داد؛ در زیر مارگو به من چند مشوره
 : بنویسم

ایـن   بنـابرآن سـتید،  ابیشتر در این مورد  پدر، من معتقدم، که شما خواستار روشنایی" 
ید، شـما خواسـتار احتیـاط و    شـما از مـن مـأیوس هسـت    : مطلب را چنین توضـیح میـدهم  

ه میباشید، فکر میکنم شما میخواهید، تا من مانند یک دختر چهارده سـال م گی زیادسنجید
 !یداباشم، ولی درست در همین نکته شما دچار اشتباه 

تا چند هفتـه پـیش میتـوانم برایتـان      1942ستیم، یعنی جوالي ااز زمانیکه ما دراینجا 
اگر شما یکبار درك میکردید، . اطمینان دهم، که من هیچوقت آرامش و آسایش نداشته ام

بدبخت و تنها احساس مینمـودم،  را نا امید،  که چطور من شبها گریه میکردم، چقدر خود
من در یک شب یـا یـک روز بـه    ! در آنصورت شما میدانستید، که چرا من به بباال میروم

گی کـنم؛  پدر و یا کسی دیگر میتـوانم، زنـد  ین نتیجه نرسیده ام، که بدون پشتیبانی مادر، ا
. مستقل باشـم  دشوار حاصلم شده، که اکنون میتوانم، این امر در ازاي اشکها و مبارزه بلکه

مـن یـک   . نـدارد  یشما میتوانید، برمن بخندید و سخنم را باور نکنید، ولی براي من ارزشـ 
در . را مسـئول احسـاس نمیکـنم    م و ذره یی در برابر شــما خـود  ا انهانسان منفرد و جداگ

روابط من و پتر شما را در جریان گذاشتم، تا شما فکـر نکنیـد، کـه مـن ماننـد آب       بارهء
خص پنهانکار میباشم و گرنه در ایـن خصـوص فقـط در برابـر خـودم احسـاس       زیرکاه ش

 . مسئولیت دارم
شما و منجمله خودت چشـمها و گوشـهایتان را    وقتی من به مشکل مواجه بودم، همه 

دید، کـه زیـاد سروصـدا و جنجـال     هوشدار میدابستید، مرا کمک نکردید و برعکس بمن 
بـدبخت   ر سرو صدا بودم، که نمیخواستم، غمگـین و بلی، من فقط به آن علت پ. برپا نکنم

براي من یک . باشم، من بی پروا و بیباك بودم، چون نمیخواستم، صداي درونی ام را بشنوم
روز یـک نقـش کمیـدي را بـازي میکـنم؛ مـن        انهو نیم سال گذشته مانند آن بود، که شب

مگر باید بـدانی کـه اکنـون     چنین نبوده؛ فق بودم، نه، اصالًمؤنقشم شکایتی نمیکردم و در 
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مـن دیگـر بـه مـادري     . مسـتقل میباشـم  روحاً و جسماً من . مبارزه ام به پایان رسیده است
 .احتیاج نداشته و در کوره راه این مبارزه آبدیده و توانا شده ام

ه ام، میخـواهم همـانطور   آمداین دشواریها مؤفق بدر  ءو اکنون، اکنون که من از همه
 .که معقول میدانم، ادامه دهمرا  براهم، راهی

دختر چهارده ساله بنگرید، گذر از ایـن   همچونانید و حق هم ندارید، بمن شما نمیتو 
ه گونـه کـ  مرا پخته و آبدیده ساخته؛ من از کرده هایم پشیمان نیستم، من همان همه رنجها

 !خودم معقول بدانم و بتوانم، عمل خواهم کرد
یا همـه چیـز را بـرمن    . کنید، چیزي حاصل تان نمیشود منع بباال شما اگر مرا از رفتن

قدغن نمایید و یا بطور کامل به مـن اعتمـاد داشـته باشـید، بهـر حـال مـرا آرام و راحـت         
 "!بگذارید
 فرانک ات. انه م

  1944می سال  6شنبه 
 ! یتی عزیزگ
و دیروز پیش از غذاي شام من نامه مذکور را در جیب پدرم گذاشتم، بقـول مـارگو ا   
شسـتن ظرفهـا    سرگرم من درباال(دت زیادي ناراحت و پریشان بود، ز خواندن نامه ماپس 
من میتوانم تصورش را کنم، که این پیامم چه تأثیري داشته، چونکـه   -بیچاره پدرم). بودم

من پس از این به پتر گفتم، که او نه سـوألی بکنـد و نـه بیشـتر     . او بی اندازه حساس است
یا او در این مورد موضـعش را مشـخص   آدر این باره هیچ چیز نگفت،  پدرم. چیزي بگوید

 خواهد ساخت؟ 
مـان  یآنچـه را کـه یـان، کـوگلر و کل    . دراینجا همه چیز بطور معمول سپري میشـود  

 500گولـدن،   80گرام قهوه  250نرخها و مردم بیان میکنند، غیر قابل تصور است،  درباره
گـرام   250سـنت و هـر     45و  گولـدن  1مـرغ   تخـم  انهگولدن و یک د 35گرام مسکه 

هرکس بـه گونـه یـی در بـازار سـیاه مصـروف       ! گولدن ارزش دارد 14تنباکوي بلغاریایی 
اگرد نـانواي مـا برایمـا    شـ. هر شاگرد و پادو مغازه چیزي براي فروش دارد. دادوستد است
. رسـاند روش سـنت بـاالي مـا بفـ     90ورده و بـه بهـاي   آپینـه زدن لبـاس را   تار مخصوص 

عرضـه   تکفـین پنیـر  تدفین و  هسسؤنی را میفروشد و مما کارتهاي کوپو شیرفروش کوچه
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نگهبانـان  روزمـره تبـدیل شـده، پولــیس و      دزدي، غارت و قتـل بـه یـک پدیـده    . دمیکن
 رسـنه هرکسی میخواهد به نحـوي شـکم گ  . از دزدان حرفوي عقب نمیمانند )چوکیداران(

نفروشی از افزایش معاشات خبري نیست، به حیله و گرا که نجاییآخودرا پر کند، ولی از 
پـانزده، شـانزده سـاله و     از پیـدانمودن دختـران   کودکانامور  پولیس ویژه. متوسل میشوند

 .که هرروزه مفقوداالثر میشوند، تا کنون عاجز است آنها از باالتر
را در و ایـن کتـاب    میخـواهم شـوخی کـرده   . کـنم میجادوگر را تمـام   الن من داستان

البتـه اشـتباه    ،تا دیدار دوبـاره . هدیه دهم ويبه تمام حقوق تألیف وغیره،  باپدرم  زادروز
 "انگلیس همیشه میگویند، تـا شـنیدن دوبـاره     میکنم، چنانکه در سرویـس آلمانی رادیوي

 . 109"دوباره من باید برایت بگویم تا مکاتبه
 فرانک ات. انه م

  1944می سال  7صبح پنجشنبه 
 .محبوبم یتیگ
من و پدرم دیروز صحبت طوالنی داشتیم، که طی آن من سخت گریسـته و او را نیـز    

 یتی او برایم چه گفت؟گمیدانی . به گریه واداشتم
، انـه تو، ! گی ام، نامه هاي زیادي دریافته ام، ولی این بدترین همه بودمن در طول زند"

 از دینت برخوردار بوده یـی و تـو  والگانی ما ه از محبت و پشتیبانی دایمی وهماین تویی ک
ایـن کـار را    شـاید تـو قصـداً   ! ا غلط درك میکنـی ر تو که ما! میگویی آنهامسئولیت عدم 

 مـا  حـال سـزاوار  این چنین نوشته یی، این نکـوهش   ، انهنه،  ،نکرده باشی، ولی در واقعیت
 "!نیست
مـن نامـه ام را   . امگی ام کرده این بدترین کاریست، که در زندآه، من درهم شکستم،  

براي آن نوشتم، که با اشکها و گریه هایم مقابله کرده و خودرا بزرگ جلوه دهـم، چنـان   
من مشکل و غم فـراوان داشـته ام،    حقا که. ورمکه احساس احترام را در وجودش ببار بیآ

م، ولی اینکه به پدر مهربانم، که از هیچ چیز برایم دریغ نکرده و نخواهد کرد، اتهـام ببنـد  
البته این بسیار خوب شد، که مرا از آن اوج تکبر پایین آورده و سر جـایم  . عین پستی ست

 دوشیزهکارهایی را که   حقیقتاً. ت شده بودمدوباره بخودم پیچیده و خودپرسون نشاند، چ

109 - Auf Wiederh ör 
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کسیکه باعث اندوه و ناراحتی عمدي کس دیگري ! نیست درستانجام میدهد، همیشه  انه
دیگـر او   در واقعیت پستی میکنـد و بـه عبـاره   ستی با او را دارد، شود، که خیلی ادعاي دو

 !یک انسان پلید است
د من غمهاي زیادي دارم، مگر در سن وسالی مانند من آیا چنین نمیباشد؟ مـن نیـز زیـا    

مـن احسـاس تنهـایی میکـردم مگـر      . ام نزده آنهادست به  عمداًکرده ام، ولی  گیمسخره 
پدرم، کـه بـا کـاردي دردسـت بـه       من هیچوقت مانند! د نبوده امگی نومیهیچگاه در زند

 .دوید تا جلو دزدان را بگیرد، نبوده ام کوچه
، تو خوب احساس میکنی، که نامه ات بسیار خشن بوده و حقیقت نداشته، در انهبلی  

خـودرا   اًحتمـ  من پدرم را دوباره الگـویم قـرار داده و  ! حالیکه تو به آن مباهات میکردي
 .ح خواهم کرداصال

 فرانک ات. انه م
1944می  8دوشنبه   

 !یتی جانگ
میکـنم، نـه و    گمـان   کرده ام؟ خودما چیزي بیان باره خانوادهآیا گاهی من برایت در

ه و والـدینش بسـیار   آمـد ماین بـدنیا   -پدرم در فرانکفورت. بیدرنگ آغاز میکنم بنابرآن
 .ثروتنمند بودند

 110.ددار ملیونر بـوده و مـادرکالنم آلیسـه شـترن بـو     پدر کالنم میخاییل فرانک بانک
 . روتی نداشت میخاییل فرانک در آغاز ث

ه و همت بزرگ مشغول کار بـود بود، ولی با  نادارنک تا جوانی اش البته میخاییل فرا 
پسـري پولـدار و عیـاش     پدرم در جـوانی اش واقعـاً  . صاحب مقامی در زندگی شد باآلخره

 وشـیزگان سرور داشـته بـا د   و جشن و نی، مجلس رقص ، پایکوبیهفته میهمادر هر بوده، 
تمام اینهمـه ثـروت را   . جوان و عصریه هاي مجلل و غیره در کاخها و سالونها مشغول بود

انفالســیون   اول جهـانی و پدرم پس از مرگ پدر کالنم از دسـت داده و پـس از جنـگ    
و ثروتمنـد بـوده و از    دارارم پـد جنـگ جهـانی فامیـل     آغازتا  مگر. دآنرا برباد دا ءهمه

خوب برخوردار  تربیه ن ترتیب پدرم ازبای. برخوردار بودی امکانات خیلی خوب پرورشـ

110 - Alice Stern  
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گی اش زیـر تخـم   نشسته و براي نخستین بـار در زنـد  گردیده بود و وقتی دیروز عقب میز 
 .پزي را میتراشید، سخت بخنده افتاده بود

مـا بـا    گاهی. گی خوبی برخوردار بودنداز زند روتمـند نبوده ولیوالدین مادرم زیاد ث
نفري با مجلس رقص و غذاهاي مفصل گوش  250جشن نامزدي  دهان پر از تعجب به قصه

واضح است، که اکنون کسـی نمیتوانـد، مـارا ثروتمنـد خطـاب کنـد، ولـی تمـام         . میدهیم
نم بگویم، کـه  یتوامن برایت با اطمینان م. از جنگ میباشند پسامیدواري هایم براي زمان 

بی اندازه مشتاقم که براي یکسال بـه  . م و مارگو نمیباشممانند مادر گی ییمن خواهان زند
ي مربوطه را بیشتر آموخته و همچنـان  آنهاپاریس و بمدت یکسال هم به لندن بروم، تا زب

 -اینرا با اهداف مارگو مقایسه کن، که میخواهد در فلسـطین نـرس   .تاریخ هنر را بیآموزم
ي جالـب سـروکار داشـته    انسـانها که لباسهاي زیبا داشته و بـا   من همیشه مایلم !بله شودقا

کنم، که البتـه در ایـن بـاره    این دنیا را دیده و آزمایش  من میخواهم که چیزهایی از. باشم
 !داشتن مقداري پول بد نیست مهترا در جریان گذاشته ام، مگر در پهلوي اینه پیشتر

 عروس از خـانواده . ش در یک محفل نامزدي قصه کردشرکت رهامروز صبح میپ در با
اینست فهرست خوراکه هاي آنجا کـه  . اعیانی و نامزدش متعلق به یک فامیل ثروتمند بود

، )"گوشتدار پیراشکی"(سمبوسه سوپ ترکاري با گوشت کوفته، پنیر، : میپ حکایت کرد
، سـگرت و غیـره   واینیت رمدار، بیسکواشکی بپنیردار، رپی، بیف سرد با تخم مرغ و سالد

 ! تا که بخواهی وغیره
آیـا بـا ایـن     !سگرت کشیده است انهمیپ حکایه کرد، که ده جام باده نوشیده و سه د

اگر میپ چنین بـوده، خـدا میدانـد،    ! ل نامیدشود، او را یک خانم مخالف با الککارش می
سرشـار از سـرور    ورکه شوهرش چه وضعیتی داشته است؟ پر واضح است، که جشن مذک

دو افسر از کمیسیون قتل وجرح حاضر بودند، کـه عکـس    در این محفل. وشادي بوده است
گان هیچگاهی از توجه و یاد ین به نظر میرسد، که ما مخفی شدنامزد ها را میگرفتند؛ چن

گرفتـه، کـه مبـادا روزي بکـار آیـد،       یرا او آدرس آن دو افسر را فوراًمیپ دور نیستیم، ز
 .ي خوب هالندي ضروریستانسانها ککم در حاالت دشوارچون 

که در  ما. بدون شک وقتی اینها را میپ بازگو میکرد، آب از دهن ما سرازیر شده بود
دایمـاً از گرسـنه گـی     چیزي نداشته و شـکمهایما  انهاینجا بجز از دو قاشق شیر برنج صبح

بخـاطر  (از پالـک نـیم پختـه    که هر روز متواتر هـیچ چیـز را بـدون     یکند، ماییغُر مغُر
بجـز از کـاهو،    شکمهاي خالی مـا  که و کچالوهاي گندیده نمیخوریم، مایی!) ویتامینهایش
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نیرومنـد   111شـاید مـا روزي ماننـد پاپـاي    . یا پخته چیز دیگري را نمیشناسدخام و  پالک
 !گرچه تا کنون اثر مثبتی از این ندیده ایم! شویم

دي میبرد، در آنصـورت خـورنی یـی بـراي مهمانـان      اگر میپ ما را به این محفل نامز
همـه چیـز را بـرهم میـزدیم،      ر در جشن مذکور ما حاضر میبودیم،اگ. دیگر باقی نمیماند

، برایـت بگـویم، کـه مـا از هـر      من میتوانم. ن نمیمانداماحتی شاید موبل هم از شر ما در 
ه بودیم که گویا در عمر ما ما او را چنان محاصره کرد. را از دهانش میقاپیدیممیپ  کلمه

بلـی، مـا نواسـه هـاي     ! شیک پوش چیزي نشنیده ایممردم  هرگز راجع به غذاهاي بامزه و
 !.هم دیوانه و واژگون شده است این دنیا! ملیونر مشهور میباشیم

 .انه ِام فرانکت
  1944می  9سه شنبه 

 !گیتی جان
ن آنـرا در روي کاغـذ خـوب پسـت     مـ . من داستانم راجع به الن را بپایـان رسـانده ام   

این نوشته بصورت کل بـه نظـرم   . پاکنویس کرده، با رنگ سرخ تزئین نموده و آنرا دوختم
پدرم کافی نیست؟ مـارگو و   زادروزجالب میباشد، مگر پرسش در اینجاست، آیا این براي 

 .کرده اند آمادهمادرم هریک شعري به مناسبت این جشن تولد 
ظهر خبر داد، که خانم بروکس سر از دوشـنبه هـر روز چاشـت     آقاي کوگلر امروز 

پـس از   !میتوانی تصـور کنـی  . دوساعت در اینجا مانده و ناهار و قهوه اش را خواهد خورد
بپ دیگر . آوردن کچالو نیز از بین میرود این کسی نمیتواند، به باال رفته و همچنان امکان

ما نباید زیاد بجنبیم و . فتن به تـشناب را نداریمنمیتواند نزد ما غذا بخورد و ماهم اجازه ر
ما باید راه و چاره ها و نیرنگهاي زیادي را بسنجیم، تـا آن خـانم را از   ! یا صدایی درآوریم

فان دان فکر میکند، که یک داروي اسهال آور در قهـوه اش شـاید   . کارش منصرف نماییم
نکنیـد، در آنصـورت او را نمیتـوانیم از     نه، این کار را"ولی کلیمان پاسخ داد، . فی باشدکا

 "!بیرون کنیم 112کارتنش
 .همه بخنده افتادند 

 111- Popeye  مترجم. قهرمان فلم کارتونی ویژه کودکان و جوانان که همیشه با خوردن سبزي پالک نیرومند میشود 
 .در اینجا مفصد از کمود تشناب میباشد -حفظه و یا صندوق بسته بندي کارتن، م - 112
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 "یعنی چه؟" -و اضافه کردخانم پرسیده  -"از کارتنش؟"- 
 .برایش توضیح دادند

 "و آیا این کارتن را من میتوانم، همیشه استفاده کنم؟"ولی او بازهم بسادگی پرسید، 
اگـر در  ": یکـه از خنـده گـرده درد شـده بـود، گفـت      میتوانی تصور کنی، بِپ در حال

آنها اصالً ملتفت نخواهند شـد، کـه   خواستار کارتن شویی  113فروشگاه بزرگ باین کورف
  .دت چیسترام

اگـر ایـن    -مینشـیند،  "کـارتنش "دوسل اکنون درست سرسـاعت دوازده ونـیم بـاالي    
بی رنگ نازك اینـرا  امروز من جرأت کرده و بروي یک کاغذ گال. اصطالح را بکار برد

 :نوشتم
  !تقسیم اوقات استفاده از تشناب آقاي دوسل

 و نیم؛ 7تا  15و  7صبحانه از ساعت  
 از ساعت یک؛ پسچاشتها  
 .بقیه اوقات مطابق ضرورت 
 : بهتر بود اگر عالوه میکردم. من این نوشته را بروي دروازه سبز تشناب نصب کردم 
 !اوقات دروازه تشناب قفل میگردددر صورت عدم مراعات این تقسیم  
 .تشناب را میتوان از بیرون ودرون بست چون درِ 
 
 :اکنون تازه ترین فکاهی فان دان 

براساس دروس یاد گرفته از مکتب و داستان آدم و حـوا از انجیـل یـک پسـر سـیزده      
 "پدر بگو من چطور بدنیا آمده ام؟": ساله از پدرش پرسید

113 - Bijenkorf  
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آورده، در پهلـوي   دریـا ترا یک لگ لـگ از  " :ضافه کردپدرش گفته و ا -"بلی،" -
در نتیجه پاي مادرت خون شد و او یک . بستر مادرت گذاشته و به شدت پایش را نول زد

  ".هفته در بستر ماند
 :پسر براي آنکه جزئیات را بداند، از مادرش پرسید

شـده   ادهزو خـودت چطـور    ، که من چگونه بـدنیا آمـده ام  !مادر واقعیت را بگو" -
 "یی؟

مادر داستان پدر را تکرار کرد، ولی پسر براي آنکه بازهم به کنه مطلب پی ببرد، نزد 
 . پدر کالنش مراجعه کرد

 "پدر کالن بگو، تو چطور بدنیا آمده یی؟" -
 .دریافتولی بازهم عین پاسخ را 

ر من پس از بررسی دقیق باید بگویم کـنم، کـه د  ": پسر شب در دفتر خاطراتش نوشت
 "!فامیل ما در درازناي سه نسل خبري از روابط جنسی نبوده است

 .پس از ظهر است 3من باید به کارهایم برسم، حاال ساعت 
 

 فرانک ات. انه م
حـاال فقـط   . برایـت نوشـته ام  پیش ازین ورد خانم خدمتگار جدید ما در م: یاد آوري 

گوشـها تـا حـدي سـنگین      متأهل بوده و از همیخواهم بگویم، که او یک خانم شصت سال
صـداي احتمـالی مـا هشـت تـن       و سر ی، که او گوشهاي شنوایی ندارد، تابسیار عال! میباشد

 .را بشنودشده  پنهانشده
 !ست، کاش میتوانستم بیرون بروم گوارایت، هوا چقدر گآه، 
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  1944می  10چهارشنبه 
 !یتی محبوبمگ

ان ل درس فرانسوي بودیم، که ناگهـ نشسته و مشغو زیر شیروانیدیروز ظهر ما در اتاق 
من از پتر پرسیدم که این چیست، او بدون . در پشت سرم صداي چک چک آب را شنیدم

ـ را که بخاطر جاي  "موشی"دویده و باالیی کاین که جواب دهد، بسرعت بطرف اتاق ر تَ
صحنه جالبی بوجود . سوي دیگر پرتاب کردخشک نشسته بود، ب کرده اش در یک گوشه

و  موشی که ضرورت به رفع حاجت داشـته . و موشی با فغان و ناله بسوي پایین دویده آمد
در نتیجـه ادرارش از  . در جستجوي جاي مناسبی بود، پرخچه هاي چوب را انتخـاب کـرد  

اتـاق زیـر   عبور کرده و از بخـت بـد بـه پهلـوي کچالوهـا در       باالییالبالي سقف اتاقک 
نیـز پـر از درزهـا و سوراخهاسـت، قطـرات       انیاتاق زیر شـیرو چون کف . رسید شیروانی

جرابها و کتابهایی را که بـروي میـز    و زردرنگ حتی به اتاق طعام خوري در پایین رسیده
 . قرار داشتند، تر نمود

جالبی بود، موشی زیر یک چوکی  ه خودداري کرده نمیتوانستم، صحنهقهق من از خنده
و مایع ضد عفونی پتر ظرف آب ام سازد، آرهمه را و در حالیکه فان دان میکوشید  خزیده

 گربـه لـی بـوي گنـد شـاش     این حادثه سـپري شـد و  . شروع نمود را گرفته و به صافی زدن
پرخچـه هـاي    سـپس پـدرم  . هاي چوب مانـده اسـت   در داخل گونیها و پرخچه همچنان

 .بویناك را در یک سطل جمع نموده، پایین برد تا همه را بسوزاند
 جا میداند که این پرخچه ها با چه زحمتی بدست میآیند؟از ک! بیچاره موشی

 .انه
1944می 11 پنجشنبه   

 ! یتی عزیزگ
 :جالب که بخندیم ءیک صحنه 
موهاي پتر دراز شده و باید کوتاه میشدند و سلمان که همانا مادرش است باید مویش  

هفت و نیم بـا   ه و پیش ازآمدبساعت هفت وبیست وپنج پتر از اتاقش بر. را اصالح میکرد
 :یک شورت بتن و یک کرمچ بپا حاضر شده و از مادرش پرسید
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  "میرویم؟" -
 "!بلی، ولی من قیچی را نمییابم" -

 .پتر به او کمک کرده و در نتیجه روك میز آرایش خانم را درهم وبرهم کرد
 .مادرش غر زد -".پتر گدودي نکن" -
داده بود،  انهتاخنم حدس بزنم، که جوابی گسمن پاسخ پتر را نوانستم بفهمم، ولی میتوا 

سیلی به بازویش حواله کرد، مگر او با یک ضربه بمادرش عکس العمل چون مادرش یک 
جـه پتـر بـا    در نتی. نشان داد، در نتیجه خانم عصبانی شده و با قوت تمام بدستش دوباره زد

 : تمسخر آمیز عقب نشینی کرده گفت چهره
 "!برویم بیا پیرزال که"- 
پتر از بنـد هـردو دسـتش     بنابرآنبود و نمیخواست حرکت کند،  ولی مادرش ایستاده 

ز اتاق کشید، مادرش میگریست، میخندید، دشـنام میـداد ولـی    اام گرفته و او را با قوت تم
 زینه هاي اتاق زیر شـیروانی تا مانند ربایندگان را ش پتر مادر. کاري از دستش ساخته نبود

ه بـا یـک آه بلنـد    آمـد اتـاقش  خانم بسرعت دوباره به . جا رهایش کردبزور برده و در آن
 .را انداخت باالي چوکی خود

 114".قضیه مادر ربایی" :ان آلمانی گفتممن بشوخی بزب
 .خانم قان دان گفت -".است کرده افگاربلی، او مرا " - 

ر هنوز پت. اورا با آب سرد شستم ستهاي گرم و سرخ شدهمن نزد خانم رفته و بندهاي د
در مانند رام کنندگان حیوانهایی با کمر بندي در دست در سر زینه ایستاده و پس از لحظه 

را در عقب میز تحریر قایم  مگر خانم از رفتن خودداري کرده و خود. در ظاهر شد انهآست
 :او در حالیکه در جستجوي یک دستمال بینی بود، گفت. کرد

 ".از من طلب پوزش کنی اول باید" - 
زیـرا کـه بسـیار     باید دست بکار شد،و ، اینک من از تو معذرت میخواهم خوب" - 

 ".دیر شده است

114 - De Entfüring der Mutter-  
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م دید، یک در اینجا او الز. حرکت کرد وازهدر سويخانم برخالف میلش خندید و ب 
.) مقصدم من، پدر و مادرم میباشـد، کـه مشـغول ظرفشـویی بـودیم     (توضیح کوتاه براي ما 

 :بدهد
 -"(!)م، که از زینـه هـا لـول میخـورد    ود میبودیم، چنان اورا میزدخ انهاگر در خ" -

اورا گـاهی لـت وکـوب     پیشـتر گستاخ نبوده، چون من نیز  اوهیچگاه چنین": واضافه کرد
اینـست نتایج پرورش عصري، اینها اند، فرزندان امروزي، من که جرأت نمیکردم . میکردم

شما با مادرتـان گـاهی چنـین برخـوردي      آقاي فرانک آیا. با مادرم چنین برخوردي نمایم
 "کرده اید؟

 آنهـا او خیلی عصبانی، به اینسو و آنسو رفته و پیهم سوأالتی را مطرح کرده و خود به 
سـرانجام و در  . که بود، میکوشید، از رفتن ببـاال خـودداري کنـد   ترتیبی او بهر. پاسخ میداد

 . رفتامر وي بباال نهایت 
پـایین   ،سرخ شده از فرط غضبشده بود، که او با صورتی ولی هنوز پنج دقیقه سپري ن

م، که آیا کارش همینطور زود تمام شـد،  ألش را دور انداخته و در برابر سوپیش بنده، آمد
او باشتاب از زینه ها پایین رفت، شاید در آغـوش  . گفت که میخواهد یکبار به پایین برود

 . پوتی اش
ه و پتر را از اتاق زیر شـیروانی  آمدی شوهرش ول. آمدپیش از ساعت هشت بباال نی يو

 ، نمونه، پست، بی تربیت، بی ادبمانند هاییاحضار کرده و کلماتی رکیک، فحش و دشنام
 . نثارش کرد -، وغیره که من نتوانستم اورا تعقیب کنم،میکند... مارگواست، ... انه ،بد

 .ه و نزاع سپري شده استمدآگی جور فکر میکنم امروز هم
 فرانکت. ام هان

 :دهانییاد
او بـه  . محبوب ما براي ما بیانیه یی ایراد کـرد  چهار شنبه ملکهعصر روز سه شنبه و  

ي در بیانیـه اش از کلمـاتی ماننـد    و. تعـطیالت میرود تا با نیروي بیشتر به هالند باز گردد
 "نگینبزودي، وقتی برگشتم، آزادي قریب الوقوع، شجاعت و فداکاري و مسـئولیتهاي سـ  "

 .یاد کرد
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. دارد نـه ایـن مردصـدایی طفال  . پس از او وزیري بنام گربراندي نیز نطقی ایـراد نمـود   
گونه داشـت   یسپس یک کشیش که صدایی اشراف. گفت "آخ"چنانکه مادرم ناخود آگاه 

و  موسـاییان زندانیان اردوگاههاي مرگ اعـم از   تدعا کرده آرزونمود، همهاز خداوند اسـ
 .آلمان را دستگیري نموده و پشتیبان آنان باشد ينهاازندن در بند از غیره بیگناها

 
1944 می 11پنجشنبه   

 !یتی محبوبمگ
را با خودرنگم در باال فراموش کرده و تا  "پرتم خرت و صندوقچه"از آنجاییکه من 
 .ماین نامه ام را با پنسل مینویس بنابرآنشوم،  آنهاوانم، مزاحم خواب ساعت دو و نیم نمیت

کار بوده و توانایی آنرا ندارم، تا کارهاي انباشته  سرگرممن بی اندازه  کنونیدر لحظه 
 اکنوناینک بطور مختصر برایت میگویم، که چه کارها یی را باید . شده ام را تصفیه کنم

 : انجام دهم
 انـه را بخـوانم، چـون بایـد زود بکتابخ    115گـالیلو گالیلـه   جلـد یکـم  تا فردا من باید  

ن رسـیدم، در  آ 220 وبه صفحه کرده این کتاب آغاز دیروز من به مطالعه. انده شودگردبر
در . کتاب را میتـوانم بموقـع تمـام کـنم     چنین مینماید کهصفحه دارد،  320یکه کتاب حال

نم، را با جلد دوم کتـاب گالیلـه بخـوا    "فلسطین بر سر دوراهی"هفته آینده باید من کتاب 
امپراتور کارل پنجم را خوانده و باید بـاالي شـجره    نامهندگیگذشته ازاین من بخش یکم ز

همچنان سه صفحه واژه هاي خارجی را کـه  . نامه و یادداشتهاي برداشته از کتابها کار کنم
از کتابهاي گوناگون یادداشت کرده ام، باید با صداي بلند خوانده، بازهم بروي کاغذ نوشته 

گان سیـنما را خیلـی  ارمم اینست که عکسهاي ستارره چهوظیفه شما... و به حافظه بسپارم
فعلـی   از آنجاییکـه در لحظـه   مگـر دارنـد،   نامرتب گذاشته ام که ضرورت بـه بازسـازي  

یـوس،  تیز بـرعالوه . شتر از پیش شـده اسـت  وقت کافی ندارد، این بینظمی بی انهپروفیسور 
هایشان مثل نخهـاي   که شاهکارها و کارنامه پلیوس، اورفیوس، یاسون و هرکولادیپیوس، 

الیاف گوناگون در سرم مخلوط شده اند، همانند میـرون و فیـدیاس ضـرورت بـه نظـم و      

فزیکـدان و ریاضـیدان ایتـالوي کـه در رشـد و انکشـاف علـوم طبیعـی و در پشـتیبانی از دانشـمند دیگـر            . م 1642-1564گالیله  -115
 )مترجم. ( راد عقبگراي روحانی به رویا رویی برخاست از علم در برابر جهل  دفاع کردبا کلیساي روم و حلقات و اف) کوپرنیک(
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. میدانم و یا خوانده ام چیزي آنها آن فراموش خواهم کرد که دربارهبررسی دارند، درغیر 
 قاطی وگر نه از پیشم همه چیز جنگهاي هفت ساله و نُه ساله باید نیز مطالعه کنم در باره

تو از همین حـاال میتـوانی تصـور    . ز کنماخودم آغ بلی، من اول باید از حافظه. د شدخواه
 !کنی، اگر من به سن هشتاد ساله گی برسم، چقدر فراموشکار خواهم بود

غســل   در طول خواهد کشید، تا من بـه قصـه  اوه، یک چیز دیگر، خواندن انجیل چق
هنوز مسایل زیادیست، که باید مطالعـه   آه،. برسمو سودوم  و گُموراي گناهکار 116سوزان

 .کنم و یاد بگیرم
. کـه بایـد بخــوانم    را بکلی از یاد برده ام، 117درعین حال کتاب لیزلوته فون در فالس

 یتی، میبینی که من نزدیکم از هم بپاشم؟گ
که بزرگترین آرزویم ایـن بـود،    تو مدت زیادیست میدانی،: حال در یک مورد دیگر 
و یـا  ( پهنـاور اینکه من بـه چنـین آرزوي   . و سپس نویسنده یی نامور شومژورنالیست که 

اکنـون مـن    ینخواهـد شـد، ولـی از همـ     هویداها انپسدست خواهم یازید، ) بزرگ جنون
 پنهانگـاه من میخواهم پس از جنگ کتابی را بنام . مطالب مورد نظرم را مشخص کرده ام

در ایـن   یادوارههایمل پرسش است؛ مگر دفتر اینکه به امر نایل خواهم شد، نیز قاب. بنویسم
 .راستا کمک بزرگی برایم خواهد بود

ستان را چنین دا همن ادام. نیز باید تکمیل شود "ديزندگینامه ک"گذشته از این کتاب 
ه و بـا هـانس   آمـد  انـه دي پس از تداوي اش در سناتوریم، دوبـاره بخ تصور کرده ام، که ک

هـانس از   بـزدوي او درمییابـد کـه    .است 1941این در سال  مکاتبه اش را ادامه میدهد و
میباشد،چون کدي بـه یهـودان و    118)بِ . اس. ان( سوسیالیست  -هواداران جنبش ناسیونال

سپس . وابطش با هانس برهم میخورداز آنجمله بدوستش ماریانا همدردي دارد؛ در نتیجه ر

116 - Suzanna- 
117 - Liselotte von der Pfals 

118 - NWB, Nationaal Socialistische Beweging   جنبش ناسیونال سوسیالیست هالند یک حزب طراز فاشیستی طرفـدار
رت و  . فان خیلکرك و آنتون موسرت بودندبنیانگذاران آن . شده بود ایجاد 1931سال این حزب در . در هالند بودنازي آلمان  موسـ

از صالحیت و نفوذ زیاذي برخوردار شده و بـا نازیهـا همکـاري بیـدریغ      1942فاشیستی به هالند در سال  انحزبش پس از تجاوز آلم
 )مترجم.( ویژه هالند محکوم به اعدام گردیدتوسط محکمه  1946بنابر جنایات ضد بشري موسرت در سال . مینمودند
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هـانس یـک دوسـت دختـر      آنهاگر پسـ د، مباهم مالقات نموده و دوباره آشتی میکنن آنها
سرکوفته و درهـم شکسـته    کیدي که جداً. و روابط آنان بکلی قطع میشود دیگر پیداکرده

مـوختن  پس از آ بنابرآن. تا درد دلش را فراموش کند میبراید، سرگرمیشده، بدنبال کار و 
م دوستان پـدرش بـه سـویس رفتـه ودر یـک سـناتوری       مسلک نرسنگ و براساس مشوره

او بـه جهیـل کومـو رفتـه و      جریان نخستین تعطـیالتش در. رکلوز بکار مشغول میشودتوب
جانشـین کـدي    او به کدي حکایه میکند، که دوسال قبل بـا دختـر  . هانس را مییند تصادفاً

، میگویـد وي . فشار عصبی دست بخود کشـی زده اسـت   ازدواج کرده، ولی خانمش در اوج
دي کوچک را بسیار دوست داشته وحاال هم دوسـت  وقتی که ازدواج کرد، دانست، که ک

 .دارد
دل  شتی کند، گرچـه بـرخالف ظـاهرش در   ولی غرور کدي اجازه نمیدهد، که با او آ

پس از این هانس از آنجا میرود و پس از گذشت سـالیانی چنـد کـدي    . وي را دوست دارد
 .است بیمارمیشنود، که او ساکن انگلستان بوده و بطور مداوم 

به عمر بیست و هفت ساله گی با یـک دهنشـین ثروتمنـد بنـام سـیمون ازدواج       کدي
ایـن   دوستی کدي نسبت به همسـرش زیـاد میشـود، ولـی هیچگـاه      با گذشت زمان. میکند

او صاحب دو دوختر بنامهاي لیلیان و جودیت و یک پسر بنام . محبت بحد هانس نمیباشد
کـدي   هـانس همیشـه در حافظـه    خاطرهسیمون خوشبخت بودند، مگر  و او. نیکو میشود

 .ماندگار بود، چنانکه شبی او را در خواب دیده و با وي وداع کرد
 .گی پدرم میباشدرومان زند ده، بلکه شالوده اینالبته این چرند احساساتی نبو 

 فرانک ات. انه م
1944 می سال 13شنبه   

 !یتی محبوبمگ
سال است، که پدر و مادرم ازدواج کرده  برعالوه اکنون نزده. پدرم بود زادروزدیروز 

 1944 لاازآفتاب که تاکنون نظیـر آن را در سـ  کارگر ما نبوده و ماهم  -وز خانمامر. اند
درخت بلوط ماشگوفان شده و بـه تناسـب سـال گذشـته شـاخ و      . لذت بردیم ندیده بودیم،

 .برگ زیادي درآورده است
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کوگلر برایش یک . رفتناوس تحفه گلی هزندگینام پدرم از کلیمان یک کتاب درباره
فـان دان   و خانواده "در جوار آب امستردام"شناسی، دوسل کتاب  -تطبـیع کتاب درباره

تخـم مـرغ ، یـک     انهخاصی تزئین شده بود و سه د هکارتن بزرگ و زیبایی را که با سلیق
در . اشـت، هدیـه دادنـد   داخلـش قـرار د   بوتل بیر، یک بوتل ماست و یک نکتایی سبز در

گلهاي گالب من معطـر تـر از   . مرباي ما خیلی کوچک و ناچیز مینمود همه بوتلِبرابر این
گذشته . قرار گرفت نوازشخیلی مورد  بصورت عموم او. میپ و بپ بودند میخکگلهاي 

بدست آورد، که خیلـی خوشـمزه    )پیراشکی(سیمونس پنجاه عدد کلچه مغازه ز این او از ا
شیرین مصالح دار دعوت کرده و بـراي آقایـان بیـر و بـراي      کلچهءپدرم ماها را با ! بودند

 !همه چیز خوشمزه و عالی بود. خانمها ماست شیرین تعارف کرد
 فرانک ات. انه م

1944 می 16سه شنبه   
 !یتی محبوبمگ
) ه ایـم چونکه مدت زیادیست که در ایـن بـاره صـحبت نکـرد    (بخاطر تنوع موضوع  

 :وچک میان خانم و آقاي فان دان را نقل کنمک میخواهم، برایت یک مشاجره
بـا تمـام    آنهـا اتالنتیک را استحکام بخشیده انـد؛   حتماً آلمانیها دیوار مدافعه": خانم 

نیرو خواهند کوشید از پیشروي انگلیسها جلوگیري کنند، این آلمانیها هم چقدر نیرومنـد  
 "!اند

 "!آ، بلی، خیلی نیرودارند": آقا 
 "!بلی، ها": خانم 
تالشـهاي   ن اند، که آخراالمر و علیرغم همهآلمانیها بسیار نیرومند بوده و مطمئ": آقا 

  ".شوندمیمتحدین در جنگ برنده 
بلی، بعید نیست، زیرا من هنوز از نیروي طرف مقابل اطمینان حاصـل نکـرده   ": خانم 

 ".ام
 ".من دیگر پاسخی نمیدهم": آقا

 ".همیشه هم دعوا میکنیولی بهر صورت جواب میدهی و ": خانم 
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 ".نه و همچنان جوابهایم نیز کوتاه اند قطعاً": آقا 
 پیشـگویی  بـرعالوه ! میشه هم بخـود حـق میـدهی   با وجود این پاسخ داده و ه" :خانم 

 ".عمل نمیپوشند هایت نیز جامه
 "!تا کنون که پیش بینی هایم درست بوده اند": آقا 
ل گذشـته بوقـوع   متفقـین بایـد در سـا    حملـه  این درست نیست، بقول تـو  نه،": خانم 

در زمسـتان از میـدان جنـگ خـارج میگردیـد و      فنلند باید آزاد میشد، ایتالیـا  . میپیوست
لمبرگ را تسخیر کرده بودند، نه مـن بـه پیشـگویی هایـت بـاور       روسها از مدتها بدینسو

 ".ندارم
که برایـت بگـویم،    و حاال دهن بزرگت را ببند، روزش خواهد رسید،"): ایستاده( آقا

این چرنـدیات را دیگـر بشـنوم، تـو بحـدي آتشـین مـزاج و         من نمیخواهم. حق با من بود
 ).پایان بخش یکم( ".را در آتش خودت خواهی سوزاندستی که روزي خودااحساساتی 

ی میتوانستند، نمیتوانستم جلو خنده ام را بگیرم، همچنین مادرم و پتر به سخت من واقعاً
 آنهـا آه، این بزرگسـاالن ما چقدر کـودن انـد، بگـذار    . ه شان خودداري کنندقهق خنده از

 !را مورد نکوهش قرار دهندفرزندانشان  مایند، قبل از آنکهن نخست خودرا اصالح
 .از روز جمعه بدینسو کلکینهاي ما دوباره باز میباشند

 
 فرانک ات. انه م

 
 :گانشد پنهانموضوعات مورد عالقه خانواده 

 )ما مین و مسایل مورد آموزش و مطالعهاز مضاسیستماتیک ري تصوی( 
پالیـده، کتـب    کنـاور می آموزد، همیشه چیزي را در فرهنـگ  چیزي ن :آقاي فان دان 

  .میخواند هیجانی وعشقی غیر مهم راي آنهاطبی و داست
و  انهو سرگذشـتهاي عاشـق   نهـا ا، رومانگلیسی را با نوشـتن آن میـآموزد   :خانم فان دان

 .کتب دیگر را دوست دارد یرخب
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 مگر یچگاهی رومان نمیخواند،را با التین میآموزد، ه!) دیکنز(انگلیسی  :آقاي فرانک 
 .شخصیتها و کشورها مطالعه میکند ایی را در بارهبهکتا

ي پولیسی آنهاانگلیسی را با نوشتن آن میآموزد، همه چیز را بغیر از داست :خانم فرانک
  .میخواند

ا ب محسوس میآموزد، عموماً ءانگلیسی، هسپانوي و هالندي را بدون نتیجه :آقاي دوسل
 .جمعی خودشرا پیوند میدهدنظریه 

لنـدي، تنـد   ، تنـد نویسـی ها  )با نوشتن(مشغول آموزش انگلیسی، فرانسوي  :پتر فان دان
 رسمی انگلیسی بوده و میتواند، از چوب چیزهاي مرغـوبی بسـازد،   نویسی آلمانی و مکاتبه

به ریاضی عالقـه میگیـرد؛ بصـورت عمـوم کـم مطالعـه        اد را نیز میخواند و گاهگاهاقتص
 .کتب جغرافیه را نیز میخواند هر ازگاهیمیکند، ولی 

علم انـدازه گیـري   (هالندي، میخانیک، مثلثات، ستریو متري  -انگلیسی :مارگو فرانک
لنـدي، محاسـبه،   ها -، ریاضـی، ادبیـات انگلیسـی، آلمـانی    ، فزیـک، کیمیـا، الجبـر   )اجسام

کتب دیگر را میپسـندد و بـویژه عالقمنـد     قتصاد و همهجغرافیه، تاریخ معاصر، بیولوژي، ا
 . کتابهاي طبی و دینی ست

 ،تـاریخ  فرانسوي، انگلیسی، آلمانی، تند نویسی هالنـدي، حســاب، الجبـر،   : فرانک انه
النـدي را میـآموزد،   یـل و ادبیـات ه  هنر، میتولـوژي، بیولـوژي، تـاریخ انج    جغرافیه، تاریخِ

و کتابهـاي   نهـا اروم گـاه (نوشته شده باشند وکتب تـاریخی  بیوگرافی ها را بهر شکلی که 
 .نیز مطالعه میکندرا ) سرگرم کننده دیگر

1944 می سال 19جمعه   
 !یتی جانگ 
، سردردي، !)بود انهچیزیکه برایم بیگ(من استفراغ میکردم . دیروز بسیار غمگین بودم 

امروز دوباره بهتـر  . دردهاي جانبی را که میتوانی تصورش را داشته باشی، داشتمدلدردي و 
 .از خوردن لوبیاي سیاه خودداري خواهم کرد مگرشده ام؛ ولی خیلی گرسنه ام، 

به نظر میآید، پسر بیچاره حتی بیشتر از من به . خوبی داریم انهمن و پتر هم اکنون می 
یکند، بازهم مشــتاق  شب بخیري دریافت م یک بوسه انهقتیکه شبو. محبت ضرورت دارد
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وجـود  تر از موفی هستم؟ براي من مشکلی آیا من براي او به ،مگر .دیگر میباشد یک بوسه
 .چون او احساس خوشبختی میکند و میداند، که کسی اورا دوست میدارد. ندارد
ولـی ایـن بـه    کنترول داشته باشم،  زیر پس از گذشت رنجهایم کمی اوضاع را میتوانم 

بسـرعت بسـته    روحـم  او پسر محبوبیست، مگر پنجره. یستمعنی سرد شدن آتش عشقم ن
نیرومنـد و ناشـکن    و براي آنکه او بتواند قفل بسته دلم را باز کند، بـه یـک وسـیله    شده

 !ضرورت دارد
 فرانک ات. انه م

1944می  20شنبه   
 !تی عزیزگی
م، دیدم کـه گلـدان   رفت ماتاق بدرونه و آمد دیشب وقتی از اتاق زیر شیروانی به پایین 

اتـاق را پـاك   و مادرم زانو زده و با صـافی کـف    زیباي ما با گل میخک بروي اتاق افتیده
 : پرسیدم ناگهانمن . روي اتاق بود ذهایم ازکرده و مارگو در حال جمع کردن کاغ

نکـه منتظـر پاسـخ    ی، بیم و بدون اگمانو با احساسی لبریز از  -"چه اتفاقی افتاده؟" -
م، کتابچـه هـا و   تمام جزوه هاي شجره نامه هـای . وارده را بررسی کردم شوم، خساره آنها

مـن کـه نزدیـک بـود از شـدت عصـبانیت بگریـه بیـافتم،         . ر شـده بودنـد  ت همه کتابهایم
من اکنون بیاد ندارم چه گفتـه ام، ولـی مـارگو    . پرداختم سخنناخودآگاه بزبان آلمانی به 

افتضاح، غیر قابل جبران ناپذیر، وحشتناك،  که به آلمانی کلماتی چون خساره تبرایم گف
 .غیره را بزبان آوردماعاده و غیره و

پدرم بلند شده و مادرم و مـارگو بـه او پیوسـتند، ولـی مـن نمیتوانسـتم        هخند ناگهان 
جـه  تر متومگر پس از دقـت بیشـ  . گریمه و یادداشتهاي مکملم ن بوقوع پیوستهبخاطر کار 

رفتـه و در آنجـا    انهخمن بباال. زیاد قابل تشویش نیستوارده  خساره انهشدم که خوشبخت
را بـروي طنـاب    آنهـا  پس از آن همـه . یده را باز کردمبا احتیاط زیاد کاغذهاي بهم چسپ

م جلـو خنـده ام را   جـالبی بـود و نمیتوانسـت    ، که خشک شوند؛ منظرهلباسها آویزان کردم
ماري انتوانـت  یچی در پهلوي کارل پنجم و ویلیام فان اورانیه در پهلوي مید ماریا د. بگیرم

 .قرار گرفته بودند
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من پس از آنکه کاغذهایم  ".تاین رسوایی نژادیس": آقاي فان دان بشوخی برایم گفت 
 .مآمدرا جهت مراقبـت به پتر واگذاشتم، دوباره به پایین 

 .گو پرسیدممن از مار -"کدام کتابها خراب شده اند؟" - 
 ".الجبر": او پاسخ داد

من خیلـی میخواسـتم،   . کتاب درسی الجبر برعکس آرزویم بکلی از بین نرفته بود مگر
یـک کتـاب   که این کتاب در گلدان افتاده ازبین میرفت، من هیچگاهی تابـه ایـن حـد از    

 یشـتر پبه بیست دختر نوشته شده کـه  یکم این کتاب نام نزدیک  در صفحه. متنفر نبوده ام
 . صاحب آن بوده اند

اگـر روزي بسـیار   . کتاب نامبرده خیلی کهنه، زردرنگ و پر ازخط و یادداشت است
 .عصبانی باشم، با احتمال زیاد این کتاب را پاره خواهم کرد

 .فرانکت. آن ام
1944می  22دوشنبه   

 !یتی نازینمگ
است را بـه خـانم فـان    ي پنج بوتل ماریخ بیستم ماه می پدرم در نتیجه یک شرطبازبت 
نمیکـنم،   گزافه گویی متحدین خبري نیست، من عالوه براین هنوز هم از حمله. ختدان با

هسـپانیا شـب و    تاا هالند، بلی تمام ساحل غربی اروپ ءگر بگویم، که تمام امستردام، همها
و ... آن بحـث کـرده، شــرطبندي نمـوده     قریب الوقوع متحدین گفته، درباره روز از حمله

 .نداامیدوار 
کـم کـم    "خوب هالندي"اکنون بعضی از مردم . اوج خود رسیده است تشنج به نقطه 

هیچکسی باور نمیکند، کـه الفهـاي    اصالً. انگلیسها ازدست میدهند اعتماد شانرا نسبت به
ت جـدي و برنامـه هـاي    اماا اقـد هنه، مردم اکنون از انگلیسـ . انگلیسی درعمل پیاده شوند

 .میخواهند عملی
بوده و بدانـد، کـه انگلیسـها بخـاطر خـود و      و دورنگر هیچکس نمیخواهد واقع بین  

را طور شایسـته و  ست، که هالند آنها هرکس فکر میکند، که وظیفه. جنگندکشورشان می
انگلیسها چه مسئولیتی در برابر ما میتوانند داشته باشـند؟ آیـا هالنـدیان    . سریع نجات دهند
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ستند؟ آه، نه، هالنـدیها  ایی که اینچنین انتظارش را میکشند،  هانسزاوار کمکهاي سخاوتمند
وعـده هایشـان نبایـد بیشـتر از      همـه  بـاوجود گی میشوند و انگلیسـها  مرتکب اشتباه بزر

بـه   براسـتی انگلیسـها  . ش قرار گیرندکشورهاي کوچک و بزرگ اشغال شده مورد سرزن
ه در خواب غفلت بودند و آلمـان بـا   سالیان متمادي در حالیک آنهاگناه شان مبنی بر اینکه 

بـا سیاسـت چشـم    . ، اعتراف نخواهنـد کـرد  از فرصت خودرا تجهیز و تسلیح کرداستفاده 
ایـن اکنـون بـه انگلسـتان و همـه دنیـا       . یـد پوشی از حقایق نمیتوان بـه چیـزي دسـت یاز   

یح تانیا باید این اشتباه جـدي خـویش را تصـح   یکشورها و بویژه بر همه بنابرآنهویداست؛ 
 .کنند
هیچ کشوري حاضر نخواهد شد، که افرادش را بدون دلیل قربـانی کـرده و یـا فـداي      

بـاآلخره   مگـر . و انگلستان نیز دست به چنین عملی نخواهـد زد . منافع کشور دیگري کند
واین انگلستان خواهد بـود، کـه موقـع    . روزي تهاجم متحدین و آزادي ما فرا خواهد رسید

 .ین کند، نه کشورهاي تحت اشغالمناسب عملیاتش را تعی
 موسـاییان ادي نسبت به مـا  ما با تأثر و ترس فراوان میشنویم، که برخورد مردمان زی 

محافـل و  در میـان  ) یهـودي سـتیزي  (انتـی سـمیتیزم    ه ایم، که روحیـه ما شنید. عوض شده
ایـن   بلـی، دالیـل  . سـت تصورش را نمی توانستیم، قوت گرفته ا ما اصالً درگذشتهحلقاتیکه 

ابل درك بوده و حتی میشود گفت پدیده یی انسانیست، ولـی عملـی اشـتباه    یهودي ستیزي ق
را مـورد سـرزنش و تـوبیخ قـرار داده و ادعـا       موسـاییان مسـیحیان  . آمیز و نادرست است

و خیانـت اینهـا نیـز مـورد     کننده به یهودان بدلیل افشأ گري کمک  ترساییانمیکنند، که 
همانطوریکـه معمـول    آنهاولی . اینها همه واقعیت دارد. میگیرندسرکوب و مجازات قرار 

را نیـز   سـکه قضاوت نموده و بایـد باصـطالح روي دیگـر     نهاست یک جانبه و غیر عادال
میکردنـد؟ آیـا   دیگـري رفتـار    ار میداشتند، بگونهحیان در موقف ما قریمس آیا اگر: ببینند

ست، میتواند در برابر وسـایل فشـار و    یایی و یا موسترسایاز اینکه  یک انسان صرف نظر
 آنهـا آلمانیها خاموش بماند؟ هرکس میداند، که ایـن امریسـت محـال، پـس چـرا       هشکنج

 چیزي غیر ممکن را از یهودان مطالبه میکنند؟
جرت اگان شایع است، که یهودان آلمانی که به هالند مهشد پنهاندر محافل و حلقات 

 آنهـا ند بیاینـد،  ند بسر میبرند، حق ندارند، دوباره به هالکرده و اکنون در اردوگاههاي پول
بایـد   موسـاییان ه از بین بـرود، همـ   تلرهیگی را در هالند داشتند، ولی اگر گویا حق پناهند

 .دوباره به آلمان بروند
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از خود میپرسد، چـرا ایـن جنـگ طـوالنی و      سان چنین اخبار را میشنود، طبعاًوقتی ان
همیشه میشـنویم، کـه دوش بـدوش هـم بـراي آزادي، حقیقـت و        دشـوار جریان دارد؟ ما
ه آمدالف و دوگانگی بمیان ولی مبارزه هنوز بپایان نرسیده که اخت! عدالت مبارزه میکنیم

ره آن جاي بسی تأسف است، که اکنـون دوبـا  . ان میباشدیگی آن تحقیر و تنزیل یهودو ویژ
خودش پاسخگوست، در حالیکـه   از اعمال یک مسیحی فقط": قدیمی صدق میکند گفتهء

 ".از اعمال یک کلیمی تمام ملت یهود باید جوابگو باشد
دق و صـا خـوب،   کـه  اگر بگویم، نمیتوانم بفهمم، که هالندیها همـان مردمـی   انهصادق

و که بدبخت ترین، تیره روزتـرین   اییم هدر بار. نندل اند، چنین در مورد ما قضاوت کعاد
 .اشیمشاید مظلومترین ملت دنیا ب

قتی بوده، هالندیان نشان خواهند داد، کـه  ؤم دوارم، که این یهودي ستیزي پدیدهمن امی
در احسـاس شـان نسـبت بـه      ملت شایسته یی بوده و نه اکنون و نه در آینـده تزلزلـی   آنها

 !چون یهودي ستیزي بیعدالتی ست -،شتنخواهند داعدالت را 
یهـودي نیـز از    ت کوچک باقیمانـده عمل بپوشد، جمیع و اگر این تهدید مخوف جامه

ین کشـور زیبـا کـه بـه مـا      اما نیز باید با بقچه هاي ما از . هالند رخت سفر خواهد بست
ـ   . چیمسرپناه داده بود و اکنون از ما روگردانیده، بکو کـه   یمن هالنـد را دوسـت دارم، من

شود؛ من هنوز امیدوارم، که روزي این سرزمین به مادر وطنم تبدیل میهن حقیقی نداشته و 
 !هم امیوار هستم

 فرانک ات. انه م
 

1944 می 25پنجشنبه   
 !یتی جانگ

البته ما اینرا احساس میکردیم، ولی در واقعیت هیچکس از ماهـا  ! بِپ نامزد شده است
لـی  ورزشـکار اسـت، و   گرچه جوانی منظم، مهربـان و بِرتوس  .نیست راضی مسألهاز این 

در  با او ازدواج میکند؟ من کـه بـا وي   ، پس چراین استاگر چن. بپ نمیباشده مورد عالق
 .این مورد موافق نیستم
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گی دسـت  و موقفهـایی در زنـد   پیروزیهـا بپ همیشه میخواهد و تالش میکند، که به 
بی و  مرام بدونیازد، در حالیکه بِرتوس از رشدش جلوگیري میکند؛ او یک کارگر عادي 

ند؛ من فکر نمیکنم، که بپ با فردي داراي چنـین  عالقه بوده و تالشی براي پیشرفتش نمیک
پر واضح است، که بپ با این اقدامش میخواهد بـه اینهمـه   . کرکتر ضعیف خوشبخت شود

به او از رد نـامزدي اش   چنانچه چهار هفته قبل بپ طی نُه نامه. تزلزل و تردید پایان دهد
 آنهـا فرستاد و در نتیجه اینک ه خبر داد، مگر پس از آن حالتش بدتر شده و او دوباره نام

 .نامزد میشوند) رسماً(
ش بیمـار نخسـت پـدر   . البته درعقب این نکاح یک سلسله عوامل دیگر نقش داشته اند

فوسکویل است، که مدام  دوم او بزرگترین دختر خانوادهکه خیلی برتوس را دوست دارد، 
پ تازه بیست وچهـار سـاله   مادرش قرار میگیرد، سوم بِافتن شوهر مورد اسـتهزأ بخاطر نی

 .شده که از این ناحیه نیز خیلی نگران است
مادرم میگوید، که بهتر بود بِپ نخست با برتوس مدتی از نزدیک آشـنا شـده و بـا او    

ولی مـن بـا بـپ همـدردي داشـته و      . مالقات میکرد، من نمیتوانم در اینباره ابراز نظر کنم
فقـط پـس ازجنـگ     آنهـا البتـه  . ی میکـرد درك میکنم، که او تا چه حدي احساس تنهای

خواهند توانست عروسی کنند، چون برتوس یک کارگر بازار سیاه بوده وهردویشان فاقـد  
بپ دشوار مینماید، مگر ما همه فقط در آرزوي خوشبختی او بـودیم  آینده . مال اندپول و 

بپ یک مـرد   من امیدوارم، که یا برتوس زیر تأثیر بپ دگرگون خواهد شد و یا. ستیماو 
 .بهتر و مهربانی را که دوستش بدارد، خواهد یافت

 فرانک ات. انه م
 :در همان روز

هرروز حادثه یی رخ میدهد، امروز صبح سبزي فروش ما فـان هـوفن گرفتـار شـد، او     
ماست، نه فقـط   این واقعه یی اسفناك براي همه. داش پناه داده بو انهرا به خ موساییدوتا 

چاره در شُرف نابودي اند، بلکه براي شخص فـان هـوفن ایـن مـاجرا پایـان      این دو یهود بیـ
 .ناگواري خواهد داشت

اعم از پیـر، جـوان،    شریف و بیگناه يانسانها. میکنی که دنیا واژگون شده است فکر 
یکـی  . ي مجرد فرستاده میشـوند نهااو زندبندیخانه ها به اردوگاههاي تجمعی، نادار و دارا 
گان ي بجرم کمک به یهودان و مخفـی شـد  دیگر ـی و کار در بازار سیاه،وشبدلیل گرانفر
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نباشـد، نمیدانـد، کـه فـردا چـه بالیـی       . بِ. سا. تار میشود، هرکسیکه عضو حزب انگرف
 .آمدبسرش خواهد 

بپ نمیتوانـد و اجـازه    .بلی، براي ما نیز گرفتاري فان هوفن یک مصیبت بزرگ است
راه حـل مشـکل    انهیگ بنابرآن. شخصاً تهیه کرده و بیآورد دارد، که اینقدر کچالو راهم ن

البته ما این را عملی خـواهیم کـرد و مـن تـرا درجریـان      . موجود کمتر خوردن کچالوست
مـادرم  . خواهم گذاشت، ولی یک واقعیت مسلم است و آن اینکه روز ما بدتر شده میرود

یش چاشت شـیربرنج و نـان،   میگوید، که باید از خوردن غذاي صبح خودداري کرده و بجا
از طرف شب کچالوي سرخ کرده خورده و در صورت امکان یکی دوبار در هفته ترکاري 

 .و سبزي صرف کنیم و بس
گی خواهیم کشید، مگر این امر در مقایسه بـا دسـتگیري مـا    البته ما پس از این گرسن 

 !مهم نیست
 فرانک ات. انه م

  1944 می  26جمعه 
 ! یتی محبوبم گ

نیمه باز نشسـته و   رامی در پشت میزم و در جلو پنجرهپایان، باآلخره، میتوانم به آ در
 .همه چیز را برایت بنویسم

تی در مواقع پـس از دزدي هـاي   من خیلی افسرده و غمگینم، چنانچه در طول ماهها ح
بـا  ) سبزي فـروش (ان هوفن دستگیري ف. سی در ظاهر و باطنم نداشته اماما چنین احس انهخ
دین، متحـ  دارد؛ تـأخیر در حملـه   ورد بحـث قـرار  ما م انهدر خهودان که با دقت زیادي ی

درهم شکسته، مأیوسی ام نسبت به پتـر و از سـوي دیگـر     خوراك بد، فشار زیاد، روحیه
کیـک، خوانـدن اشـعار،    ه کوگلر، تهی زادروزجشن عید پاك مسیحی، گلها، نامزدي بپ، 

این تفـاوت  . لمها و کنسرتها حواسم را بکلی گیچ کرده اندیف در باره و بحث نهاا، داستبیتها
مضـحکی   یکروز یک حالت و منظره. حسوس استو این تضاد بزرگ در اینجا هر روز م

، مـا هراسـان بـوده و تـرس،     بیشتر پـیش میآیـد  را دیده ومیخندیم، ولی در روز دیگر که 
 .بالتکلیفی و نومیدي برما چیره میشود
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میـپ نظـر بکـار و    . بـه عهـده دارنـد   ها را  امانینابس لی همهفشار اصمیپ و کوگلر  
ده را بـدوش داشـته، چنانچـه    مصروفیتش و کوگلر که بار مسئولیت هشت نفر مخفـی شـ  

ـ    بعضاً کلیمـان و بـپ نیـز خیلـی بـا      . دنبعلت فشار روانی حتی قادر بـه گـپ زدن نمیباشـ
مـا را فرامـوش    نهانگـاه پتی امسئولیت از ما سرپرستی میکنند، ولی گاهگاهی بـراي لحظـ  

کلــیمان بعلـت بیمـاري اش و بـپ     . کارهاي زیادي براي خودشان دارند آنهاالبته . میکنند
، رفـتن  دارد، و برعالوه بدلیل مهمانداريبدلیل نامزدي اش که چندان دورنماي روشنی هم ن

شان که مثل هر انسـان دیگـر بـراي     ي روزمرهگی عادهمانی، استراحت، گردش و زندبه م
بـراي یـک    حـد اقـل میتواننـد،    آنها. گی کنندرفع خستباید  -شد،ولو مدت کوتاهی هم با

ـ کوتاه استراحت کنند، در حالیکه ما را که اضافه از دوسال اســت، اینجـا   لحظه یم ایـن  ی
 غم رها نمیکند؛ آیا ما تاچه مدت دیگر با این فشار فزاینده و غیر قابل تحمل بسازیم؟

تاحـد  و  از آب استفاده کنیمما نباید  بنابرآن. از بند شده استب) فاضل آب( نل بدرفت
و اگر به تشناب برویم، باید برس مخصـوص را  . از رفتن به تشناب خودداري ورزیم امکان

براي امـروز میتـوانیم   . بزرگ کاشی نگهداریم ه و آب کثیف را در یک بشکهباخود داشت
نهایی کارش را انجام دهد و مجبـور شـود، از   چاره یی بسازیم، ولی اگر نلداوان نتواند به ت

بخش تنظیفات شهرداري که پیش از سه شـنبه غیـر ممکـن اسـت، کمـک بخواهـد، چـه        
 .خواهد شد

در آن درج اسـت   "مبـارك  نزول روح القـدس  عید " دار که نوشته میپ نان کشمش
داریـم،   فرستاده، که فقط به نوعی تمسخر میماند، چون با حالت پر از ترس کنونی که مـا 

 . تبریکی عید و جشن نمیتواند، جایی داشته باشد
ه تپس از دستگیري فان هوفن ما بیشتر هراسان شده ایم و هرکسـی بـدیگري از آهسـ    

پـولیس  . گفتگوها بایـد خیلـی آرام صـورت بگیرنـد     همهگپ زدن هوشدار میدهد، چون 
اگر ما ! یبت جلوگیري کنیمما نیز نمیتوانیم از این مص بنابرآندروازه فان هوفن را شکسته، 

نه، من این را نمیتوانم بنویسم، مگر امروز نمیتـوانم ایـن اندیشـه را ازخـود دور کـنم      ...نیز
سـهمناکی شـان    همهوبرعکس تصور میکنم، که تمام وحشتی را که از سر گذشتانده ام، با 

 . آمددوباره سراغم خواهند 
چکس در پایین نبود، فقط چند امشب سر ساعت هشت میخواستم به تشناب بروم، هی 

مـن در  . میخواستم با جرأت پایین بروم ولی قادر به این نشـدم . نفر گرد رادیو نشسته بودند
بزرگ آرام که بجز از صداهاي مرمـوزي از بـاال و    انهاین خباال خودرا از هرجاي دیگر 
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عجله کنم،  من باید. صوتهایی از پایین چیز دیگري بگوش نمیرسد، مصئونتر احساس میکنم
 .زیرا اگر دوباره به این موضوع فکر کنم بدنم به لرزه میافتد

ـ   انهبرخورد میپ پس از صحبت با پدرم نسبت به ما مهربان  ه شـده  تو بهتـر از گذشـ
میپ ظهر روزي با صورتی از هیجان سرخ شـده نـزد   . اینرا من برایت قصه نکرده ام. است

الي او ح بگوید، که آیا ما ظن انتی سمیتیزم را بـا ه و از او پرسید، که رك و صریآمدپدرم 
ولی اکنون چنـین مینمایـد،   . سراسیمه شده و کوشید اورا آرام سازد پدرم جداً. داریم، یا نه

چیزهـایی برایمـا    بیشـتر  آنهان اکنو. منصرف نشده است بدگمانی اشکه میپ هنوزهم از 
بایـد بـا شـکایات و    ن، گرچه مـا  آورده و میکوشـند، از مشکالت و رنجهایما باخبر شوند

ي انسـانها آه، پروردگارا، اینهـا  . را فراهم آوریم آنهاگله هاي زیاد ما اسباب دردسر بیشتر 
 !شریف وخیلی مهربان اند

م و تـا بحـال   یآمـد نمی پنهانگاهاگر ما به بهتر نبود، از خود میپرسم، که آیا  باربارمن  
میگذشتاندیم و بویژه باعث زحمـت و سـرگردانی   ، تا اینهمه مصیبت را از سر نمرده بودیم

 ف وبه این موضوع نیـز باعـث خـو   اندیشیدن کمک کننده هاي خویش نمیشدیم ؟ گرچه 
گی را دوست داشته و آواي طبیعت را فرامـوش نکـرده   وحشت میشود، چون ما هنوز زند

 .ایم؛ ما هنوز امیدواریم، امیدوار به اینکه همه چیز دگرگون شود
آتـش   ک وآتشباري آغاز شود، چون تبادلـه روي دهد، بگذار حداقل شلی بگذار چیزي

حداقل یفی و اضطراب پایان یابد، چون بهتر از این سکوت مرگبار است، بگذار این بالتکل
 .خواهیم دانست، که باآلخره ما پیروزیم، یا محکوم به نابودي

 فرانک ات. انه م
  1944می  31چهارشنبه 

 !یتی نازنینگ
من بدشـواري قلـم    شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هوا چنان گرم بود، که بروزهاي

روز جمعه . نویسمممکن نشد، چیزي برایت ب بنابرآنم گرفته میتوانستم، ستخودرنگم را بد
از  پـس کلیمان  خانم. روز سه شنبه ترمیم شد مگررفت خراب شده بود، دوباره نل آب بد

 کـه وي بـا ژاك فـان   یوپی کـرده و منجملـه گفـت     رهه و قصه هایی دربامدآر نزد ما ظه
ان دزد ، تا مطمئن شود،آمدروز یکشـنبه بپ نزد ما . عضویت داردمارسن در کلوپ هاکی 

عیـد  روز دوم (روز دوشـنبه  . را با ما خورد انهغذاي صبح بنابرآنه اند و آمدنی پنهانگاهبه 
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پنهـانی مـا انجـام داده و روز    آقاي خیس وظیفه اش را در نقش نگهبان ) نزول روح القدس
عید نـزول  میتوان گفت که روز ! چه هواي فرحبخشی. ها باز شدند سه شنبه دوباره پنجره

ما هوا خیلـی   پنهانگاهدر اینجا در . حرارت و گرمی سابقه نداشته استبه این  روح القدس
یات و شـکا نکه تصوري از حالت ما پیدا کنی، من برایت طور خالصـه  براي ای. گرم است

 .نظریات ما را بازگو میکنم
از  پسوقتی  مگر. و نظر کل ما از سر صبح بود گپ -"!ییه، چه هواي گواراآ": شنبه 

 ".کاش اینقدر هوا گرم نمیبود": کلکینها بسته شدند، همه گفتیمچاشت 
یـک جـاي    انهاین گرما طاقت فرساست، چنانکه مسکه آب میشود، در خ": یکشنبه 

کسی هم حق ندارد، پنجره . ، نان بسرعت خشک شده و شیر ترش میکندسرد پیدا نمیشود
ما بیچاره ها و بدبختها در اینجا نشسته و از گرمـی داریـم خفـه میشـویم، در     . را باز کند

بقـول خـانم   ( ".را سپري میکننـد  عید نزول روح القدس حالیکه دیگران تعطیلی روز پنجم
 )فان دان

هـیچ لبـاس نـازکی نـدارم و در ایـن گرمـا نمیتـوانم        پاهـایم درد میکننـد،   ": دوشنبه 
ولی براستی هم هـوا خیلـی   . خانم فان دان از پگاه تا بیگاه میباشد گالیه -"!ظرفشویی کنم

 .گرم و زننده است
وزیده و  باد تنديامروز  انهخوشبخت مگرمن خودم نیز نمیتوانم در گرمی تاب بیاورم، 

 .میتابد همچنانآفتاب هم 
 ک اتفران. انه م

 
  1944جون  2جمعه 

 !یتی عزیزگ
بـا خـود   بایـد  را  انـه میرود یـک چتـري بـزرگ مرد    اتاق زیر شیرونیکسی که به "
: ما ضرب المثلی داریـم کـه  . میچکدباال این بخاطر حفاظت از باران است، که از  "!بگیرد

 مگر".باشدتر از همه باشد، مطمئن تر ازهمه میتر و هر کسیکه باالک، خشـترباال چههر"
این مثل ) !که جاي ما به قفس پشک میماند(و اختفأ !) خطر مرمی(اکنون در زمان جنگ 

 میان چند تا روزنامـه و یـا گـاهی   از طرفی موشی یک عادت بد دارد، که در . جایی ندارد
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نه تنها خطر آلوده شدن به کثافات در اینجا  بنابرآنرفع حاجت میکند،  روي اتاق حتی در
. ش نیز درهمـه جـا احسـاس میشـود    مدفوع، بلکه بوي گند ناشی از مواد گربه وجود دارد

 را دارد و یا کسی کـه زمـانی گربـه    اگر کسی بداند، که پشک نو ما در گدام عین نقیصه
داشته است، میتواند تصور کند، که در پهلوي عطر ناشـی از مـرچ و مصـالح     انهنااصل درخ

 .ستما موجود ا انهچه بوي گند دیگري نیز در خ
در صـورت شـروع   : جدید ضد شـلیک را پیـدا کـرده ام    ین من یک نسخهگذشته از ا

شلیکها باید انسان به سمت نزدیکترین زینه دویده، از زینه ها پایین رفته، دوباره باال بیایـد  
ناشی در نتیجه صداي . از یکبار نیافتدو این کار را چندین بار تکرار نموده و بکوشد بیشتر 

کها را ن وباالرفتن و افتیدن بلندتر از صداي تبادلـه آتـش بـوده و انسـان شـلی     از دوش، پایی
 !را عمالً امتحان کرده استمؤفقیت این نسخه  باالجمالت  هءنگارند. فراموش میکند

 فرانک ات. انه م
  1944جون  5دوشنبه 

 !یتی عزیزگ
سـر تقسـیم    ، مشاجره بین دوسـل و فامیـل فرانـک بـر    پنهانگاهیکی از وقایع ناگوار   

خانم فان دان و نامبرده در این اواخر خیلی بـاهم  . دوسل پسانتر تسلیم شد مگر. مسکه بود
به یک چیـز معمـول میـان شـان      انهدستبازیها، بوسه ها و لبخندهاي دوست. گرم گرفته اند

 .در وجود دوسل حس اشتیاق بزنان بیدار میشود. تبدیل شده است
چون گویـا خـود   . شیرین بپزد هکوگلر کلچ زادروزت نمیخواهد بمناسب خانم فان دان 

. سـت  در باال حالـت روانـی بـدي حکمفرمـا    ! چه کار زشتی. این نوع کلچه را نمی پسندد
دوسل هنگام استفاده از قرص خمیر ترش که جهت تهیه بیر نیـز  . خانم سرما خورده است

. صـها ضـرورت داریـم   قر ه، در حالیکه ما هنگام پخت وپز به ایـن آمداستفاده میشود، گیر
 نـه هـم  خریـب شـده و   شـهر ت نه لشکر پنجم روم را تسخیر کرده، و این در حالیست که 

 . میباشد تلرهیالبته این ضربه یی به ماشین تبلیغاتی . گرفته استصــورت  یبمباردمان
ـ  اکنون ما مقدار کم سبزي و کچالو داریم و  . آرد مـا هـم گندیـده اسـت     گـونی ک ی

او در پهلـوي  . سـیت دارد ساحدر مقابـل مـرچ   ) جدید ما در گـدام  نام پشک( "غركال"
ي نگهـدار . کثافاتش میخوابد و پرخچه هاي چوب را همچون مـــستراح اسـتفاده میکنـد   

 .ناممکن استبیشتر این گربه 
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و سـواحل غربی فرانـسه بالوقفه  119بمباردمان مناطق پا د کاله .خراب شده استهوا 
 . دارد دوام

ما به پایان میرسد، نمیدانیم مـاه   ه است، طال را کسی نمیخرد، ذخیرهش شدبی ارزدالر 
 آینده چه خواهیم کرد؟ 

 فرانک ات. انه م  
1944جون 6سه شنبه   

 ! یتی محبوبمگ
تصمیم یعنی (» دي«امروز روز  :ظهر رادیوي انگلستان اعالم کرد ساعت دوازدهمروز با
 120.است )قطعی

 !یر بوده و نیروهاي متفقین بعملیات بزرگ دست زده اندامروز روز بینظبلی، واقعاً 
منـاطقی چـون د کالـه، بولـونی، لـه      : بح امروز انگلیسها اعالم کردندبساعت هشت ص

عالوه بـه  بـر . پا د کاله طـور شـدید بمباردمـان شـدند    ) طبعاً(هاروي، شیر برو و همچنان 
هوشدار داده شده، که خودرا  سی و پنج کیلومتري ساحل فرانسه ساکنین مناطقی در حاشیه

از حملـه و   پـیش بدین منظور انگلیسها یک ساعت . کنند آمادهي شدیدتر نهاابراي بمباردم
 .بمباردان اوراق تبلیغاتی و اعالمیه ها را از هوا پخش کردند

پیـاده شـده    انگلیسی بساحل فرانسه) پراشوتیست(ل منابع آلمانی نیروهاي دیسانت بقو 
 .خبر میدهد "و خورد کشتیهاي انگلیسی و بحریه آلمان زد"از  و بی بی سی. اند

ایـن البتـه یـک    : هنگام غذاي صـبح  ادمداببساعت نُه  پنهانگاهنتیجه گیري باشندگان  
 .صورت گرفت 121دیپِه در ناحیه پیشچنانکه دوسال حمله و دیسانت امتحانیست، 

 :عت ده صبح اعالم کردندي رادیوي انگلیس بسانهاااخبار هالندي، فرانسوي و غیره زب
 122".شده است ازآغ) چتربازهاي  پیاده کردن دسته(دیسانتی  تهاجم"

119 - Pas de Calais  
120 - This is D-day, ìDî Day: Day of Decision! 
121- Diepe- 
122 - The invasion has begun! 
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ن آلمانی بسـاعت  رادیوي انگلیس بزبا برنامه! ه استگردیدحمله واقعی آغاز  یعنی که 
 . را پخش کرد 123جنرال دوایت آیزنهاورقواي مسلح  لوي درستیز یازده صبح بیانیه

و جنـرال آیزنهـاور    124.اسـت » دي«امـروز روز   :الم کـرد همچنان رادیوي انگلیس اع
دشـواري قـرار دارد، ولـی در نهایـت      هدر برابـر مامبـارز   « :خطاب به مردم فرانسه گفت

  125 »!کامگار باشید. سال پیروزي کامل میباشد 1944سال . پیروزي از آن ماست
 :بساعت یک ظهر رادیوي انگلیس چنین گفت

دشـمن را   هه و عقـب جبهـ  آمـد حضارات درجه یـک در  بحالت ا هواپیمایازده هزار 
کشتیهاي رزمنـاو پیوسـته   ه قایق جنگی، برعالو درحدود چهارهزار. سخت درهم میکوبند

ـ   . انـد  126ان شـیر بـور و لـه هـاور    مشغول پیاده کردن سرباز و رساندن مهمات جنگـی می
 .انگلیسی و امریکایی از قبل مشغول نبردهاي سـنگین اند واحدهاي
اه ناروي، دوگل از صدراعظم بلژیک، هاکُن پادش ،هاي گربراندي بیانیه یب اینهابه تعق

 .ل پخش شدچِرچِ -انگستان و صدراعظم آنجا فرانسه و ملکه
آیا آزادي ایکه از دیر باز منتظر آنـیم، آزادي  ! ما درهیجان عظیمی بسر میبرد پنهانگاه

واقعیت می پیوندد؟ آیا امسال یعنی سال میماند، باآلخره رسیده و به  انهفس ایکه به فسون و
 امیـد کـه سرچشـمه    مگرما نمیدانیم، باآلخره سال آزادیبخش ما خواهد بود؟ البته  1944

با تمام ترس وهراسها،  انهچون ما باید دلیر. گیست، مارا دوباره جرأت و نیرو میبخشدزند
خویشرا حفـظ کـرده و    اکنون ما باید بهر قیمتی شده سکوت. محرومیتها و محنتها بسازیم

ما باید ناخنهاي خودرا باالي کف دستهایما گذاشته فشار بدهیم، ولی نباید از ! استوار باشیم
ق دارنـد، بعلـت زجـر و    ایتالویها و خود آلمانیهـا حـ  ، فرانسویان، روسها! اد بکشیمدرد فری

 !شکنجه فریاد بزنند، ولی ما این حق را تا کنون نداریم
ن دوستان را احساس آمدمتحدین برایم اینست، که من  یز در حملهیتی، بهترین چگآه، 

این آلمانیهاي لعنتی مارا مدت طوالنی چنان زیر فشار قرار داده و کارد زیـر گلـوي   . میکنم

123  - Dwight Eisenhower  
124 - This is D-Day. 
125 - Stiff fighting will come now, but after this the victory. The year 1944 is the year of complete 
victoty, good luck! 
126 - Le Havre  
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البته مقصدم ! ما از بهاي زیادي در نزد ما برخوردار اندگذاشته اند، که آزادي و دوستان  ما
مارگو میگویـد، کـه   . اروپاي اشغال شده بصورت کل میباشدیان نه بلکه هالند وموسایتنها 

 !من شاید در ماه سپتامبر و یا اکتوبر بتوانم دوباره به مکتب بروم
 فرانک. ام انه

دیشب و امـروز متحـدین در   ! میخواهم ترا در جریان آخرین خبرها قرار دهم :خاطره
ند، که به محض رسیدن به ا و آدمکهاي مصنوعی را دیسانت کردهگدیپشت جبهه آلمانیها 

زمین منفجر میشدند، برعالوه دسته هاي پراشوتی نیز در بعضی مناطق پیاده شده انـد، کـه   
بساعت شـش  . نباشند تا در شب قابل دیدبخاطر ستر واخفأ بخود رنگ سیاه مالیده بودند، 

. یدندسـ به آنجا پنج ملیون تن بم پرتاب شده بود، ر انهصبح نخستین کشتیها بساحلی که شب
احلی آلمـانی در  قطعات توپچی س. عملیات جنگی بیست هزار طیاره سهم گرفتندامروز در

تسخیر شـده؛ اوضـاع بخـوبی انکشـاف      آنهایک قرارگاه مهم . منهدم شدند نخستین ضربه
 .اند 127"و یک آرمـان یک اراده"ست؛ اردو و مردم داراي خیلی بد اهوا  مگرمییابد، 

 
  1944 جون 9جمعه 

 !نازنینیتی گ
را گرفتـه و اکنـون    128بـایو  متحـدین منطقـه  ! مطلوب پـیش میرونـد   بگونهءحمالت 

میخواهنـد، بدینوسـیله شـبه     آنهـا پرواضح است کـه  . اند 129تسخیر کانمشغول نبرد براي 
قرار دارد، از آلمانیها بگیرند وهرشب خبرنگـاران   130یی را که در آن شهر شیربور جزیره

گفتـه و صـحنه هـاي جالـب و بینظیـري را       دلیري سربازاننظامی از دشواریها، رشادت و 
بازگو میکنند؛ حتی زخمیهایی که دوباره حاال بـه انگلسـتان برگشـته انـد، نیـز مصـاحبه       

بقـول بـی بـی    . میدهندهواي نا مناسب، طیارات به پروازهاي مکرر ادامه  باوجود. نمودند
نظـر بـه    مگـر سهم بگیـرد،   ان در تسخیر شهرهل میخواسته شخصاً با مهاجماسی چـِـرچِ

127 - One will and one hope  
128 - Bayeux  
129 - Caen  
130 - Cherbourg  
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ببین، این پیرمـرد کـه   . هآیزنهاور و جنرالهاي دیگر از این برنامه صرف نظر کرد مشــوره

 !سنش شاید از هفتاد گذشته باشد، چه جرأتی دارد
امیـدوار   م هـرکس انهـ ، ولـی بـا   از شور وشوق پیشین کاسته شده پنهانگاهدر اینجا در 

خانم فـان دان  . ن یابد، البته که وقتش هم رسیده استاست، که تا پایان امـسال جنگ پایا
میکند، مگر روزهاي تمام گوشهاي مـا را  ن انهدر رابطه به حـمالت دیو در اینروزها ما را

او را به یک سطـل بزرگ آب سرد داخل میخواهم  بعضاً. د کَر کرده استبخاطر هواي ب
 !نموده و در اتاقک زیر شیروانی قفل کنم

نـده  را خوا "یراپسـودي مجارسـتان  "به استشناي فان دان و پتر تریلوژي  پنهانگاه ههم
. حکایت میکند 131نابغه فرانس لیست هموسیقیدان و هنر پیش این کتا ب از زندگینامه. اند

نظرم در آن در مورد زنان بطـور مبالغـه آمیـزي    به  کتاب مذکور بسیار جالب است، مگر
هم  ار بود، بلکه زنبارهمدانواز نیانوش نه فقط پزندگی الیست در دوران . نوشته شده است

اري گـرافین مـ  با کــسانی چـون   او . تا سن هفتاد سالگی ادامه داده است بوده و به این کار
، پیـانو نـواز اگنـیس    134، رقاصـه لـوال مـونتیس   133کارولین ویتنشـتاین شاهدخت  132داگو

، 135مینـدروف  بارونس اولگا کینگورت، پیانو نواز سوفیا منتر، ملکه َچرکاس اولگا یانینا،
بگونـهء  که نمیدانم تخلصـش چیسـت وغیـره و غیـره کـه فهرسـت آن        هنرمند تیاتر لیال

آن بخشـهاي کتـاب کـه در مـورد هنـر و       مگـر  .اسـت ادامه دارد، رابطه داشته  بیشماري
مشهوري ین کتاب از اشخاص و موسیقیدانان در ا. موسیقـی نوشته شده اند، خیلی جالب اند

ومن، کالرا ویک، هکتور برلیوز، یوهانس برامس، بتهوفن، یواخیم، ریچارد واگنر، چون ش
هوگو، انوره د بالزاك، هیلر،  -هانس فون بولو، انتون روبینشتین، فریدریک شوپن، ویکتور

 .تذکر رفته است... کروبینی، پاگانینی، مندلسون وامثالهم ،هومل، چِرنی، روسینی
هـرکس را   فـراوان ، سخاوتمند و فروتن بوده، با وجود شـهرت  انسان خوب لیست ذاتاً

وي میخـواره و شـهوتران بـوده و    . کمک نموده و بهیچ چیز باالتر از هنر عشق نمیورزیـد 

131 - Franz Liszt  
132 - Marie dí Agoult  
133 - Caroline Sayn - Wittegenstein  
134 - Lola Montez  
135- Meyendrof  
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ه، از کمـک بکسـی   فکر بـود او بزرگمنش و روشن. گریه را نداشتتوانایی تحمل اشک و 
 . و مردم دوست بود ده و بیانعقی ار آزاديهوادبرابر پول بی اعتنا، دریغ ننموده و در 

 فرانک ات. انه م
  1944جون  13 سه شنبه

 !یتی عزیزگ
بدین مناسبت مـن  . تولدم سپري شد و من اکنون پانزده ساله شده ام بازهم یک سالگره

 :هدایاي زیادي دریافت کردم
 انـه کامل زیرپـوش، یـک دسـتمال، دود    تابِ تاریخ اثر سپرینگر، یک بستهپنج جلد ک

د، دوبوتـل ماسـت، یـک قُطـی مربـا، دوتـا کیـک کوچـک عسـلی، یـک کتـاب            کمربن
از  "پاتریـا " بسـته کاغـذ  گیاهشناسی از سوي پدر و مادرم، یک دستبند از مـارگو، یـک   

ه، چند جلد کتابچـ با  بو با عطر از دوسل، چاکلیت از میپفان دان، یک گلدان ش خانواده
. سـه عـدد پنیـر خـام از کـوگلر     بـا   136اچاکلیت از بِپ، مهمتر از همه کتاب ماریا تریزی

ید، تا چیـز  بیچاره زحمت زیاد کش. برایم بخشید سرخ زیباگل  دستهاینها پتر یک گذشته از
 .مؤفق نشد مگرخوبی برایم تهیه کند، 

ي پی در پی در آب و خشـکه پـیش   آنهامتحدین علیرغم باد و باران شدید و توف حمله 
کـه توسـط   رنولد دیـروز از روسـتاهاي فرانسـه    آیزنهاور و آ 137چرچیل، سمیتس، .میرود

تارپیـدو افگـن   یک کشتی مخصوص  ل بوسیلهچرچ. کردند انگلیسها آزاد شده اند، بازدید
این شخص مانند اکثر مردان دیگـر  . زیر آتش گرفته بود، به آنجا رفتکه ساحل را شدیداً 

 .آوردبوجود می را در انسان  رشکهیچ ترسی را نمیشناسد، چنان که احساس 
که حالت ، ارزیابی این نکته ء مادهمحصور و دور افتا ءقلعه در کنونیالبته از موقعیت 

بدون شک مردم باید شاد باشند، کـه  مگر . روحی هالندیان چگونه است؛ ناممکن میباشد
انگلیسهایی را که آنان بخاطر عدم تحرك نکوهش میکردند، باآلخره آستین ها را باال زده 

هنوز هم فکـر میکننـد، کـه گویـا انگلیسـها نیـز        آنهابعضی از . زده اند و دست به حمله
لنـد و سـرزمینهاي اشـغال    انگلیسها باید بخاطر ها: در حالیکه واقعیت اینست. اشغالگر اند

136 - Maria Theresie  
137 - Smuts  
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البته که انگلیسها حـق ندارنـد،   . دیگر بجنگند، برزمند و فرزندان شان را قربانی کنند شده
گان تمام سـرزمینهاي اشـغال شـده    از باشند باید طور شایسته آنهاار شوند، در هالند ماندگ

باید از اندونیزیا خارج شـده و سرنوشـت آنجـا را بدسـت صـاحبان       نانآپوزش بخواهند؛ 
کسی که در مورد . داده و افراد بدبخت خودرا دوباره به انگلستان رجعت دهند اش پیشین

چنـین کودنهـایی چنانکـه مـن      انگلیسها با تنگ نظري میبیند، در واقعیت کـودن اسـت و  
پرسش بمیـان میآیـد، اگـر انگلسـتان از امکانـات      . ته ام، در هالند خیلی زیاد اندگف پیشتر

نموده و با آلمان پیمان صلح را عقد مینمود، در آنحالـت   پیشین استفاده هآمدرراً بوجود مک
اسـت،   ا ستهویدپاسخ یکی و . آمدچه وضعیتی براي هالند و کشورهاي همجوار بمیان می

 !تمامدر آنصورت هالندیان همه آلمانی میشدند و 
 نگلیسها نگریسته، رهبـري سـالخورده  هر فرد هالندي که هنوزهم به نظر حقارت به ا

و تکان کاري انیها متنفر است، مستحق یک ضربه از آلم زمانکرده و در عین  آنرا مسخره
شاید چنین کاري باعـث  . وددرست ش و میزند تاه انسان بالش را تکان داده میباشد، چنانک

 !عقلهاي پوك و میان تهی شان سرجایشان بیآیدشود، تا 
ت و انتقادات فراوان در حـال  امادر مغزمن نیز آرزوهاي زیاد، اندیشه هاي بیشمار، اته

دیگـران در مـورد مـن دارنـد،      بیشـتر حقیقت چنان تصوراتی را که البته من در . تردد اند
و کاستیهاي بیشمارم را از هرکس دیگـر بهتـر میـدانم، بـرعالوه مـن       من اشتباهات. ندارم

تم را رفع نموده و خود را اصالح نمایم و تا کنون نیز خودرا امیدانم و میخواهم که اشتباه
 !بسیار تغییر داده ام

از خود میپرسم، که چرا همه مرا هنوز هم گستاخ، خودرأي و بـی نزاکـت    بیشترمن  
تنها چنین ام و یا کسان  من آیا. ی من تا اینحد خودخواه و خودرأي هستممیدانند؟ آیا براست

میباشند؟ عجیب است، بلی، من باالي این کلمه تأکید نمـوده و بـرویش    چنیندیگري هم این
خانم فـان دان و  . خط بطالن نمیکشم، چون در واقعیت من تنها چنین شخص عجیب نیستم

 ادب و نفهم پنداشته، یا بعبـاره ي دیگر را بی انسانهادوسل دوتن از اتهام زنان اصلی من که 
کسـانی   ي کودنانسانها چون قاعدتاً حماقت اند، نمونه برجسته میدانند، دو "کودن"دیگر 

ن در خانم مرا دختر نادان میپنـدارد، چـو  . اند، که کارهاي خوب دیگران را دیده نمیتوانند
او مـرا گسـتاخ   . ت، مـریض نمیباشـم  گرفتار این بیماریسـ  حقیقت من طوري که او شخصاً

هاي مـرا خیلـی کوتـاه میدانـد،     او لباسـ. میداند، در حالیکه پررویی او بیشتر از من میباشد
خطـاب میکنـد،    "کالنکـار " واو مرا خـودرأي  . ر از من میباشندچون از خودش کوتاهت
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ذره یـی  و سخن پراگنی میکند در حالیکـه   رابر من در هر موردي مداخله نمودهب دو چون
یکـی از ضـرب المثلهـاي    . دوسل وِفـق میکنـد   عین مطالب در باره. نمیداندهم در آنمورد 

ـ  بنـابرآن  "!حقیقـت وجـود دارد  در هر شوخی گوشه یی از ": دوستداشتنی ام اینست ی وقت
. ماموافقت مینمایم، چون فکر میکنم تا حـدودي خـودرأي    ناگهانکسی بمن اتهام میزند، 

ر منطقی دارم، به این معنی کـه خـودرا بـیش از هـرکس دیگـر      ولی من شخصیت و کرکت
مـادرم اضـافه شـود، حـالم      "مشوره هاي نیـک "دشنام داده و مقصر میدانم واگر به اینها 

و دعـوا پرداختـه و    ت داده، گستاخ شده، به مشاجرهدسچنان بهم میخورد، که امیدم را از
 "!یچکس درك کرده نمیتواندمرا ه"دوباره زنده میشود  انهقدیمی  درآنوقت مقوله

. کـه واقعیـت دارد   در نهادم جادارد واگر احیاناً نادرسـت هـم باشـد، قسـماً     این گفته
وار  انـه ، که مـن دیو میگیرندبخود  پهناییچنان  ت و سرزنشهایم نسبت بخودم بعضاًامااته

نیـاي  و بتوانـد د شیده، مرا بحالت عادي برگردانده بدنبال کسی میگردم، که بمن آرامش بخ
 .بچنین شخصی برنخورده امتا کنون  مگر. درونی ام را درك کند

پتر فکر میکنی، بلی؟ درست است این واقعیـت دارد،   بارهآها، میدانم، که تو اکنون در
پتر مرا دوست دارد، مگر نه مانند محبوبه اش بلکه مانند یک دوست و رفیـق، گرچـه او   

ودم هـم  مرئی، کـه خـ  یک مانع نـا  مگر من مجذوب میگردد،با گذشت هرروز بیــشتر ب
 . میباشدحایل ا نمیدانم چیست، در میان م

نـه،   مگـر من فکر میکنم، که در خصوص دلتنگی ام بـه او اغـراق میکـرده ام،     گاهی
پتـر نیرومنـد و   . اکنون اگر دوروز پیهم بباال نروم، همانند گذشته بـرایش دلتنـگ میشـوم   

بــویژه . ن دربســیاري مــوارد از وي آزرده اممهربــان اســت، ولــی میتــوانم بگــویم، کــه مــ
 مگـر مـن  . قابل تأمـل انـد   و بعضی مطالب دیگرش خوراكبرخوردش نسبت به مذهب، 

او چنانکه تعهـد کـرده   و  اختالف نظر در موارد گوناگون من مطمئنم، که با وجود تقریباً
تمند حوصـله و سـخاو  پتـر آدم صـلحجو، با  . نخواهیم کـرد  پرخاش ایم، هیچگاهی دعوا و

را  آنهـا نمیدهـد،  بمادرش اجـازه  او از من کلمات صریح زیادي را میشنود، که حتی . است
 وي با دقت زیاد از دفترهاي دلش مراقبت نموده و همیشـه لکـه هـاي آنـرا    . برایش بگوید

چرا دنیاي درونی اش همچنان از من پنهـان مانـده و    مگر. را پاك نگهمیداردآنهازدوده و 
بسـته تـر از آنسـت، کـه مـن فکـر       ن تماس بگیرم؟ او خیلـی مضـبوط و   آمن نمیتوانم به 

را  "در تیـوري  انـه "(اکنون من از تجربه ام میـدانم  بلی، این واقعیت دارد، مـگر . میکردم
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و مرموز نیز گاهگـاهی   ي بـستهانسانها، که )بروي صحنه میآید همچنانبیادت بیآور، که 
 .مورد اعتماد ضرورت دارند به یک چهره

آینـده،   در بـاره  بیشـتر سپري کرده،  پنهانگاها در من و پتر سالهاي رشد فکري خود ر 
گفـتم، مـن نمیتـوانم در وجـود وي بـه آن       پیشترال گپ میزنیم، ولی چنانکه گذشته و ح

 !استموجود نهادش  حقیقتی که میخواهم دست یازم، در حالیکه مطمئنم، چنین چیزي در
شاید ایـن بـدلیل آن باشـد، کـه     . د دارد، لذت میبرمچیزي که به طبیعت پیونمن از هر

بیـرون را   نمیتوانم با بینـی ام هـواي تـازه    مدت مدیدي ست که در اختفأ بسر برده و حتی
ه در گذشـته برنـگ آبـی آسـمان، چهچـه      استنشاق کنم؟ من هنـوز خـوب بیـاد دارم، کـ    

اکنـون در   ولـی . گان، رنگ مهتاب و شگوفه هاي درختـان چنـدان توجـه نمیکـردم    پرند
مسـیحی نـزول روح القـدس    عیـد  در روزهـاي  مـثالً . گون شده استوضع دگر ما پنهانگاه 

تـا از  . تا ساعت یازده ونیم شب باز نگهداشتم خیلی گرم بود، چشمانم را قصداً وقتیکه هوا
 تالشـهایم ایـن همـه    انهمتأسف. باز یکبار خوب و با دقت به مهتاب نگاه کنم پنجرهطریق 

ند، چون ماه خیلی درخشان و بزرگ بود و من از ترس نتوانستم پنجره را بیشتر بیهوده بود
باري چند ماه پیش شبی که در باال بودم، متوجه شـدم، کـه کلکـین آنجـا بخـاطر      . بازکنم
شب تاریـک بـارانی، هـواي    . تند، ماندمره را بسمن همانجا تا که پنج. هوا باز استتبدیل 

و آن . مان را درمینوردیدنـد، مـرا بـه هیجـان واداشـتند     توفانی و ابرهایی که بسـرعت آسـ  
پس از آن، شب هنگام مـیلم بدیـدن   . نخستین باري بود که دوباره با شب رویارو شده بودم

شـبی مـن بـه    . شد جنگیچنین چیزها بیشتر از ترسم از دزدان، تاریکی، موشها و حمالت 
. بـه بیـرون نظـر افگنـدم     انهپزخباز دفتر مـدیریت و آشـ   رهتنهایی به پایین رفته و از پنج

انی در در هواي آزاد میخوابنـد، کسـ   رخیي زیادي از زیبایی طبیعت لذت میبرند، بانسانها
از طبیعت مستفید  انهرا که بتوانند دوباره آزادها آرزوي دیدن روزي  انهو یا شفاخ نهاازند

 بـوده و  "زنـدانی "در یک محل که  ثل مام پرورانند، مگر کسان اندکی اند،شوند، بسر می
 . یکسان است، محروم اند نادارو  داراز آنچه که براي ا

نمیکنم، که میگویم، با دیـدن آسـمان، ابرهـا، مهتـاب و سـتاره هـا بمـن         غلوالبته من 
مـن  . این وسیله بهتر از تابلیت والریان و یا بروموفین میباشـد  .آرامش و لذت دست میدهد

 !قبول هرنوع دشواري هستم ءآمادهده و در برابر طبیـعت سر تعظیم فرود آور
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حاالت نادر فقط از الي شیشه هاي ضـخیم و   رخیچنین است، که من طبیعت را در ب
و پرواضح . پرده هاي کثیف میبینم، البته که تماشاي طبیعت بدین گونه عاري از لذت است

 !نمی پذیرد، که اجــسام و اشیاي مصنوعی را چیزیست انهاست، که طبیعت یگ
را بخود مشغول میدارد، اینست، که چرا زنان در  مپرسشهایی که همیشه ذهن یکی از 

گذشته و حال در نزد اکثر ملل جهان از مقـام مناسـبی در مقایسـه بـا مـردان برخـوردار       
براي من این کـافی نیسـت، مـن     مگرمیپندارد،  نههرکس نیز این را عملی غیرعادال. نیستند

 !بزرگ را بدانممیخواهم دلیل این بیعدالتی 
و  آن باشد، که مردان مدام از قدرت جسمی بیشتر برخوردار بـوده  شاید دلیل این امر 

بدست میآورنـد، نطفـه را القـاح     از همان آغاز زن را مطیع خود ساخته اند؛ مردانیکه پول
این که زنان تا چندي پیش بـه ایـن حالـت میسـاختند و     ... میکنند و حق هر چیز را دارند

. بود، چون هرچه زودتر جلو این وضع گرفتـه شـود، بهتـر اسـت     نادرستند، کار میسوخت
در . خانمها ببرکت تحصیل، کار و رشد فکري هوشیارتر از گذشـته شـده انـد    انهخوشبخت

چـرا زن   مگـر بسیاري از مناطق جهان فقط مردان از موقف بلند و باالیی برخـوردار انـد،   
جنـگ مـورد تقـدیر واحتـرام قـرار میگیرنـد، نـام        نباید اول باشد؟ سربازان و قهرمانـان  

تا کدام حـدود ملتفـت    انسانها مگرمیشوند،  انهدرعان ثبت تاریخ گردیده و شهدأ جاومخت
 اند، که زنان نیز سرباز اند؟

من سخت تحت تـأثیر آن  رد، که نظریه یی وجود دا "گیمبارزان راه زند"در کتاب  
ن از بـدو زایـش کـودك درد کشـیده، بیشـتر از      چنین است، کـه زنـا   و تقریباً قرارگرفتم

ولـی در برابـر اینهمـه    . میباشـند  بیماریهـا نیها بوده و گرفتار اماقهرمانان جنگ شاهد نابس
 نـاتوانی میشود؟ وقتی زنی پس از زایمـان احسـاس بیمـاري و     رنجها چه چیزي نصیب شان

بـه او تعلـق ندارنـد،    کند اورا به یک گوشه میرانند و بزودي چنین مینماید، که کودکـان  
زنـان بخـاطر ادامـه نسـل بشـر      . درحالیکه او لطافت و زیبایی اش را از دسـت داده اسـت  

شـجاعتر و پایـدارتر از سـربازان و مبـارزان      آنهـا . هرگونه درد و رنج را متقبـل میشـوند  
 !پرگوي راه آزادي اند

ورزنـد، بـرعکس   البته من نمیخواهم بگویم که زنان باید از زاییدن کودکان خودداري 
 ضـد مـن فقـط آنعـده مـردان را کـه بر     . هم چنین حکم میکند این کار خوبست وطبیعت

تساوي حقوق زنان اند و همچنان نظام و روابط حاکم در جوامع را که به نقش زن ارزشی 
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هـاي نـازکش    انهبزرگ و زیباي بشریت بوده و برشــ  یل نیستند و نمیدانند که زن نیمهقا
 .نکوهش میکنم -دبارسنگینی را میکش

مردان در آن : بکلی موافقم، که میگویدنامبرده کتاب  نویسنده 138رویفکمن با پاول  
دیگـري   گونـه کشورهاي پیشرفته یاد میشود، باید نسبت بـه زایمـان ب  بخش جهان که بنام 

مردان فقط بلـد  . برخورد نمایند و نباید آن را امري عادي، خودبخودي و بی ارزش پندارند
هیچگاه نمیتوانند، سرنوشت دشوار زن را درك کنند آنهارگویی کنند، اند، پ! 

آینده  من معتقدم، که در سده. ند رسالت و وجیبه زن استفکر میکنم که زاییدن فرز
د، دگرگـون  هایش میکشـ انهکسیکه با خموشی و حوصله بار سنگینی را به ش -موقف زن

 !دبو و از ارزش و مقام واالتري برخوردار خواهدشده 
 فرانک ات. انه م

1944 جون 16جمعه   
 !یتی عزیزگ
، )مرمـی بسـرش   بوسـیله (مـرگ   گردیده و حرفهایی دربـاره  خانم نا امید؛ مشکلِ نو 

نه، او ازدسـت  . ند، که من محرم راز پتر شده اماو حسودي میک. زندان و خودکشـی میزند
کنـد، او میترسـد، کـه    هـایش توجـه نمی   ست، چونکه به ناز و کرشمهدوسل نیز عصبانی 

ام میدهـد،  او بخـودش دشـن   .کنـد پوستین فروخته شده را خرچ سـگرتش  شوهرش پولهاي 
بـی نظیـر، بـا آن عـادات      کودنآیا انسان میتواند، با چنین . میکندمیگرید، میخندد و دعوا 

هاي او را جدي نمیگیرد، وي انسـان  گپاش گفت و گو و برخورد کند؟ هیچکس  انهکودک
در مورد او این ضرب . شکایت و گله گذاري میکند سووده و بهرکس و از هر بی کرکتر ب

 ."میماند البه دوشیزه و از جلو به پیرز پشت از" -المثل وفق میکند
نی گردیده و پتر گستاخی کرده، آقاي فان دان عصبا برابر اوبدتر ازهمه اینست که در 

ولـی در ایـن   ! ر و قابل انفجار اسـت بلی، وضع در اینجا ناهنجا. استمادرم همیشه بدگمان 
بـه همـه بخنـد و بخـاطر دیگـران ابـراز       : اینکـه یک اصـل وجود دارد و آن  رابطه فقط

وسـیله ایسـت، کـه میتـوان      انـه این شاید خودخواهی بنماید، ولی بنظرم یگ! ناراحتی مکن
 .خودرا از درد و ناراحتی کنار کشید

138 - Paul Kruif  
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بـه شـهر اَلکمـار     اماتایجـاد اسـتحک  کوگلر را براي یک ماه بخاطر کندن سنگر و  
مگر او میخواهد، با تصدیق یک داکتر و یک نامـه از شـرکت اوپکیتـا از ایـن     . میفرستند

ورد عمـل جراحـی قـرار خواهـد     بخاطر معـده اش مـ   در نزدیکیهاکلیمان . کار طفره رود
 . قطع گردیده اند خصوصیلفونهاي مام تساعت یازده دیشب ت از. گرفت

 اتفرانک . انه م
1944جون  23جمعه   

 !یتی محبوبمگ
ـ  انگلی. دراینجا تا کنون چیز جالبی روي نداده اسـت   ـ   هسـها حمل  هبزرگـی را در ناحی

روسـها  . اکتوبر آزاد خواهیم شد 10پیم و فان دان ما تا تاریخ  بنظر. آغاز کرده اند  بورشر
ر ویتبسـک زده  گسترده یـی در شـه   ت سهم داشته و دیروز دست به حملهنیز در این عملیا

 .و این درست سه سال پس از تهاجم آلمانیها صورت میگیرد. اند
 پـس از ایـن  . نـد تمام شـده ا  کچالوها تقریباً. ی بپ خوب نیستحالت روحی و مزاج 

میـپ  . سیم هشت نفر میکنیم، تا هرکس بداند، که با کچالو چه میکنـد مقدار کچالو را تق
. معالج کلیمان در عکس اکسریز چیزي نیافته انـد داکتران . از روز دوشنبه مرخصی مگیرد

 !اکنون او متردد است، که بعملیات موافقه کند و یا بگذارد هرچه بادا باد
 فرانک ات. انه م

  1944جون  27سه شنبه 
 !یتی محبوبمگ

روز آزاد سلوبین امـ شیربور، ویتبسک و . شاد اندما خوبست، همه  حالت مزاجی همه
را نیـز اسـیر گرفتـه    مقدار زیادي غنیمت بدست آورده و افراد زیادي  متحدین شدند، حتماً

اکنون . شیربور پنج جنرال آلمانی کشته شده و دوتن شان اسیر گرفته شده اند در ناحیه. اند
سه هفته از آغـاز  . ل نمایندامکبه آسانی خودرا ایتوانند، با داشتن بندرگاه بحري انگلیسها م

ویش در آورده انـد،  را بـه تصـرف خـ    کوتینتینه شبه جزیر نهاآانگلیسها میگذرد و  هحمل
 ! آفرین بر آنان
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در مگـر هـم   . بدون باران و حملـه نمیگـذرد  یک روز هم » يدي د«سه هفته پس از 
! ا نمیتواند باشـد مشکل مانع نمایش نیروي انگلیسیها و امریکاییهین ااینجا و هم در فرانسه 

ـ نمیتوان مگرد، نبطور گسترده استفاده میشو 139»ووا« آلمانیها نظیرجدید  البته سالحهاي د ن
. تمام روزنامه ها پر میشـوند ) آلمانیها( موفهاند، ولی از هیاهوي نبه انگلستان خساره برسا

هرچـه   141بدانند که خطر ُبلشویزمشان  140"موفریکاي"کشور در آنهاباید گفت، که اگر 
 .بیشتر نزدیک شدنیست به ترس و لرز خواهند افتاد

تمام زنان و کودکان آلمانی را که براي نیروي هاي مسلح آلمـان فعالیـت نمیکننـد از     
موسـیرت  . مناطق ساحلی به شهرهاي خرونینگن، فریزالنـد و خیلدرالنـد انتقـال میدهنـد    

اعالم داشته که اگر جنـگ هالنـد   ) طراز نازي هالندسوسیالیست  -رهبر حزب ناسـیونال(
سربازي بتن خواهد کرد؛ آیا این چاقک هم میخواهد بجنگـد؟  را نیز در بر گیرد، او لباس 

زمانی عقـد  در روسیه بجنگد؟ فنلند،  ود چرا از آغاز حاضر نشد در جبهه ضداینطور که ب
 آنهاپسـ  آنهـا . پیمان صلح را رد کرد و اکنون نیز این مذاکرات به بن بست مواجه شده اند

 !انهدیوکودنهاي . بخاطر این کارشان پشیمان خواهند شد
 جوالي تا کجا خواهیم رسید؟ 27تو چه فکر میکنی، ما بتاریخ 

 فرانک ات. انه م

139 - Wunderwaffe:Wuwa  
موفریکـا لغـت خودسـاخته آنـه اسـت، کـه مطلـب از آن آلمـان         . از کلمه موف آلمانی مشتق شده که معنی تمسخر آمیـز دارد   - 140

 .میباشد
سوسـیال دمـوکرات   که معنی اکثریت را میدهـد گرفتـه شـده، کـه جریـانی در جنـبش        "بولشینستوا  "بلشویزم از کلمۀ روسی  - 141 

مطـابق  (مـاه نـوامبر    7این حزب بعدها بنام حزب کمونیست بلشویک روسیه شهرت یافته ودر. کارگري روسیه تحت رهبري لنین بود
کمونیسـت   بـه حـزب   1952حزب مذکور در سال  . در نتیجه انقالب بقدرت رسید 1917سال  )اکتوبر 25بتاریخ  تقویم قدیم روسیه

حزب کمونیسـت روسـیه وارث   . با سقوط اتحاد شوردي حزب کمونیست اتحاد شوروي نیز منحل شد. ام داداتحاد شودروي تغییر ن
 .این حزب میباشد

 ).مترجم(همانند روسیه در جمهوریتهاي پیشین شوروي نیز احزاب مستقل کمونیستی کماکان فعال اند 
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  1944 جون 30جمعه 
 !یتی عزیزگ

مـن  . ستیی بجا ءهگفت 142»در تمام ماه ازآغاز تا سی ام جونهواي بد «انگلیسی ه جمل
 ادعـا بـات ایـن   بگویم، که اکنون انگلیسی را بهتر بلدم و بـراي اث  اطمینان برایت میتوانما ب

جنـگ  ! نامـه میخـوانم   بـا  را واژه 143"شوهر دلخـواه "برایت خبر میدهم، که من کتاب 
و آلمانیهـاي  ویسک، مگیلـوف و اورشـا آزاد شـده    بطرز جالبی پیش میرود، شهرهاي بوبر

حالت مزاجی و روانی ما نیز بهتر شده و افراد فوق العاده خوشبین . زیادي اسیر گردیده اند
 . اند

خـانواده  . خیلی سرحال و بشـاش انـد  همه 144.بر وفق مراد استنجا نیز همه چیز ایدر 
هنر نمایی میکند، بِپ آرایش موهایش را تغییر داده و میپ نیز یک هفتـه  کر فان دان با شَ

 !اینها بودند، اهم آخرین خبرها. مرخصی گرفته است
بـود، چنانکـه   ي جلوي ام را سپري کردم، کـه خیلـی دردآور   نهاامن تداوي عصب دند

درهمـین تـازه گیهـا خـانم نیـز      . ، من ضعف کرده بزمین خواهم افتیده بوددوسل فکر کرد
 !دندان دردي داشت

 
 فرانک ات. انه م

 :یاد آوري
ـ م" هقش کافی واال را در نمایشنامن 145رندخبر رسیده که بشهر بازل  بما از  ـنا فـون  ی

  146!قریحه و استعداد هنري: مادرم به آلمانی میگوید. بازي کرده است "بارنهِلم
 

142 - Bad weather from one at a stretch to the thirty June  
143 - An ideal husband  
144 - all right  

145 - Bernhardیا بِرند که نام اصلی اشBuddy عمه زاده آنه میباشدو  به الیاس شهرت داشته . 
146- Künsterneigung- 
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  1944جوالي  6پنجشنبه 
 !یتی محبوبمگ

خواهد شد، دچار  دالل بورسوقتی از پتر میشنوم، که میگوید در آینده جنایتکار و یا 
. ترس و واهمه میشوم؛ گرچه که این شوخیست، ولی او از شخصیت ضعیفش رنـج میبـرد  

 "...من مانند تو میبودم، در آنصورتاگر ": دو پتر میشنوم، که میگوین بار از مارگو من بار
زیر تأثیر هیچ چیزي قرار نمیگیرم؟ آیا مـن همیشـه   که خوبیست، من  ویژگیآیا این  

 همان کاري را که وجدانم قبول میکند، انجام میدهم؟
 ".تممن ضعیف هس"،کسی حاضر میشود، بگویدستش را بگویم، من نمیدانم چگونه را

اگر انسان از ضعفش میداند، چـرا در آنصـورت   . هم باقی بماند اجزپس از آن ناتوان وعو 
پاسخ ضـعفأ بـه ایـن     برضد این نقیصه نمیرزمد؛ چرا شخصیتش را بهتر واستوارتر نمیسازد؟

حیـر  سهل است؟ از ایـن جـواب مـن مت    "!بخاطریکه اینطور سهل تر است": پرسش اینست
ی استوار بوده، سـهل و سـاده   وغگویگی ایکه برتنبلی و درزند. چگونه ممکن است. میشوم
  باشد؟

داشـتن  گی آرام، ور ندارم، که زندآه، نه، این نمیتواند واقعیت داشته باشد، من به این با
من زیاد در این باره که چگونه در وجود پتر حـس  . پول و غیره امکانات پر از جذبه باشد

ـ        چیـزي را بخواهـد،    یناعتماد به نفـس را بوجـود بیـآورم و مهمتـر ازهمـه اینکـه او چن
 ؟انهنمیدانم که چنین کاري از جانب من امري خوب تلقی خواهد شد، ی، ولی اندیشیدم
بود، اگر اعتماد کامل کسی را جلب مینزدم تصور میکردم، که چقدر خوب  بیشترمن 

درسـت   پاسخ آنهانمایم، مگر اکنون میدانم که مطابق نظر کامل دیگران فکر کردن و به 
گی ماننـد تـالش بـه زنـد    این بدلیل آنـست که برایم چیزهایی  و. مریست دشواریافتن ارا 
 .اند انهوبیگ اآشناواژه هاي ن "پول"و  "آسان"

ن در ااگر انس. ي نیستمحدي بمن اتکأ کند، ولی من خواستار چنین چیزپتر میکوشد، تا
که یـک  است مگر دشوارتر از آن اینست،  سختایستاده شود، کاري  گی بپاي خودشزند

 .قوي داشته، استوار و پایدار بماند ایی شخصیتش را کامل ساخته، روحیهفرد بتواند به تنه
من همیشه به پیرامون این مطلب چرخیده، روزهاي متوالی در جسـتجوي وسـیله یـی     

، آنچـه کـه   سـازم روشـن   چگونه میتوانم، به وي. ما "سهل" زشت مناسب در مقابل کلمه
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اید، در حقیقت او را همچون گرداب به اعمـاق خـویش بجـایی    چنین آسان و قشنگ مینم
که از هیچ دوستی، از هیچ اتکایی و از هیچ چیز زیبایی خبري نیست، میکشاند و از چنـین  

 ممکن است؟ن ناآمدیک گودالی بر
. د خوشبختی زنده ایـم چگونه به امی کنیم، ولی هیچیک نمیدانیم، چرا وگی میما زند 

ا سـه نفـر در یـک محـیط     م. هم داریمعین زمان یکسانی باوت و درگانی متفاما همه زند
گی پرورش یافته، میتوانیم بیآموزیم، میتـوانیم بـه بسـیاري چیزهـا دسترسـی      خوب خانواد

نمیتوان  "نیاآس"ولی اینها را به . بخت باشیمونیکما دالیل هنگفتی داریم، که . داشته باشیم
. و تنبـل  مخـتلس سختکوش و نیکوکار بود، نـه   براي دستیابی به سعادت باید. بدست آورد

 .آرامش و لذت میبخشدکار به انسان  مگرجالب است،  ظاهرتنبلی فقط در 
فقط  وي. پتر چنین نیست مگر. درك نمیکنممن کسانی را که کار را دوست ندارند،  
ر کـودن میدانـد، کـه بتوانـد د     و خود را بینهایت کم ارزش ودر برابرش بوده  مرامی فاقد
هم درك نکرده، که بیچاره گک نمیتواند و هیچگاهی . گی اش به مقامی دســت یازدزند

او شـخص  . شد و من هم نمیتوانم بـه او ایـن را بیـآموزم   بامیتوان باعث خوشبختی دیگران 
گذشته از آن او به خدا سوگند یاد کـرده و  . بیدین بوده و حضرت مسیح را تمسخر میکند

او را ایـن   گرچه من نیز خیلی مذهبی نیستم، ولی هرباري کـه . نداز نامش سؤ استفاده میک
 .م میشوماطور منزوي، حقیر و بیچاره میبینم، بسیار ناآر

یی که عقیده به این یا آن مذهب دارند، میتوانند مسرور باشند، زیرا هرکس از انسانها 
ه باشد، برخـوردار  آسمانی اعتقاد داشت موهبت که به نیروهاي خارق العادهاین توانمندي و 

برزخ، دوزخ و . هراس داشته باشد روز مجازات و کیفر پس از مرگ انسان نباید از. نیست
ر هـر مـذهب و دیـن    ، مگـ بپذیرنـد بهشت چیزهایی اند، که کسان زیادي نمیخواهند آنرا 

. هـدایت میکنـد  و درست را براه ثواب  انسانها گونه ییعملکرد آن به  صرف نظر از شیوه
و پاکی وجدان آنـان   انسانها شخصیت دهین بخاطر ترس از خدا نه بلکه براي ارجالبته ای
مردم پیش از رفتن بخواب یکبار وقایع همانروز را از نظر گذرانده، نکـات   اگر همه. است

در . مثبت و منفی عملکرد خویش را بررسـی نماینـد، چـه کـار شایسـته یـی خواهـد بـود        
اصـالح  ناخودآگـاه  آغاز هر روز نـو خـودش را   آنصورت انسان بخودي خود میکوشد، در

بل دسترسی این شیوه و وسیله براي هرکسی قا. کند و همچنان به مؤفقیتهایی هم دست یازد
اگر کسی هنوز ایـن را نمیدانـد، بایـد آنـرا     . میباشد پیروزيو توأم با  ، حتماًو رایگان بوده

 : چنانکه گفته اند کند؛اش در عمل پیاده  نموده، به آن اعتقاد داشته ودرك 
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 "!وجدان پاك باعث نیرومندي میشود"
 فرانک ات. انه م

 
1944 جوالي 8شنبه   

 !تی محبوبمگی
. لیالم آنجا توت زمینـی خریـده اسـت    رفته و از 147آقاي بروکس به شهر بیِوروایک 

که مقدار قابل مالحظه بوده، مملو از ریگ، گرد و خاك اسـت بـه اینجـا     توت زمینی را
این توت براي دفتـر اختصـاص داده شـده    .)جعبه(اضافه از بیست وچهار کریت . اندآورده 

 آمـاده در همان شب ما توانستیم، شش بوتل را کنسرو نموده و هشت قُطـی مربـا را   . است
 .میپ میخواست براي دفتر مربا بپزد دیگر صبح روزِ. کنیم
ان دان بروي زینه هـا بـه   فو  بساعت دوازده ونیم در ورودي دفتر قفل شده، پتر، پدرم 

آب گرم از بایلر گـازي  وظیفه گرفت،  انه. ختندتردد آغاز نموده و به انــتقال کریتها پردا
وقتـی مـن بـه    ! ت بکـار انـد  دسـ  سازد، خالصـه همـه   آمادهرا  سطلها باید بیآورد، مارگو

جا میـپ،  ندر آ. را در دلم حـس نمودمدفتر که پر از نفر بود، رفتم، چیز عجیبی  انهآشپزخ
روز طـور آمیختـه    انـه ین شان در مگان دیگر با حامیاو مخفی شدکلیمان، یان، پدرم، پتر 

هاي باز، گفتگوهاي بلند همه وصـداي بسـتن و بـاز     -پرده ها و پنجره! حاضر بودندباهم 
آیـا مـا   : از مغزم خطور کردپرسشی  ناگهان. ا به ترس و لرز واداشتندها مر کردن دروازه
شده و فکر کـردم، بـاآلخره میتـوانیم،     چیرهفی هستیم؟ احساس عجیبی برمن هنوز هم مخ

در . مآمـد من با پر کردن دیگ با آب گرم بسـرعت ببـاال   . دوباره خودرا بدنیا نشان دهیم
مشغول کندن برگها و پاك کردن توتهـاي زمینـی و یـا     وفامیل نشسته  ما بقیه ءانهخآشپز

اینکه توتها را میچینند، بودند، زیرا مقدار تـوتی کـه    اگر دقیقتر بگویم سرگرم نشان دادن
بـه یـک ســطل    چون بزودي . که به سطل ریخته شودمیرفت بیشتر از آن بود،  آنهابدهن 

در همـین لحظـه ناگهـان     مگر. پایینی رفت انهضرورت احساس شد، پتر دوباره به آشپزخ
باالدویـده و بـه تعقیـب    ، پترسطل را در جایش گذاشته، بطرف آمدزنگ دروازه بصدا در 

برعالوه . بودیم بعديما با بی صبري و تشویش منتظر حوادث . آن الماري متحرك قفل شد

147 - Beverwijk 
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 أاختفـ  چون اصل عمدهشسته ماندند؛ وتهاي زمینی باقیمانده همانجا نانل آب بسته شده و ت
ري ، شیردهن آب را ببند، تـا از سـرو صـدا جلـوگی    آمد انهبه خ انهاگر انسانی بیگ": یعنی
 .نافذ شد -".شود

سپس پتر دوبـاره از زینـه هـا    . که این پسته رسان بود: ه و گفتآمدبساعت یک یان  
من . عقبگرد کرد ناگهانپتر  بنابرآن، آمدبصدا در و زنگ بازهم... ترنگ مگر. پایین رفت

ه باآلخر. به زینه باال شدم، تا بتوانم صدا ها را تشخیص دهم سپسبه الماري نزدیک شده و 
نـد، گـوش   آمدمن و پتر همانند دوتا دزد به کتاره اتکأ نموده و به صداهایی که از پایین می

از زینه هـا پـایین رفتـه و    پتر آهسته آهسته . آمدهیچ صداي ناشناسی بگوش ما نمی . دادیم
 مـانع  انهسرو صداي آشـپزخ  مگر "!بپ ":وبازهم  "!بپ ": راه ایستاده و صدا زد در نیمه
مـن  . رساند انها به آشپزخاو به پایین رفته و خودر سپس. صداي پتر شنیده شودکه آن بود، 
 .متوجه پایین بودم با هراس

این صداي کلیمـان بـود، کـه     -"!ه، هلهآمدزود باال برو، پتر، تفتیش مالی از بانک " -
مـا  نه ها باال رفتـه و  او با شنیدن این حرف در حالیکه آه میکشید، از زی. پتر را صدا میزد

 .گی در عقب الماري متحرك پنهان شدیمهم
 :ه و گفتآمدبساعت یک و نیم کوگلر 

آه، خدایا من به چه دامی افتادم، چطور خودرا از شر ایـن تـوت زمینـی خـالص      " - 
برایم توت زمینی میدهند؛ یان توت زمینی صرف میکند، کلیمان توت زمینی  انهکنم، صبح

بپ توت زمینی ها را میچینـد؛   پ توت زمینی را میپزد،را بجاي شیرینی استفاده میکند، می
دیدن این اشیاي کوچک، گـرد و قرمـز را    وت زمینی گرفته، من حوصلهجا را بوي تهمه 

بباال فرار میکنم، ولی در اینجا هم میبینم، کـه تـوت زمینـی شسـته      آنهانداشته و از دست 
 "!میشود

پـدرم همـان   . طی کنسرو باز شـد دوقُ نهاشب. را کنسرو میکنیم ما توت زمینی باقیمانده
آنروز  چاشتصبح روز دیگر دوقُطی کنسرو توت زمینی و . مربا درست کرد آنهالحظه از 

 حاال. را در حرارت کمی توانست پاستوریزه کند آنهافان دان . چهار قُطی دیگر باز گردید
و همچنـان تـوت   با توت زمینـی میخـوریم    اما شیـریخ و فرنی ر. هرشب پدرم مربا میپزد

دو روز تمام همه جا را توت زمینـی گرفتـه بـود،    . نی را با شکر و بوره صرف میکنیمزمی
 .در روز سوم بجز از ذخایري که براي آینده قایم شده بودند، همه اش تمام شد مگر
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از خانم فان هـوفن تقریبـاً    ما": زده و ادامه دادمارگو مرا صدا  -"!، گوش کنانه" - 
 ".بدست آورده ایم) متَر(ود سبزهشت کیلو نخ

بلی، کار خوبیسـت،  ": من گفته واضافه کردم -".یباشدشرافتش م نهایت انهاین نش" -
 "!نمودن آن چقدر کار را باید انجام داد آمادهبراي ... ، آهمگر

  :سر میز غذا مادرم اعالم کرد
 ".سهم بگیرید )متَر(ز یکشنبه در پوست کردن نخود سبزهمه باید صبح رو شما" - 
ر بود، بروي میز دیگ نسوز ما که از متَر پ ترین، صبح پس از صرف غذا بزرگو واقعاً 

کنـدن   مگـر کاریسـت شـاقه،   ) جدا نمودن پوسـت کلفـتش  (پاك کردن نخود . هویدا شد
من فکر میکنم، که بسـیاري از مـردم نمیداننـد،    . نازکش شاقتر و دشوارتر میباشد کپوست

 مگر. زك نخود چقدر از نگاه ویتامین غنی بوده، نرم و خوشمزه میباشدکه این پوستک نا
در صـورت موجودیـت    اهمیتی ندارند، زیرا مهمترین سود آن اینست کـه  باالسه ویژه گی 

اضـافه تـر    در حـدود سـه برابـر    غذا استفاده میشود، خـوراك را آن مقدار نخودي که در 
بیشـتر   مستلزم ظرافت و شـکیبایی اسـت؛ کـه    البته این کاري ویژه و دقیق بوده و. میسازد

ه کار یـک دختـر نوجـوان    کار و یا متخصصان ژرف نگر میماند، تا بظریفبکار دندانساز 
من ایستاده بکارم پرداختم؛ ولـی بسـاعت   . ز کردیماعت نُه ونیم بکار آغاما به س. مانند من

، اول کـنجش را : انداز اند طنیندر گوشهایم تا کنون این صداها . یازده ونیم دوباره نشستیم
در برابر چــشمانم تـا   . مانند این یش را دور بیانداز وخَمش کن، پوسـتش را بکش، تارکها

هاي سبز گندیده وغیره و رمک مانند، رشته گکهاي سبز، قشرسبز ک...کنون چیز هاي سبز
و بـراي   گی محض میمانـد این کار به دیوان. در تردد اند غیره اشیاي سبز، سبز و سبز رنگ

رگـویی کـرده و چرنـد    مقاومت کرده باشم، تمام صبح را بدون وقفـه پ  اینکه در برابر آن
. بودي امشـدنم محکوم به نـا  انههمه بخندند، مگر خودم میدانم، که بدلیل دیومیگویم، تا 

خـواهم  هر تارکی که من میکشم باز یکبار دیگر معتقد میشـوم، کـه مـن هیچگـاهی ن    با 
 .تبدیل شوم) کدبانو( انهزن خگذاشت، تا به یک 

ما را صرف کردیم؛ مگـر از سـاعت دوازده    انهت دوازده باآلخره ما غذاي صبحبساع 
. ونیم تا دوازده و پانزده ما مجبور بودیم باز به پوست کردن نخـود سـبز مصـروف شـویم    

دیگـران نیـز   . د تب بحـري دچـار شـده بـودم    وقتی همه جمع شدیم، من به بیماري یی مانن



 
 پنهانگاه  \338

خوابیـدم، ولـی   له به بستر رفته و تا سـاعت چهـار   من به عج. عین کسالت را داشتند یباًتقر
 .ه بودمآمدوقتی بیدارشدم، هنوز هم از دست این نخود سبز درست بحال نی

 فرانک ات. انه م
 1944 جوالي 15شنبه 

 !یتی عزیزگ
گان امروزي شیزشما در باره دونظر "کتابی وسواس بر انگیز بنام  انهبراي ما از کتابخ 

 .آورده اند "؟چیست
 . صحبت کنم توامروز میخواهم در این مورد با 

تـا پایشـان مـورد انتقـاد قـرار       را از سـر  "جوانان امـروزي "ویسنده این کتاب خانم ن
یکـاره انـد،   از این نکوهش این نیست که گویا جوانان بی اسـتعداد و ب  مرادشمیدهد، ولی 

، زیبـا  ، که اگر جوانان بخواهند، میتوانند، دنیایی بزرگمعتقد است برعکس نویسنده جداً
امکانات را بدین منظور دارنـد، ولـی خـودرا بـا مسـایل جزئـی و        همه و بهتر بسازند که

 .سطحی سرگرم میکنند، بدون اینکه در فکر زیباییهاي حقیقی باشند
از و در بعضی از جمالت و لحظات فکر میکنم که نویسنده مـرا مخاطـب قـرار داده     
امروز میخواهم باآلخره افکار و روانم را بدون پرده در برابرت گـذارده و از خـود    اینرو

 .در مقابل این حمله دفاع کنم
گی برجسته وجود دارد، کـه کسـانیکه مـرا از    من یک ویژ) خصوصیات(در کرکتر  

مـن  . اسـت  امدیر باز میشناسند، نمیتوانند، آنرا درك نکننـد و آن هنـر خویشـتن شناسـی     
ی کنم و دراین حالت در مقابـل  ارزیاب انهیک بیگ انم در هرعملکردم خودرا از زاویهمیتو
ردار هرروزه بدون اغراض و تعصب برخورد نموده و از برائت وي هنگـام بررسـی کـ    انه

هر باریکه دهن میگشایم تا چیزي بگویم، . میرومش طفره بدش و تحسین او در اعمال خوب
آگاهی همیشه در برابرم قرار داشته و مـن  نم، این احساس خودکیابه محض اینکه صحبت 

چنـین سـخنی خـوب    "و یا  ".این حرف را باید طور دیگري ادا میکردي": از پیش میدانم
گفته ها و برخوردهاي قابل انتقاد من خیلی زیاد اند و هر قدر من در این شیوه  ".وبجاست

مراقـب   اًهر فرزند باید شخصـ ": اینکه  پدرم مبنی بر جلوتر میروم براستی و درستی گفته
والـدین فقـط میتواننـد، مشـوره داده و     . معتقـد میشـوم   -".تربیه و آموزش خـویش باشـد  
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یکی از . خره بدست خودش استتشکل شخصیت هرکسی باآل مگربکنند،  انهنصیحت پدر
مـن همیشـه خـودرا    . از هیچ چیـز نمیهراسـم  یهاي دیگرم اینست، که من در زندگی گویژ

! جـوان بمـانم   همزمـان آزاد و نبوه مسئولیتها را بعهده گرفتـه و  رومند پنداشته، میتوانم انی
یعنی در برابـر فشـار   : گی ام پی بردم، خیلی راضی بودممن نخستین بار به این ویژ وقتی که

 .گی کنمر انسانی میشود، میتوانم ایستادروزگار که نصیب ه
حـاال  ولـی   زیاد بـا تـو صـحبت کـرده ام،     پیشترموضوعات نامبرده من  در باره مگر 

پـدر و مـادرم   . برگـردم  "!را والـدینم مـرا درك نمیکننـد   چـ "موضوع اصلی ه بمیخواهم 
مرا در برابر باالیی ها حمایـت   آنهادر مقابلم مهربان میباشند؛ و پرورده  همیشه مرا با ناز

. یـغ نورزیـده انـد   کرده و از هر چیزیکه یک پدر و مادر براي فرزند شان انجام دهند، در
احــساس کـرده    راه گم، از نظر افتاده و ندهاماو مگر من مدت مدیدي خودم را یکه، تنها،

تالشـش بـی  بسازد، ولی  ترکشی ام را کمی منعطفگردن پدرم همواره کوشیده تا روحیه. ام
من خودم با نتیجه گیري و گـرفتن درس از اشـتباهاتم خـودم را همیشـه     . نتیجه بوده است

 .ح کرده اماصال
هرگز اتکایی در تالشهایم نبوده و زمانیکه میخواهـد دسـت   ) پیم(نمیدانم، چرا پدرم  

درست متوسـل شـده و بـا    پیم به وسایل نابمن دهد، چرا به کُنه مطالب پی نمیبرد؟  کمک
. نمـوده اسـت  من همیشه مانند کودکی که دوران دشوار رشدش را سپري میکند، برخـورد  

ر بود، چون پدرم تنها کسی بوده که بمن اعتماد زیـادي داشـته و ایـن او    آو حیرتالبته این 
وي به یک چیز ملتفـت نشـده و آن    مگر. مباشبوده که بمن تلقین مینمود، ذکی وهوشیار 

گی کـردن مهمتـرین   زنده ماندن و همانند دیگران زنـد در وجود من مبارزه بخـاطر  اینکه
ن دخترا"، "معضالت سنی" چون کلماتی آنها من هیچگاهی نمیخواستم از. اصل بوده است

مـن میخواسـتم   . را بشـنوم  "بخودي خود رفع میشوند"و اینکه گویا این مشکالت  "دیگر
، همانگونه کـه او میباشـد، برخـورد    انهدختران دیگر بلکه مانند خود  مانندبا من نه  آنها

اد داشـته  نم به پـدرم اعتمـ  من نمیتوا. در حالیکه پدرم متوجه این مسایل نبوده است. نمایند
در مـوردش چیـزي    خودش هیچ چیزي برایم نمیگوید و مـن هـم   باشم؛ چونکه او در باره

پـدرم  . در میان ما هیچگاهی صراحت و اعتماد کامل وجود نداشته اسـت  بنابرآن. نمیدانم
سر  داشته و گویا وي نیز چنین تمایالت گذرا را از انهو پدر انههمیشه در برابرم رفتار پیر

اینهـا  . گذشـتانده ولی اکنون نمیتواند با وجود تالش مداوم احساس جوانـان را درك کنـد  
سـنجیده ام را بـا    شده اند، که من نقاط نظرم درباره زندگی و تیوریهاي عمـیقاًهمه باعث 



 
 پنهانگاه  \340

مـن از پـدرم تمـام    . و گاهگاهی با مارگو در میان نگـذارم  یادداشتمهیچکس بجز از دفتر 
یم نگفته و بدینگونه بدست نهااا پنهان داشته و به او هیچگاهی در مورد آرمناراحتیهایم ر

 .ساخته ام انهخویش خودم را از او بیگ
 انـه هدیگر برخورد نمـایم؛ مـن طبـق تمـایالتم و طـور خودخوا      من نمیتوانستم بگونه

ولی این آرامـش و حـس اعتمـاد    . آسایش خودم بوده است فقطم مرادبرخورد نموده ام که 
هنوز آنچنان استوار و کامـل نیسـت، کـه در    ه و آمددر نتیجه تالش پیگیر بدست ودم بخ

من در رابطه به این مسایل حاضر به پـذیرش   درنهایت. ات دیگران پایدار بماندبرابر انتقاد
نیسـتم بـا وي    آمـاده ماید، ولـی مـن   بن انهشاید این ظالم. هیچکس حتی پدرم نمیباشم انتقاد

صوصی ام را در میان بگذارم، در نتیجه او بدلیل برخورد احساساتی موضوعات درونی و خ
 .میشود انهازمن بیگ ام بیشتر از پیش

میشـود، کـه   ایـن از کجـا ناشـی    : همیشه ذهنم را بخـود مشـغول میـدارد    پرسشیک 
میسازد؟ من به مشکل میتوانم با او گذاره کنم؛ حتـی از   عصبانیگاهگاهی پدرم مرا خیلی 

یشمارش نفرتم میآید؛ من میخواهم در آرامـش باشـم، تـا دوبـاره اطمینـانم را      نازدادنهاي ب
کـه در  ذکـر شـده    پیشـتر  هتا کنون بـه علـت آن نامـ    چون وجدانم! نسبت به وي بازیابم

آه، خـدایا  . آنحالت خاص روانی توانستم برایش بنویسم و او را مقصر بدانم، ناراحت است
 !در هر موردي نیرومند و شجاع باشد قعاًار است که انسان بتواند، واچقدر دشو

چـون  . من تا کنون در مورد اینکه چه چیزي باعث رنجش قلبی ام شده، نگفتم ماینهبا 
من بخوبی میدانم، بجاي اینکه او مرا مسـخر کنـد، مـن    . من از پتر بیشتر از پدرم آزرده ام

و او را یـک پسـر   من یک تصویر خیلی خـوب از او بـرایم سـاخته    . اورا تسخیر کرده ام
من نیـز  ! خاموش، حساس و دوستداشتنی یافتم، که ضرورت جدي به محبت و دوستی دارد

تـالش زیـاد    مگامم میبود و در نتیجـه به یک دوست وهمصحبت نیاز داشتم، که رفیق وه
 .باآلخره توانستم او را بسویم جلب کنم

ـ  میانزمانیکه من بدوستی وي دست یازیدم،   ط خصوصـی بمیـان   ما بخودي خود رواب
چه چیزهاي غیر مجاز  آه، ما در باره. ف ناشنوي میماند، که اکنون به گسـتاخی و حرآمد

که از قلب ما نشأت میکرد، صحبت نکرده ایم، که تا کنون بدون من و او کسی  و مطالبی
خیلـی   او آدم گـاه . ل پتـر را درك میکـنم  من تا حاال نیز به مشک. دیگر از آن خبر ندارد

تردید و دودلی بر وي چیره میشود، که مانع صراحت او حتـی در   بوده و گاهی همسطحی 
فاحشـی شـده ام و آن اینکـه در    ب اشتباه این من مرتک ولی صرف نظر از. برابر من میشود
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. یکی بیشتر طفره رفته امام با او از تمام امکانات براي دوستی و نزد انهروابط خیلی محرم
 وده و با گذشت هر روز بـا وضـاحت درك میکـنم، کـه مـن     و محبت بوي تشنه دوستی 

او از گفتگوهـاي مـا راضیسـت؛ گرچـه مـن      . بیشتر از گذشته مورد پسندش قرار میگیرم
من پتـر  . است، صحبت کنمنیز خودم  که مورد عالقه چیزهاییم فقط در آن بسیار میکوش

اکنون وي بمن چسپیده را با اکراه چنان که او خود متوجه نشده، بطرف خود کشانده ام و 
من خیلی زود . ومن نمیتوانم در حالت فعلی او را از خود برانم و بگذارم بپاي خود بایسـتد

اورا از حـاال میخـواهم حـداقل    م باشد؛ امن در انتظارش  دانستم که او نمیتواند دوستی که
 .مو صرف نظر از جوانی اش اورا برشد و تکامل وادار دنیاگک محدودش بیرون کشیده

) بمفهـوم اصـلی کلمـه   (در واقعیت انسـان در جـوانی ببیشـتر از پیـري یکـه و تنهـا       "
سـخنی   -خوانـده و هنـوز بیـاد دارم    پیشـتر از کتابهایی کـه  را در یکی  گفتهاین  ".میباشد

 . درست میپندارم
وضع دشوارتري دارند؟ نه، خیر، این واقعیـت  جوانان  ازماگان ما در اینجا آیا سالخورد

در  بنـابرآن داشته، مطابق آن عمل نمـوده و  فراد مسن در هر موردي یک نظر معین ا. ندارد
کـه   -دوچند داریم، که در حالـت کنـونی  ما جوانان مشکل . تزلزل نمیشوند زندگی دچار

منفـی تـرین    انسـانها هرنوع تخیل و آرمان گرایی سرکوب شده و محکوم به نابودیست و 
د؛ در زمانیکه ایمان مردم بخداوند، حقیقـت و  جنبه هاي شخصیت خودرا برجسته میسازن

 .بتوانیم نظریات خویش را طرح و عملی سازیم -راستی تضعیف شده
مشـکل زیـاد دارنـد، نمیتوانـد،      پنهانگاهکسی که ادعا میکند، که بزرگان در اینجا در 

 دشـواریهایی . ستآنهاد، که معضالت ما جوانان چندین برابر بیشتر و دشوارتر از تصور کن
و این در حالیست که این مشکالت به مـا فشـار   ستیم، اهنوز خیلی جوان  آنهاراي که ما ب

ما فکـر میکنـیم، کـه راه    درنهایت پس از مدتی طوالنی . آورده و از ما راه حل میخواهند
هاي حل مشکالت با واقعیات موجود ضـرب  هاین راغالبادا کرده ایم، در صورتیکه حلی پی

کنونی اینست که رویاها، تخیالت و امیـال نیـک   ما در لحظه  مشکل جدي. فر میشوندص
پیش از آنکه شکل بگیرند، در زیر فشار واقعیات تلخ از بین میروند و ایـن یـک واقعیـت    

و آرزوهایم را حفـظ کـرده    نهااعجیب است، که من با وجود اینهمه مشکل هنوزهم آرم
 .عقیده دارم انسانهاام؛ چون هنوز هم به سرشت نیکوي 

مرگ، غم و بـی نظمـی اسـاس     ه دنیاي خودم را بر شالودهبراي من غیر ممکن است، ک
من میبینم که آهسته آهسته دنیا به یک صحرا تبدیل شده، من صداي غرش رعد و . گذارم
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بلی، مـن سرنوشـت تلـخ    . و ما را به نابودي میکشاندفان را میشنوم که بما نزدیک شده تو
یم، ولی با وجود اینهمه وقتی به آسمان مینگرم، فکـرمیکنم،  ملیونها انسان را احساس مینما

که همه چیز بهبود یافته، این قساوت و بیرحمی بپایـان رسـیده و صـلح و آرامـش دوبـاره      
باید من رویاهـا و ایـدیالهایم را حفـظ کـنم، تـا در       کنونیدر حالت . مــستقر خواهد شد
 .نیست، تحقق بخشمآمدفرصتی که باآلخره 

 انک اتفر. انه م
  1944 جوالي 21جمعه 

 !یتی عزیزگ
بلـی،  ! امیدوارم و احساس میکنم، که همه چیز خوب خواهـد شـد   اکنون من حقیقتاً 

ي سؤقصد تلرهیبجان . خبرها خیلی جالب و شگفتی آور اند! همه چیز بهبود خواهد یافت
یسـت، بلکـه   کمونیسـتهاي یهـود و یـا انگلیسـهاي کاپیتال     صورت گرفته و اینبار نه بوسیله

جـان  . داشته و خیلی جـوان هـم اسـت    "گراف"ط یک جنرال آلمانی که لقب اشرافیتوس
. گی محـدود دارد فقط چند خراشـید  نهشوربختاافته و نجات ی "!بقدرت پروردگار"پیشوا 

 مقصـر اصـلی  . چند تن از افسـران و جنرالهاي نزدیک به وي زخمی و یا کشـته شـده انـد   
 . سؤقصد تیرباران شده است

بیـزار بـوده   این حادثه بخوبی نشان میدهد، که افسران و جنرالهاي زیـادي از جنـگ    
ظـامی را برقـرار   آرزومنـد انـد، دیکتـاتوري ن    آنهـا . را در تابوت ببینند تلرهیمیخواهند، و

بیسـت   -و پس از حـدود ده  نموده، دوباره تجهیز و تسلیح شده هلحاصمساخته، با متحدین 
را نـابود   تلـر هی شاید پروردگـار عـالم فعـالً   . دازندرا براه ان سال دوباره یک جنگ جدید

هـاي بیچـاره   تر خواهـد بـود، تـا ایـن آلمانی    چون براي متحدین آسانتر و سـودمند نمیکند، 
یگر خویش را نابود کنند و در آنصورت روسها وانگلیسها زحمـت کمتـري را متقبـل    یکد

مـا هنـوز تـا ایـن حـد       مگر. ام کنندخواهند شد، تا در احیأ و باز سازي شهرهاي شان اقد
مگـر تـو متوجـه    . جویم پیشیپیشروي نکرده ایم و من نمیخواهم از حوادث جالب آینده 

اند؛ من امروز طور اسـتثنایی نمیخـواهم سـرت را بـا      انهستی، که سخنانم راست و واقعبینا
 .ایدیالهاي بلند باالیم بدرد بیآورم

را مخاطب قـرار داده و بـه    وفادار و عزیزش تمل انهطور مشفق تلرهیگذشته از اینها 
بایـد از گشـتاپو پیـروي کننـد؛      در نیروهـاي مسـلح   همـه  پسعالم نموده که از این ا آنها
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و  انـه وهمچنین هر سربازي که میداند یکـی از قومانـدانانش در ایـن سـؤ قصـد ناجوانمرد     
 !سهیم بوده، بدون تأخیر و تردید وي را تیرباران کند نهبزدال

اگر روزي سربازکی زرنگ هنگـام  ! آمدي جالبی از این حکم بوجود خواهد نهااداست
 ورد سرزنش قرار گیرد؛ در آنصورت نـامبرده تمرین قواعد مارش، گامی اشتباه گذاشته و م

تو میخواسـتی پیشـوا را بکشـی و اینـک     ": تفنگش را دور داده و با فریادگی میتواند، بساد
از مرمی افسـري را که میخواسـته او را تصـحیح کنـد بـه     با رگباري  "!بگیر اینهم سزایت

باآلخره طوري خواهـد شـد، کـه افســـران از     . فرستدب) و یامرگ ابدي( انهگی جاویددزن
ترس اینکه به سربازان و مأدونان خویش چیزي بگویند در پتلونهایشان خواهند رید، زیـرا  

 .دار انداز صالحیت گفتار و کردار برخور آنهاسربازان بیشتر از 
حاشـیه روي   ژرف نگـري پی برده یی ویا شـاید مـن بـازهم بـدون      دمرابه م تو حتماً 

ور بوده و گـوش و  میکنم؟ اگر چنین باشد من چیزي نمیتوانم، چون عقلم اکنون از منطق د
، اي دریغآه و ! ، که در ماه اکتوبر آینده به چوکی مکتب تکیه بزنمهوشم به این امیدوارند

بیجـا نباشـد،   مرا ببخش، شـاید  ! حظه گفتم از سبقت حوادث خودداري کنمکه من همین ل
 !لقب داده اند" اضداد مجموعه"که بمن 
 فرانک ات. انه م

1944 سه شنبه یکم اگست  
 ! یتی نازنینگ
 واژهگذشته ام را با آن بپایـان بـردم و امـروز     یی بود که نامه واژه "مجموعه اضداد"

توضـیح داده  را  "هاتضـاد مجوعـه یـی از   "آیا تو بمـن  . بود آغازگر نامه ام خواهد مذکور
دیگر این تناقض چه معنی دارد؟ این واژه هماننـد لغـات دیگـر معنـی      میتوانی؟ و یا بعباره

و نخستین معنی آن معمولی بـوده   دارد) باطنی( و درونی) ظاهري( بیرونی ضاددوگونه یا مت
درا بهتر پنداشـتن، حـرف آخـر را زدن و    نظریات دیگران، خو او به مفهوم عدم موافقت ب

گـی دومـی ام را کسـی    ویژ مگر. هره ام، میباشدشُ آنهاتمام خصوصیات منفی یی که من به 
 .ندانسته و این یک راز خصوصی ام میباشد

در یک قسمت . به دوبخش تقسیم شده است م واقعاًانیت باربار گفته ام که رومن برا 
چنانچـه  . حوادث وجود دارد وشبینی نسبت به همهو خ گستاخی آن سخاوت، خوشرویی،

من مغازله ها، بوسه زدنها، به آغوش کشیدنها و شوخیهاي دیگران را متقبل شده و گاهگاه 
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این بخش روانم همیشه مراقب و حاکم بـر بخـش دیگـر آن    . را دارم آنهاحوصله و تحمل 
 انـه که این جانب نیکوي  آیا این راست نیست. که خیلی بهتر، پاکتر وژرفتر است، میباشد

بلی، مـن بـه   . دیدن مرا ندارند درك نمیکند و بنابر این اکثر مردم نیز حوصلهرا هیچکس 
مسخره یی میمانم که فقط یک ظهر باعث خوشحالی دیگران میشوم، ولی پس از آن انسان 

ـ    دقیقاًدیگر این  بعباره. طالح از دیدنم سیر میشودتا یک ماه باص راي به یک فلـم عشـقی ب
نظر گرفتـه شـده،   ط براي یک تفریح ساده و یکبـار مـد  ي ژرف نگر میماند، که فقانسانها

چیزیکه پس از مـدت کوتـاهی بـه بـاد فراموشـی سـپرده شـده، چیزیکـه بدنیسـت ولـی           
مناسب است، که این را برایت بازگو کـنم،  این برایم نا. چندان خوب هم نیستدرحقیقت 

ارد، چـرا از گفـتن آن خـودداري ورزم؟ در حالیکـه     مگر وقتی میدانم، که این حقیقـت د 
. جانب سبکتر و سطحی ام میتواند بسیار سریعتر از قسـمت عمیقتر و درونی ام پیشی کنـد 

تو نمیتوانی تصورش را بکنی، که من تا چه اندازه تالش نموده ام، تا این نیمه را از وجودم 
تـاکنون قـادر بـه ایـن نمیشـوم و       دور نموده، ناتوان و خوردش کرده و دربندش کشم، ولی

 .البته علتش را هم میدانم
، نتوانند درك کنند، امه همیشه کسانیکه مرا چنانک از اینکه همه م،بیم دارمن خیلی  

مـن  . ممیباشـ خیلی زیبا و نیکوسـت، نیـز    شخصیتم، که که من داراي یک جانب دیگر در
انی مضحک و احساسـاتی پنداشـته و   مرا انس مرا مورد تمسخر قرار داده، آنهامیترسم، که 
ـ      من عادت گرفته ام، که دیگـرا . جدي نگیرند  بن مـرا جـدي نگیرنـد، ولـی فقـــط جان

من بـراي ایـن منظـور     "نگینس"باین خو گرفته و آنرا میپذیرد، چون جانب  انه "سبک"
خوب را بـزور   انهدر شوم حداقل براي یکساعت عمًال روزي قا اگر من. خیلی ناتوان است

کشیده، گپ نزده و میگـذارد،  صحنه بیآورم، میدانم که او مانند گل اقاقیا خودرا عقب  به
 .شماره یک سخن بزند، چنانکه تا متوجه شـوي دوباره نا پدید میگردد انه

خوب و مهربـان کـه هیچگـاهی در جمـع مـردم و در معاشـرت حاضـر         انهبنابراین  
بخوبی میـدانم کـه داراي چـه نـوع      من. نیست، در خلوت داراي صداي رسا و حاکم است

 ... ستماباطنی چگونه انسانی  شخصیتی باید باشم و از نگاه
یقتـر  نه، اگر دق -شاید. که من فقط براي خودم چنین بوده و خواهم بود انهمگر متأسف

خوشبختی را در درون وجـودم جسـتجو میکـنم،     به این دلیل ی بگویم، شاید نه بلکه حتم
درعـین زمـان از درون   . ندمیپندارمعرفت و اجتماعی ا یک انسان بارکه دیگران م درحالی
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از بنـد   یـک بزغالـه  ر عمومی به چیزي جز در انظا ، مگرمی کند حقیقی راهنمایی انهمرا 
 .رها شده نمیمانم

دلیـل   گفتم، من هرگز احساسات حقیقی ام را بیان نمیکنم و بهمین پیشترهمانطوریکه 
عشقی را کمـایی کـرده    مانهاير وانندهگر، کالنکار و خعشوه  ،انپسربدنبال القابی چون، 

 انهیباکی به آنـان پاسـخ متقابـل داده، شـ    بنده دل به اینها لبخند زده و با شاد و ز انهاین . ام
باطنی در واقعیت طور دیگري بـه ایـن    انهکه  ی باال می اندازد؛ در حالیهایش را با بیتفاوت

برایت بگویم، مجبورم اعتراف کنم، که بطـور جـدي    انهدقصا اگر. برخورد مینماید مسأله
تالش میکنم، خودرا تغییر دهم، ولی هربار با نیروهاي قوي طرف مقابل مواجـه میگـردم،   

 .که این امر باعث ناراحتی زیادم میشود
میبینـی، اینسـت نتـایج    ": یدهددلم صدایی که به هق هق گریه میماند، ندا م ژرفايدر 

عملکـردت، چهـره هـاي متعجـب و هراسـان در مقابلـت،        نفی دربـاره ظر مگی ات؛ نزند
گـوش  بصداي نصف شایسـته ات   اطرافیانی که بدخواهت اند و اینها همه دلیل آنند، که تو

ـتم، به این آواها گوش دهم، گرچه میدانم چیـزي حاصـلم   آه، کاش من میتوانس ".نمیدهی
د، که رول جدیـد و مسـخره اي را   اگر من خاموش و جدي باشم، همه فکر میکنن. دونمیش

رهایی  سردرگمیمیخواهم بازي کنم، در آنصورت فقط میتوانم، با بیان یک شوخی از این 
ی حتمـ  خـانواده خـودم، کـه فکـر میکننـد      باد در این باره چیزي را چنانچه من نبای ،یابم

تـرول  مطرح کنم، که بمن دواي سردردي و تسکین را سفارش نموده، گلـویم را کن  ،مریضم
عده و تشـناب رفتـنم   از م آنهاتب ندارم؛  کهانی ام دست میزنند، تا بدانند، نموده و به پیش
غـم  بـه افسـردگی و   حوصـله شـده،    کنند، در نتیجه من بیخلقی ام انتقاد میپرسیده، از بد

ایل پیدا مینماید، کـه  قلبم درهم شکسته، از بیرون بجهت منفی تم در پایانگردیده و  دچار
 مـی  ،براي آنچه که میخواهم شـود و میخـواهم شـوم    درجستجوي وسیله و راهی نتیجهدر

 .زندگی نمیکردند دیگر کساندر دنیا  ...اگر. افتم
 فرانک ات. انه م

 

قطـع  بعلت بازداشت نویسنده ناگهـانی  فرانک  انهیادداشتهاي  در اینجا
 .ه اندشد

***** 
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 گفتار پایانی
 

یـک مـوتر در برابـر     صـبح ده ونـیم و یـازده   میان سـاعت   1944اگست سال  4 روزب
. سا.سس ااز ایـن مـوتر افسـر پـولی    . توقف کرد 148پرینسن خراخت 263ساختمان شماره 

بهمراهـی سـه تـن همکـار      یونیفورم نظامی در 149یلبر باویرف زاوبرشراو فیورر کارل یوز
 نهانگـاه پالبتـه  . دندشخصی داشـتند، پیـاده شـ    پوششهالندي اش موسوم به پولیس سبز که 

 .شده بود أتوسط کسی افش
 یکتور کـوگلر و کمک کننده ها شامل و پولیس سبز هشت تن مخفی شده را همراه با

فوسـکویل  ) بـپ ( یوهانس کلیمان بازداشت نموده ولی از توقیـف میـپ خـیس و الیزابـت    
یها شامل زیورات و پول نقد مخفی شـدگان را غصـب   ـتمام دارای آنها مگر. خودداري کرد

 .ندکرد
ــه     ــان روز ب ــان هم ــوگلر و کلیم ــان ک ــت آقای ــس از بازداش ــتگاهیپ ــع  بازداش واق

در امسـتردام   151ویترینگنسـخانس  زندانانتقال داده شده و پس از یکماه به  150خیلفنویامست
را بدون محاکمه به اردوگاه انتقـالی پـولیس    آنها  1944بتاریخ یازدهم سپتامبر. برده شدند
کلیمان بخاطر وضـع صـحی    1944سپتمبر  18بتاریخ . ردندجابجا ک 152مرسفورتدر شهر اَ

. در امسـتردام پـدرود حیـات گفـت     1959او در سـال  . و بیماري اش از زندان رها گردید
به آلمـان از زنـدان    )کار شاقه( از فرستادن به بیگاري پیش 1945کوگلر توانست در سال 

در شـهر تورنتـو    1989سـال  به کانادا مهـاجرت نمـوده و در    1955او در سال . فرار کند
امستردام پدرود حیـات   شهر در 1983فوسکویل در سال -وایک )بپ(الیزابت . ت کردوفا

148 - Prinsengracht 
149 - De SS- Oberscharführer Karl Josef Silberbauer 
150 - Amstelveensweg 
151- Weteringschans 
152 - Amersfoort 
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پس از یکصدو یک سـال عمـر در شـهر امسـتردام در      153سانتروشیتس -میپ خیس. گفت
 .پدرود زندگی گفت 2010سال 

ان پرینسـن خراخـت را همـان روزبـه زنـد      263شـماره   انـه خه ساکنین بازداشت شد
را به  آنهاسپس . در ویترینگنسخانس امستردام برده و چهار روز نگهداشتند 154هفتانستالت

 3بتـاریخ   آنهـا . جابجا کردنـد  155وستربورك هیهودان هالند در ناحی هویژاردوگاه انتقالی 
گاههاي تجمعی برده شده و شرق بود، به اردو انهبوسیله آخرین قطاریکه رو 1944سپتمبر 

 .در پولند رسیدند ه کمپ آشویتسپس از سه روز ب
بـه   156اردوگاه آشویتس بیرکنـاو  انهزن بخشدر  1945جنوري  6ادیت فرانک بتاریخ 

 . دلیل ضعف، گرسنگی وبیماري در گذشت
نظر به اطالع صلیب سرخ هالند در روز رسیدن به اردوگاه ) فان دان( لسهرمان فان پِ 

در  پـس اتو فرانک او پسانتر چند هفتـه  بقول  مگرآشویتس در کوره آدمسوزي نابود شد، 
 . بوسیله گاز سوختانده شده است 1944ماههاي اکتوبر یا نوامبر 

ـ  پس از انتقال پیهم بـه اردوگاههـاي آشـویتس،   ) خانم فان دان(اگوست فان پلس  رگن بِ
از آنجـا وي  . رسـید  157به اردوگاه تریزیانشـتات  1945اپریل  9نوالد به تاریخ و بوخ لزنبِ

تش معلـوم  درگذشـ ، که تاریخ برده شده از بین سپسبه جایی دیگر فرستاده شده و  احتماالً
 .نیست

بـرگن  در اواخر اکتوبر توسط قطـار ویـژه بـاربري بـه اردوگـاه تجمعـی        انهمارگو و
 1945 -1944در زمسـتان سـال   . گسـیل شـدند   159هایـده  بـورگر  لونـه  هدر ناحی 158بلزن

در اردوگـاه شـیوع یافـت، کـه در     ) حصـبه ( بیماري تیفوس بهداشتوضع اسفناك  بخاطر
هنـوز واضـح    انـه گ روز دقیق مر. وفات کردند انهمارگو ومنجمله نتیجه هزاران زندانی 

اجساد ایـن دو خـواهر بـا    . باشد 1945نیست، ولی شاید میان اواخر فبروري و آغاز مارچ 

153 - Miep Gies- Santrouschitz 
154 - Haftanstalt 
155- Westerbork 
156 - Auschwits- Birkena 
157 - Thersienstadt 
158- Bergen-Belsen 
159 - Lüneburger Heide 
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اپریـل   12گاه بتاریخ این اردو. ندشابدفن شده  لزنبِرگن ِبِ گروهی ستاناحتمال زیاد در گور
 .توسط سربازان انگلیسی آزاد شد 1945

بوسـیله یـک قطـار از آشـویتس بـه       1945جنـوري   16بتاریخ ) فان دان( پتر فان پلس
فقط سه  1945می سال  5در اتریش انتقال داده شده و در آنجا بتاریخ  160اردوگاه ماتهاوزن

 .گفت زندگیروز تا آزادي پدرود 
 161در اردوگاه تجمعـی نوینگامـه   1944دسامبر  20بتاریخ ) وسلالبرت د(پفیفرفریتس 

ه درگذشـت هاوزن انتقال داده شـده بـود،   نکه باحتمال زیاد از اردوگاههاي بوخنوالد یا زاکس
 .است
ز آزادي از س اـگان زنده مانده بود، پشد پنهاناین  فردیکه از جمله انهاتو فرانک یگ 

دیسـه بـه   یک کشتی از طریق شـهر اُ  رخ بوسیلهتوسط سربازان ارتش سآوشویتس اردوگاه 
 1953ا تا سـال  و در آنج .به امستردام مواصلت کرد 1945جون  3او بتاریخ . آمدل ـمارس
 در شهر بازل که خواهرش بـا خـانواده  ه به سویس مهاجرت نمود سپسوي . داشتگی زند

 162لفریده گیرینگربا خانمی بنام ا نهاااو پس. گی میکرد، اقامت گزیدخویش و برادرش زند
که وي نیز اردوگاه آشویتس را از سر گذرانده و ) ویانا(مارکویچ در شهر وین متولد ناحیه 

اتو فرانک تا روز . ازدواج کرد شوهر و پسرش را در اردوگاه ماتهاوزن از دست داده بود،
را  زیسـته، خـود  شهر بازل سویس حومهء بیرسفیلدن  درناحیه) 1980اگست  19(مرگش 

 . و آرزوها و پیامهاي وي کرد انهدخترش  یادداشتهايتنظیم و انتشار وقف 
***** 

 
 

 

 

160 - Mauthausen 
161 - Neuengamme 
162 - Elfriede Geiringer 
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 :از متن کتاب
بلی، میخواهم براي مردمی که در پیرامونم اند و من آنها را نمیشناسم، خوشی و ...«

بنـابراین از  ! من میخواهم زنده بمـانم، حتـی پـس از مـرگم    . نیکویی را به ارمغان آورم
پاسگذارم که به من استعداد فطري داده که میتـوانم، عقـل و روانـم را    خداوند متعال س

 ».رشد داده و آنچه را که در درونم میگذرد، بنویسم
 
و  مخـتلس بایـد سـختکوش و نیکوکـار بـود، نـه       خوشـبختی براي دستیابی به ...«

 ».رامش و لذت میبخشدآتنبلی فقط در ظاهر جالب است، مگر کار به انسان . بیکاره
 

سربازان و قهرمانان مورد ستایش و احترام قرار میگیرند، نام مخترعـان ثبـت   ...« 
، که زنان نیز میدانندتاریخ گردیده و شهدأ جاودانه میشوند، مگر انسانها تا کدام حد 

 »سرباز اند؟


	سحرگاهان ما برخورد عادی داریم، ظهرها نیز بیشتر باستثنای برخی موارد آرام ایم، مگر شـامگاهان امیال و اشتیاق یکروزه همراه با خاطرات گذشته دوباره طغیان نموده و ما فقط بیکدیگر می اندیشیم. هرشب پس از آخرین بوسه، میخواهم با عجله از وی دور شوم و بیش از آن به ...
	نخست از همه اخبار هفته را برایت بازگو میکنم! سیاست باصطلاح تعطیل است، بنابرآن هیچ چیزی روی نداده و اصلاً چیزی برای گفتن نیست. من بتدریج معتقد میشوم، که متحدین حمله خواهند کرد. چون آنها نمیتوانند، بگذارند، روسها به تنهایی همه کار را تصفیه کنند. گذشته ا...
	پتر میکوشد، تاحدی بمن اتکأ کند، ولی من خواستار چنین چیزی نیستم. اگر انسان در زندگی بپای خودش ایستاده شود، کاری سخت است مگر دشوارتر از آن اینست، که یک فرد بتواند به تنهایی شخصیتش را کامل ساخته، روحیه قوی داشته، استوار و پایدار بماند.

